
ISSN 0206-4189 

Индекс 73210 

казан 
УТЛОРЫ 

6.2007 

^^шьтшшжд 



Татарстан Республикасы Президенты 
УКАЗЫ 

2007 елда Татарстан Республикасының 
Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләрен бирү 

турында 

Р Нигъмәтуъшна. И Рогожина, 
М. Нигъмәтуллаңа 

Т а т а р с т а н Р е с п у б л и к а с ы П р е з и д е н т ы к а р ш ы н д а г ы Габдулла Т у к а й 
исемендәге Дәүләт бүләкләре комиссиясе тәкъдимен карагач, карар бирәм: 

2007 елда Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт 
бүләкләрен түбәндәгеләргә бирергә: 

1 Язучы, шагыйрь Вәлиев Разил Исмәгыйль улына—«Иске сәгать дөрес 
йөри» дигән проза әсәрләре җ ы е н т ы г ы өчен, Татарстан китап нәшрияты, 
2004 ел, һәм «Ядкарь» җ ы р л а р китабы өчен, «Рухият» нәшрияты, 2005 ел. 

2. Композитор Кәлимуллин Рәшит Фәһим улына—соңгы елларда иҗат 
ителгән симфонияләре очен: кыллы уен кораллары өчен «Тукай моңнары» 
симфониясе (1997 ел}, хор һәм симфоник оркестр өчен «Казанны .сагыну» 
концерт-поэмасы (2004 ел), симфоник оркестр очен музыка «Урман авазлары» 
(2003 ел). 

3. Нигьмәтуллина Рада Хөсәен кызы. Рогожина Изабелла Викторовна, 
Нигъмәтуллина Марина Викторовна составындагы авторлар төркеменә -
«Тукайга мәхәббәт белән» дигән скульптор эшләр сериясе өчен. 

Татарстан Республикасы 
Президенты 

V V J - V ~ Л "" М ' Ш ' Ш Ә И М И Е В 



Казан утлары 

Qazan utlari 

6 
(1016) 



ОЕШТЫРУЧЫЛАРЫ' 

«Татмедиа» массакүләм коммуникацияләр буенча 

Татарстан Республикасы агентлыгы 

һәм Татарстан Республикасының, 

Мәдәният министрлыгы 

БАШ МӨХӘРРИР 

Равил Фәйзуллнн 

ИДАРӘ 

Харрас Әюпов 
Зилә Вәлиева 
Мөдәррис Вәлиев 
Тәлгат Галиуллин 
Миркасыйм Госманов 
Алмаз Гыймадиев 
(ждвапяы сәркәтип) 
Илфак Ибраһимов 
Туфан Мицнул inи 
Хаты ип Миннегулов 
Назиф Мириханов 
Гәрәй Рәхим 
Ф а кил Сафин 
Ренат Харис 
Зиннур Хөснияр 
Розалина Шаһиева 
Рәфикъ Юныс 
(баш мөхәррир урынбасары) 

Мөхәррирләр: Мансур Вәли, Рәлнф Гаташ, Марат Закир, 
Камил Кәрнмов, Раиф Мәрланов, Рашат Низами, Рәдиф Сәгъди. 

Гамәли хезмәткәрләр Гөлзадә Бәйрәмова, Ралнк Вәлнев, Лилия Гатауллина, 
Флера Сабирова, Тәгьзимә Шнһабиева. 

Исәп-хисап бүлеге Асия Рәхимова (баш бухгалтер), Эльвира Камалова. 

420066 Казан Декабристлар урамы 2 
в в Баш мөхәррир—292-38-60 

Баш мөхәррир урынбасары—292-36-49 
Җаваплы сәркәтип фән һәм сәнгать бүлеге—541 -38-77 
Шигърият һәм публицистика бүлеге—292-38-61 
Чәчмә әсәрләр һәм әдәби тәнкыйть бүлеге—292-39-63 
Компьютер үзәге һәм гамәли хезмәткәрләр—292-39-65 
Исәп-хисап бүлеге—292-93-16 

] Факс-(843)541-38-77 
— E-mail. ka2anutlan@teletnt ru 



казан 
утлары 

ш 
Бу сайда 

ӘДӘБИ НӘФИС ҺӘМ 1922 ЕЛНЫҢ МАЙ АЕННАН 
ИҖТИМАГЫИ-СӘЯСИ ЖУРНАЛ Itf—4—jj| БАШЛАП ЧЫГА 

ШИГЪРИЯТ ҺӘМ ЧӘЧМӘ ӘСӘРЛӘР 
I ipafl РӘХИМ Дусларым нилар минем б) халәтне Шшырыяр .1 
Ками i КӘРИМОВ Уен Роман н 
ф а р а к 1ЫЯТДИНОВ Кошлар геле дөша нхшыга Шыырълар '•<> 
Эльмира ШӘРИФ) 11ИМ\ Гомер утар геллер калырлар Шшырълвр (И 
Гарифҗан МӨХӘММӘТШИН Бала шста калачак Парчалар 68 
Әмир МӘХМҮДОВ Дим буеныи шагыйрьләре Шшырьлар 7~> 
Лилия ГАЗИЗОВА Татарчамы урысчамы гамем Шшырьлар 74 

ӘДӘБИ МИРАС 
Гөлчәчәк ГАЛИЕВА Атылган Йолдыз кебн 
Габриз М Ө Б А Р Ә К О В Гөл әби А'»л..н М 

ӘДӘБИ FJI ЙОМГАКЛАРЫ 
11,'|ф.|к 111.1'Л l i l I M O H . J J . / M I M I ҺӘМ сәнгать е ш !Ю 
Ләбиб Л Е Р О Н Көлен ни гатар про асы ' i*i 
Әхмв1 1'<)1ПИ I Ml ш i,| ш көэинөдө ни i ip бар? 102 
I али AP< ЛА1 к ш 1- мин-, [раматур! ня uw 
l.iiiiii\|) MOP.YI K.L|),II[II,I ii.iKin.i (үкконче там кабыз 112 
Равил Р А Х М А Н И М и н и үсешенең көзге» е 115 
VI. I I Ө Х М Ә Д У I 111}I Боз кузгалырга ите 

гапр 
I ГАЗИЗ Татар телендам ру« гелендөме? 125 

ФӘН 
Vi i'|> [IIMII'I Л.111М Мм i IHMI сүэлеп US 

Фирдеве* I AIM 11 Ю Н А Авылларыбыз тарихы 132 

АККОШ КҮЛЕ ИЛҺАМ VI All Ы 

МөдөррИ! ВӘЛИЕВ «Аккош күле»ндө әдипләр чуагы 137 
кхрөр БӘШИРОВ Суретлерде гари* «күзе» 138 
[ебибе ИХ( \1К 'НА 11. га юк и жэЯ 115 

Равил Ф Ә И З ) I III) I Әдиплөрнек гамь бишеп It!) 

ТОРМЫШ Ш1АИХИК.»Н.М1' 
м .мим МӨХИБӘ 1 IMM • * a i гыЛ м и м 161 

м и чи м И П 
I'uu.ii Ш П \ М 1 1 IHIM.IIMI. м ГНреИ ЮрЬЯДЫр lti'1 

\ щи I \ l . LI l \ \K() l t\ Га 

.. к.11 III 4 i ipht* 1рхнвыннан 
ИЖГИМШ ЫЙ N I l »ми ГОрМЫШЫбы I i.in 

http://Vi.ii


В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

,Проза и поэзия-: роман К К А Р И М О В А «Игр., (.мчал..). paciк,...ы миниатюры 
Г М У Х А М Е Т Ш И Н А . стихи Г Р А Х И М А . Ф ; « 1 Я Т Д И Н О Ң Л 
Э Ш А Р И Ф У Л Л И Н О И , А. М А Х М У Д О В А . Л Г Л З И З О В О И 
..Литературное наследие», рассказ Т М У Б А Р А К О В А «Поль вби. (с предисловием 
Г Галиевой). 

Итоҷ литературного года- доклады И И Б Р А Ш М О В А Л Л Е Р О Н Л . 1 „ „ , „ 1 Ш Д 

А РАШИТА." Г А Р С Л А Н О В А . Г МУРАТА. Р. Р А Х М А Н И . А. А Х М А Д У Л Л И Н А . 
..Наука» А Т И М Е Р Г А Л И Н ..Словарь нации., (продолжение), Ф Г А Р И П О В А . 
«Истории наших дср.'нень» (продолжение) 
..Лебяжье»—поляна, вдохновения»: воспоминания М В А Л И Е В А . 3 Ь А Ш И Р О В А . 
Л И Х С А Н О В О И . Р Ф А И З У Л Л И Н А о доме творчества писателей ..Лебяжье». 
-Рассказы из жизни- Н М У Х И Б У Л Л И Н . ..На берегу «Сульчи» остался 

-Книжное обозрение..: рецензия Р. Н И З А М И на книгу И Валиуллина ..Душа поэта-

Страницы из «Татарской энциклопедии!. 
Юмор-сатира»: эпиграммы Л Л Е Р О Н А , шаржы 3 Х А И Р У Л Л И Н А : юморнстнчес 

рассказ Р. Г А Л И У Л Л И Н А . 
Белый паруси рассказ А Г А Б Д У Л Х А К О В О И Сила притяжения-

И а фотоархива журнала 
Дневник общественно-культурной жизни 
На наших обложках: Республика моя; писатель Альберт Х А С А Н О В 

IN THIS ISSUE: 
Prose and poetry novel by К K A R I M O V -Games" (beginning), stones-rmmatures by 

С M U H A M E T S H 1 N ; verses by С RAHIM, F. Z I Y A T D I N O V . E. S H A R 1 F U L L I N A . 
A M A H M U D O V , L G A Z 1 Z O V A 

Literary heritage story by T M U B A R A K O V A "Cranny Gul" 
(with foreword by G. Galieva) 
Results of literary year: reports by 1 I B R A G I M O V . L. L E R O N , A. R A S H I T , 

G. A R S L A N O V . G. M U R A T . R R A H M A N I , A. A H M A D U L L 1 N 
Science A T I M E R G A L I N Dtcbonary of nation (continuation), F G A R I P O V A . History 
of our villages (contmuat.on) 
Swan Klade of inspiration memoirs of M VALIEV, Z B A S H I R O V . L. I H S A N O V A . 
R F A Y Z U L L I N about writers creativity house of Lebyagie. 

Stones from life N. M U H I B U L L I N 
On coast Sulchi left unwritten 
Book review: review by R N I Z A M I on book by I.Valiullin "Soul sines about sea". 
Pages from Tatar encyclopedia 
Humour-satire epigrams by L L E R O N , cancalures by Z HAYRULL1N. comic story 
White sail story by A C A B D U L H A K O V A 'Force of attraction* 

From phot «arc hive of magazine 
Diary of social-cultural life. On our covers My Republic, writer Albert H A S A N O V 

* Авторлар фикере редакция фикер* белан туры 
* Редакциягә килгән кулъязмалар рецензияләнм 
* Басмахпн,! гаебе белан киткон җитешесалоклар 
журналларны алыштыру мнмкинлнге юк. Алар 
баемахананен техник контроль бүлегена хабар итэрга 

Журнал редакциямен компьютер үзэгенда жыелды һәм битләргә 
Басарга кул куелды 25 05 2007 ел Офсет ысулы белән басыла Кәгазь форматы 70ХИ 

Учетк -нзд табак 14,2 Баема табак 12 (16,8) Заказ С-632 Тираж 6451 
Журнал Татарстан Республикасын ы н Мәгълүмат һәм матбугат министрлыгында repi 

Теркәлү таныклыгы № 7 

• Идел-Пресо полиграфия нәшрият комплрксында басылды. 
Казан, Декабристлар урамы, 2 

! .Казан утлары., 2007 ел. 



*Шиг 
igriat 

игърият 

Г ә р ә й 
Р ә х и м 

\YS* 

ДУСЛАРЫМ АҢЛАР 
МИНЕМ БУ ХАЛӘТНЕ... 

И л к ә е м 

Я.) юлаган. Җәй җәйләгән... 
Көз кваләгәя ИЛКӘЕМ1 
Кыш кышлшан... Кышын г>шач. 
Син җылыткан ИЛКӘЕМ! 

Таңым аткан... Консм тман... 
Шофакь баткан ИЛКӘЕМ! 
Төне 6ve симен \ ины 
УИлап яткан ИЛКӘЕМ! 

t'.M.iи. i.>|»t м минутларым. 
Ми т I (әрен си» ке 
«Син кемнеке'/..» - дин сорама... 
... Мин - тик тман ИЛНЕКЕ!.. 

К ы ш к ы җ ы р 

Кы ыи матур кичендә 
Сина \'i tan ак кар аттым. 
Син дә мине арат гыц, 

Мин да сине flpai 1ым 

Әгәр чын чын/иш яратсак. 
Кардан киртәләр корма ы 
Ярат] им ли ачыш на 
Я п.шмл Цц | ii.ni (ЫрМ ы 

Йпр.нсчнең каннар и.и ы 
Кар кирт.» i.ipue .tpciep 
Кертләр өстеиә геэелгәя 
.) ((әреннән тайпылмый йоретср. 

Кар ое leu (ӘП нар ЮЛӘр 
Бедней сев вас 6>лыр. 
Ай яктысын.ia яңгырап 
Боа сеял iзри чьиi.кныр кышкы җыр. 

I ipefl РӘХИМ (1941) шагыйрь, прозах гряшх китап I 
«Зирекләрнең кар кырым» tote томлык •< 
N ypAtyp* Һ 6 > авторы I Гужей uct чепдм* Даилат премиясе 
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Безнең сөю сүзләреннән 
Кышкы бозлар кайнарланыр. 
Тәрәзәләрдә ут ЯНЫр. 
Чыршыларга кабыныр. 

Шул чагында сине миңа 
Бүләк итәр кышкы буран. 
Урап-урап кар явар, 
Бурап-бурап кар явар. 

Кышкы кичтә без бергә-бергә 
Төшенербез иң татлы сергә. 
Икәүдән-нкәү генә, 
Икәүдән-икәү генә. 

Ике күзе тәрәзәдә 
Ике күзе тәрәзәдә. 
Тәрәзәдә ике күзе — 

Мнне көтәдер инде. 
Йөрәгемдә ялкын гына, 
Ялкын гына йөрәгемдә — 
Янып бетәдер инде. 

Тәрәзәдән кояш карый, 
Кояш карый тәрәзәдән — 
Туп-туры карый аңа. 
«Сөйгәнең инде юлда, — дип — 
Юлда, - дип, - инде сөйгәнең» -
Ул хәбәр сала аңа. 

Көтә-көтә аргансыңдыр, 
Аргансыңдыр көтә-көтә -
Тик өмет өзмә генә. 
Мәхәббәттә дөрлә, әйдә, 
Әйдә, дөрлә мәхәббәттә -
Тик янып бетмә генә. 

Кистемгә килгәч 

Дөнья буйлап iiitpii торгач 
Килеп җиттек Кистемгә. 
Бу җырымны багышлыймын 
Дуслар, сезнең исемгә. 
Кнстемнәр кемнәр икән дип 
Йөргән идем. с е з икән. 
Монда матур тормыш корып 
Гөрләп яшисез икән. 
Бәхетегез киселмәгән. 
Кемнәр әйткән кистем, дип... 
Сез әйтәсез, илем шушы. 
Монда т> ып-үстем дип. 
Чал тарихта эз калдыру 
Булмыйдыр ул корбансыз. 

2002 елның кара көзендә без Туфан Миңнултн 
белән Удмурт Республикасында яшәүче 
татарлар янына с.ш.хәт кылдык Сәяхәтне 
оештыручылардан безне республиканың иң аулак 
төбәгендә урнашкан берәр татар авылына алып 
баруларын сорадык Безне удмурт урманнары 
уртасында борынгыдан кплг.ш гореф-гадәт
ләрне саклап яшәүче Кистем дигән авылга алып 
килделәр. 

Авырлыкка баш бирмичә 
Таза тормыш коргансыз. 
Юк сездә мескенләнү д ә . 
Юк зарлану, пошаман. 
Татлы, моңлы зарларыгыз 
Үзегезгә охшаган. 
Кистем көен җырлыйсыз с е з 
Йөрәкләрне җилкетеп. 
Сез мәңге яшәрсез монда 
Дөньясын дер селкетеп.. . 
Туфан белән, җил-җил итеп, 
Килеп җиттек Кистемгә... 
Бу җырымны багышладым 
Дуслар, сезнең исемгә. 

Алтын читлекле «төрмә» 

Син чине күрмә генә, 
Янымда йөрмә генә. 
Өемә керә күрмә — 

Син мине күрә күрмә. 

Минем чиксез мәхәббәттән 
Гашыйк булырсың үзең -
•Алланып китәр йөзең, 
Моңланып калыр күзең. 

Яныңа да китермә. 
Төшләреңә дә кертмә. 
Мин якын килә башласам: 
«Шөкәтсез!» — диген, үрт 

Әгәр миңа гашыйк булсаң 
Гамьсез гомерең үтәр, 
Кайгысыз көнен бетәр, 
Җаныңны сагыш тетәр. 



ЛИНЕМ ВУ ХАЛӘТНЕ--

Мине күрсәң л ә күрмә. 
Минем тирәдә йөрмә. 
• Мәхәббәт ул, наз гына!» - дип. 
Т а м ы хыяллар ү р ч ә . 

Минем чиксез мәхәббәтем 
Вак хыялың җимертер, 
Үрле-кырлы сикертер -
Б а ш к а е ң н ы тилертер. 

Б е р ү к мине мактама.. . 
. . . Б а р , гашыйк бул башкага. 
Сылу. яшь б е р каен идем — 
Әверелдем тактага. 

Эшецә д ә , уеңа да 
Якын китермә, кертмә. 
Мине үзеңдәй итмә -
Ш ү р ә л е д ә й үкертмә. 

Әгәр чина гашыйк б\лсаң. 
« Җ а н ы м , үптер. - диярсең. 
Тик синеке генә б> лыич. 
Элен киптер!» - д и я р с е ң . 

Ном күзен, чине к ү р ч ә . 
Төшләречә дә к е р ч ә . 
Син бит чинеч йөрәгемә 
Алтын читлекле «төрмә». 

Мин йөргән жирлә йөрмә. 
Ялгышып , б ә к\рмә. 
Миңа б\ лган сөюенә 

Чыдамын. . . , л ә к ү р ч ә . . . 

Нишлим соң синең б е л ә н ? ! . 
Син миңа • р> хи йөгән. 
Әйдә, лүтчы синең очен 
Үзеч стылым ^ i М 

Картлык килә хыялларымны сындырып.. . 
Аларның күпмесе миле ВХСТТЭ, 
Ор-яңа кабер казын куелган 
«Гомер» дигән иң-иң татлы бәхеткә. 

Бу гомер сыйды бары дүрт ф а с ы н а ; 
Балачагым ЯШМ, Кичлегем - җәем. 
O.inai. ым көзем. Картлы!ым - кышым.. 
... Менә шул. . . 
Инде кәфенем җэйд< м 

Дусларым аңлар чине ч б) халәтне.. . 
.1 наннар: «Ниһаять ! . .» - дип куанырлар. 
ШяГЫрЬ КНЖМ п п ә . ч о щ л мим 
• Сип китэсец, без к а л а б ы з . . .• - диеп юанырлар. 



&Нәчмә әсәрләр 

К а м и л 
К ә р и м о в 

УЕН 

Үҗәт көзгеләр каршында 

Кимдер ана ике сәгать буе залдан комсызланып текәлеп утырды. 
Мен кеше арасыннан аерылып торган явыз, хөсетле, хәлне алырдай 
караш иде бу. Концертның икенче бүлеген көчкә ерып чыкты 

Сөмбелә. Саубуллашып, сәхнә алдына баш ияргә килгәндә, алып баручы 
яшь егетне култыклап өлгерде, мактаныр өченгә түгел, алай-болай сөрлегеп 
китмәгәем диде. 

Менә хәзер ул кеше бизәнү бүлмәсенең ишеген шакыр Керә-керешкә үк 
концертка мәдхия укыр, ин яраткан җырчым—Сез, дип кулын үбәр. Өченче 
•вонокка чак өлгердем, сонга калмас өчен сәгатенә йоз егерме миль белән 
кудым, чәчәк кибетенә сугылырга вакыт калмады, дияр Күкрәк кесәсенә 
ашык-пошык тыгылып, симез бумажнигын чыгарыр, кабаланып чылбырын 
аерыр һәм җыр китабы калынлыгы яшел акчалар арасыннан алтынлы-гөлле 
визиткасын алып бирер. Төннен теләсә кайсы вакытында мобильнигыма 
шылтырат, концертларыңны оештырырга ярдәм итәрмен. Главалар арасында 
дусларым бик күп. аларга минем бер сызгыруым җитә, дияр. . Тагын ниндидер 
мактанулар, алдагы планнар турында сорашулар, очрашуга өметләр.. Сөмбелә, 
әлеге визиткага күз йөгертеп чыккач, күнегелгән миһербанлык белән: «Оһо! 
Сез бик зур кеше икәнсез!»—дип соклангандай итәр. 

Сонгы вакытларда җырчыбыз грим бүлмәсенең ишекләрен бикләп утыра 
башлады. Концерт алдыннан бизәнсә дә, соңыннан юынса да—янына 
иптәшләрен кертми торганга әверелде... Кермәсеннәр, күрмәсеннәр, 
көлмәсеннәр, кызганмасыннар.. 

Бизәнер өчен ана ким дигәндә ике сәгать вакыт кирәк. Ак вертолет белән 
сабантуй аланына алып китәләрме, теплоходка төялеп чит илгә чыгамы, 
әллә автобус белән Сургут каласына барып җитәме—барыбер, Сөмбелә әнә 
шул ике сәгать вакытны алдан ук исәпләп куярга тиеш. Аппаратураларны 

Камил КӘРИМОВ (1950) -прозаик: дистәләп китап, шул : 
Һәм *Сакау күке» романнары авторы Кантон яши 



бушатып, микрофоннарны көйләр өчен ярты сәгать житә Ә калганы җырчыга 
бизәнер өчен китә. 

Сомбелә бизәнгән арада төркем эшсезлектән интегеп тик йөри Баянчы 
пыяла кружкага чыбык батырып чәй кайната, биючеләр т\кта\сыз тәмәке 
гарта, музыкантлар кыланчык шешәләрдән сыра имә. антураж дин алынган 
икенче җырчы арзанлы күлмәген тигезләргә үтүк эзли Артык иртә алып 
килгәне өчен төркем Сөмбеләнең үзенә ишеттермичә генә зарлана, әрли. 
әрәм үткән шушы ике сәгать эчендә Казанда эшләнергә мөмкин булган, 
ләкин бүленеп калган файдалы лиләрне саный Гадәттәгечә 

Күнел ачу учаклары базарга алышканнан бирле концерт заллары t 
эреләнде. Хәзер инде авыл клубларында чыгыш яса\ артистлар очен чынга 
ашмастай хыялга әверелеп бара Jyp >алларнын сәхнә арты да иркен—бер 
яктан икенче якка күчкәндә сөртенмисен, бәрелешмисен, тырпаеп торган 
кадакларга эләгеп ертылмыйсын Грим бүлыалөре ое күбәү Сомбелә үз 
янына һичкемне кертми, бикләнеп бизәнә. 

Сөмбеләнен тамашачысы концерттан сон бик тиз тарала Шушы Чаллы, 
шушы ук зал бит инде югыйсә Әле ун ел элек кенә тәнәфес игълан итәр 
хәлен юк—сәхнә артына тамашачы тула. Фотога төшик, лип -кр. 
ыгы-зыгы килә әби апалар кассета сатып алырга тели. мәктән балалары 
автограф сорый Кайбер кылтым erei тар, иренегездәге иннекнең ое битемә 
гөшсен әле дигән булып туганнарча гына үбешүгә өметләнә Концерн 
ахырында пәрдәне ябып өлгермисен—ярты зал сәхнәгә менеп бш 
.шыттырырга ашыккан җырчыны җибәрми гора, микрофон чыбыкларын 
җыярга ирек бирми «Газе и.• иөртүченен кайтырга дип юлга ашыктыруын 
колакка да элми Тамашачы Һаман гантана итә Әйе һәрхәлдә икк ш) ийрах 
иде 

Җыр сәнгате—бик авыр эшкә әверелеп бара 
Данлыклы "Мэрия- залы Сөмбеләгә дә суынды иишын җан жы гысын 

кайтарыр өчен сыналган йә сыналмаган яна ucj i lap уйлап габарга кирәк 
Әдбәтгә. )лск гө концерт залынын кеше күзе төшәрдәй һәр почмагында 
бер ике буш урын була торган иле. тик бүгенгечә күпләп түге i 

( өмбелөнен бүген никтер, ишекне бикләргә кулы бармады Биек көзге ie 
өстәлләрнең уртада] ысына герөлеп утырды Үтә күренмәле савсан букчанын 
астын өскә китерел чәчәкле салфетка гвбып алды Косметика сөтенә манылган 
мамык чеметемен бизәнгән килеш нурланып ropi ш битенә гидерергә 
ашыкмады Бүлмәнең оч як стенасына гигезлвп нсш.ш көзге (әр вн кимчелек 
галөде Күпне күргән а шавыч көзге гор ( өмбе миен барлыгын төрле яклап 
кү ютеп гора Бу бүлмәдә күпне кү гәргөн урындыкнъ open ie б) иннарын 
IIII.II ырдатыл һәр көзгегә боры га боры ia карый горгач внынүзеннән гайрәте 
•nui-w куйды Айнып җиргә күренми iopi.ni салкын ягы бү и ш кебек. 
вртиегнын ia гамашачы гына күрә торган ягы бар Дөрес сәхнә кануннары 
кушканча «алга api белән басү гыела Эстрада кырчысы сөхнәл 
гормаса, ха сык аны ветераннарга гинлн башлый •• rin.ip.ua жиде-сигез килога 
ябы! ырга кирәк иш уйлап куй сы <• өмбе ю лек мин җөй кип, 
бетә горган и сем » 

Грим бүлмәсендәге һәр көзге анын чамадан чак кына .ipn.ni киткән 
ки и>.пси аеруча күрсәтеп, бәхәскә керергә тели иде сыман Суд cien.Li.ii ы 
көзгеләр «Син бү күлмәгеңне ишә Сөнтатуллина үрнәгеннән күчер ген 
нечкә би i ie чатыр итәк ie ^ [мәк синв ки [ешми Ы ira ышанм и 
ишеккә кагылган арткы көзгедән сора i ннен к\ гбаш сөякләрен өрелде 
iopi.in.in Ki.kK.ip ii.i габаньга кае i te» силәр Алдагы квзгелөрдә Өске өлеше 
иненв сыланып гормаса күлмәгеңне xei өрфиядән гектер барыбер 
ки iciiiM.'t -. гигөн чагы П.1Ш бар l рим бү гмәсс бе юн бү сенеп калган о >ын 

http://iopi.ni
http://rin.ip.ua
http://ipn.ni
http://cien.Li.ii
http://iopi.in.in


идәннең теге ягында егетләр аппаратура җыялардыр, дөп-дөп атлаулардан ун 
стенадагы көзгеләр тыпырдый Тыпырдап, дерелдәп үчеклиләр кебек: 
«Бенифисына утыз җиделе башмагымны капларлык озын күлмәк тектер. 
Итәгеңнең бер ягыннан ерык ач. Ерыгы зуррак булган саен артист яшьрәк 
күренә. Синаинде минле ботыңны төбенә чаклы күрсәтсәң дә таман булыр...» 

Ишекне шакучы юк... Сөмбелә, ниһаять, каршысында күзенә терәлеп 
торган көзге тоткынлыгында калды. Муенына көмеш чылбыр белән эленгән 
тугыз ташлы кулонын сөяк пеналга салды. Алкалары юк аның, гомергә алка 
такмады, хәтта колагын да тиштермәде. Ясалма керфекләрен куптарып алды. 
Чылбыры вак-вак боҗралардан торган көмеш сәгатен ычкындырды. Пеналда 
һәммәсенең аерым бүлеме бар иде һәм үз чыраена үзе каты бәгырьле карар 
чыгаргандап. кулындагы юеш мамык кисәге белән әле маңгаена, әле битенә 
аркылы-торкылы эзләр төшерде Маилы кершән белән алсуланган мамык 
чеметемнәре, өстәлгә өелгәч, көзгедәгесе белән ике күч булып күренде. Күз 
читендәге ерганаклар тирәнәйде, маңгай чәче астында яшеренеп яткан 
сызыклар башны югары чөйгәч бераз әзәйгән кебек булды. Иреннең чия 
кызылын кәгазь киптергечкә күчереп бетергәч ул яңадан кызгылт көрән 
иннек ягып куйды. Йөзендәге җиңеллектән хәтта кәефе күтәрелгәндәй булды. 
Көзгедән калын соры кашлы, киң маңгайлы, коңгырт күзле, җыры бүленеп 
калган бөрмә иренле, Казанга качып килмәсә Акъярда менә дигән авыл 
укытучысы була алырдай Сөмбелә апа карап тора иде... Бик озак киелеп, 
озак салына торган купшы яшел күлмәк эченнән чыгып спорт костюмын да 
киеп өлгерсә, артист үзен яртылаш кайтып җиттем дип исәпли ала. 

Сөмбелә, ике кулы белән үрелеп, күлмәк артындагы чылбырны аермакчы 
иде, ишекне бикләргә онытканын исенә төшереп сискәнеп куйды. 
Кырыкмаса-кырык тапкыр алышынган чыбык элгечкә килеп кагылган гына 
иде, кемдер ишек шакыды. Әгәр шушы мизгелдә ул: «Керегез, ишек ачык!» 
дип дәшсә оятка каласы иде. Ник дигәндә, янына керәсе кешене, әллә 
кайчаннан бирле, ишек төбендә көтеп торган кебегрәк килеп чыга бит бу. 

Сөмбелә, аяк очларында гына йөгереп дигәндәй, көзге янына килеп басты: 
— Керегез, кер, мин киенгән!—диде ул, өстәлдәге мамык өемен учына 

йомарлап. 
Ишек ачылмады, әмма. кабат шакыдылар. 
— Керегез1 Әйтәм ич, ишек бикле түгел!—Бу юлысы Сөмбелә, каршы алырга 

килүен сиздерергә теләп үкчәсенә катырак басып атлады. 
Теге якта сап-сары розалар бәйләме басып тора иде. Чәчәкләрне үрелеп 

күтәргәнгә генә күренмәгән, алты яшьләр чамасындагы бер кыз, бүләкне 
җырчы апасына тапшыргач йөгереп китеп барды. Әгәр концерт күлмәген 
алыштырып өлгергән булса Сөмбелә ул баланы куып тотар, шап-шап итеп 
сөяр, ягымлы сүзләрен кызганмас, исемен сорар, кем кызы икәнен 
әйттермичә калмас, һичьюгы бүлмәгә алып кереп сумка гөбеңдәге хәзинәдән 
берәр конфет тоттырып тоткарлар, сары розаларны үз куллары белән 
тапшырырга оялган абзагызны: әйе, әйе, һичшиксез абзагызны, бүлмәгә 
керергә мәҗбүр итәр иде. 

Ут сүнеп алды—монысы инде зал хуҗалары телендә: «Ашыгыгыз, 
вакытыгыз бетте'»—дигәнне аңлата. Хәзер исә эчтән бикләнгән грим 
бүлмәләрен каерып ачардай Әүхәт белән вахтер килеп җитә. «Ачкычларны 
тапшырыгыз!»—дигән әмере ишетелә дә инде. Вахтерның кырыс тавышыннан 
шунысы аңлашыла ки: димәк, аренда түләве тиешенчә җыелмаган, зал төбендә 
бәйдә торган контролерга, рубильникны күтәреп торган электрикка 
швабрасын залдагы җылы торбага киптерергә элгән идән юучыга, пыяла 
канатлы урам ишегеннән «Хуш килдегезме''» дип каршы алып, «Барыгыз 
инде, бар, озак маташасыз1» дип озатып калучы вахтерга, оешмаларга билет 
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таратучы әбиләргә, урам ягына белдерү ябыштыручы исерек рәссамга ак 
пәрдәнең соры ш и н әйләндереп, сәхнә түренә кәржинле ясалма чәчәк 
чыгарып куйган ике зшчегә. авторлар хокукын сакларга теләгән оешманың 
вәкиленә—кыскасы. Казаннан артистлар килгәнне кул сузып китеп торган 
Мәдәния! cap.icm.in барлык тамагына, мәхәр азрак эләкте дигән сүз 
Вахтернын тел төбендә әнә шул тамаклар исеменнән җыйналган өметсезлек 
Ниһаять, ул кырыс тавышлы чаржанын түгәрәк гәүдәсе Сөчбелә каршындагы 
көзгедә пәида булды. 

—Господи! Битлеген салган, кабыгын һаман салмаган' Утны сүндергәч 
кармаланып чишенерсен. бел шуны! 

—Чабата! С и н бу түткәине бәхилләттеңме әле9'—Сөмбеланен ялварулы 
тавышы грим бүлмәсе ишегенә капланган вахтер аша СӘХНӘ ягына гаралды 
Л ә к и н җавап өйләнеп кайтмады. 

«Чабата» бу минутта әле һаман касса бүлмәсендә, я сулы саннары ышкылып 
беткән кесә калькуляторына баскалап. бүгенге кондертнын матди хәлен иебл 
итеп азаплана или Утнын сүнеп алуыннан каушап ул кат-кат санады. 

Вахтер түткәи. Сөмбеләнен киткәнен көтеп алырга ге сөтеңдәй, сөялгән 
урыныннан кыичшанмады. 

—Узган атнада Уразасва концерты буллы Вәт. халык ташкын булып килле 
ичмасам Рәт арасында идәнгә чүгәләгән кешеләрне пажарниклар са куыл 
чыгара алмады 

—Берәр круг биреп карасын әле Икенче килуендәхалык ничегрәк җые сыр 
икән әйтерсез —Сөмбелә үз тавышына мөмкин кадәр ясалма л имлылык 
кертергә гырышты, ике арадагы сүз ыргытыш берүк әрләшүгә күчмәсен 
концерт белән керерлаи (аллар сакаулы гына. бу түткәй каршына аллә ничә 
кидерсен але. 

Чишенә башласам бәлки ишек юбеннән китеп горыр б) лип ( өмбелө 
күлмәгенең чылбырына үрелергә иткән иде. тик көзгедә сыланып калган 
к и ң форматлы чырайга тагын бер кат сыный карагач кире уйлады, каршысында 
Илфирөтне чишендерсәң дә исе китмәс бу түткән күзле бүкән кебек 

Профессияң артист булсын да. аптырап утыр имеш Сөмбелә КӨЗГС 
каршында ике бәйләм булып чәчәк аткан сал сары розаларны пөхтәләп алды 
да вахтерга саба борылды Көзге өс гөле бе иш ишек арасында биш влть на 
адым булса да, ул бер гирөн сулыш бе юн Һәр чәчкәне иснәп к и ер сс Яшьлек 
катирөлөрен внартып, югалтуларны барлап сөел\ иину1 ашын к\ еллап гуган 
я к н ы ң көзге болыннарына өйләнеп каш канлан Kauai ашып сөенер к к халәт 
иде бу... 

—Сез минем әниемә охшагансыз бик матур кеше мөгез әле шушы 
чәчәкләрне өегезгә алып кайгыгыз - ( имие сөнен чәчәк бәйләме cj дан к\ т 
КИНӨ1 гартышкандай, сискәнеп куйды О бит урамдагы а л ы н к о ш е н 
үрн.нелап сап сары чәчәкләр ерасында вшел сөенечләр 6) сырга мөмкин 
Бәлки ул үэенен визиткасын, Йә б) шаса куен юфтөреннән кача поса гына 
ертылган кәгазь кисәгенә гелефон номерын азып җибәргәндер Гаиыш 
би шесменнар к\ сыннан алган сачәчәк сөр сабагында хәтта «1 I »cap u иярен 
ки ге п ге 

Кая вле ci.шык башлы розалар ләкмөде микән сигән булып, ул 
бәй сөмне аска габа каратып селкегән 6j 1 ш 

Ю к . бәй СӨМ ар.и ыпнап бер \aoap ш кое IM.I |ы чачак iape la ИСӘН са\ 
әле гөнөфес вакытында сына Голландиядән к а ш ы п гөшкән кебес 
гөнлә белән ваннага чылатырга салыгыз аме көндез шиңмәс .нар Сары 
розалар ю н сә ишкә 

Беләм белам мин ипле konnepi <.,w\\ чачак гашыйм Бүген 
кл.\.\\\ икән .иш юрам Г о и сарны ю\\ сә Йөз крерго кнрвгея л-» кон iei вазага 

п 
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ике сәдәф аспирин саласын ла беләм И. рәхмәт, бердәнбер букетыгызны 
мина бирәсез Тавышыгыз матур сезнен Җырларыгыз йөрәктән чыга Татар 
булмасам да кемнең тавышы канлан чыкканны чамалыйм. Дворецта унбиш 
ел эшлим инде мин...—Анын тавышы әкренләп кырыслыгын югалтты һәм 
ниһаять, якын кинәшчегә әверелде.—Еш киләсез шул. Афиша остенә афиша 
ябыштырабыз. Артистлар үзара киңәшеп, чират саклап килсәгез безгә дә 
күнелле булыр иде. Элек рәхәт иде. бөтен концертларны филармония 
билгели, айга бер генә бригада килә. Тамашачы гел шул ук кешеләр, концертка 
дигән акчалары җыелып өлгерми хәзер. 

—Апа. сез мина булышыгыз әле. 
Вахтер түткәй. утлы күмергә орынгандай ише генә кагылып. Сөмбеләнең 

күлмәк чылбырын ычкындырды да ашыгып китеп барды. 
—Тынычлап, иркенләп чишенегез, мин ашыкмыйм, иртәнгә чаклы утырасы 

әле,—дигән сүзләре мышныи-мышныи чәчәк иснәве белән өзек-өзек бүленде. 
Килеп җиттек, дисәләр киенә, бетте, дигәнгә чишенә, киттек, дисән күзен 

йомамы—җырчы инде ул! Мотор тавышын җиңеп, башкаларны уздырырга 
теләп сөйләшә һәм юл буе акырып җырлап кайта торганы музыканттыр, йә 
тел бистәсе, рәсми телдә әйтсәк—алып баручыдыр ул кеше. Үз тавышын үзе 
хөрмәт иткән җырчы юлда һич җырламас һәм дә сөйләшмәскә тырышыр, 
кабинадагы катнаш һаваны турыдан-туры суламас өчен муенын борынына 
тиклем яка эченә батырыр. Йокымсырап барганда тамак төбендәге җырчы 
җепселләр ял итә. көч җыя. 

Сөмбелә, арткы утыргычта колачын җәеп. берүзе барды. «Алтылы» дип 
халык теленә кергән бу машина гадилегенә күрә бик йомшак, олы юлнын 
шадраларын җиңелчә капшап кына үтә. арткы утыргычы офислардагы күн 
диван кебек сыгылып тора. баш астына берәр букча салсан йоклар өчен 
җайлы. Ләкин йокы дигәнен ике көнсез әйләнеп кайтмаслык итеп качты. 
Ян тәрәзәләрдән баксаң язны көтеп кара шәүлә булып калган өнсез урман 
ишарәсе, арткы тәрәзәгә борылсаң «Газель» уты күзгә тошә. алга карап барсан 
соры юлда фара нурларынын туктаусыз эзләнүе машинаны агымга каршы 
ашкынган моторлы көймә кебек итә. башка каба. Көпчәкләрнең 
шыбырдавында су тавышы бар. Тоннең тирән чагы. Әгәр шушы минутта таң 
ата алса яз башланыр иде кебек. Кышнын монысы да ялыктырды. Язнын 
шулкадәр тансык чагы. Бу кадәр зарыгып, өметләнеп, хыялланып көткән 
мәлдә яз дигәнен кинәт килсәме—йөрәген сөенечтән шартлар иде. 

Чаллы юлы гүя алкын елга кебек, анын инде һәр борылышы, һәр күпере, 
якын-тирәдәге һәр уты таныш Гомер дигәнен агымсуларга караганда тизрәк 
ага. Соңгы егерме ел эчендә Сөмбеләнең күргәннәрен елгалар куып тотарлык 
түгел... 

Казанга кайтып җиткәнче үз башыннан кичкәннәрне тәфсилләп искә 
алырга, ялыктыргыч вакытны онытылып үткәрергә була иде әле. Дүрт 
сәгатьлек хатирәләргә язмышның ничә вакыйгасы сыяр иде икән1' Тик 
«алтылы»нын хуҗасы—Чабата тынлыкны харап итте Ана берәүнең дә исеме 
белән эндәшкәне юк. Жинел сөякле, чандыр гәүдәле, какча чырайлы бу 
кеше абый да түгел, энекәш тә түгел, яшь аермасының ничек булуына 
карамастан бөтенесе дә аны «Чабата» дип кенә атап йөртә. Ул егерме ел буе 
җыр һәм бию ансамблендә биеп. кырык яшеннән пенсиягә чыккан. Чигүле 
түбәтәй, яшел атлас камзул, эленке генә бәйләнгән, туры төпле, озын балаклы 
буй-буй ыштан киеп биегәнен телевизордан еш күрсәтәләр. Бию уртасында, 
шома табанлы читек кәвешен салып чабата киеп куя да шунын сөенеченнән 
егылганчы бии. «Чабата» биюенең исеме үзенә кушамат булып тагылыр дип 
кем уйлаган?! Чабата—Сөмбелә төркеменең администраторы, лорес. визитка 
кәгазенә ул үзен эре-калын хәрефләр белән Продюсер дип яздырган 
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ГЕН 

Концертларны оештыру, билет тарату, җыелган акчаны кассадан алу—анын 
өстендә 

«Газель» микроавтобусын Сөмбеләгә сайла) уенында катнашканга бүләк 
иттеләр, ә радиоаппаратураны үзенеке итәр өчен бәйрәм көннәрендә химия 
чаводына өч ел буе бушлай җырлыйсы бар әле 

—Бая кассирша безне үртәп маташа. Уразаева афишасын күргәч. Сөмбелә 
концертына лип алынган билетларнын күбесен кире китереп тапшырдылар 
ди 

—Җавабынмы бирә белдеңме сон?! 
—Әйе менә әр ишен утырдым ди кассирша белән! 
—Ничәнче тапкыр бит иңде!.. Концертыбызга бер атна кала аигандв гене 

афишасын китерә дә элә Мин җырлап киткәнне көтеп торса Арттанмы?! 
Юри. үчегеп эшли бит ул аны. 

—Усаллык белән түгелдер, бик самими кы i вле J i 
—Юри эшли. юри! Ни очен икәнен лә беләм «Ягымлы яз» конкурсында 

мин ана каршы сүз әйткән идем. сәхнәдә > ICHB \ к артык ышанып чамасы i 
эре кыланганы өчен Бу жюриларда иореп күпме дошман җыйдым 

—Һәр нәрсәнең үз вакыты берәүләр сәхнәгә менеп киле икенчеләр 
җюригатошеп утыра Ураэаеванын гавышына с\ i әйтер кх түгел! Ул- пмбр 
дисенме, ул—дикциясе; үзе нәфис, үзе сөйкемле, ионлы, һичбер И) алкасы >-
нисеч җырлый ала. яшьлегенә күрә горурлыгы да килешә. 

—Яклама шуларны1 Сәхнәдә яшьлек кенә җитми, гөжрибө лә кирәк 
Төжрибөнен поты бер гиен хәзер Тамашачы оигөнен концертка җыр 

тыңларга дип түгел, артистның үзен күрергә килә Гынлыйм дигән кеше өчен 
җыр белән кибетләр тулы Аудио дисенме, видеосы кирәкме—җылы өеннән 
чыкмыйча, гөнге транспортларда интекмичә, сөтле чәеңне (купалап оивамына 
җилкә терәп—рәхәтләнеп тынла. Юк. шул. әгәр берәр җырчыны яралса 
меломан дигәнен барыбер өеннән чыгып китә Яшьләрне яраталар шул 

—Яшьлек үтә, ГӨЖрИбӨ K.I.I.I 

Ik' бер яшьлек үтә янын урынына икенче > разаевалар килә Гәжрмбөлс 
җырчылар юбилейларда, бенифисларда мактаныр эчен генә кирәк Гамашачы 
карт җырчымы адәми 

—Илһам абый белән Әлфия апаларны кач куясын? (аллары гел rj ш 
чәчәккә күмәләр, сәхнәдән гөшермиләр 

—Оештыра белмәгән aiapi.i да кеше ки IMII 
—Менә. күрденме. үз гаебе ьгнеүэентаньшын?! аш канатланды ( әыбелө 

әлеге бөхөснен тулаерак гөгөллөнүен көтә иде иное ул Оештыруын ахунын 
кетлек кенә' Афишаны шел кайтасын ш вәссәлам! 

—Ж-җ-җ\к гелефон аркы ЕЫ касса вгы ка me гел сорашып горам 
Чабатанын мин-минлегенә гисөн гартых аваз шрдя гере ten кам горгаи 

гадәте бар Сөмбелә моны бик яхшы белә «Жшулив пендәл кысанлыкта 
кабыныл киткән котыш ысы (бөхөснен re 1яшьләрне мактауга коры гуы аны 
рәнҗеткән иде. шуна күрәдер, у i адмшзиараторнын квушааынная канө 
хисе кичерде Aot.il ы i дорфаланып кырые көнем карарын укып бара 
артык борчылганы сизелми, кырчы әйтергә мөмкин 6j нан сонл 
курыкмый ишәк аны чакырып горгвн башка аьшчы бар нмак вм 
:i,i ныграк үртәп, ул исемне вйл герергө чирәк 

Ялка] HIi сын син Чабата, акчаны җиме i кдлөргө кадрны 
кара «Күне i» pa рлосына рек шма биргәннәр Чал ал ге юан ич пиче кан саен 
клипларын күрсәтел юра баерак оешма шрга барып билеп rap гаратьш Repi 
икемме' 

Рекламага түләсәк ярты ил ш концерт шрыннан нәрсә калыр' (. и нем 
бе I.HI .mm i.и курган юкка ин м 
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—Оныттыңмы? Күп буллы инде минем лә аншлаглар. 
—Ну, Сөмбелә, элек дип күпме шапырынсаң да аннан тамак туймый. 
—Анын каравы җыелган акчаның унбиш процентын биреп барам мин 

сиңа. 
—Әйе, Зәлияләр унны гына түли. Ну, тулы залдан шактый чыга ул. 
Алай Затияләр төркеменә күчәргә икән моның исәбе дип кызулык 

белән нәтижә ясап өлгерде Сөмбелә, исәп-хисапларын өйрәнгән, нәтиҗә 
ясалган. Иңде китәсе көнен генә сорыйсы калды. 

—Әйт, Чабата, ничәсенә чакырдылар, ераккамы? 
—Октябрь бәйрәме тирәсендә Нижгар—Мәскәү—Питерга бер атналык 

маршрутлары бар. Татар диаспоралары гарантияли. 
—Әйтәм җирле баядан бирле алар җырын җырлап барасың!.. «Эльруш» 

дуэтына ияреп китеп миңа кире кайтканыңны онытма! 
—«Эльруш* дуэты таркалды бит. Юкса мин аларны Жир шары буйлап 

йөртеп чыга идем. 
—Син таркаттың аларны, Чабата! 
—Җ-ж-ж-жук! Нишләп мин булыйм?! Раушания кияүгә чыгып кына 

х-х-х-хәрәп булды алар. 
—Син, син!—Чабатаның каушавыннан Сөмбелә тагын да ныграк 

комарланды.—Зәлия белән Зөфәрне дә таркатачаксың! Әйткән иде диярсең1 

—Ж-җ-җ-җук! 3-зәлия ж-җырлаганда ззалдагылар җ-җ... елап утыра! Мин 
аларны рәхәтләнеп тыңлый атам. Ә синең ж-жырлаганны тыңламас өчен 
фойега ч-чыгып китәм. 

—Туктат, туктат машинаны! Мин «Газель»гә күчеп утырам. Бар, яраткан 
җырчыларыңны бүген үк куып тота аласын! 

«Алтылы»нын багажнигыннан сәхнә күлмәкләре кидерелгән кофр белән 
озын каешлы сәяхәт сумкасын алган арада «Газель» куып җитте. Чабата 
кузгалып китәргә ашыкмады, ул әле Сөмбеләнең дулап саубуллашуына һаман 
да ышанып җитми иле, күрәсен. Уңышсыз концертлардан сон җырчы 
кызыйның холыксызлануы гадәти хәл, көзге төн аны тиз суытыр, авыз 
эченнән мыгырдап гафу үтенер дә яңадан килеп утырыр дип көтте Килүен 
кире килде Сөмбелә. Ләкин гафу үтенер өчен түгел, бүгенге сүз көрәшендә 
җинүче булып калыр өчен генә. 

Ул сәхнә артыннан кабат баш ияргә чыккандай мактаулы халәттә ияген 
чөйде, гәүдәсен турайтты, вак, әмма ышанычлы адымнар белән фара нурларын 
кисеп Чабата ягындагы ян тәрәзәгә иелде: 

—Мин сина әйтеп өлгермәгән идем, бүген миңа бер кочак роза керттеләр, 
зур гына компаниянең генераль директоры иде. Ул шәп проект тәкъдим 
итә Синен китеп баруың әйбәт булды әле—һәм Сөмбелә, үз ялганына үзе 
куанып, әзер елмаюын яшерә алмады. Фара яктысы—зал түреннән сузылган 
прожектор нурлары сыман иде, ә олы юлда тыз-быз үткән йөк 
машиналарының көпчәк чыжтавы көчле алкышларны хәтерләтте . 

Унике урынлы «Газель» сигез кеше белән шыгрым тулган. Арткы рәтләрне 
сүтеп алып. аппаратураларны төярлек мәйданчык ясагач, бәләкәй автобус 
эче күченергә әзерләнгән бүлмә эчен хәтерләтә иде. Кеше саен берәр сумка, 
биючеләрнең түбәгә инсә белән эленгән озын күлмәкләре, Наилнең тез өстеңдә 
йоклап кайткан ак тышлы баяны. Тимурның ау мылтыгы кебек саклап барган 
гитарасы, бернинди геометрик фигурага да охшамаган кул сандыгы эчендәге 
саксофон белән Алып батырның кыска туныннан коелган төймә кебек аяк 
астында комачаулап яткан запас көпчәкне дә исәпкә алсан—суларлык һава 
күләме бик чамалы чонда Шулай да ут сүнгәч салонда иркенәйгән кебек 
булып китте. 

—Чабата бабай безнен көйгә кайта алмый, мин аны җибәрдем,—дип 
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акланып өлгерле Сөмбелә, ник дисән. йомшак кәнәфидән каты сәкегә күчеп 
утыруның сәбәбен сорамый калмаслар иде. Аллан ук җавап биреп, эшне 
җиңеләйтте 

Араларына солистка кереп утыргач тынып калдылар исә— монарчы б> жиде 
кешенен кем турында сөйләшеп барганын күч алдына кигерүе кыен гүгел 
Шуна күрв Сөмбелә тынлыкны уз кулына алырга булды. 

—*Карачаи»га жижэч туктарсың, Илфирәт. сыйлыйм ^ кгезне! 
—Банкет!—дип төзәтте Фаил. исән микән дигәндәй, тез өстендәге баянын 

капшап 
Чаллыга барган саен ач кайтабыз дип көрсенеп арган тавышлар анадан 

уянып. «Банкет» сүзенә әллә ничә төрле бизәк өстәделәр: 
—На шару!.. Халявыи Yie сыйлый Бер атнадай бирле банкп күргән 

юк «Карамайга» чаклы гасын туксан чакрым кайтасы, алла «Кыстыбый»!* 
туктыйкмы'. Юк «Карамай» супер! Андагы кебек игеп оеркайда да пешерә 
белмиләр . Сина инде йөз илле грамм салып бирсәләр, урамдагы көйгән 
шашлыкны да мактыйсын 

Банкет дигәч, Илфирәт тәмәке кабызды. Сөмбел,>. башын кыегайтыл 
кына, шырпы очында биеп алган мескен ялкынга күз салды, тик каршы 
дәшмәде. Йокы ачылсын дип тырышуларыдыр инде, күрәсен, төнге юлда 
шоферлар аеруча еш тарта. Тартасы килгән саен урамга чыгам лип машина 
туктата башласан Чаллы белән Казан арасын тәүлек буе кайтырсың Шоферга 
беркем каршы сүл әйтә алмый Юлга чыккач иң кадерле кеше ул Исән-са) 
йөртү өчен генөме? Казанга кайтып җиткәндә сәгать инде генгс икеләр 
тирәсе булыр Шушы сигез кешенең һәркаисысын фатир ишегенә гиклем 
кайтарып, Шратып чыгасы бар Кемне алдан, кемне ин ашыннан илтәсен 
шофер үзе кал итә Йокының иң тәмле чагында, ашамаган имәгән юынмаган 
килеш тагын бер сәгать буе шәһәр эчендә кашырал йөрисен килмөсө 
рульдәге кешегә каршы дәшме 

Банкет тукталышын йокы аралаш үтеп китмәс өчен егетләр бер бер артлы 
мә 1әк сөйли башлады, 

Сөмбелә көзге пәлтәсенен йомшак якасына ышыкланып сулышка ияргән 
гөтен исен сөзде. Ул мөзөклөрнен беренче рәтеннән \к геманы айлап ала ia 
HiiieiM.iMeniK.ieaoi.ini.i С ипләүчегә кысылмый, Ki.i4Ki.ipi.in килми Каратыш 
1.1 ш ы к i.i н 1.1 п i ик елмаеп бара Әгөронып ылып кител сүзгә кушылсаң шунда 
ук мәзәк персонажына әвереләсен, кеше ышанмаслык көлкеле маҗараларга 
ишен ;ы катышын бар кебек һәм .Li.ipin.in һәммәсе оәсинен баш иш > нандыр 
кебек килеп чыга 

«...Яна татар үзенең хатынын диңгез буена ал итәргә җибөрв 
пли [.шып киткән мәзәкләр ( өмб« юнен игътибарын җәлеп итмәде Лнын 
баш миендә кайнаган уйлары егетләрнең гел очында уйнаган көрлектән 
көчлерәк иле 

Кемнән килде соң бу розалар' \>\ икме шаяртумы, онытылган мөһим бер 
вакыйганы искә гөшерт тип аңларгамы моны? Кеше кулы белән бүлә! 
кш ш ы р>п ы п оөб өре бар (ыр ич авыруы күзгә күренеп горгаи гарипме 
ул, әти внисенен рөхсәтеннән башка гына акча |уздырырга вэврьап иткән 
меломан малай шллаймы ӘЛЛӘ үз Ш1КННӘН үзе очлир1ык чамаСЬ 
агаймы" 

Яэ—ирләрнең актив чагы Гутөлдәге шцелчолор өстәлде, бакчаңдагы 
ки юк кимеш [өр карынында, кыш буе карлы саф һавада емхап җыйган, му1 
гелеви юр каршында ппин колачлап гайрә! гуплаган ирләрдә куел ташый, 
• ма ми [ар • i>.11 ы» баш пиа 

Чабата ы чын ир кеше VIM.II,1ч iap чәчәк атканга сөенеп июмырп чәчәкләре 
коелганга көенеп ] л е ишсырап > гкөрө юрми нр уртасы, бые пы кышмын 
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кире кайтмаслыгына ышанып, әнә ничек батырайган' Мон белән акча эшләп 
аның гаиләсен күгәрергә булышкан Сөмбеләгә каршы дәшә, үрти. чагыштыра. 
күрәләтә хыянәт итә Бер Чабата гына түгел, туксан чакрым буе анекдот 
сөйләп барырдай җиде кешенен һәркайсысы да шулай. Алар ике-өч сәгать 
буе концертында туганнарча, дустанә елмаеп-көлеп синен өчен сөенгән булып 
торыр да, пәрдә ябылгач янә дошманыңа әверелер. 

Пәрдә ябылганнан сон башланган ыгы-зыгысы, жысп төяү, вак-төякне 
югалту, башкарылган җырларны бәяләү, бүгенге хаталарны эзләү, банкетларда 
юанулар һем ниһаять, кайтып җитүләр, кыскасы, үз өеңнен бусагасын атлап 
кергәнче кылынганнарның барысы-барысы бергә сәхнә арты дип атала. Сәхнә 
аргы хыянәт белән тулы. Алып килгән чәчәк бәйләмен концерт беткәнче 
саклап, соңыннан, пәрдә ябылгач кына сәхнә артына кереп, җырчыны эзләп 
йөрүчеләр бармы—алар әнә шул хыянәт дигән нәрсәне үз күзләре белән 
күрергә, башкаларга бәйнә-бәйнә сөйләргә теләүчеләр. Әле өеңә кергәч, 
җан исен сеңгән иске мендәрең өстендә дә сине хыянәт котеп ятарга мөмкин, 
чонки унышсыз юлга чыксаң, сәфәреңне кыскартып, төннең теләсә кайсы 
михнәтеңдә көтмәгәндә кайтып керәсең. Әгәр өметләнмәгән уңышка очрасаң 
гастрольләреңне озайтып, өйдәгеләр борчылып көтсә дә кайта алмыйсын, 
һаман саен кабатлана торгач, билгесезлекнен нәтиҗәсе булып, сине пәрдәнең 
ике ягында да хыянәт сагалап тора башлый. Бер хыянәт, ике хыянәт... өч... 
биш. . Ахыр чиктә син ул хыянәтләргә күнегәсен... 

Хыянәтләр артистны чыныктыра, яшәргә, җиңәргә өйрәтә. 
Җыр уен кебек ул—яна чагында гына кызык Яраткан «шлягерларыңны» 

ун-унбиш тапкыр рәттән тынласан—туясың. Аннан соң тагын яңалары кирәк 
Күпме патефон тәлинкәсе, аудиокассета, компакт дисклар ярылып, сүтелеп, 
кырылып өелеп ята, чүплеккә чыга. Күпме җырчы тамашачыны күрүдән 
мәхрүм булып өендә—ябылуда яши... Чабатага һәйкәл куярлык—ул Сөмбеләне 
биш ел буе рәттән тыңлады. Әйбәтрәк түләсәң тагын да тыңлый ала иде әле. 
Үзгәртергә, үзгәрергә, нәрсәдер эшләргә, яңарырга кирәк! Төркемне бер 
«Жигули»га сыярлык итеп биш кенә кешегә калдырыргамы? Ул чагыңда 
ваграк район үзәкләренә, эрерәк авылларга рәттән кереп йөрергә була. Соңгы 
ун елда бөтенләй концерт күрмәгән авыллар бик күп. Ләкин билет бәяләрен 
шөһөрдөгедөн сигез-ун тапкырга киметергә туры килә. Кулына калган акчаң 
сынар туфли атырга җитәрме9 Икенче сыңарын алыр өчен тагын бер авылга 
керәсе була. Бичарага—ничара. Сөмбелә авыл буйлап хәер сорашып китте, 
дип и сөйләнер иле артистлар 

Нишләргә?! Үзен кебек тагын берәр җырчы алып төркемнең шавын 
арттырыргамы? Ул чагында: «Син дә мулла, мин дә мулла, сәдаканы кем 
бүлә?» Концерт Сөмбеләнеке дигән тамга төшеп калырга тиеш буламы? 
Антураж булып килгән яшь җырчылар ла тиз үсә. Бер-ике ел ияреп йөриләр 
дә телевидениенең йолдызлар фабрикасына шомарырга дип ашыга-ашыга 
китеп тә баралар. 

Популярлык казану бик авыр. ләкин әнә шул танылган җырчы дигән 
исемне елдан-елга саклап калуы тагын да авырырак Иртәгә үк Юк, 
бүген үк, кайтып бераз ял итү белән—яна күлмәк тектерергә, яна плакат 
ясатырга, синнән отып алып табын артында җырланырлык яңа җыр эзләргә 
кирәк Яна җырга лаек булыр өчен үзен дә яңарырга кирәк 

Чын сәхнә түгәрәк мәйдан ул—анын кыйбласы бихисап, пәрдәләре ялтыр-
йолтыр, утлары көлтә-көлтә, яшел, кызыл, зәңгәр төсләре катлы-катлы. Ак 
белән сорыны, кара белән конгыртны бутамасан гына, кызыллыктан 
алсулыкны, зәңгәрлектән шәмәхәләнүне аера алсаң гына синеке ул сәхнә 

Банкет булмаса. артистлар арка терәвенә кыек-мыек сөялгән килеш кайтып 
җитәселәр иде. Сөмбелә «газельне кафе янында туктаткач, төнге сәгать икедә 
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кон яңадан башланды Күңел ачу йокыдан көчлерәк иде бүген. 
Чәчүләр бетеп, жыеп алынасы байлыкны алдан ук санап, югарыдагыларга 

рапорт биргәч, шәһәрнен базарлы мәйданнарына ярминкәләр килә. авылларда 
язгы бәйрәмнәр башлана Хисләргә туенган яшьләр никах хәстәрен күр-. 
юбилейлар, туйлар өмәләр китә Кыскасы, елнын жырлы-\енлы чоры б) 
Җим сибәр сәгатьне көткән күл балыгы кебек, артистлар арасында да ыгы-
зыгы арта. Сөмбелә хәзер лситәкчеләрнен кунакка чакырганнарын кул 
кушырып көтеп ятмый, бәйрәмнәрне үзе или исләренә төшереп 
шылтыраткалал тора. Кайсы гына /кырчынын оенә керме—районнардан, 
шәһәр [Әрдән ялынып алып кайткан телефон кенәгәләре журнал өстәлендә 
өелеп горыр. Эш югында көннәр буе хәбәрләшеп гөсынар концерт оештыра 
алмаган чаклар була - (өйтүнөга ныклап әйтергә кирәк «\ныш*лы вакытны 
кулдан ычкындырмасын, әнисе югында телефоннан китмәсен җыр иш акча 
эшлаүнен жнне i түгеллеген белеп үссен. Юкса пид.»> к генә калгач, внисенен 
к\ [мәкләрен киеп артист булып уйнарга ярата) i «Ходаем, сызымны кырчы 
язмышыннан ераграк тот...»—дип. юлдагы уйлары белән пыран-заран килен 
подъездга кергәч. Сөмбелә почта әржәсенә ачкыч JII.HI джинсы кесәсенә 
тыгылды. Чәчәкле кәржиннс идәнгә куймаска гырыпггы Свмбелалөрнен 
«егерме дүртснчс»ләре лифт каршысынла ук 

Сөмбелә әрҗәдән төшкән яңалыкларны актара башлады Һәр реклама 
кәгазен, бушлай таратыла торган гәҗитләрне җентекләп караштырды 
Күңелендәге кысыр өметне юатырга гелөп ниндидер билгесезлекгән ип плоде 
бугай ул Роза чәчәкләре арасында ияреп килергә шешле язу почта лшл 
өйләнеп кайтыр кебек иде ана Кызына күренгәнче көтелмәгән янал 
сөзеп алуын хәерлерәк (әйтүне хәзер урта мәктәптә сонгы е i орын укый 
аттестат алганчы ук өлгереп җиткән iyp кы * и иле ул өнисенә н гышлы 
һәр яңалыктан typcep >злөргө ярата сораулары күбәя 

Почта әрҗәсеннән алай ИСКИТМӘ И яңалык чыкм i ефоннан 
берәр хәбәр бардыр ә ю дигән уй ( өмбелөне өйгә 1шшктырды 

Абау розалар!!! )өйтүнө өиисенен хәлен сорарга па онытты 
спонсорлар бар идеме, бүген минем гуган көнем ил шаярткансыш D 

—Чәчәксез каткан көннәрем сирәк ипле I 
—Анысы шулай, әни Мондый чәчәкләрне, ге ювизордан күренер очен 

культура мини( гры гына 6, юк итк и № 6yi ifl Розалар оер квржин! 
Сары роза ормы' 

—Бүләк ителгән чвчәклврнен сарысы кы л юк өни! 
Минем гөслөр аера юркш чагым ш) i кызым Синен яшьтә б) гсам 

бө [кем үрле кыр ал сикерер идем ю 
Әни кем бүләк и м е ' I [авамы «КамАЗ» [ирскторымы? 

джентельменмы? (әйтүне бик мөһим кешенен и< 
cypoi гвй катып ка i vu 

Белмим кызым Көржин ү и J бе юн керле якнтельменын күрмәдем 
Әни! Әйтәм ич сиңа әле шундый шел кеше гашыйк б) киик' Мен.» 

күрерсен Бөтен гажк! радио гелеви данәм [әрне пи\ отыл rj 
кеше L\UIC бәхет к Сөмбе (эне яңадан күрер өчен концерт орына ябырылып 
MI [ер ,) мин т а әти \\\" 1өшөрмен 

Моңарчы бер (Ә кияүгә бирәсен килмәде 
щ [Өр ба i.i чага о\ а*анмыи 

—Бүген ус генме' 
Үстем Мин синен кебек ялгыз яшәмәм 
Бирсен Хо ой! 
Кияүгә китсәм > юн генә ка о< ым 
Бүген ^к китмисен дар ич ' 
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—Юк. Таныштык кына әле. 
—Кем белән11 Кайчан? Иртән мин юлга чыкканда өйдә бала-чага булып, 

«Марс» шоколады алып кайт», дип. еламсырап озатып калган идең. 
—Мәктәптән сон өйгә кайтмыйча, туп-туры университетка барып килдем, 

укырга керүчеләр очен программа кирәк иде. Менә шунда таныштым 
—Мин сина бүген шоколад алып кайтмадым. Кәржин күтәреп йөреп 

бөтенләй онытып жибәргәнмен. 
—Ярар Бүгенгә түзәрмен. Яңа егетем Мөхәммәттә шоколадлы. Алжирдан. 
—Негрмы?!! Йә, Хода... Африкадан кода белән кодагый килеп төшсә... 

Балантау халкының коты алыныр. 
—Озаграк карап торсаң күз ияләшә аңа. Әле беренче курста гына укый 

ул. Син дә ияләшерсең. 
—Йә булды, кызым. Бүген болай да башым чатный Шаяртуларыңны 

иртәгесе көнгә калдыр. 
—Әни 
Зәйтүнәсенең тавышында ниндидер гозер бар кебек тоелды Сөмбеләгә. 
— Нәрсә, кызым, әллә бүген үк Африкадан илчеләр киләме' 
—Юк, әни Минем бүген университеттан кайтканда мобильнигымны 

чәлдерделәр. Маршруткада бик тыгын иде. 
—Әрләрлек тә хәлем юк. Акча эшлисен килсә әнә районнарга, колхозларга 

шалтыратып чык. Белешеп кара, концертлар кирәкми микән. Белмәгән эшен 
түгел, теленнән килә. 

—Белештем, әни Байлангарга багышлап җыр язганнар, авылда кичәсен 
үгкәрәселәр ди Сина композитор белән элемтәгә керергә куштылар Кармыш 
авылына Чишмә бәйрәменә чакырдылар. Теләчедә районның унбиш еллыгына 
багышлап Культура сарае ачыла диделәр, килергә куштылар. Аланда уныш 
бәйрәме, көнен-сәгатен билгеләп үзенә элемтәгә керәсе булыр. Шулай итеп, 
дүрт концерт сина! Минем гонорар бер телефонлык. 

—Әйе. Эшләп кайтыйм әле башта ул авылларда. Аннан булыр сиңа кесә 
телефоны 

—Әни, иртәгә үк кирәк шул. Юкса Африка белән элемтәм өзелә. 
—Әйтәм аны бик тыпырчынасын Ярар, таң атканчы гына түз инде 

алайса. Акча кулга кереп өлгермәде... инде чыгып та бара... 
Чиләкле суга аспирин салып, розаларны шунда күчергәч, өй эченә 

шоколадлы конфет исе таралгандай булды. Йокы бүлмәсендә караватлары 
янәшә торса да аларнын юрган-мендәрләре аерым. Бүген Зәйтүнә әнисенең 
юрган астына шуышып керде, куенына сыярга тырышып бөгәрләнде. 

—И, әнием, әле дә ярый син бар бу доньяда! 
Конфетлы чәчәк исе куенга да кереп тулган иде инде. Алар тәмләп йокыга 

киттеләр 

Яңа ел күбәләкләре 
—Мин!.. 
Калканлы ишек артындагы кешенең кемлеген белер өчен шушы бер сүз 

җитте. Сөмбелә аның тавышын «Ә?» дигәннән дә таный ала. 
Дүрт бармаклы йозак ачылгач, тимер тупса өстендә Чабата пәйда булды. 

Чаңгычыларныкы кебек чуклы калфагын каш астына тиклем батырын кигән, 
мамыклы курткасыннан чыгып торган калын свитер муенчагын борынына 
терәлгәнче күтәргән. Чыраенда салкын күзе белән, агарып ялтыраган борыны 
гына калган Кулларын күн бияләй кигән килеш кесәсенә тыккан. 

—Син нәрсә, Чабата, жәяү килдең мәллә? Шушындый суыкта! 
— Машинам кабынмады. Телефоннан аңлата торган сүз түгел. Ашыктым. 
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Сойләшә торгач, Чабатамын күкшегән иреннәре асылына башлалы. 
—Иртәгә кабыныр иде әле. Тамагына җил бәрсә Хәер. синен җырлыйсын 

юк ла 
—Заказчик барында тизрәк хәл итик Башкалар сизеп алганчы 
—Алар чынлап та минеые—Самбелв килсен дип сорыйлармы? Әллә кем 

булса да ярыймы? Дөресен әйт. сырлап-мырлап торма, мин инде көйсез 
кәләш түгел. 

—Точно, сине чакыралар. 
Сорау өстенә сорау яудырып тинтерәтүе Чабатага ы шлнмл\ лап гүгел, ул 

инде сыналган администратор, әйткәнен хәленнән килгәнчә тегел үти, 
чакырган асырчысына тамашачы жыя белә. акча бүлгәндә хәрәмләшми 
Сөмбеләне эшсез калдырып сш кына башка кырчыларны алын чыгып 
киткәләгән икән, монда берни эшләр хәлен юк, галык кемне сагына, шуны 
чакыра. Сонгы елларда Чабата асикелрәк эшкә күчте, ул хәзер Залия бе ип 
Зофәргә иярде. Бу җырчыларның ин йо щы иш чагы. концертларын панамада 
янадан башласалар да үзе асые.п ан юл [яралышмас, тан атканчы гынларгв 
әзерләр. Әлмәттә бер конлә рәттән ике аншлаг җыелган диделәр Ш\на к\р<) 
дә Чабатанын һич уйламаган җирдән Сөмбеләне Әлмәткә чакырып килүе 
бераз икеләнергә мәҗбүр итте Гамашачыиы кулга ияләштергән Драма театры 
бинасында булса бер хәл йөз илле менле шәһәрдә С- өмбелөне сагынырдай 
биш йөз тамашачыны ой саен чакырып та җыяр иле әле Чабата Ә ул мен 
урынлы Техниклар йортына афиша илтергә кыена 

—Нәрсәдән куркасын'' Симен инде Әлмәттә җырламаганын юкка биш 
былтыр. 

()ч кенә ел әле...—Башка артистлар арасында гайбө1 б) ла\ гаралмасын 
очен юри төгәллек кертте Сөмбелә. Ол мичкә юлы ябык лип \и юмасыннар 

—Өч ел күрмәгән кырчыны мин лә сагынам,—дип үзенчә сөен 
тырышты Чабата,—Сөмбеләне алып килеш, аншла] гарантируем ш к юр 

—Ник алайса турылан-туры уэеме чыкмаганнар, синен аркылы алн юр? 
Монысына Чабатанын бераз чырай сытылды Суыктан агарып кергән бил 

алмасында кы (ыллык тибеп аллы 
—Безне гел бергә шшилярдип белгәннәр вр Моңарчы администратор пыр 

.иш оп иттеләр ич Ну, теләсен әйтермен аларга сина шалтыратырлар Бәлки 
миннән башка гына барасын киләдер? 

—Кырык градуслы салкыны бригада сөйрәл шанга пиләп к . 
Һуш ta.ua җырласам кәефемә салкын \нн минем 

—Бүген—кырык, иртвпв—ноль Я шан курыкма, кп.к-п яралган I арантма 
зиделөр Барырга гек барырга! 

Татар tcipai.u ым \л ли ыклс .наннар ПфВЯ ( ӨМбе ЮӨЧеН ЮгарЫ Ос ШН, 
Тәтеш. Бөгелмә, Лениногорск кебек гатарча ишетми юрган гөбөклврне генә 
гүгел, Мин i.i.i.i Актаныш Әти», Ба> ш кебек әлифбалы кала-салаларнын 
юлларын ла онытып бара инде ул Әлмвткв вә аметс өзелгән иле Ник 

н i.i. сәбәбе бар 
Соңгы гапкыр ш ш ш асаганны юка гашвроан Ул көннәрдән бирле 

инде өч п HI кыр календарь алышынды Ә к да гөшка кереп йөдәтә юрми 
әкмяги көннәр иде ул һәр әкиятмен үзенә гене кае чоры. батырлары, 
кагыйдә юре 6j и 

Борын борын иманда җирнең кыл уртасында. Девон ханлыгы ш\ гаткан 
ш Ханлыкнын калкы ерак бабаларыннан инрас б) или капан коелардан 
,+,ир мае чыгарып, шунын белен овү w кы гып касеп илткән, казна 
! И [евоинын 'ш сөючан калкы күңел ачарга, кәеф сафа кы (ыргабик яраткан 
ш Маж lecne йа [аларны, урам бәйрәмнәрен к ы шл көннәрнен бер) 

буш к.11 [ырмаганнар, аналарын уйлап мол горганнар Мактама игән кечкенә 
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генә инеш ярында күңел ачу сарайлары булган боларнын. Жәй коне ул Яшел 
сарай, ә кыш көннәрендә Ак сарай дип йөртелгән. Яна ел килергә оч көн 
кала девонлылар чал бүләләр икән: жир маена катышы булган һәр инсанга 
затлы мал. күчемсез мөлкәт, зиннәтле уенчыклар, талир тәнкатәр өләшкәннәр 
болар. Өч көн буе Ак сарайда уен-көлке, жыр-бию тынмаган, мәҗлес 
сүрелмәгән. 

Менә тагын Яна ел якынлашкан Ак сарайга күрше мәмләкәтләрдән, 
кснәзләрдән һәм олыслардан мөхтәрәм кунаклар җыелган. Ике йөз дисәтинәле 
ишегалды дингез аръягыннан кайтартылган симез көпчәкле, дегетләнгән 
тәрәзәле, жир мае төсендәге бихисап а р а б а белән тулган ди. Кунакларның 
күңелен ачсын өчен Пайтәхеттән гөсләчеләр, кубызчылар, чичәннәр, җыручылар 
шамакайларны һәм хәтта кендек сикертүче малайларны да чакыртканнар. Өч 
көн ю өч төн дәвам иткән бәйрәм Менә, ниһаять, мөнәҗәтче Сөмбеләнең 
нәүбәте җиткән. Җиде йөз кунак каршысындагы түгәрәк келәмне мәйдан 
итеп чыгып баскан ди ул. Ни күрсен—түрдә ханның генераллары, бирсрәк— 
яраннары, алар артында карачылары, апайлары һәм малайлары тезелешеп утыра 
ди. Ә өстәлләрдә... какланган, ысланган, томачанган. кыздырыл!ан итләрнең 
биш төре. пешергәннән соң сүтеп җыелган балыкларның җиде торе, салават 
күперендә нинди төсләр булса—шундаен җимешләр һәм дә ки бер-бер дию 
пәриен үзенә сыйдырырлык бәллүр шешәләр, кыскасы, чичәннәр тел белән, 
җыручылар мөнәҗәт белән әйтеп бирә алмаслык нигъмәт ди. Ә Кар сарае 
эчендә җиде дингез аръягыннан һава шарына төяп кайтарылган аллы-гөлле 
күбәләкләр, кыш уртасында уянып, генераллар өстендә чәчәкле канатларын 

ҖИЛПИ икән 
Девонлыларнын чыршы бәйрәменә Хан үзе бик йөрми ди инде. Сонгы 

елларда ул аяк-куллары өшү белән интегеп, раштуа суыклары алдыннан, 
ханбикәсен ияртмичә генә Урта дингез буендагы Анталия кояшына кызынырга 
ияләнгән ди. Хан югында девонлыларга генераллар хуҗа булып кала ди. 

Баш генерал көмеш чәнечкеле кулын изәп кенә мөнәҗәтче кызга 
җыруларга кушкан. Ә Сөмбелә келәмгә баскач берәр кызык уйлап табарга 
маһир икән йә ул пке-өч табышмак әйтеп тындаучынын тапкырлыгын 
сыный, йә чигүле кулъяулык бүләк итеп хуҗаның күнелен күрә белә, йә 
мөнәҗәтләр китабы өләшә ди. Бүген дә ул. Чыршы бөйрөменен йоласына 
туры китереп, Кырык тартмачыларда сатыла торган битлекләр алып килгән. 

Сөмбелә мөнәҗәтне бии-бии башкарган ди. Табын артына ябышкан 
кунакларны түгәрәк келәмгә чакырып биергә мәҗбүр иткән. Уен арасында 
һәммәсенә битлек өләшкән. Кемгәдер бүре, аю, куян, кемгәдер маймыл, чучка, 
шамакай чырае эләккән. Ә Сөмбелә үзе төлке битлеге кигән. Әлбәттә, җир 
маеннан симергән генералларның гәүдәләре селкенмәгән, куллары гына биегән 
Мәгәр, көлешә-көлешә күнел ачып, бер гаилә булып уйнаганнар ди болар. 

Ярый хуш. Мөнәҗәт тәмам. Инде янә табын артына утырышканнар ди. 
Менә киткән ыгы-зыгы... Бер генә генерал да үз битлегенә р т а түгел: бу 
синеке, монысы мина тиеш, дип бер-берсенен битлеген йолыккалый 
башлаганнар, аю битлеге өчен көрәшеп кул сугышы чыккан хәтта. Адайлары, 
кучерлары ярдәмгә өлгереп, көч-хәл белән аерган тегеләрне. 

Бәйрәм дәвам иткән үзе Әнә шул көннән башлап мөнәҗәтче Сөмбеләне 
тамашаларга чакырмаска булганнар ди... 

Реклама ярдәмен тоя башлагач синоптикларның да алдан юраганы юш 
кили башлады, ялганлаудан туктадылар: йә ява, йә юк; юнәлешсез жил, 
мөмкин, ихтимал, көтелә, үзгәрүчән дигән икеле-микеле сүзләрне сирәк 
ишетәбез хәзер. Сынап карарсыз, һава торышының спонсоры энергетиклар 
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дисәләр коры Һәм кызу көннәр килергә иөмкин, нефтьчеләр вәгъдә иткән 
көнне аяк астын дегеткә батырып янгыр явар иле. ә инде "Газпром- Яровме 
тисә җомһүриятне томан капларга мөмкин 

Инде атна буе бүгенге һава торышынын спонсоры—ОАО «Холод», ягъни 
тәмле-туклыклы туңдырмалар җитештерә торган комбинат бугай I 
иягенә тиклем жылы суга чумып ваннада ята. ә урамда—яз башына хас 
булмаган утыз биш градус суык. 

Су өсте күбекләнмәгән иде. юыну бүлмәсенен стенасына ябыштырылсам 
көзге өлгеләрендә гөрле ракурсларда чагылган гәүдә сурәтен күреп сөенде 
әле ул. Шөкер, буй-сыны әнисеннән Гөлчәчәк пенсия яшен.' хи п 
җинел сөякле әгәр кызынып концерт күлмәкләрен өздерсен пман гына 
булыр Шунысы үкенечле. Сөмбеләнең җырчы булып эшләвенә гиздән 
егерме ел була, ә Гөлчәчәк белән Харисның кы шары җырлаганны Казанга 
килеп тыңлый алганнары юк Әллә бенифисны туган авылда г ына > i керәсе 
микән дип тә уйлаган иде ул. Тик бу уеннан кире кайтты, иҗат кичәләрен 
зурдан кубып оештырыйм дисен зур җитәкчеләрне, олы шәхлч 1врне 
хәбәрчеләрне күпләп чакырырга кирәк Ә алар байрөм-ыәжлеслөрда буш 
сүзләр сөйләп алҗыган калык, Каимнан чыгарга бик яратмыйлар \ 
туган-тумачаны төяп килүен күпкә җайлы 

Сөмбелә горып басты, ванна суы тубык гаи шла калды Кайнар i.tm-H.i 
бәлзәмле крем сылады, кулы сыйлап горган һәр урынны җентекләп, гаебен 
эзләп күзәтеп барды Юк. юк Гәмснлә сөялләр гамыр сөениәре дә гөкле 
шадралар да күренми Кызыгалар әле ана барыбер кызыгалар I ыныйлар 
күзәтәләр, качышлы уйнап сары розалар китерәләр Бо lap берсе дә гикмәгә 
генә түгел.. Байлары күбәйгән саен гамашачылары кимегән Әлмәтнен мен 
кешелек (алында Сөмбелә концертына билетлар сатылып беткән! Бу бип 
триумфаль аншлаг! Әллә икенче сулышы i лды микән? Әлмвтгөн кайткач 
коч.м ы белән афишаларын тоттырып Чабатаны башка шәһәрләргә дә җибәреп 
карыйсы бу гыр 

Иртәгә Әлмөттө зур концерт һем 6j мөыкинлекш шоуга әверелдереп 
исемне яңартырга кирәк Сөмбелә программаң] пыр өчен N ра певаны 
ш чакыр .и.) Кыз вак гөякст) гиялөргөбаш ныича ютрадаңын елы юлыннан 

бара. Ул киләчәктә iyp жыр б) гып үсәр ш) [вакытта ( өмбеләие да уз 
геркемена ияртер Эс гра м (өиьясында к ы сынган бик күп гамәлләр ажвткә 
)1мт.1ң.1 яхшысы .и яманы ла Күптән им ie конферансье inn •тала горган 
һөнври мәзәкчеләрне ае чакырганы юк иде члар бездә унбишләп кеше 
Сөмбелә инк' iMpi.ki.NM.iii п репертуарын яман белә Шуңа күрә үз 
концертларын \ и алым барырга күнегеп килә и к Ләкин Ә [мәтнен ука ал 
гамашачьк ы Шәрәфине ярата сәхнә) л бер сүз әйтмичә басып горея 
аа халык .мia ярты «..или. буе к\ I чабачак 

Шулай исем,«. өмбе юконцер .MI a п.ш баручысы Шәрәфи 6) юа, алып 
кайтучьк Li -I а к- пь»ле Илфирә! 

—Чаллы аша барабы аш ая юянв күпер юнмс' дип сорады j i, артист шрны 
гөяп бетергәч 

( өмбе ю чак кына савап бирөлмичөрөк гор ш Чаллы юлы кип. гевәтелгөи 
гуктап гукгал чәй "Чврдөй, көжәп кылырдай кылы норылмалар бик күп 
әмма ераграк чыга салкында бодай ш бен \п>\ күп бетә Җитмәсә гукталыш 
ЬППЫК ИрЫН [8 урман почмакларын ia. ^ милек чокыр ЩрЫ ( 
гаишниклар сагалап гора Ә < вескан күпереннән китсен м i йөз чакрымга 
кими Чамасыз тар, сикәлтәле кыек мыек ул әлел« кайнар чәйле куышлары 
вправка гукталыш иры ш икс ач урынла I мн> янын каравы юлчыларбе иш 
качыш гы уйнарга ярап i горган инспекторлары азрак 

Мин ишетми калдыммы әллә син .чи ми горасынмы ' 
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сорады Илфирәт. 
—Әйдә КамАЗ юлыннан. 
—Ә штрафларны кеч түли'' 
—Алайса, Саескан күпереннән. 
—Мондый суыкта сүнеп калсак, машиналар әз йөри 
—Ярар, трассага чык. 
— Барырга-каитырга утыз литр бензин әрәм китә. 
—Ну. сон. Саесканнан дим ич!.. 
—Артык куып булмый. Вакыт ягыннан санасам, шул ук. 
—Син нәрсә. Илфирәт. суыктан курыксаң рульгә үзем утырам. Кирәксә, 

Ульян каласы аркылы өченче юл бар. 
Илфирәт тавыш-тын чыгармыйча рәхәтләнеп көлә белә, андый чакта аның 

грузиннарга охшаган чырае күп җыерчыклы татарга охшап кала. 
—Артистлар ягына өрдерә торган мич җылынсын өчен генә сөйләндереп 

торам. Алтышар сәгать паром көткән чакларга үч итеп яна күперләрдән 
йөрик әле! Бабайлар: «Әйләнгечтән юл туры...»—дип яшәгәннәр. Ә 
җитәкчеләребез нәрсә ди—«Юлның кыскасы •> 

—Сүзнең остасы!, —дип түгәрәкләде Шәрәфи. 
Соңгы елларда Шәрәфинең тагын бер сәләте ачылды. Ул җинел машина 

сәхнәсендә генә сөйләргә ярый торган такмакларның русчасын татарчага, 
татарныкыларын русчага тәрҗемә итәргә ярата. Кыска-кыска такмакларын 
кабатлатып, ютәл купканчы көлә торгач ялыктыргыч сәфәр тиз үтә, ерак 
юллар да кыскара. 

Март суыгы, мәрхәмәтлек күрсәтергә теләгәндәй, олы юл читендәге тал
тирәкнең һәр ялангач ботагын мамыклы бәскә төргән. «Газельжен тизлеге 
арткач, ян тәрәзәләрдә дә шул ботакларның сурәте беленә башлады Кайры 
тунның мехлы ягы күлмәкләргә чытырдап ябыша, кемгәдер орынсаң, йә 
кулдан-кулга нидер күчерсәң, ток суккандай итә. Коры суыкларда моңын 
өшетмәс өчен, Сөмбелә сулышны җылыдан алырга тырыша, авыз-борынын 
тун эченә яшерә Шәрәфи мәзәкләреннән дә тун эчендә көлеп барды. 

Артистның үз концертына соңга калып килүе гадәттән тыш хәл түгел, 
бәлки гадәти хәл. Аны «йолдыз авыруы»ның бер төре дип атасаң да ярый. 
Популяр шәхесләргә хас вакыт җитмәү синдромы да ул. Сонга калу вак-вак 
тоткарлыклардан, әрәм-шәрәм иткән минутлардан, техник сәбәпләрдән җыела. 
Еракта яшәгән кеше эшенә гел башкаларга караганда алданрак килә, ә балкон 
тәрәзәсеннән эш урыны күренеп торган кеше һәрвакыт соңга кала. 

Кыска юлга артык ышанып куаламадылар, тукталышларда эленке-салынкы 
маташтылар, кичтән эчкән сыраларны бушату, тәмәке тартулар күбәйде 
һәм баскыч төбендәге реклама коймасына сыланган Сөмбелә портретына 
фара яктысы килеп төшкәндә концерт башланырга нибарысы бер сәгать 
вакыт калган иде Сонга калу иңде бу! Әле аппаратураларны бушатын 
урнаштырасы, микрофоннарны көйлисе, сәхнәне бизисе, күлмәкләрне 
үтүклисе, чәй эчәсе һәм ин четереклесе—Сөмбеләнең бизәнәсе бар. Ул арада 
әле егетләрнең берәрсе кибеткә китеп өлгерә. 

Машинадан төшүгә Сөмбеләне тамашачылар сырып алды. Эчтә 
каршыласалар сонга калып килгән өчен борчылалар дияр иден, ә болар 
Мәдәният сараеның ишеге төбендә үк. «Ник ике көн рәттән куймыйсыз? 
Без барыбыз да билетсыз калдык!»—дип өзгәләнүләре җанга рәхәт. Күптән, 
бик күптән ишеткәне юк инде Сөмбеләнең шушы ягымлы сүзләрне. Ул: 
• Белмим шул... Исәнмесез?!. Тагын килербез бик чакырсагыз... Керерсез, 
басып торып булса да тыңларсыз, поҗарниклар рөхсәт итсә..»—дип сөйләнүдән 
гайре аклану сүзләре таба алмады. 

Тагын биш минуттан башларга дигәндә, бөтенесе лә әзер иде, хәтта 
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чыбыклы стаканнарда кайнатып чәй дә эчеп өлгерделәр Шунда гына Сөмбелә. 
нидер сизенеп, сагаеп калды юллан килгән шәпкә репетиция ясыйсызмы, 
әллә халыкны залга кертә башлыйбызмы дип. тенкәгә тиюче юк. Сәер. бик 
сәер хәл бу Фойеда өченче звонок янгырады. Чабата да каядыр ш а н ы 
Сәхнә белән зал арасында авыр дивар булып шәмәхәдән коелган калын 
пәрдәне каерып, теге якка карагач. Сөмбеләнең йөрәге куырылды—өч 
тамашачы утыра, ә керү ишеге ябык—чаршавына чаклы корылган 

Ул, бәрелеп-сугылып дигәндәй, грим бүлмәсенә керде Кесә телефоныннан 
Чабатаны эзләп тапты. 

—Син кайда? 
—Кассада. 
— Ник халыкны кертмиләр? 
—Башлый торыгыз 
— Ничек инде башлый торыйк01 Ике минут калды, -i анда 04 кеше \n.ip.i 

Тугыз йөз туксан жидесе кая.' Ишеккә берьюлы кбырылсалар кимерәләр 
ич 

— Башлагыз, Сөмбелә, башла' 
—Минем белән киңәшмичә нинди этлек эшлисен анда'.' Ну-ка, Чабата, 

хәзер үк монда кил! 
Чабата каушады, тартык авазларны сайлап: 
—С-с-с— дип нидер анлатмакчы иде ул. тик Сөмбелә -мои ia кил1» дигән 

әмерен сонгы сүз итеп. телефонын П1апылдатып япты 
Алар грим бүлмәсеннән башкаларны куып 4biiapn.ii.ip i.i бикләнеп 

СӨЙЛӘШМӘ* булдылар Концертант белән администраторнын кычкырып 
сөйләшүен йозакка бикләп буламы—артистлар ишек артына сөялеп тынлап 
тордылар 

Ч а б а т а . Менә аренда кәгазе Менә ДК персоналына түләгән ведомое п. 
Ә менә чиста выручка] 

С ө м б е л ә . Ә билетлар? 
Ч а б а т а . Мең билет залдагы өч егет кулында. 
С ө м б е л ә. Тыш и йөзләгән кеше калды. Кертик алайса 
Ч а б а т а Әйттем Егетләр ри ia гүгел 
С ө м б е л ә . Нәрсә, әллә мине картага оттырганнармы ' 
Ч а б а т а. Ва-банкта унешез яшьлек кырчылар хәзер Бәлки 

гашыйклардыр. Крутоиллр арасында фанатлар беткнше ' 
С ө м б е л е Мина габынырга уэен өйтмешия а я » уненгеэ яшьлек 

4.11 ЫММЫ ' 

Ч а б а т а . Алай димә Әлфия ана ииш.ш ике шпсыр Н\ анын Ю 
фанатлары бар Башла концертны 

( ә м б е л ә Бршада бе 1ән кшышәм алар ни дияр. 
Киңәшеп горасы булмады Ишек аркылы тынлап торган ю 

исеменнән Шәрәфи хавал бирде: 
—Спектакльләр әзерлеген щ реивпшиялерне без гел буш алда үп 

Главное бушлай гүгел Калганына исен китмәсен Син .игарак ЧЫГЫ 
прожектор tap утыннан к> ten влжв ывжжв килер вә өч кеше гулы ш 
күренер 

Иршрамм.шы кыск.цимыибыз ише Сөмбелә Сындырдык 1ип 
сөенмәсеннәр 

—Ә гәнөфес ясыйбы пан сон ' 
Шәрәфи шушы с\ ie бе иш inapi ашта киткән киеренке мжне кимерел 

иш м ЕЫ ( өмбе ю пырхылдап көлеп кибәрде сапта 
—Тәнәфес юк Интегеп утырсыннар! 
Сөмбелә эч iaiiKi.jp күлмәк алыштырып чыклы Смслнсашп Ьенефшс 
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өчен язылган яна җырларны сынап карады. Жырлан-жырга күчкәндә әйтелә 
торган сүзләрне дә үзгәртмәде. «Рәхмәт халкым, сез барында мин үсәм әле. 
Җылы өйләрегезне, матур сериалларыгызны ташлап килгәнегез өчен, көчле 
алкышларыгыз өчен рәхмәт!»—дигәндә залдагы өч пар кул озакка сузылган 
алкышлар белән җавап бирде. 

Сонгы жырны гына атыштырды Сөмбелә. Дәртле музыкага күмелеп 
саубуллашырга тиешле төркем «Кыр казы» җырына тезелешеп чыгын шс гы 

Кыр казы 
Иделләр читендә 
Ялгыз башым мина читен лә... 

«Кыр казы»нын сонгы кушымтасында Сөмбеләнең яшьле күзләрен шәмәхә 
пәрдә каплады. Ул грим бүлмәсенә ашыкмады (анда артык якты, җитмәсә 
хәзер кеше кереп тулачак), сәхнә артындагы иске декорацияләр арасына 
посып, сабыйларча үкереп жылады. Күз яшенен һәр бөртеге, һәр сулкылдау-
ынгырашуы җырдан-җырга җыела килеп тулган иде инде. Әгәр бушанмасан 
бүгенге хурлыктан йөрәген шартлап ярылырга мөмкин иде. 

Яшьләр ашык-пошык кием атыштырды. тавыш операторы сәхнә идәннәрен 
дөбердәтеп аппаратураларны җыйды. Һәркаисы үз эше белән мәшгуль. Анын 
нинди хәлдә икәнен күпне күргән Шәрәфи генә сизеп алды, бушансын 
бераз дип якын килми торды. Аннан сон, чәйнекнен кайнарлыгын белергә 
теләгәндәй итеп кенә, имән бармак сырты белән Сомбеләнен иңбашына 
орынды. 

—Сеңлем, мин синен сөлгенне атып килдем, җебегән кершәннәреңне 
шушында гына сөрт Күзләреңне яхшылап корыт, яшьләр күрмәсен. Күз 
яшенне—сүз яше диярләр. 

—Рәхмәт 
Сөмбелә, сөлге канатларын җәеп, чишмә улагыннан юынгандай сөртенде. 
—Тирләп-пешеп җылап алдын, ә?! Сихәте булыр. Күз яшьләреңне кемгә 

багышладын? 
—Рәнҗедем. 
— Рәнҗедем?!. Вәт җүләр, миң бит тинсез мәхәббәтең укшыта, әй лә, 

*, все П) иш торам 
—Өч кешенең күңелен күрер өчен өч сәгать буе шамакайландык. 
— Начальство банкетларга чакырса йогерә-йөгерә киләбез лә. 
—Андый чакыруларга шартын ачдан ук белеп, әзер булып барасын Ә 

монда мен урындыкка өч капиталист утыра. Рәнҗедем. 
— Рәнҗедем дигәннән, минем Комаргужада шәп председателем бар. 

Дояркачар янына чәйгә чакырды бу мине. Бер сәгать чамасы кәефләрен 
күтәрдем мин боларның. Саубуллашканда бухгалтер кыз:—рәнжемәсәгез менә 
[пушыпарны гына алыгыз инде, зинһар,—дип мина акча сузды. 

—Рәнҗетүегез өчен рәхмәт! Башка вакытта тагын да күбрәк рәнҗетегез, 
яме. минәйтәм... Ә син мен билет сатылган өчен рәнҗеп торасын 

—Ул күзле бүкәннәр сәхнәгә менеп рәхмәт тә әйтә белмәделәр. 
—Ник әйтмәсеннәр, бүлмәнә чәчәк керттеләр. 
—Розатармы'1 

—Әйе, күргән идеңме? 
—Юк. Болай да беләм. 
—Димәк, кемнән икәнен дә беләсен, шуңа җылыйсын. 
—Белмим шул. Бер кәрҗинме?.. Сап-сары розалармы? 
— Раштуадай суыкта кәрҗинләп чәчәк китерергә син әкияттәге үги кыз 

гүгвл ю Сарысын сары—анысы факт, ну зур бәйләмне чытырдавык 
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бәйләүгә төреп биленнән кызыл пута белән буганнар Кагыйдәне иоена 
төшерәсе юктыр инде—аншлаг булган көнне солист хисабына банке! i МАдө, 
киен тизрәк Әлмөтне чыккан чакта бер шәп кафе бар. ул төнге уникедә 
ябыла. 

—Юк. юк. Әлмәттә түгел. Үзебезнең Чаллы аша кайтабыз Анла па шәп 
урыннар бар Алар тәүлек буе эшли. 

—Баш өсте, Сөмбелә—Ханбикә! Роза. роза—от Дедушки Мороза!—диде 
дә Шәрәфи, үзенен нинди изге эш эшләгәнен дә абайламыйча китеп барды 

Шушы кеше сәхнәдәге тәҗрибәсен өләшеп йөри әрсезләрне туктата, китек 
күнеллеләрне юата. мохтаҗларга җор сүзен садака итеп өләшә. Булган хәлләрне 
МӘЗӘКЧӘГӘ төржемв men чынбарлыкның ун ягын әйләндерә Авыр с\ төрне 
рифмалаштырып ул ике-оч минут эчендә кызнын к̂  ^ яшен киптерде, болытлы 
дөньясына кояш чыгарып куйды. Һәм бая гына нурлары сүнгән Сөмбелә 
янадан эстрада йолдызына әверелде - Нишләп торам әзе мин б> чытырма 
лип. кемнәрдер ташлаган иске декорацияләр арасыннан елмаеп килеп чыкты 

Өч кешегә җырлап. Әлмәттән бер кочак сары гөләп гөлләре күтәреп 
кайткач. Зәйтүнә лә уша клллы Ой >че пер кат тынычланып пиле көндәлек 
мәшәкатьләр белән кмна-юана искечә яшәп торабыз дигәндә генә өй пеиә 
сагышлы кояш булып тагын сары розалар бәйлеме килен керле Хәзер әниле 
кызлы чәй эчәргә теләсәләр дә. вакыт табып икәүләшеп телеви юр кар кял ф 
да үзара сөйләшеп утырулары элеккечә серләшү-чөкердәшү T>ie i Ә ниндидер 
ГИКШеренү эшләренә охшап кала. һәр сорау ачыктан-ач ык эше МӨС кинаяле 
ишарәле, икеле-микеле булыр, һәр җавап аклашны таләп ИТӘ сыман. Ө 
җавапсыз калган сораулар aen.ipn.ni нияткә бәрабәр 

—Әни. син яшь 'iai ында берәр егетне елатып калдырмадыңмы ' 
—Безнен Балантауда чәчәкләр гелендө сөйләшердәй малайлар юк иле. 
—Бәлки курсташларын .(расыннан «текә* бизнесменнар чыккандыр 

Араларында сагынучылары бардыр 
— Яна байларның саману стилен беләм мин. Аларнын мәхәббәте саунага 

ресторанга, табигать коча: ы на чакыр\ ian башлана. Текә байлар кы ii>n ыр II.IK 
шш.I.HI уздым инде. 

—Бәлки синен җырларына гашыйк булып кшөгөн берәр министриын 
хатыны улгөндер? 

—Матбугатта некролог чыгар иде Бәлки бә IKII ЛИП МИННӘН сора> алЫрТВ 
бик оста сип Ә бӨЛКИ Негр кинүнен ОШЯрТуЫДЫр? АлврНЫЯ пай малай. юры 
гына укый ала бит. 

—Әни. син көржии күгәреп кашын кергәндә Мөкәммәл белән гвнышмаган 
идек әле бе i 

. Mte шул Аптырагач кына әйтүем 
—Әни өйдә юлда ремот ясыйбыз ( генага алтын саршп 

ябь драбы 1 Өйгә кояш кергән кебек 6j гыр Сары розаларны биек вяклы 
подс гавкаларга куябыз 

Әгәр п> гөн 6̂  1әк итмәсөлор' 
Ясалма чәчәкләр алырбыз алар матурырак та. озын гомерле цв Ә 6j 

«Мистер Икс» iani.ini кешендер оныткансыңдыр гына исенә гөшерерсен 
,\w менә күрерсен кы 1Ым әйткән иле аны, диярсен 

Әйе № ке гөшсен очен бе юән и « әве i яхшылык ге име ул Сөмбе юге 
әллә үч аласы киләме? Күзгә күренмичә гавышын ишеттермичә ха 
җибәрмичә гене сагалап нөрүенен сәбәбе рәнҗүме вллө сокланумы?! Б) 
к> и ә күренмәс кс a ie гел янәшәдә кебек i өмбе юнен кая барып кыр сыйсын 
алдан \к көтел inpa кемнәр аркылы чакырасын ш белә Гагын нинди 
сына) iap оештырыр икән әле ул? Монжрчы кы шнганнарын кабат юмасмы ' 
АхырЫ ничек IVIәр' 1 ten СИЭДерМОВС беЛӘН КЫРЧЫНЫ ЧЫПЛрЫНИаН чыгарып 
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соңгы чиктә сәхнәдән этеп төшерергә телиме? Конкуренция дигәннәре 
сәнәгатьтә генә түгел, сәнгатьтә дә бар лабаса! Ләкин Сөмбелә берәүнен дә 
ярын тартып атмады—ул бөтенләй кияүгә чыкмады, -җырдан туган кызы»на 
да унҗиде тулды, минем кызым ул дип эзләп килердәй кеше күптән инде 
гүр иясе Сәхнәгә ашкынып килеп кергән кендекле, ботлы, биеп торган 
күкрәкле, әмма тавышсыз җырчыларның спонсорларын үзенә каратмады, 
хөсетлеләрне яуга күтәрерлек мактаулы исеме дә. абруйлылар хисабыннан 
алынган фатиры да юк. Маньяклар, фанатлар эзәрлекләп борчымады, автограф 
сораучылар да имза куелган җирдә калды, ияреп йөрмәделәр. 

Чәнечкеле гөлләр белән бимазаларга алынган әлеге күзгә күренмәс кешене 
бик ерактан, яшьлекнең үзеннән эзли башларга кирәктер. Әгәр анда табылмаса 
язмыш йомгагын бөтенләй сүтеп, өр-янадан урап куярга туры килер. 

Аю табаны 

Октябрь бәйрәмнәре җиткәч. Балантау авылы кар күбегенә күмелгән көзле 
фасылы белән борылып басты. Көз дип әйтер өчен артык кырыс, кыш өчен 
шактый йомшак көннәр иде бу. 

Армиягә повестка килгән өйләрдә озату мәҗлесләренә әзерлек башланды. 
Җир шарының үз күчәре тирәсендә зыр-зыр әйләнүенә инану очен кырлы 

стаканны тутырып, артыннан конфет кәгазе иснәп кую җитә. Тик. хикмәти 
Хода. Идрис солдат хезмәтенә китә дигән елны май аенда ук коммунистлар 
партиясе аракыга каршы сәясәт башлап җибәрде: спиртлы эчемлекләрне ачу 
чикләнде, исерткечсез мәҗлесләр үткәрү макталды, киң таралган шәрабларны 
бетерү йөзеннән, җылы якларда җәйрәп яткан сортлы йөзем плантацияләрен 
туракладылар. Ул законга бик тиз арада «Сухой» дигән кушамат тагылды. 

Кабинетына бикләнеп эчсәк, өстәлгә җәелгән гәҗиттә «Сухои закон»нын 
татарчага тәрҗемәсе туры килә. Өенә кайтып пәрдәңне корсаң, идән астындагы 
хәзинәңә үрелгәнеңне телевизор экраныннан генераль секретарь күзәтеп тора. 
Инде яманатлы зчемлекне лимонад шешәсенә күчереп салсаң, өч борынның 
берсе барыбер өстеннән жалу язып җибәрә. Качып эчә алу мәртәбәгә әверелде, 
•аек туй- кунаклары чоланнан чыкмады, киңәшмәләргә керәсе кызыл 
чырайлар кершән белән акшарланды, тыйнак сөйләшүләрдә лавр яфрагы. 
әнис. тмин. канәфер кебек тәмләткечләр авыздан төшмәде. 

Зәкиулла Шакирович. Армиягә китәсе егетләрнең ата-аналарын парткомга 
җыеп. Горбачев портреты астында әңгәмә үткәреп алды 

—Сөйләшү шушы булсын, малайларны озатканда өстәлгә аракы куймыйсыз! 
Юлга кыстырып җибәрүләр дә ни-ни!.. Татвоенкомга салмыш килгән 
призывникларны туп-туры айныткычка озатачаклар, штрафын үзегезгә түлисе. 
Ишетсен колагың! 

—Закун игълан ителгән көнне генә усал була. Яз көне чыккан указ өчен 
ул хәтлек борчылмасак та ярыйдыр,—дип. җыелган халык парторг белән сүз 
көрәштерә башлады. 

Зәкиулла Шакирович. җыелган халыкның кәефен-фи керен ныграк белер 
оченме. ачыктан-ачык сөйләшергә мөмкинлек бирде. Соңгы фикерен кадаклап 
куйганчы башкалар ни уйлаганны белү бик кирәк иде. Дөрес, әниләр 
авызларына шым кабып утырдылар, җитәкчеләр әйткәнчә эшләгәндә озату 
мәҗтесләренен мәшәкате, жәнжалы азрак булачак Шуна күрә. берсен-берсе 
бүлдереп, гел ирләр генә гәпләште. 

—Җитмеш ел буе әйләнгән башны кисәк туктатсаң—халык ычкына бит 
сон! Делянкадан утын кайтартсаң да. печәнгә төшсәң, өмә белән ой күтәрсәң 
лә гел ли башында әвәлгечә ярты йөри. Бакча сукалатсаң да акча биреп кенә 
котылып булмый 
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—Чаллыдагы малай янына иркенләп кунакка барганыеч Яшьләр эштә 
чакта көнле J вакытым иркен лип иоз дә бишенче номерлы кибетләренә 
чиратка басканыем. Түбәгә, тимерче кадагы белән кадаклап, калай радио 
беркеткәннәр «Гражданнар! Минздрав кисәтә1 Спиртлы эчемлекләр сәламәтлек 
очен зыянлы'»—дип һәр минут саен такылдап тора. Ике сәгать тордым чиратта 
Иоз егерме минут дигән сүз бит ул! Әгәр. йөз егерме тапкыр «ярамый!» лии 
тукып, газиз башкаеңны миңгерәтсәләр, шуна ачу итеп гел киресен эшли 
башлыйсын Икс шешәне эчке кесәмә яшердем дә яңадан чират койрыгына 
барып бастым-

—Әйтәм аны җинги эзләп бармыйча кайта белмәдең Чаллыдан Күңелле 
яшәгәнсез икән 

—Сина колке. Тыелган әйберне гел комарланып җыясы килә бит ул. 
Кирәкме-юкмы. запаста кытаклап торсын. Гозерлеләр арасында бөеренә 
таянып йөрүе рәхәт. 

—Тыелмаганы да җитәрлек. Стакан төбенә унбиш грамм корвалол, егерме 
тамчы вәлириән. егермене сукыр кычыткан, аю камыры төнәтмәсе саласын 
да су кушып not граммга чакны җиткерәсен. Аш алдыннан түнтәреп куйсаң— 
бик җиткән Әгәренки шул минутта ишек шакысалар, сәкегә җәелгән 
намазлыкка сикереп менәсендә «әссәләгаләикем рвхмвтулла»ны әйтеп 
башыңны читкә борасын Эчүчелек авыру бит ул. авыруны указ бе юн дә 
әрләп тә дәвалан булмый Аны дару белән дәваларга кирәк 

—Тәк, агайлар, җитте' Сез монда.—дип имән бармагы Ое ип\ Горбачев 
nopipeiiiin.i 1.10,1 гортеп кисәтте парторг.—антисоветская upon.и.шла белвн 
шөгыльләнмәгез. Балантау Һинд океанындагы утрау түгел, t e i үзегезнең 
СССРдаяшөгөнеге не онытмагыз. «Сухой каган» көниан-кен корылана бара 
Хәзер райком кешеләре дә ГА И инспекторы кебек—өрдереп карыйлар 
Җитәкчеләргә no җиңеләйде, кемнедер урыныннан куарга гелөсәлөр берәр 
рюмка җибәргәнен сагалап кына торалар Кемнең кем булуына карам.к ган 
җәза көтә. 

—Ну. алайга китсә партком секретарьларын исни алмаслар инде,—дип 
шаяртмакчы булды Идриснеп ӨТНСС 

—Парткомны райком венәр, райкомны обком) Обваоыиы иснәүчеләр 
Мөскөүдө утыра! Гаж што, пыиыч б) сьп ы i вакка сабышып ясореп йөрергә 
ирек бирмәсләр Ишетсен колагын—Армияле озатканда өстәлгә хәмер 
куймыйсы I1 

— Повестка килмәгән ич әле, нэкнулда!—лип. сөйләшүнен азагын 
йомшартырга иле агайларнын исәбе 

—Кемнәр КИТӨС1 однозначно билгеле. Малайларыгыз район гарби 
(ШМИССариатЫНЬШ карарын гелдән пшене 1 loiiei гка юл билеiы шп инде vл 
О мин се шс Ос. ым vncp әче Oai к\н юрган ч.п I.III.I 1 СӨЙЛӘШКӘНЧӘ MM КИ! 
Ишетсен коли ың! 

Булачак солдатларның гаип г\паннары парткомнан iap,Lii.iiiiK.ni 1,1 I и.гм'мк 
капка [өОенл.ие с\кмакпын кырпак карын себереп маташа иде Идрнснен 
әнисе \а in дә I омОсләнен .пике белән күршеләр генә ГүТВЯ бер ГВрВ 
үскән гөлләр кебн генә дә гүтел, яшьтәшләрдә, бер чорда \KI.III клубка 
бергәләшеп йөреп, бер бер api H>I килеп 0\ н.ш юшкән ахирәл 1Әр Шуңа 
кура \ | гуп-туры I өлчәчәк янына килеп басты. 

—Сөмбел,ж кая ' Капка Гәбен ой.оды идәне кебек итеп copien юра и и 
бнп Халидә е шверга гырыша, гиж кыры.пан ювафед вшерә вшый 

— Кы 1 клубта әле Гореэв ярыкларын яОыппыр.иар Кыш бна i\ 1ынып 
килергә уйлый in быел I .нанка мич белән .и ,н"> i.iphi чаклы клубны ничек 
кылытмак кирәк?) Капка гөбене аптыраганнан гына чыгуын воле берәр 
ки зу ЙӨрИ НН if Хо Нем б) ара ВР i.i ГС i и.иным акыртып юра 
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КАМИЛ КӘРИМОВ 

"Синен башың ындыр табагына Казан кунаклары килгән көннән бирле 
авырта түгелме соң?!»— дип чак әйтеп куймады Халидә. «Ул төнне безнең 
өйнең дә уты сүнмәде, игътибар иткәнсездер, шуннан бирле Идриснең сөмсере 
коелды»,—дип тә өстәсә капка төбендәге хәл белешү ике гаилә арасындагы 
сәясәткә әвереләсе иде. 

Халидә якты чырайлы хатын. Авылда аны башка Халидәләр белән бутамас 
өчен «сары чәчле» дип йөртәләр. Хәтта: «Халидә чәче сыман сап-сары» дигән 
чагыштырулар да ишетелгәли. Тик аны сары төс белән генә тасвирлап әйтеп 
булмый. Ашы тулган кукуруз чәкәненең яңа гына бөркелеп чыккан пумаласы 
төсле, кыргый болынлыкта елкылдап яткан көзге сүсән уты сыман ул чәч 
Халидәнең йөзенә нур бөркеп тора. Егетләр сөяр яшькә җиткәч, ул «марҗа 
кызы» дип гел үртәмәсеннәр өчен, ефәк толымнарын төенләп, яшел косынка 
белән каплап йөртә иде. Килен булып төшкәннән бирле кеше сүзенә ияләнде, 
үртәүләргә исе китми, хәтта яшел яулыгын күзләре төсендәге зәңгәргә 
алыштырды. 

Җиденче класста укыганда микән, Сөмбелә балан тәлгәшләре күтәреп 
кергән иде. Әнисе ел саен балан җыя, бер өлешеннән как коя, калганын 
тәлгәшле килеш чормага чыгарып элә. Язга чаклы исән-имин тора. бозылмый. 
Балан бәлеше пешерәм дисәң чормадан кирәгенчә алып төшәсен дә бөрчисен... 
Халидәнең яшенә күрә кан басымы уйнаклап тора иде. Чи баланны сытып, 
кайнар чәйдә пешекләп эчәргә кирәк иде... Сөмбелә Халидәнең җыелган 
урын өстендә ял итеп яткан чагына туры килде: шәмәхә фланель халат 
кигән, яулык бәйләмәгән, толымнары ап-ак мендәр өстендә, зәңгәр күзләре 
җемелди... уенчык караватка салган Казан курчагы диярсең... Идрис тач 
әнисенә охшаган. Күләгәсез чәченең һәр бөртеге нурланып тора. Зәңгәр 
күзле. Атналап кырынмый йөрсә дә ияк очында кабарган төкләре бик сизелми. 
Икесе тин какча буйлы, җинел сөякле. Әнисенә ияреп чыкса Идрис кыз 
балага охшап кала. Сөмбелә аны егет итеп күрергә теләми, күбрәк иптәш 
кыз урынына йөртә. Хикмәте менә шунда 

Гөлчәчәк, себерке сабына таянып, Халидәнең моң-зарларын тыңлады, 
бүлдермәде, каршы төшмәде, «әйе, әйе» дигәндәй ым кагып торды. 

—Нужаланып үстерәсен, үстерәсең малайны. Хөкүмәткә илтеп тапшырасың. 
Инде кешечә бәйрәм ясап озатырга да ярамый икән Киткән чакта, ачык 
машина кузовында ничекләр итеп урам әиләнмәк кирәк'! Шушындый җилдә 
җырлыйлар бит әле алар. Районда җыелып, Татвоенкомга илтеп япканчы 
күпме туңасылары булыр. Әтиләре әйтмешли, сөяк-санакларын җылытырга 
җае чыкмаса салкын тиеп лазаретка егылышып бетәрләр.. 

—Теге ике чиләкле имән мичкән исәнме? 
— Исәнен исән. Тик партком Зәкиулла әче бал куймаска кушып бик каты 

сөйләште бит. 
—Ә без чүлмәк утыртабыз, коры сырага чүпрә катышмый. Сосласын узем 

әзерлим, балан җыйганда очраштырган колмагым исән 
—Авыз иткәнем бар барын, ну әвәрәсе кулымнан килмәс. 
—Өйрәтермен, Халидә. Безнең әни мәрхүм, авыр туфрагы җинел булсын, 

гел чүлмәк утырта торганые. Әткәй мәрхүм коры сыра яратты, хәмер белән 
мавыкмады 

Кич җитеп, урамга таралган майлы таба, елкы шулпасы, сызыкта 
кыздырылган бәрәңге, кәбестә бөккәне исләрен күшеккән җилләр исни 
башлагач, авылга җан керде. Гөлчәчәк мичтәге кисәү башларын, утлы 
күмерләрне Казан астындагы учакка тартты, каз шулпасы куәтлерәк кайный 
башлады. Яна кышнын салкыны көндезләрен кояш җылысына каршы тора 
алмыйча килеп-китеп йөри. Зуррак мал суйсаң сүле агып бетәр дип 
сугымлыкларга тотынырга тәвәккәллек җитми. Ишлерәк оялы өйләр дә каз 
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өмәсенә ашыкмый Ит кирәксә, инде күптән симереп туктаган карарны 
берәм-берәм чалып юаня халык. Елкы-каз ите озаграк кайнарга тиешле 

Якты көннәр кыскарып бетеп бара. Эш кешесе бер карангыда чыгып 
китә, дөм карангыда кайтып керә. керә дә аш пешкәнне көтеп утыра Харис 
диван-караватка авышып телевизор карый. Сөмбелә, көзге каршында үзенә-
үзе иптәш булып, әле бүген генә хат ташучы кулыннан алган «Агитатор 
блокноты»н актара. 

Гөлчәчәк, аш кайнаган арада тик утырмас өчен. чоланга чыгып ярты 
чиләк арыш алып керде. Мич каршындагы сәкегә суккан палас жәеп салкын 
арышны шунда таратты, уч гөбе белән сыйпан тигезләде Чүмечтәге салкын 
суны самавыр астында таманлап, вак-вак йотымлап бөркеде дә арышны калын 
җәймә белән каплап куйды. Баштарак хатыны ватылган электр үтүгенә \ч 
итеп күмер үтүге белән нәрсәдер үтүкли дип уйлады, ахрысы, өйгә көек кое 
таралмагач, Харис соңыннан сорап куясы итте; 

—Нишлисен син анда? 
—Салат онына арыш үрдерәм,—диде хатын, тавышын горур герелдәтеп 
— Кызым, әниен язгы чәчүгә өэерлшв бугай 
—Әни, чынлап та. нәрсәгә ул? 
—Чүлмәк утыртабы i. кы |ым. Коры сыра булыр 
—Сөмбеләне Армиягә алалармы әллә?—дип яңадан телевизорына ябырылды 

әти кеше. 
—Идрисне кешечә озатырга кирәк,—диде Халидә Коры сырага cia г ья юк 

икән Мин сосла ясан бирәм, калганын күршеләргә тапшырам 
( .ил оны, сосла, коры сыра аипэнбулып I онврдо чүлмвк утыртканын 

юк ич синең! 
—Әйе шул. Сезнең оигә килен булып гөшквннөн бирле югынган кәсебем 

түгел Синен коры сыра сораганын юк ич, яратмыйсын бугай 
— Кемне' Синеме' 
—Коры сыраны 
— Ә син чын.I.HI i.i ч\ МӘК утырта беләсенме ' 
— Беләм 
— Вәт. кикмөти Хода! Кайчан өйрәндең? 
— Әнидән күрдем Әни әбидән өйрәнгән Әбием, бабакай шешле 

кешебездән ЯШЬ килеш им к.итгач, Габдулла муллага бала караучы б) 1ЫП 
ялланган, шунда кул арасына кертен 

—Да. кызым Әнненнен чыбык очы иуллалар нөсеявив барып готаша 
ИКӘН СИН ДВ ӨЙрӨНеП кал Кооператив ачарбыз. Жырлыи-жырлыи сыра 
сатарсың 

Ачнын ачуы яман оигөндөй шаяртып <. өыбелөнен кәс<|>ен күтөрергв плетен 
иле Харис киресенчә килен мы кы 1 втиоенв шундый шеи карап КуЙДЫ 
и- 1еви юр 1кранында калын калын as сы идслар Вөгерашел алды 11 

Яшерен-бвтырын гүге i он ык- вр ( өмбе казер никтер кияүдән кайткан 
кыз кан.чр.1к нтеп карыйлар Ь\ м oiw iii\ ии клубтан кайтышлый п жигеп 
,,N,1 ми горалар оа голып каплап билгесеs гарвфтегы л\ вк вЙгөалыл кайтып 
яба вр "I '̂н мөжбүр итә алганы в (мышка олп[ иел ишли кала, в гелем i 
атнадан булса ta барыбер качып кайта Гешлвнгөн йвнорз РВШХВН алма нше 
кипшеп, сулыгып ятасын \и |ыи арга авыр с\ i айтерге ярамый, серкәләре cj 
күтәрми; шук егетләр «силдән бала гапкан яшь бичәләр какыңда мөааклөр 
сөйлөсән мыскы i иң кебек килен чыга Ә инде үгез нөсмил биреп яучылар 
чакырт] кодала) әти-вни 1вр аркылы ганыштыр) кебек 1взлвявр белен тдашна 
чалынсан кем 6j гуыня карамастан efl пан киен,» гүтгя.ашкдвберммiяшшияда 
әвереләсен Ымөк, баланын (аашкунеленсыйгаа, идвтытяэыа, кыввнышарынв 
гүзел яшәргә гуры ки п Әгерпаннвтдин бер көнне -Мин Казанга кнтеыЬ ип 
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кырт кистереп әйтә капса. Сөмбеләгә һичкем каршы төшмәс, киресенчә, сөенерләр 
генә иде. Казан каласы—зур кала. мул дөнья, кин дәрья Миллионлаган кеше 
арасында китек күнеште, сынык сөякле, яраланган иөрәклеләре дә аз түгелдер. 
Сөмбелә китеп \рнашса анда һичшиксез насыйбын-тинен табар, бер бәхетсезне 
бәхетле итеп булса да үзе бәхетле була алыр иде. Мәгәр КЫЗЫЙ авылдан китү 
турында сүз кузгатмый, артистлык хыялы турында кат-кат искәртеп өйдәгеләрнен 
тенкәсенә тими Сөмбелә берәүне көтә. Ул көткән кеше авылның чокыр-чакырлы 
урамнарыннан аты юлга чакты ат белән атып чыгачак, ә Казан юлында алар 
һичшиксез сап-сары «Москвич» машинасына күчеп утырачак Көткән кешесе 
киткәннән бирле жәи белән кыш алышынды, хыялы алышынмады, бары тик 
теге ат кына кынгыраулы тарантастан тугарылып, түрле чанага җигелде. Кыз оч 
ай эчендә үтенә йомылды Эчтән сызды, тик ашаудан калмады, тумышыннан 
килгән елмаюын югалтса да клуб ачкычын авыл советына илтеп ыргытмады, 
сөйләшеп утырасы урында авыз эченнән көйләде. Ошамаган сүз ишетсә «ярамыига 
карамый>ны җырларга тотынды Август төнендә гармунчы янында салып икс 
арада ниләр булганын Сөмбелә бары тик үзе генә белә һәм өйдәгеләрнен аның 
турында начар уклап, хафаланчы белән ирексездән килеште ул. Иң мөһиме, 
шушы борчулы көннәр бәрабәренә төпчек кыз әти-әнисеннән ирек яулады... 

Сәке өстенә җәелгән арыш көяз кәләшкә әверелде. Гөлчәчәк күрмәгәндә 
Харис үзе дә килеп җәймәне ачып карый, кулы белән сыйпап тигезли, су 
бөрки, орлыклар тылсымын бик сакланып кына кире каплап куя. 

Бишенче көнне арышнын шытымы бөртек буена җитте. Гөлчәчәк 
үрентеләрне табаларга жәеп сүрән мичкә тыкты. Иртәнгә алар үргән килеш 
әвәл пешә. аннан шытырдап кипкән була. 

Келәттәге лар артында кырык еллык тузан эченнән кул тегермәнен эзләп 
алып керделәр. Аның ике ташы да исән-сау иде. мунчала белән юып корыткач 
чатнаган кителгән урыннары күренмәде. 

Кул тегермәне белән салат оны тарттыру курчак уенына әверелде. Сөмбелә 
әйләндерде, әнисе ташка арыш коеп торды. Харис кызлар уйнаганны каран 
көлеп утырмакчы иде. йомыш куштылар үзенә, заманында мич казнасы 
янында хезмәт иткән, ә хәзер исә көрпә салудан арыга тотылмаган күмер 
чүлмәген чоланнан алып кереп, чәй содасы белән эчеп-тышын ышкып юасы 
бар иле Ир кешенең кул көченнән корым катламы кырылып, чүлмәк кызыл 
кирпеч тосенә керде. 

—Гөлчәчәк, тишек ләбаса бу. кадак эшләнәсе сыярлык. 
—Төбеннән мәллә? 
— Юк. төптән чиртеш буе өстәрәк 
—Шулай тиеш. Әйтәм ич. әбиләрдән калган хәзинә ул. Син аны агач 

бөке белән томала. 
— Н\ хатын1 Ул-бу була калса, өр-янадан борынгы заманча яши башларга 

әзер икән без 
—Тәүбә, лиген. ниткән «ул-бу» ди сина! Шөкер. әнә. Горбачевыгыз 

Әфгандагы сугышны туктатырга уйлый ди. солдат улкаиларыбызны кире 
кайтарачак ди. 

—Ә Идрисләр ник китә алайса? 
—Идрисләр aiap Кызыл Мәйданда Җинү парадларында мактаныр өчен 

генә барып каитасылар!—диде Харис, кызының күрше егете турындагы сүзгә 
кушылуына сөенеп 

Кичкә тагын мич ягылды Усак утыннары шарт-шорт янган арада Гөлчәчәк, 
бик эшем кешесе чыраен чыгарып: «Тегене бир. моны китер!..»— дип. 
өиләгеләрне тыпырдатты. Харис бер култык арыш саламы алып кереп аны 
сапкын суда юып бирде Сөмбелә ипи камыры изә торган күәсне алып 
керде. Калганың Гөлчәчәк үз кулына атлы 
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Ярты чиләк иләнгән арыш оны өстенә теге салат онын салгач, ипи куәсе 
тула язды. Башта Гөлчәчәк бу ике онны коры килеш болгатты, аннан 
кайнатышта суны җылымсалатып әз-әзләп салып торырга кушты Күәс 
эчендәге боламык сыек камырга әверелде. Гөлчәчәкнең кулына күз иярми 
Атна саен чүлмәк утыртыл шомарып беткән диярсен1 Ул арыш саламын 
чүлмәк эченә тыгызлап тутырды да сыек камырны шунда бушатты. 

—Салам белән камырны бергә кушкач сыерларга башак болгату була түгелме 
сон инде бу, Чәчәк?—дип аптырап калды Харис Тик Гөлчәчәк жавап 
кайтармалы Эшендә булды. 

Ипи салганда, сулы пумала белән үрелеп, мич көймәсенең көлен 
ашыкмыйча сыпырып алалар иде Ә бүген исә утлы күмерләрне бөртекләп 
тарткач, кызуны әрәм итмичә, тиз арада чүлмәкне таш өстенә шудырдылар 
Мич капкачын иртәнгә чаклы ачарга ярамый иде. 

Төн уртасында өй эченә таралган куе ис йокыдан уятты Серкәләнгән 
арыш. төче күмәч, әче КӨЛЧӘ, яна киселгән ипи кыерчыгы, кыздырылган 
сохари катыш шоколад тәме килә иде әлеге ИСТӘН 

—Сосла исе инде бу. җанашларым'—диде Гөлчәчәк мактанып 
— Кызым, син анда ничек түзәсен, әле бу якта ла ЧЫДВр Х8 i нж,—диде 

Харис, чүлмәкле мич ягын үз куышы иткән Сөмбеләне үртәп. 
—Агач кашык белән үрелеп авы < итимме сон, әни " 
— Шаярма кызым! Ө.пермәде әле ул. 
Чүлмәк чыкканны көтеп ир|ук горыл бвссаларда Гөлчәчәк мич камкачым.i 

берсен-бер якын жибөрм) ИС 
Мал-туарларга печән салып сыерны савып, исән капан казларны 

ишегалдына 4i.napi.in җим сипкәч капка биген ачмыйча гына ниһаять, 
чүлмәкне мичтән кисәү бел. удырып чьи ардылар. Колач буе имән улакны 
сәке белән урынлыкка таяндырдылар Улакмын аскы ягына туры китереп, 
идәнгә биш литрлы бидон куйдылар Ике кирпечне янәшә тезеп сәкедәге 
чүлмәкне улак авызына кундылар 

Гөлчәчәк агач бөкене гартын алгач, чүлмәктән кынылт-корән сосла бөреп 
чыкты. Ул көнбагыш мае кебек гавышсы 18КТЫ БИДОН төбенә күбрәк җыелган 
саен кызыл төсе куерды, корән булып күренә парлы Улактагы гөрләвек 
тынгач, бүгенге муллыккаоөенгәндөя җырлап утырган самавырдан икс чүмеч 
су алып өстәделәр. Кайнар су чү мәк «ен юге саламнарга качып калган куе 
сосланы юып алып ЧЫКТЫ 

—Ялап карар өчем ботснебе йә [ә шушысы җитә.—лиле ГөлчвявЖ Гуныр 
тулмас бидоннан агач кашык бе юн чумырып алгач,—сосла салкын килеш 
тәмле була Бар, кы |ым, өстен яп та чоланга чыгарып суя 

Яшьләр кичке уенга киткәч Гөлчәчәк нип_ч күрше [Әре Халиввте купрвнел 
керле Оер кулында бидонлы ик м. икенчел ндә ко ш аклы гөенчек 

Булган сосланы җылымса cj белән 6о гтатыл икс чиләкле имән мичкәгә 
тутырасым Эчемлек әзер ютән ю бары not кайнаган cj гына яраганын авы i 
җирендә артык аңлатып горасы юк Мич башында бер гөүлек уйнагач 
14емлекнен мич.и ым СӨЗеП саЛКЫНЧа урынга и 1ӘН клына гөшерен куясым 
Менә шушы була инде коры сыра щ ияне ул «чүлмәк утырту»нын 
сихәтле бәл юме! 

Балантаунын Я1 көне к ш к ә м сгепәрс һәркайсысы аерым верЫЫ МӘЖлес 
үткәргән иде алар «Сухой якокиа ләкмаде Ә менә хәзер өч егет повестка 
алгач жыелыл киңәштеләр кимәшкмәр ы ойдән-ойгә йөреп шчөна L 
шешәсенә харап утыр) ичы Идрис герле генөсаубу ташыйк коелар Халя щ 
лпа iapi.MM.Ml 1\\ МӘК утыртканын И (рИС ВрХЫЛЫ ишеткән иле НН К 
Бөтенесенен коры сыра татып арыйсы килде Яшьләрнең генә гүгел 
Гөлчәчәк Сөмбеле Харж нын и авы * иткяне юк иде әле борынгы ардан 
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калган яна эчемлекне. Күршеләргә керер алдыннан Сөмбеләгә нәсихәт тукып 
алдылар. 

—Кызым, Идрис алдында турсаеп утырма, авылдан боегып китмәсен. 
—Өмет белән китсенме, әйт әле, әни? 
—Бу дөньяда бик күп нәрсәне кеше күңеле булсын өчен генә эшлисең. 

Сездән көнләшеп җәнҗал чыгарырдай егетләр калмады. Идрис янында дустанә 
утырсаң укаң коелмас. Илгә солдат үстергән Халидә апаң да сөенер... 

Халидә мәҗлес алдыннан кибеткә барып, җиде тиенлек кырлы стаканнар 
алып кайтты. Егетләр ягыннан кем паштет, кем гөбәдия, кайсыдыр каз 
бәлеше пешереп китерде. Табында ипи куярлык та урын калмады. Нигъмәт 
арасында гөнаһ шомлыгы булып качып утырган кырлы стаканнарга, кояшта 
көйгән колмак чәчәкләре төсендәге эчемлек салынгач, кунаклар бер мәлгә 
шым калды. 

Колхоз председателе отчет-сайлау җыелышлары башланганчы дип оч 
атналык путевка белән ял йортына киткән. Авыл советы рәисенең мунча 
кереп йөргәнен күргәннәр, баш бухгалтер Шәмәрдән ит комбинатыннан 
кайтып җитмәгән диделәр. Юл кирәк-яраклары тутырылган өч рюкзак, хезмәт 
итү урынына барып җиткәнче юл чыгымнарын капларлык өч конверт, 
председатель исеменнән бер ай алдан кул куелган өч мактау грамотасы— 
һәммәсе дә партком секретаре кулында иде. 

Бүләкләрне тапшырып: «Исән-сау әйләнеп кайтыгыз, сез колхозга бик 
кирәк!»—дигән теләкләрне горурлык хисе белән ике кат кабатлагач, Зәкиулла 
Шакирович кул астына туры килгән стаканлы эчемлеккә үрелде. «Нүжәли 
эчә инде бу, шушы хәтлек кеше арасында» дигән сынаулы, хәйләле, өметле 
карашлар аңа текәлде. Парторг Франциядәге Шампань провинциясенең 
атаклы дегустаторы кебек, бер йотым эчемлекне ике ирен арасында чәпелдәтеп 
матчага бакты. Бөтен кеше алдында маңгаеннан иягенә таба йөзе агарды... 
Тагын берне йоткач, иягеннән маңгаена таба кан йөгерде. . Һәм ул, 
мәжлестәгеләрне сөендереп, кырлы стаканны илле граммлы йотымнар белән 
дүрт селтәнүдә бушатты. 

— Куаска охшаган!—диде парторг, ялтыратып кырылган мыек урынын 
сыпырып—Рөхсәт! 

Кунаклар челлә сусавы белән стаканнарга ябышты. 
«Коры сыра» куас түгел шул ул... 
Өч егет исәнлегенә өч стакан түнтәреп куйгач, яшьләр җыр эзли башлады. 
—Егетләр, кагыйдәне беләсез! Хор белән берне җырлагыз да мин китәрмен, 

җан көеге булып утырмам,—диде парторг саубуллашырга теләп. 

Дан сиңа, дан, Совет солдаты! 
Дан сина, дан, Совет солдаты! 

Әлеге җырның сонгы кушымтасын кәефле җырчылар шулхәтлек күп 
кабатладылар ки. Зәкиулла Шакирович өенә батыр солдат булып кайтып 
китте. 

Вак-вак йотымнар белән авыз итә торгач, Сөмбелә дә бер стаканны бушатты 
Аның елмаюын янында утырган Идрискә багышладылар. Ләкин кызый, 
тәрәзәләр өстендәге кашаганын чигүле пар күгәрченнәренә текәлгән дә күз 
алдына китергән берәүгә елмаеп утыра иде. 

Сөмбеләнең бергә укыган дуслары авылда берәү-икәү генә. Күбесе йә 
укырга кереп, йә эшкә урнашып Казанда калды Алар ял көннәренә кунакка 
кайтып клубка чыгалар, бииләр, уйныйлар, студент тормышы белән 
мактанышып, укырга керә алмаганнар алдында масаялар да тагын китеп 
баралар. Повесткалар атна уртасына килгән. Казаннан кайтучылар юк иде. 
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Бер-ике яшькә булса да үзеннән кечерәк мәктәп балалары белән куык җыр 
җырлап утыруны бик өнәмәде Сөмбелә һәм кинәт торып басты Бу анын 
үзем ген,» җырлыйм дигән сүзе иде. 

И-J «Ре Н1.1.Ж.П1 .ис йә *Озату»ны җырлап егетне елата бу хәзер дигәндәй. 
кәефле кунаклар маҗара көтеп Идрискә таба борылды 

Ә Сөмбелә мажара көткәннәрнен өметен акламады, елар хәлгә җитешеп 
күзләренә яшь тыгылган теләсә кайсы җан иясен елмаитырлык җыр башлады 
Кушымтасы бифәкләр дә күңелле 

Син сөймәсен МИНДӘ СӨЙМӘМ— 
I п.! үсмәгән битеңә 

Жырнмн мәгънәсен тигез мәхәббәткә юрап. Идрис өчен сөенделәр. Егет. 
каушавыннан үзен кая куярга белмичә. Ильич лампасы астында жемс шәп 
юрган җитен чәчеп ике кулы белән каплап, өстәл читенә таянды Ояла-ояла 
куануы ул анын Арткы пидә аерым табын корып утырган туганнар 
арасындагы Гөлчәчәк белән Хариснын гына күңеленә шом керде 

(!он1 ы өч ай зчендә артык күп яңгырады инде бу җыр. чамасы югалды. 
Һәм ул җыр азатлык яуларга гелөгән Сөмбе ишен эчке бер фетнәсенә каршы 
дәшүенә, көрәшкә чакыру авазына әверелде кебек. Кыз Идрнснен Армии ы 
китүеннән гөм габып тантана итте Пионер яшеннән бирле «иярчек гай» 
булып ran.uii.iH «чал чәчле» «әнисе кебек- «тумасборын картайган» иптәш; 
кыз урынына калган күрше малаеннан котыла, ниһаять. . Шул ук вакытта 
( өмбелө үзенен гөмам аяныч ялгы шыкта калганын бе ю Әти-әнилөр, кичке 
уеннардан кайткан ЯШЬЛӘРГӘ рәхәтләнеп еер i.tmepi ә лә ярамын иш сон \.i 
Алар бер як 1Ы ВӨГаЗЬ, кип.ип. НӨСИХӨ1 кенә Унсигез ЯШЬЛеК КЫЗЛар, Күп 
очракта якын гутаннары арасында да\ йөрен ялгыз кис итә Һәм ялгы шык 
аны бер мәл Һич көтмәгән кискен чараларга ггәрө 

ILipiopiHi.nl «Исән сау өйләнеп кайтыгы i!»—дигән иле теләге бер атнадан 
ук каб) i булыр дип кем уйлаган " 

Кар ява баш [аганны ген уртасында Идрисләрдән җырлашып гаралышкан 
кунаклар гына күргән ите о им к иртән бөтен авы i ак сөенеч бе ten сөенде 
Гөүте каре оры мох е акшарын кунгач. Баллнтаунын исеме җисемен., гач 

туры ки тле. авы IT.III.I һәр куак гал гирөк балан агачына әверелеп чәчәк 
ли.i [иярсен 

Кар бөртекләре әле ябышкак гутел—бөтерчек җилләр искәндә алар 
бшәкләрен сактан кына гәрәзә Йөзеннән капка ӨСТенӘ к\ на рӨШӨТКӨ 
б нан.к ыннан аяк астына килеп генга 

Бар и. аска бер \ и калганмы Идрис iep губәсензө сынар вла карга 
tap i.iиi.i п \ гыра 

Идрисләр капка гәбенә «1 \ i 52» килеп гуктады Машинанын эрокасена 
сыер савучыларны җөйләүгән ггө юрган озын урындыклар беркеме и.ш иде 
КариiI.I искән юл җиле йөзгә гуры бәрелмәсен өчен әржанен алгы өлешенә 
бре <еш ышык Куе ман 

К ич..и коры СЫраНЫ ӨЧӘр С ГакаН каплап ӨЛГСрГӨЧ, erei ЮргӨ ГВХЫН баклар 
чырае керле Инде районга чаклы ачык машинада җырлап барырлык куан 
чар ик Колхоз идарәсе йортында озак тоткарланмадылар Озата килгән 
гутаннарнын киңәш нәсихәтләре өч егеткә [Ә бертөрлерәк 

«БүреК колакчынын ичперси бӨЙЛӨ, ко ГДКТаН КерГӨН КИЛ кире- чыкмый •• 
«Рюкзагын аяк ас гында калмасын ри илсларсытылыр > 
. 1окумет i.ipi.m оныты мады микән инш Ха (аем ' • 

кча шрынны oain.ni җиткәнче гагасы гүте г-
«Өчпочмак [арны ашый ашый барыгы г суынгач гене калмый анын • 

http://ran.uii.iH
http://ILipiopiHi.nl
http://oain.ni


«Барып җитүгә хат язып сал. Иренеп ятма анда...» 
Әгәр, машина кузгалып китмәсә. үгет-теләкләрнең бетәсе юк иде әле. 
«Алмагачы» көенә көне буе җырларга була. Өч урамны янгыратып әйләнгәндә 

дә куплетлар кабатланмады. Ниһаять. paiioH борылышын;) чыгып, күмәк җырны 
көчәйтер өчен генә әрҗәгә төялгән җилкенчәкләр коелгач, машина Армиягә 
китте... Яше җитеп килгәннәр сагышланып кул болгады, ә тизрәк үсеп солдатка 
китү турында хыялланган үсмерләр кызыгып, көнләшеп калды... 

Ә бер атнадан Идрис кайтып төште Сәлперәнгән рюкзагын бер иненә 
элгән килеш, юл унаенда очрардай авыл машиналарына күренмәс өчен карлы 
сукмаклардан кача-поса. язмышына рәнжеп кайтып төште. Ул атна буе 
урамга чыкмады, кеше күзеннән качып ятты Халидә парторг бүләк иткән 
рюкзакны эчендәге вак-төяк бүләкләрен барлап кире илткән иде—алмадылар. 
Бүләк ителгән, акт төзеп гамәлләп чыгарылган, кул куелган, өегездә калсын, 
диделәр. Әнисе рюкзакны тагын алып кайтып тоттыргач. Идрис үзен каты 
сугышта фронтовик дусларын ташлап кирегә йөгергән дезертир кебек, 
антыннан ваз кичкән сатлык җан кебек хис итте... Әнисенен юатырга теләп: 
«И улым. әйбәт булган ич, ил-җирләр тыныч түгел Ике ел буе ут йотып 
яшәгәнче, сөенергә генә кирәк «—дигән сүзләрен урамда очраган беренче 
егет ук сызып ташлаячак 

— Нихәл, негодный, борып кайтардылар мыни?!. 
Балантаула Армия хезмәтеннән «ак билет» белән калган егетләр бар барын. 

Тик аларнын берсенен дә кушаматы «негодник» түгел. Идрискә дә кушмадылар 
андый сүзне. Ә менә, Татвоенком комиссиясе куеп кайтарган диагноз кушамат 
булып бик тиз ябышты «Әй. Аю табаны!»—дип дәшсәләр, Идрис ирексезләп 
борылып карый хәзер 

Сөмбелә җитен чәчле күрше егетенен кире кайтуына сөенмәде дә. көенмәде 
лә Кыз инде, август киченнән бирле, мин сине авылдан коткарам дип, 
алмалар тешләп ант иткән назлы гармунчыны көтә... 

Назлы гармунчы 

Кибет күләгәсеннән тагын берәү пәйда булды. Монысы чынлап та көткән 
KJ накка охшаган: ыспай, пөхтә, җыйнаклыгы олагаем гәүдәсенә күрә түгел, 
i\ 1вн кунмаган күн чабатасының ачык челтәреннән ап-ак юка оекбашы 
балкый—Балантауга килеп төшкәннән бирле урамнарны җәяү гизмәгәне әллә 
каян күренеп тора. Тыгыз тәнендәге ак теннискасы бер үлчәмгә кечерәк 
кебек сыланган. Зөлефсннән алып мангаена чаклы капланган куе кара чәченең 
һәр бөртеген кызган бишнәгә урап бөдрәләткән кебек Мыек чолымнары 
ияк читеңдә елкылдый. Кысык күзләренең елтырына, калын кара кашларының 
кыйгачлыгына да игътибар итсән бу абзыйның ерак бабалары, кояшка якынрак 
тарафларда яшәп, соңрак безнең якларга күчеп килгәнне чамалавы кыен 
түгел. 

Сөмбелә каушамады түгел, каушады—исәнләшергә дә онытып телсез калды. 
Хәер. тиз арада өненә килеп, кулындагы көшел көрәген мылтык урынына 
күкрәгенә терәде дә парторг ягына борылып үрә катты: 

—Зәкиулла Шакирович, ни боерасыз?! 
—Боерык алганчы, менә, кунаклар белән таныша тор: «Наз» ансамбле 

җитәкчесе Марат Гомәр абыең бу! 
—Абау!—Агач көрәк, Сөмбеләнең кулыннан шуып китеп, сай чүәк эченнән 

күренеп торган аяк йөзенә калагы белән килеп төште.—«Наз»ны бик яратам 
мин сезне дә бик яхшы беләбез. Күргәнем генә юк иде. Менә нинди кеше 
икәнсез?! 

— Нинди кеше?—Марат Гомәр мыек чолымнарын сикертеп елмаеп куйды 
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Каршы килмәсәгез күрешер идем. дигәндәй, сак кына кулын сузды, аннан 
нигәдер к ы з н ы ң кулын .кибәрчичәрәк торды 

— Н и н д и кеше мин''—дип кабатлап сорады ул тагын, һәм азбәттә юри. 
вакытны сузар өчен генә 

—Матур артист. 
( им да чибәр кыз Артист булырга теләсән бик тиз чыялына ирешә 

алыр иден. Булышырбыз'.. 
Сүзгә парторг катышты. 
—Берүк күңеленә коткы сала күрмәгез, Марат туган, көч-хәл белән генә 

тыеп торабыз без аны. Кечкенәдән коеп куйган жырчы ул. Быел укырга 
керәлмичә кире кайтты 

Артист уч төбендә утлы күмер тотып иори матдә—Сөмбеләнен бармаклары 
пеште, кулын көчкә тартып алды 

—Медицина институтына барып карады,—дип дәвам итте парторг. Кызны 
һушына китерергә теләгәндәй, анын тавышы кисәк кырысланды —Бер чибәр 
кыз анылда төпләнеп калса, ана өметләнеп ю ш инәмдә җиде егет кала Ә 
колхозга яшь көчләр һай бик кирәк' Китер әле. Сөмбелә, шул көрәгеңне, 
казыкка бәйләшәм кебек торма. Үзем күтәрим лутчы 

—Зәкиулла Ш а к и р о в и ч . икмәк калагы ул. ташлама! 
Үрөтмв, кы (ыи. беләбез! Ә менә теге кунагыбыз—шагыйрә' I ө гжиһан 

апа. килегез әле Койма тирәсендә бик чиста түгелдер. Дару улвННӨре 
җыясыгыз килсә, мин сезне Спасе якларына -Такталга алып кашырмын 
Әйдәгез, клубны каран чыгыйк, кичен чыгыш ясыйсы булыр 

К и ң балталы ачкычның юан көпшәсе йозак кендегенә гуры килөлыичө 
им ILK герде Гере III.II ыирәпе күргәч коелып ишне (_ өмбелӨ Аны и җырлары 
модада бит хәзер. Концерт куисан да. мәжлескә җыелсаң да савымчылар 
машин,и.i гөялеп җөйләүгә китсә дә гел Гөлҗиһан аланын җырлары я м ырал 
торыр 

Моңарчы Сөмбел агыйрьлөрне райком секретарьлары кебегрөк итеп 
күз II гына кигерә иде. Күреп сөйләшәсен килсә ишек төбендәге сакчыга 
паспортыңны күрсәтеп керәсен, чират торып үз сәгатеңне көтәсен каб) i 
итеп кәгазенә автограф куйган арада ул әллә ничә начальник белән телефонная 
сөй юшеп өлгерә Рәхмәтеңне әйтеп, вакытын әрәм иткәнгә гаф) үтенеп 
чыгып китәсен. Ә ул, мәгърур гына баш изәм сауб) таша ла пигын 
ипи ырьлөренө чума 

Бактын исә сукыр кычыткан, кара өрем, меңъяфрак, бака \ юне кебек 
аяк .к гында гүшөлеп яткан чүлне пар) үләннәре дип хөрмәтләп җыеп иори 
юрган башка аны i апасы Гөлҗиһан кйнвшева ^ м икән! (.имие Linen ана 
Дв\ .ни лим якын итеп «дәшәсе килде Шагыйрә шултиклеы тди иде 
ки анын чүәге ( өмбе [внеке кебек, өс гендөге ябык и t\ 1е,оэынҗинлс чуар 
чәчәкле ситсы күлмәге күрше апасыныкы шикелле, юл гуэаны кунмасын 
өченгө бөркәнгән күгәрчен гамагы гөсендөге сатин халаты внисенекедөй 
мш.мп Авгус MI 1,1 м урып кыюга ярардай кыз) горуына гярамягтан, баганалы 
КӨрӘН Оек киен КИЛүС беЛӘН КарНЛӘрЧӘ СаМИМИ ханымга әверелә иле Шамай p.* 
икәнен бе [гөч ( өмбе ю аны фотога {эшергәндәй гекөлеп, кы шарга i ына 
ЮК жентек 1С Һәм W ки көнләшү ie караш бе [ән к\ (әгге 

Куна гактасы өстендә ouk.i,m он иләгән кужабнкәларнеке госле генә 
итеп noteiм керш.HI i\ LHII.I өргәннәр Беренче карашка \к игътибарны ^ внә 
җәлеп и 1.1 торган ^ ишчә [скле борыны и габак битенә килешле генә Җәенне 
иреннәре кы п иннек ое юн бөре и эч. иягендәге тъв ы i җыерчыклары оя 
өзлексе ie маю ек гөп гора Кечкенәдән михнәттә үсеп, мон виз вшын кешегә 
сизд( рмө< кө өйрәнгәнгә ОХШЫЙ б) ли I 

Шагыйрә клуб тиросендоп гарасатта үсә лган әрсез \ юннарне гуй чәчәге 

http://iii.ii


кебек иркәләп беләгенә салды. 
—Авыл халкы аптекада яши. Үз кадерен үзе белми генә.—һәм шагыйрә 

килә килешкә үк үләннәрне парторгка сузды.—Менә боларын машинага 
илтеп куегыз әле, Зәкиулла, бераз кипши торсын. Исән кеше дулаган җирдә 
зәхмәт юк, завод-фабрика тирәсеннән генә җыярга ярамый. Мин бит өемдә 
кибет чәен эчмим, сукыр кычыткан төнәтеп эчәм, давлением югары минем. 
Миннурдан аерылгач гипертоникка әйләндем. 

Парторг, шагыйрә кочагыннан алган үләннәргә әлләни исе китмичә генә, 
янә рәшәткә төбенә илтеп куймакчы иде, ләкин кунак апаның чын күңелдән 
ачылып китүен күреп, ул уйдан кире кайтты, машинага таба юнәлде. 

— Исемен ничек сон, кызым? 
Сөмбелә, йозакка иелгән җиреннән тураеп басты. Инде шагыйрә дә аңа 

бик текәлеп сыный карады һәм үз соравына үзе җавап эзли башлады: 
—Тукта, исемеңне әйтми тор... Күпчелек кызларның исеме—Алсу, Ләйсән, 

Гөлназ, Гөлнара хәзер Туры китердемме7 

—Юк. Сөмбелә мин Әнием Гөлчәчәк, апам Резедә, Казандагы туган 
апам—Лидия. . 

—Тәрәз төбендәге гөлләр кебек икәнсез Сөмбелә Гиацинт дигән бик 
матур чәчәк исеме. 

—Дару үләне мәллә, Гөлҗиһан апа'" 
—Белмим шул, балакаем. Җирдә күпме чир булса—шулхәтле дару үләне 

үсә, тик кеше үзе яшәгән җирдәге үләннәрне генә файдаланырга тиеш. 
Сөмбелә чәчәге безгә бик ерактан күчеп кергән ул. Исемең үзенә бик килешә. 
Минем дә синен кебек чакларым бар иде. 

— И. Гөлҗиһан апа, сез әле дә бик чибәр ич! 
— Рәхмәт, балакаем, мактауны ялган булса да тыңлавы рәхәт аны. Мине 

дә чибәр дип әйтә белгәч . синен фантазияң бик көчледер... 
—Кем белгән инде. Гөлҗиһан апа. 
— Клуб тирәсендә ни җитте кеше эшләмәс Җырлыйсынмы, биисенме, 

әллә нәфис сүз остасымы син? 
— Бәйрәм кичәләрендә бөтенесенә тотынабыз инде. 
—Зәкиулла, Марат!—дип янына дәште шагыйрә,—Алыгыз әле Сомбслә 

кулыннан шушы ачкычны, ат башы хәтлск йозак белән сугышканын читтән 
карап тормагыз. 

—Кунаклар алдында юри генә иркәләнә ул!—Парторг шелтәләгән рәвеш 
китереп сөйләнсә дә чынында исә тимер аркау белән аркылыга бикләнгән 
калын ишекне бик теләп ачты Клуб эчендәге тәртипне күздән кичергәч, 
алар ишекне янә бикләп, ындыр табагына очрашуга ашыктылар. 

Ындыр табагына менеп җиткәнче шактый таушалган өстәлне кызыл постау 
белән каплап, янына өч урындык куйгач, көшел каршында җыйнак президиум 
барлыкка килде. Өлкәнрәкләр мәкинә чүмәләсе өстенә брезент җәеп утырды, 
яшьләр көрәкләргә таянып артка басты. Утны өзделәр—тигез гөрелдәү белән 
эшләп торган барлык двигательләр берьюлы сүнде, амбар түбәләрендәге тук 
күгәрченнәр генә, партиянең урып-җыю идеологиясенә үзләренчә өлеш 
кертергә теләгәндәй, өзлексез гөрлиләр иде. 

—Ярты гына сәгатькә!—дип башлады парторг. Әлбәттә, тамашачыларга 
карап әйтелсә дә вакыт чамасын сиздерүе килгән кунакларга алдан ук искәртеп 
кую өчен кирәк иде—Сезнең алдыгызда җырчы шагыйрә Гөлҗиһан Зәйнашева 
һәм баянчы композитор, «Наз» ансамбленең җитәкчесе—Марат Гомәр — Ике 
кунак өчен берьюлы кул чапкач, көчле алкышлардан теге күгәрченнәр шым 
булды. 

Шагыйрә кай арада сатин халатын салып яшергәндер, анысын Сөмбелә 
сизми калды, ул хәзер яңгыраган һәр шигырьне отып калырга әзер, чөнки 
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алар кайчанда булса барыбер койгә салыначак, иртәме-сонмы аны җырларга 
туры киләчәк иде. 

—Шигырь язу—елаунын бер төре ул. шуна күрә чин сезгә сагышны 
шигырьләремне укымый торам, аларны. боерган булса, бүген кич иркенләп 
очрашканда тыңларсыз... 

Ике кунак вакытны урталай тигезләп бүлешкәннәр иле ахрысы, шаян 
шигырьләр топ-төгәл унбиш минут янгырады 

Баянчы ис.) 6cp.it уйнаган саен бер кавым акланып ала. Районга килгәч 
бригадаларын бүлеп авылларга ваклап таратканнар имвн Гөлҗиһан кнташева 
белән Марат Гомәр Балантауга эләккән кебек, яшь җырчы Клараны 
баянчысыз гына я (учы Самат Шакирга ияртеп, күрше авылга җибәргәннәр 
ли РаЙОННЫ in (рӨК йөрел чыксыннар өчен. 

Ындыр табагында ү*ененжырлар|>1 яңгырый алмагач, шагыйрәмен кәефе 
тпис йөзендәге елмаюысүнеп-сүнепалды. Шаян шигыгллердвн иләсләнгән 
халык мәкинә өстеннән төшәргә ашыкмады Авыл җирендә йоласы шундый 
гармун уйнаганда җыр кушылырга тиеш 

—Гөлҗиһан апа үзегез җырлагыз инде. моныгыз бардыр юкса 
җыр я ta алмас идегез!—дип ялынды яшьләр 

— И, балакайларым, Жир ишеп ю ни пли һөнәр бар бөтенесен ип ш алам 
түлке җыр белән бию генә сорама] ы I 

—Алайса, әнә. Сөмбелә җырласын, «Сөяхәтче»не! 
—«Үз илемдә-ис' 
—«Кунелле ял итегез» дә шәп җыр 
Бәлкем бу минутта Сөмбеләгә бераз ялындырырга па кирәк б) [гаңдыр 

[ӨКИН ул. алдан ук сүз куешкандай, исемен ишетүгә Марат Гомәр янына 
килеп басты Чын гармунчыга ияреп җырлыйсы бик килә иде анын \ rafl ia 
каушавы хак—ул ялгыш баянный бакалары ягында калган и ie Лнысын 
гармунчы үзе төзәтте, кызнын сул кул т ына күчеп басты Дртисл аюча гына 
пышылдашын ад u>uap 

— Нинди KIH.LII.IUKи.тл уйныйм ' 
—Белмим мин Башлап җырлыйм, ә сез иярегез. 
Юлга чыккан Һәр кеше җырлый алырдай гади с\ пэр, Сөмбе к men 103391 re 

uo белән баянный аһәңле иҗекләренә килеп км мы и ач тыңлаучылар гына 
lyiei, x.in.t i.i н ii.ip iaO.ii ынла ое леп шкан аш vci киче ы once t калды 

( өмбелө нна җырларны гиз отып кала. «Сәяхәтче» җырын ул ипле 
кьфыхмасачсырых башкаргандыр, кирәксә патефон тәлинкәсе кебек, квннеи 
гөннен кайсы вакытын ia кушсам шунда җырлый ала. Менә хәзер ю у «н 
иркен готты, iмиi ьрн юлларга уйлары ia иярле хәтта Күр әле син бөтен 
яшьлеге авылнын мактанчык уенчыларына ялынып уткөн икән! Б 
гармунчыларына им өвөл, җырны исләренә гөшерер очен авы i мен ю генә 
кой 1ӘП аласын, аннары куШЫМТа Пф № n i n e к\ыи КНТКӨНеН м н с п ГОрвсын 
Кайберләре исә гик бер кам гирөда уйный ала өйрөңчекләр юн өйрәнгән 
«До мажор» ми ни аска. ни өске күчә бе гми Калынырвктан уйна нечкәрәк 
кирәк дип герсөген белән гөртк удән һич файда м»к Re чәрелдәп, йә 
ьшгьфашып дәвам итәргә гурыкилө Ә чын гармунчы сине кирәксә югарыга 
up ипи менә, гавышына гөнгөл китереп к) а ион борылыш ашын 
баланы кой ГӨГӨН кеиек шеи ҖИТӨК 1ӘП бара ик..и 

I врмунчы бе ти кырчы арасын \в һөнәр күрсәт, бәйгесе баш шңды кебек 
берсе Казан артындагы авыл в MJ алсальәзерлеге б) магая килеш соклангыч 
гавыш гы яна яшь жырчы очратырмын иш һич уйламаган и к тунамы бик 
Сөенеп J йна [Ы икенчесе MB К ГрО ЯНЫН И КЫрЧЫ исеме ВЛЫр ӨЧвН ике оч 
минул (чендө бөтен тавыш байлыгын к> рем си ө сгерергө тарышты 

1,ч.н ярты сәгать утүгө кунаклар алдында гаф) үтенмичә генә утны 

http://6cp.it
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куштылар. Тыңлаучылар берсе-берсе ун кешегә торырлык итеп кул чапты. 
Кинәт кабынган моторлар гүелтесеннән өркеп күтәрелгән күгәрченнәрнең 
канат кагышлары алкышларга кушылды. 

Парторг Сөмбеләне читкәрәк дәшеп алды. 
—Син кунакларга авылны күрсәтеп ал. Нәкъ бер сәгатьтән ашханәгә алып 

кидерсен Ишетсен колагын, төгәл бер сәгать! 
—Ярар, Зәкиулла Шакирович, бер сәгатьтән һава сулатып, бит-кулларын 

юдырып китереп куярмын. 
—Әй, әй канатлы кырмыска! Үз ишләрен күргәч ничек талпына! Матри, 

кызый, үрсәләнмә! Быел ни-ни-ни! Беркая да китмисен. Киләсе җәйгә, 
имтиханнарыңны унышлы тапшыра алсан, Казанына үзем илтеп куям. Пока 
гынычлал >шяә! Ишетсен колагың! Так, онытмадыңмы, төгәл илле биш 
минуттан ашханәгә! 

— Бая бер сәгатьтән дигән идегез ич, Зәкиулла Шакирович 
— Биш минуты сина вәгазь сөйләп үтте, ну әрәмгә китмәде. Шылдымы?! 
Сәяси лозунглар өләшкән елларда, ике идел кичеп, Татарстанның 

көньягыннан төньягына күчеп килгән парторгны Балантау халкы бик тиз 
туганый итте. Елы-елы белән аны колхоз рәисе итеп тә сайлыйлар. Ләкин 
гуры сүзле мишәр егете эш урыны белән и с ә п л ә ш м и , райондагы 
кимчелекләрне күңеленә бик якын алып, райком пленумнарында чәчрәп 
сөйли дә икенче конне үк аны йә парторг итеп куялар, йә авыл советында 
кандыралар. Көзге хисап җыелышларында колхозчылар аны тагын рәис итеп 
сайлый Нинди генә эшкә куйсалар да кешедән калган урын дип кимсенми, 
җин сыланып тотына үзе. Саратовтагы Партия мәктәбеннән җитәкләшеп 
кайткан хатыны белән, артык бәхәскә кермичә генә, Балантауда бөтенләйгә 
топләнеп калдылар Бүген дисә бүген теләсә кайсы министрлыкны җитәкли 
алырдай егеткә «Ике башлы Зәкиулла» дип йөзенә бәреп әйтәләр. Мактау 
гына түгел, кинаясе дә бар—парторгның баш түбәсендәге аркылы буразна 
аның акыл оясын зур-зур ике ярымшарга аерган. Ул урында хәтта тыгыз 
чәче дә киртләчләнеп тора. Баштагы мәлләрдә ул, урта звено җитәкчеләре 
и п р г ө шешле ак кепканы кайсы ярымшарына кияргә белмичә, кулына 
готын йөри торган иде, хәзер болаи гына, гел яланбаш 

Алар авыл артындагы тар урман буйлап атладылар. Ындыр гөрелтесе 
ерагайган саен, җәинен икенче ягында сайрар кош булып берүзе калган 
тургайларның куанышып сайравы ныграк ишетелә башлады. Кайсы яктан 
килеш дә җил үҗәтләнеп агачлар ягына юнәлә кебек. Алтыннары авырайган 
каен яфраклары көзне ашыктырып җилгә иярә. 

Ике яктан култыклап алырлар дип өметләнгән иде Сөмбелә. Әмма, 
«УАЗ»икның алгы утыргычына унике килолы баянын бәйләп озаткач, Марат 
Гомәр җиңеллек тоеп. тар урманның күрше рәт арасына күчте. Аның сөйләшеп 
баруы күбрәк сәхнә монологына охшаган иде. 

— К ө н сап-сары бүген, ә?! Минем бодай алтын-көмешкә бик исем китми 
Ну, Алтын көзне яратам иңде. Ятимлектә үссәм дә минем яшьлек мул иген 
кырлары тирәсендә үтте. Безнең Чирмешән буйларында туфрак көчле. 
Көлтәләрен кочаклап алсан хуш исеннән дә тамагын туя, башаклары—сары 
розалар хәтле! 

—Жыр язар вакыты җиткән инде монын! Әйдә, комачауламыйк, арттарак 
калыйк. 

— Гөлҗиһан апа, жыр ничек языла сон ул? Шагыйрь белән композитор 
бергә утырып язалармы? Әллә аерым-аерым язып бергә кушалармы? 

— Кем ничектер, балакаем, аның кагыйдәсе юк инде. Менә без Миңнур 
абыен белән бергә яшәп иҗат иттек. 

Шагыйрә, Балантау кызын самими дус итеп, ана эч серләрен бушатырга 
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теләдеме, әллә артист булырга сукырларча хыялланган менләгән баланын 
берсе итеп алдан ук кисәтергә, сәхнә тирәсендә сагалап торган тигезсез 
көрәшле, татлы hd\i төче. алкышлы һәм күз яшьле, газаплы һәм ялтыравык 
язмышны күз алдына китереп карарга ярләм итмәкче илеме—бетмәссен 
Бактын исә, шагыйрәнен башыннан кичкәннәре сәхнәдәгеләр өчен сер түгел 
Пәрдә ярыгыннан борын тыгыл залны күзәтүләрен, гармунчы белән 
айрылышкан чакта гаилә шаһиты Әлфия Афзалованын судта ясаган чыгышын, 
концертлар белән чыкканда самолет багажнигына капчык-кличык дару 
үләннәре төяп кайтуын, хәтта, китап акчасына сатып алган яна *Запорожецжы 
йөртергә өйрәнгәндә, барган көйгә куркудан икс кулы белән к> ten клпллп 
«Абау!»лап чуерташ өеменә барып кергәнен лә яна маҗараларга ӨСТӘЛ, телдән-
телгә сөйли торалар Гайбәткә кергән кешенең гонаһысы кими дигәннәре 
хак булса шагыйрә инде ошбу якты дөньяда ук Hire кеше Ө бүгенге кыз 
пәрдәнең икенче ягыннан—Казан артистлары белән чагыштырганда ) i в к 
тамашачы гына. Ләкин затлы һәвәскәр тамашачы Шагыйрә дорес яшәде. 
ялгышлары—теләп алынмаган, хосетлеләр. әрсезләр, тотнаксызлар дучар иткән 
жәза гына. Бүген дә, иртәгә дә Сөмбелә каршында оялырлыгы юк Ул хатта, 
кы шинын тел очында эленеп калган соравын да си ten тора 

—Әйе, сеңлем, композитор Мнпнур минем ирем иде. 
—Чынлапмы, Гөлҗиһан апа7!—Кызый өчен бу бик зур яңалык иде һәм 

бу серне Балантауда әлегә бары тик Сөмбелә генә бел.»' 
—Сер түгел инде ул. Без Илһам абыен Әлфия аланнар белән концерт 

куеп йөргәндә син әле мөгаен гумагашыцдыр оя Мин концертны алып 
баручы, Миннур—гармунчы. Ул баянда уйнарга яратмады гомер буе германский 
аккордеонын күтәреп йөрде. Ш.ш иде тавышы, М н н т р өйдә юк чш ында да 
мои бөркелеп тора иле аннан. Артистларнын я |учыларнын бәйрәм кичәсенә 
ип беренче кунак итеп Миннурны чакыралар иле Уйнаганда гармунына 
якын килер хәл юк—күрек киленнән гел иәжле< габыш все силә иде 
I армун сулышы иен.нәнен бармы әле синен ' 

Ник булмасын инде Гөлҗиһан апа! Бе гагелөрнен бөтенесе шун ЕЫЙ 
( абан гуена бишәр гармун кыела Берсе исән кайтса рәхмәт, калганнары 
м.HIT,in читендә батырларча ятып о т а Халык гаралгач хатыннары эзләп 
габа 

— Гармунчының язмышына шулай язылган Дуслары күп б) ia 
сый ирга тели Мөжлестән-мөжлеска йөрсен j 1 врыш маенын исеннән ie 
исерәсеңдер Хәер сәхнә \ ie ю исерткеч хәмер шикелле бер гамен ппысан 
шундук ияләнәсен Гел-гел ашкынып горасын KJ I чабулардан башларын 
өйләне, гөүдән авыр сыгын тоймыйсын, ганыл ввшсөләр масаясын Ә берэвман 
картаеп, йә популярлыгыңны югалтып сәхнәдән төшсен авыруга сабышасын 
Кич көтмәгән чирләрен к) tra ia, кимсенү кисе би юл ала алкыш ярга cycaj 
баш мил Менә шулай сеңлем, алкыш бе сан алкаш тугандаш сүзләр тир 1 

[||,и1.трә. әлеге сөйләшүне шаярт) белән гүгерәклөл, күне i вракәнгөыөгө 
күчәргә гелө] i № ахрысы па, пос i к куерткан отыштан газ ram котыла 
.1 1\1Л 11.1 

tin дан гарм) лып китсә .ишли па авыр кайгы нж икән сеңлем! 
—Гафу итеге i \ i исәнме сон ' 

Исән! А мам шөкер! Яшьрәк rap гартыпадды Бик чибәр немеете гапкан 
I и ми мәхәббәт бе юн исереп йври 

\IIIII.II лч кайтыр е ie I ө [җиһан лил' 
Клик л бер с\ ем юк. гафз итәм Ьртис гнын айрылышуы 11 

концерт бил j i Әлфия иЬзвлова иылыгызга кндсе фатирга алып кайт, 
сөйләттер әле бер Гөлҗиһан апа paxcei итте [иярсен, иренми j i бәйне 
бәйне сөй гел бирер 

и 
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—Гөлҗиһан апа. үкенмисезме? 
-Нинди үкенү ди ул! Күр әле син—күпме жыр тулы!.. Менә шулай. 

Сөмбелә кызым, һәр җырда кеше язмышы... 
—Ә Марат Гомөрнон шагыйрәсе бармы? 
-Үткәне турында ялган сөиләр хәлем юк. Ну бүгенгесе көндә тулай торакта 

ялгыз яшәгәнен беләм Шагыйрә белән гармунчы гына кавышырга тиеш 
димәгән: әнә. Әзәл Яһудин—алып баручы. Зәйтүнәсе—җырчы; Фәрит 
Хаты и пов—композитор. Рәбыигасы-җырчы, шигырь язмый; Хәйдәр белән 
Зөһрә—икесе дә җырчылар... Саный китсәң, татар сәхнәсендә күп инде 
аңлыйлар... 

Сөмбелә парторгның кисәтүен исенә төшереп беләзекле сәгатенә күз салган 
иле. шайтан таягына баскан баладай чәрелдәп куйды: 

—Беттем1 Зәкиулла Шакирыч үтерә мине! Кунакларны чәйгә алырга вакыт 
ич. Әле кире кайтасыбыз бар... 

Кичке очрашудан сон шагыйрәне өенә атып кайтып төне буе сөйләшеп 
чыгарбыз дигән иде Сомбелә Ләкин кичке уйлар гамәлгә ашмады, төн 
хыялларга аркылы төште. 

Чәй эчкәндә үк парторг Сөмбеләнең кәефен бозып өлгерле. Иждт кешеләре 
тынычлык ярата, дип, ашханә белән бер түбә астына салынган ике бүлмәле 
«Колхоз иорты-н ачтыр! ли Каи арпа урын-жирен алыштырып өлгергәннәр. 
Янгырлы-карлы коннәрдә төрле тарафтан килгән вәкилләр кунгалыи торган 
иде бу йортта Монда шагыйрә белән гармунчыга күңелсез булмасмы? Төн 
уртасында уянып чәй эчәргә теләсәләр кадер-хөрмәт кем күрсәтер?.. 

Казаннан килгән артистларның бушлай концертын карарга дип җыелган 
иде Балан тауныкылар Сәхнә уртасына ачык партия җыелышы ндагыча кызыл 
постаулы озын өстәл бизәп куйгач, тәмәке тартырга дип урамга чыгып 
качучылар күбәйде Тыңлаучы булып күпчелек хатын-кызлар гына калды 
Пәрдәне бөтенләй ябып тормадылар. Бу хәл тамаша алдыннан көтелә торган 
серлелекне бөтенләй югалтты. 

Артистлар кием алыштыра торган шакмаклы кысан бүлмәнең кайчандыр 
мулла намазлыгы җәелгән мөнбәр икәнен абайлап алды шагыйрә. Искереп 
беткән агач клубларның эчтәлеген, төзелешен, язмышын яхшы белгәнгә күрә 
ул бүгенге кичәне оештырып йөрүчеләрне артык сораулар белән йөдәтмәскә 
теләгән иде. Төбеннән үк кисеп алган манараның эзен яшерер өчен. түбәне 
төзәтеп. Казан калае белән яна баштан ябып чыкканнар Кирпечтәй кызыл 
төскә буяп кына тарихны каплап куялчассын Манара кисүченең язмышы, 
гадәттәгечә, фажига белән беткәндер әле... Шагыйранә кызыксыну барыбер 
үзенекен итте. клубка әверелгән мәчетнең бәетен Сөмбеләгә сөйләп бирергә 
туры килде Илле ел элек. Себер урманнарыннан хат рәвешендә кайтарып. 
Балантау халкының хәтерендә телдән-телгә күчеп сакланган әлеге бәет шактый 
кыскарып, эчтәлегендә фаҗигале күренешләре генә исән калган иде. 

Утызынчы елларда кулаклар колхозлашу хәрәкәтенә янаган ин зур 
куркыныч булып исәпләнде. Тора-бара. колхоз һәм совхозларның саны күбрәк 
арткан саен. көрәш кискенләшә барды Инде мутла-мөәзиннәрне дә сыйнфый 
дошманнар исәбенә кертеп сөргенгә озатырга керештеләр. Дини руханиларны 
мәхаолә саен чүпли торгач, ниһаять. Балантаунын Габдулла мулласына ла 
чират җитә. Хуҗасы кулга алынган мәчетнең манарасы киселергә тиешлекне 
бик яхшы белә Габдулла мулла. Анын үзен. яшь абыстае белән бер тан 
алдыннан чем-кара тарантаска утыртып. Малмыжга алып китәләр, мәхәллә 
диндарлары белән бәхилләшергә ирек бирмиләр. Малмьгж пристанена, якын-
тирә авыллардан арестантлар җыелганны көтеп, ул бер баржа трюмында өч 
көн ята Шунда кәгазь белән хәрәндәш сыныгы табып, үзенең васыятен 
язып өлгерә. Адарны Полянда Әгерҗе ягына баручы тауар поездының бер 
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вагонына күчерүләр Халыкта артык нәфрәт уятмас өчен изге колларны 
Казанга ла кертеп юртмыйлар, хакем карарын баржада гына укып. туп-туры 
Себергө олактыралар Яшерен сакларга җайлы булсын дип богәрли торгач 
имән чикләвеге хәтлек кенә калган васыять кәгазе чуен юлларны. Нократ 
суларын, атлы сукмакларны кичен Балакгауга килеп төшә Я i> кисәген кем 
алып кайтканы билгеле түгел, һәм аны күргән кеше дә юк Шымчыларга 
килеп лситкән хәбәрнең ни икәне генә билгеле Меча манарасын кискән 
кешегә ачы каһәр төшәр, якты дөньяда килеш тәмугь утында янар. бөтен 
нәселе корыр, дигән Габдулла \iy 1 ла 

Актииистлар бәддога чыгарган манарага кул күтәрердәй кеше табылмый 
Ниһаять, партячейка утырышында Алкин дигән 6cp.i>i.> мвжбүрн ЙӨКЛӘМӘ 
бирәләр. Көннәрдән бер көнне авылнын карт-корысы ахшам намазына 
керешкән җиреннән, намазлыктай гошеп, мәчет янына килә. Бала-чага. яшь-
җилкенчәк, абый-апалар күптән монда икән и 

Алкин мәчег түбәсенә менгән дә каланча төбендәге калайны куптарып, 
айлы манараны күтәргән түбәтәй юанлыгы сигез жепсөнен берсенә пычкы 
терәгән. 

Бәддога Алкин башына КИНВ1 гөшөргө шеш дипме, җыелган калык фажига 
көтә. Манара ауганчы, өввл ярымайны алыл гөшөргө кушалар Ләкин Лдкин 
җирдәгеләрнен бердәм каргышын гоямы гекв бишлеккә менгәч, кеше 
күэалдында егылып төшеп жан-тәслим кылудан шүр m 

Алкин кулындагы пычкы сигезенче багананы чәйнәп өзгеч азанын 
югалткан манара халык уртасына гөрселдәп аугач, фаҗигале гамаша күрергә 
дип килгән халык «аһ!* итеп ике колагын канлый .шырлык 
һәркемнең үз башына ишелеп төшкән кебек була 

Төне буе яктыр явып чыга. Иртән халык ни күрсен—мәчет нигезенә 
айлы башын куеп яткан манарадан җилләр искән, яше i чирәм өстендәегы нан 
эзе дә калмаган хәтта. Кем алыл кайтып яшергәндер, кара гарантас хуҗаларын 
анысы өлләнн шзыксындырмый чөнки Нокрал буенда манаралы авыллар 
әле бихисап була 

Балантау шым калып Алкин башына гөшөсе бәддоганы көтә Язгы гашулар 
да хәвефсез генә гына рамазан че шәсендәөен яшен пө сукмый көзге карашы 
төннәрдә Итфаллы 1.)рә1әссн каерып к\ шк кавемнәре |Ә керми () раштуа 
суыкларыннан сон. көннәрне сындыргач Алкин Иске Йөрек урманына 
буралык агач бе юшергедип чыгып китә * Ml 1вдән сон к\ гөрс ITBH ЭЧ КӨН ИЯС 
буран гынгач акбүз ашыр әй юнел кайта /Кш> te вггнын һичбер җиренә 
зыян тимәгән. Алкин үзе генә юк Бүре [өрбсл ншаган голыбын азга чәчүгә 
чыккан .найлар ЮКегл ГӨбеННӘН i.iui.in a ia lap 

Себергө сөрелгән Габдулла мулланын бер j шәле ie булса исөн-са) килеш 
Гөмөннөн иш чакрым 1.пы Кип wp к авылында яшәп ята in Хруща 
утырган елларда батыраеп Балантауга катып күренгән Гуган ввылынын 
бер як Капкасыннан керә И икенче як капкасыннан чыгып КИТӘ Манара 
я т ы ш ы н бик п 1.1 к сорашкан силәр Ул Гөман гирөсендаге урман ненда 
гел гатар авыллары гына т Казан гнрвсеннөн сөрелгән алпавытлар, уз 
авылларының исемнәрен кушып яна салалар тергез! әр ал I йдулла мулла 
малае «Сөргендәге гормыш сезнекеннән җинелерәк \н ia урман ишелеп 
юра балыклары кимсеэ кармакка да ьләге киек җәнлекләре бихисап мал-
гуар өчен \^ип\ ишегал шна кереп уса Авыл исемнәр) • \йшә, 
Янтык, Казан, Яркөй Шыкча гел сеэдөгечө» ип әйткән ди 

и к I кайтуыннан б̂  гөн күренмәгән 
(. өмбе га -Манара бөете»нен язы i\ сәбәбен сөй ian биргәч, шагыйрөнен 

кәефе кыры i ал 
N Ходаем гыйбрап йортларын күнел ач) оясы шеи күпш гөнаһ 



КАМИЛ КЭРИМОВ 

жыйгаңдыр иңде безнең буын!-диде ул, бәеткә күчкән гаеп очен жавап 
тоткандай.—Әйдә, балакаем, очрашу кичәсен урамга i ына күчерик 

Моны ишетеп алган парторг башын кынгыр салып каршы чыкты: 
—Гөлҗиһан апа, алай ук килешеп бетмәс* Хөрмәтле шагыйрәбезне урамга 

КУЫП чыгарган кебек. . 
—И, Зәкиулла Шакирович. мин гап-гади бер авыл хатыны лабаса Шигырь 

язу да шул ук һөнәр инде ул—сыер савучы, йә, әнә. комбайнер кебек!—һәм 
шагыйрә югалып калмады, парторг ун кулында йомарланган ак кепкасы 
бе тан маңгай сырларыннан тир бөртекләрен сыпырган арада сәхнәгә чыгып 
та басты. 

—Жәмәгать! Шушындый бөркүдә, ахшам намазына җыелган кебек, мүкәләп 
утырмыйк әле Әйдәгез, урамга күченәбез. Урындыклар идәнгә кадакланмаган. 
Яшьләргә дә тәмәке тартасыбыз бар дип кереп-чыгып йөрисе булмас. Шигырь 
тынлыи-тынлый тартсыннар, черки килмәс. 

Сабантуйларда чыгыш ясаганы бар Сөмбеләнең—урамдагы халыкны 
тынлатуы, ай-һай. кыен. Урам—ул тәнәфес урыны, саф һавада һәркем ирекле, 
бәхәскә керәсе, узып-узып яңалык сөйлисе, җырлыйсы, хәтта, җаен табып 
сүгенәсе дә килә Ничегрәк итеп төркемне тамашачы итә алыр икән шагыйрә 
апасы'' 

Ул Балантау халкының чибәрлегенә шигъри юллар белән сокланудан 
башлады. Чибәрлекләренә бик үк ышанып житмәгәннәрне уңганлыкта 
мактады. Шул минутта төркем икегә бүленеп горур тынлыкка чумды. 

Шагыйрә сәгать буе шаян шигырь укыды, дөресрәге яттан сөйләде. 
Ялгышкан-онытылган урыннарда тукталып гафу үтенде дә кабат башлады. 
Берәр сүзен ишетми калсак мәзәге аңлашылып бетмәс дипме, тамашачылар 
сөйләшмичә, сораулар бирмичә, арлы-бирле йөренмичә тыңлады. 

Ындыр табагындагы чыгыш кабатланмагач, Сөмбеләдә шагыйрәгә ияреп 
яна А ырлар сайлады, алдан ук әйтеп куймасалардаул үзен җырлатачакларын 
белә иде 

Клуб эчендә сабыр гына тыңлый белгән тамашачы да конперт беткән 
минуттан йөгәнсез төркемгә әверелеп ишеккә ябырыла. Ә урамда черкиләр 
талавына бирешмичә, анда-санда машина-тракторлар үтеп киткәндә 
сискәнмичә, уты сүнгән өйләрдә этләр өрүен ишетмичә түзеп утырган 
тамашачы «Шушының белән әдәби-музыкаль кичәбез тәмам!»—ДИГӘННӘН 
син ниләр кыланыр икән' Шагыйрә бу очракны ла алдан күреп куйган 
иде. 

—Дусларым, ә беләсезме, моннан ярты гасырлар элек, нәкъ менә сез 
утырган җиргә, клубка әверелгән шушы мәчетнең киселгән манарасы авып 
төшкән Бу йортның изге урын икәнен онытмагыз Без киткәч тә бүгенгечә 
тәүфыйклы авыл булып яшәгез!.. 

Балантау, бөтен тавыш-тынын томалап, кинәт өнсез калды... Ә аннан 
сон. язгы ташкын шарлавыгы кебек кочле алкышлар шавы авылга таралды. 

Мәктәп бакчасыннан уталган бер бәйләм календуланы кочагына алгач, 
шагыйрә тагын сөенде: 

—Балакайларым, бу бит искиткеч шифалы чәчәк Аракыда берәр атна 
тотсаң салкын тигәннән ин шәп даруга әверелә... 

Парторг халык алдына чыгып кунакларга рәхмәт әйтте дә китте. Казан 
мәдәниятынын кичке язмышы мәктәпне быел гына бетергән Сөмбелә кулына 
калды 

Ана теле укытучысы шагыйрәне үз өенә алып кайтырга күндерә алгач, 
Сөмбелә бик сөенде, укытучы апасының дәрес аңлаткан чакларда бүлснеп-
бүленеп шигъри юллар язарга һәвәслеге барлыгын белә бит ул. 

Чемоданлы баянын күтәреп, Сөмбелә каршына килеп баскач, Марат Гомәр 
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юлаучысын югалткан юлчыга охшап калды. 
—Гостиницага кайтып китсәм адашчам микән? 
—Марат абый. хәзер кызлар сезне вечерга чакырыр Чын гармунчы белән 

күңел ачасыбыз килә диләр Тан атканчы биетсәгез, гостиницага кайтып 
торасы да калмый. 

—Гармун уйнау авыр хезмәт ул. Сөмбелә Пот ярымлы әргәнне көне буе 
сөйрәп йөргәч бер лә күнсл ачасы килми Казаннан чыкканга бер атна бит 
инде. 

—Алайса, кызлар күргәнче югалырга кирәк 
—Ярый, Балантау Сарытау түгел, ничек тә юлны табармын әле 
— М и н хәзер. Марат абый. кдубтагыларга магнитофонны кабызып 

калдырыйм да чыгармын Бик тиз. яме! 
Мәрхәмәтле августнын ботен йолдызлары да кабынган "Киек ка ) юлы-на 

текәлгән авылның ак төннәре, җиңел кырлар өстеннән килен кергән камыл 
исе алҗыган гәүдәләрне канатландыра, йокысыз Шушча куенында кунып 
калган йорт үрдәкләренең мактанчык бакылдаулары су буена дәшә, таушалган 
урам юлы, бәхетлеләрне яшерергә теләгәндәй, дистәләрчә сукмакларга 
таркалып читкә кыя. ымсындырып чакыра 

—Марат абый. чечоданынны күтәримме? 
— Мә1—диде гармунчы. КЫЗНЫН тәкъдимен уенга алып. 
Шунысы кызык, баянны урыныннан кузгата алмаска да тиешле Сөмбелә, 

һич сер бирмичә, адымнарын тигез саклап, гәүдәсен төз тотып атлый 
— Бир. бир. бир монда!—диде гармунчы куркуыннан чемодан тоткасына 

ябышып.—Йә билекне сындырырсын 
—Сынды ди. хәзер' Сөмбелә апаннын амбарда симөнө гутырган 

кылчыкларны ничек гашыганын күреш әле син 
Гармунчы Сөмбеләнең гадилегенә сокланды Нибарысы бер-ике сәгать 

күргән килеш туганнарча якын итә белүе сөйләшкәндә тел яшермичә ачылуы 
һәм ниһаять олы музыкантка—ботен Советлар (!оюзында шөһрәт ка ннган, 
хәтта Мәскәү Кремленең съездлар сараенда Леонид Брежнев каршында чыгыш 
ясый алган «Наз» ансамбленең җитәкчесе, гаэета-журналларда макталган 
атказанган педали Мар.м Гомергә суз уңаеннан гына «Син» дип >ндөшө 
алуы гаҗәпләндерде, якынайтты чр.и гырлы сөен юрде. Әгәр шушы урын п 
хәзер башка музыкант 6 j и амы берквл гы кы ндйга кисәту ясар, оялтыр һәм 
гафу үтенергә мәҗбүр итәр иде О Марат Гомәр сөенде генә, пимәк кы п.ш 
инде иртәгесе көннән зур сәнгать дөньясына сәяхәткә чыгачагына бүген >к 
ышана музыкант абыйсын гармуны кебек үз итә. 

Баян әрҗ.кенен кечкенә тоткасына ике кул ничек сыйгандыр- ( омбе 1ә 
һаман тотынып барды, үҗәтләнүе түгел, чын күңелдән тантана итүе аның 
Шушы ышанычлы к у л м р п ы ычкындырмыйча, и и һ и к.iiiai астында 
йолдызлар янгырыннан ышыкланып. Ка |аи каласынын нлһамият fie 
балкышын.i габа барасы да барасы иде 

Ба миiл\ !,( мондый гөннөр бәлки һәр август саен каба! юна iopi.<n пар 
ләкин бүгенгесе нин ш icpcep ie илкьп \ пәменәалып кереп өметне азындыра 
хыялларны ашыктыра я т ы ш к а ашкын n.ip.i сөй юшөсене китерел гора 

—Киләсе е гга нвй баш юнгач ( м\и\ гуена килегез, Марал абый Бе мен 
Баланга) габигвтьнен колагы бия ул Шомырт чәчәк аткач, авыл читенә 
чыгып бассан бөтен өйләне гирөдәге авазны тыңларга була Өй гүрендәге 
куак саен оя корган Пн кмара ( ш гугач вшы икенче атаклы Шалкан ганында 
батып ка и .ш машина U H I ыраш) юрымы К а р а д у г а н н ы н сыек гал 
пмишнш ми и котырып яткан бакалар хоры Карак) шө гөкөрлек елады 
барысы па никме ю 

Ә бәлки боларны п ш генә ишетәсендер i өмбе гө?! Ижал кеи 
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бик гадәти халәт бу. М и н үзем дә, илһам килеп ялгызым баян уйнап 
утырганда, колак төбемдә бер кыз бала җырлавын ишетәм Шул кыз тавышын 
нотага төшергәч, яна җыр туа. Мин ул тавышка «Илһамия» дип исем куштым 

- К ы з ы к Бик кызык Сез бәлки Илһамиягезне ишетәсездер дә, тик 

мин бит әле ижат кешесе түгел. 
—Жае чыккач әйтим инде, алайса.. Синдә табигый колоритлы тавыш 

материалы бар Музыкаль белем биреп, дөрес итеп җырлау техникасына 
өйрәтсәң—синнән менә дигән эстрада җырчысы ясап була. 

—Кызык, бик кызык Сез җырчыны җиһаз ясагандай итеп чагыштырасыз 
—Жиһаз түгел, скульптура дияр идем мин, Сөмбелә. Материалын бар. 

образ бар, каркасын әйбәт... Остаз кулы гына кирәк. 
—Гафу итегез, Марат абый. баян футлярынын тоткасында мине кысып 

тотканы остаз кулы түгелме сон'' 
Гармунчы, барыр сукмагыннан адашып, көтелмәгән у п к ы н алдына 

юлыккан төнге мосафир кебек кинәт туктап калды 
—Сөмбелә, мин бит кызлар ансамблен җитәклим. 
—Анысын бик яхшы беләм, Марат абый. «Наз» кассетасы белән дөнья 

тулган. 
—Белмисен шул. Хор белән ансамбль профиле ялгыз җырчы әзерләүдән 

бөтенләй аерыла. Сиңа консерваториягә керергә кирәк. 
—Барыл каралым инде быел. Медицина институтына керәм дип алдалап 

киттем дә консерваториягә барып ике җыр җырлап кайттым. 
—Музыкаль грамотаң юк, дип, махсус мәктәпләренең тугызынчы классына 

укырга керергә куштылармы? 
—Әйе. К ү ч м и калган мәктәп баласы кебек тагын тугызынчыдан 

башларгамы? Ә сез моны каян беләсез, Марат абый, әллә имтихан 
комиссиясендә утыра идегезме?! 

—Юк. Нәҗип Жиһанов безнең кебекләрне комиссиягә якын җибәрми. 
— Кем инде ул сезнен кебекләр? 
—«Народниклар», «Наз»—Халык ансамбле исемен йөртә бит. . 
—Артист булырга хыялланган кеше өчен башкача юл юкмыни? 
—Оша сигезне бетергәч тә музыка училищесына керергә кирәк булган. 

Авылыгызныц жыр укытучысы кинәш итә алмадымы шуны'.' 
— Кинәш бирүчеләр күп анысы... Тик әтинең мине артист итәсе килми 

Казаннан концертлар килгән саен берәр артист апа безгә фатирга керә. Аларнын 
язмышларын соиләттереп кызык таба. Артист тормышын газиз кызыма түгел 
дошманыма да теләмим, ди. Үзе артистларны үлеп ярата ул, бер концертны 
да калдырмый Тик мине җырчы итүгә теше-тырнагы белән каршы Авылда 
гына җырларга куша, гомер буе тыңларга риза ди үзе Бик кыен хәл— 
өйдәгеләр әрли, урамдашлар мактый... 

— Мондый тавышны өйдә бикләп асрау, ким ДИГӘНДӘ, мәрхәмәтсезлек. 
кәниише. 

— Марат абый, син чынлап әйтәсенме соң бу сүзләреңне? Әллә, мине 
бала-чагага санап, үртәвең генәме?— диде Сөмбелә, тагын «Сезоне югалтып 

—Үртәмим дә, юмаламыйм да, минем кызлар язмышы белән шаярып 
йөрер чагым үткән инде. 

Көтмәгәндә хәвефка калса, чын гармунчы и ң әвәл үзенең гармунына 
ябышыр, аннан сон гына җанын саклау турында уйлар. Үтелгән юлла фара 
яктысын абайлап алгач Марат Гомәр моны әлләни җитди нәрсәгә юрамаган 
иде. Ләкин яктылыкның кечкенә «СШ—20» тракторыннан икәне беленгәч 
тә ул никтер Сөмбелә белән гармунчыны урап узып китмәде, киресенчә, 
этеп йөртелә торган арбасын терәп тукталды. 

— Курыкмагыз, Марат абый,—дип юатырга ашыкты Сөмбелә,—Идрис кенә 
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ул. Беренче класстан бирле артымнан тагылып йөри. Колхоз ана өр-яна 
трактор бирде. Төнлә иоргәне өчен җитәкчеләр әрләсәләр авылдан китәм 
дип кенә куркыта. Шуна сүз әйтмиләр 

—Җитәкчеләрегез курыксын Ну мин авыл тирендә курыкмыйм... 
У i арада, Идрис, тракторны сүндермичә генә. җиргә сикереп төште 

Яктылык эченә кереп, гармунчыга кул биреп күрешкән уңайдан, Сөмбеләгә 
эндәште: 

—Парлашып кына Фатих Кәрим әкиятеннән кайтып килешегез түгелдер 
ич? Мин сезгә күчтәнәч китердем. 

Фарага бик якын басканга гына Идриснен сүсән чәче кабарып, гәүдәсе 
олгаел күренгән икән, читкә чыгып кабинасына үрмәләгәндә ул бөтенләй 
кечерәеп, нәни малай булып калган иде. Анын көзге кыланышларын белгәнгә 
күрә, нәрсә эшләргә җыенганын сизенде Сөмбелә Тик: 

— Идрис, кирәкмәс, әрәм итмә!—дип кычкыруы арбанын 
күтәрелүен җиңә алмады. 

Текә тау кебек күтәрелгән арбанын алгы борты ачылып кипе лә Сөмбелә 
белән гармунчынын аяк очына күп, бихисап к\\\ алма гәгарап гөште Трактор 
китеп баргач та Марат Гомәр тораташтай басып калган урыныннан кузгалырга 
батырчылык итмәде, кайсы якка атласан да алмага басарга гуры килер иле 
Искә төшкәндә бер, авыл эченә барып керә горган лил. камыл исен •• 
бүгенге иш өчен ашы] I.III өлгергән сары алмалар исен тузгытып алды. 

Ә Сөмбеләнең ашыгасы юк. илле Колхоз йортының шыксыз шәүләсе 
күренеп юра, гармунчы керен китсәанын белән бергә бүгенге гөннен серлелеге 
дә иярен китәчәк Ьөы кыз кичәге авылда гагын una ялгызы калачак. 

—Марал абый, үпкәләмәгез инде Идрискә, бигрөкләр дә бала-чага бил 
әле ул. 

—Киресенчә, малай чакларыма әйләнеп каткан кебек булдым. 
—Фатих Кәрим әкиятеннәнме пигәне дә яратыл кына 
—«Гармунчы аю белән җырчы маймыл -ни ФөЙ ш агай Иосыловка нярел 

концерт саен тыңлагач, яттан беләм ипле мин Иялане 1гөн 
—Ә без ул әкияте Идрис белән ккөу сәхнәләштерә илек 
— Идрис гармун уйный бела ш ми ' 
—Уйный лип. вкия! сөйләр өчен ярый инде шунда Күрше авылларга 

концертбелөн чыкканда, миннән калмас очен, юри артист ина Бүген бөтенләй 
iain.il> IMK гүгел ул Жиргө коелган алмаларны ашамаганымны белә, ачуымны 
чыгарыр очен юри кыланды 

—Кем бакчасын ботарлады икән ' 
Колхознын Хрущев иманыннан калган гашландык бакчасы нар Халык 

бик холимый аны, һәркемнен өй гурендәгесе is җитәрлек Ә Идрис юри 
шул агачларга гракторы бе юн ки ien бере ю күпме кирәк арбасына шул 
чаКЛЫ кое la 

—Бүген мин сине бөхетсе 1итәм, ахрысы Яраткан егетен юктан көнләшеп 
берәр маҗара китереп чыгармасын гагын 

—Нинди яраткан еп гем бу юын ипле ул! Күпме әйтәм мин лил. иярчек 
гай урынына йөрмә артымнан дим -> \ i һаман-һаман cat u i кебек сылануын 
бе !.| Армиягә китсә кәер бирер и юм ичмасам Авылдан китмичә 
алмам ип ie мин аннан 

— Котылу җиме [ЛӘ УЛ 
Марал абын. коткар син мине 6) авылдан Әгәр re исән (мн миш в 1ыл 

исте .1 нк мн бил айеме" 
— Кирәксә, кырык гөр ie сәбәп габа алам Ярамас on. i 

Ярамын. 1ИГӨН сүздән өйдә ie гарык инде мин Сезнен кебек ганылган, 
көчле, мөстөкь • кеше «Ярый! • о т әйтте аладыр ич Әллә хатыныгыз бик 
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көнчеме, шуна сагаясызмы? 
— Мин гаиләмне ансамбльгә алыштырдым. Композитор Александр 

Ключарев әйтә. Марат, син «Наз»ны оештырдын. ләкин шушы ук «Наз» 
синен үзенне харап итәчәк, ди Минем бөтен куанычым—ансамбль, мин алар 
белән генә яшим 

—Бөтенесе белән берьюлымы. Марат абый? 
—һәй. Сөмбелә1 Бер карасан син шундый самими, ә ныклабрак карасаң— 

бик акыллы Килештек, алайса. «ярамый!»га карамыйча коткарам мин сине 
моннан. Бүген үк түгел, язга таба. имтиханнар алдыннан. 

—Чынлапмы. Марат абый'! Вәт рәхмәт! 
Гармунчы рәхмәтле Сөмбеләне ике куллап күтәреп алды. аның бөтен 

сизгерлеге кулларына күчте. Баян сәдәфләрендә биеп. жиде йөз төрле моң 
чыгара ата торган йөгерек бармаклары яңа көй эзләгәндәй тыпырдап куйды. 
тик җилкә чокырында сәдәф тапмады, ике алма яшереп йөрткәндәй кабарып 
күренгән күкрәген тәненә сылашкан юка ак күлмәктән гайре берни 
капламаган иде. Гомере буе ялгыз тимерче кебек күрек тарткан сул кулы 
тагын да бәхетлерәк икән. Кисәк күтәрүдән итәге җыерылып менгәч 
куркынып калган аяклары күрек тарта торган кул өстендә иде. Бары тик 
Шушма тугаенда кызынып ятканда иптәш кызлары гына көнләшеп күз 
төшерә алган ботлары, кабыгы каезланган сөян агачы кебек елкылдап, 
йолдызлар яктысында балкый. 

—Син бит инде арыдым диден. Марат абый. тузанга егып төшерә күрмә! 
— Каешы өзелгәндә лә баянымны кулымнан төшергәнем юк. 
— Мине гармун итеп уйнарга җыенасынмы әллә? 
—Синнән шәп җыр туар иде бүген. Сөмбелә 
—Җыр гына туса ярый ла 
—Ин әвәл җыр тусын әле. Гармуннан да жинелерәк бит син! 
Һәм Марат Гомәр. кызның авырлыгын үлчәргә теләгәндәй, һавага чөеп 

алды Әллә ялгыш, әллә уй-теләге шул иде—Сөмбелә талпынган арада 
гармунчы анын кызлар күзе генә төшәрдәй җиренә иреннәрен тидереп алды. 

—«Илһамия-нең үзе икәнсең син. Сөмбелә Ник мин сине ике генә ел 
элегрәк очратмадым икән?! 

—Ярамый. Марат абый. егетләр үбә торган урын түгел ул. Төшерегез 
мине җиргә Болай ярамый, дим ич. 

Ни өчендер, гармунчы кыз алдында гафу үтенергә теләмәде. Киресенчә, 
ул әле уенны дәвам итеп Сөмбеләне алмалар әсирлегеннән коткаргандай юл 
читенә чыгарып бастырды Баянын алырга дип кире кшпәндә аяк астында 
тагын күпме алма сытылды Ә үзе монарчы Балантау яшьләренә ишетелмәгән 
яңа җыр такмаклады. 

Марат Гомәр вакытны сузарга булды, туфлиена сыланган алма сутын 
чирәмлеккә бик озаклап сөртте. Август аеның төн озынлыгына өстәлгән 
сәгать ярым вакыты шушындый очракларда кирәк икән. Хәтта декабрьнең 
соңгы төннәре дә бик кыска булып тоелыр иде мондый чакта. Кача-поса 
гына килгән, дөресрәге, бөтенләй өмет итмәгән сөенеч вакыйгаларны 
ашыктыра, тыелып калырлык хәл юк. буйсынырлык акыл. кире чигенерлек 
чара юк Рәхәттән исереп ялгышуы шундый җинел икән ул. Күр әле. нинди 
кабатланмас, гыйшыклы һәм бик кыска төн бу—үкенеп тә өлгермәссең. 

— Мескен чирәм Бу хәтлек ышкуга туфлиегез тишелеп чыгар! Марат 
абый, «ярамыйга карамыи-ны өйрәтегез әле мина. 

—Урамда җыр өйрәтмиләр. 
— һи. без урамда, фермада, ындырда дип тормыйбыз, кайда ишетәбез 

шунда отып качырга тырышабыз 
Тагын бераз гына чирәм таптарга исәбе бар иде әле гармунчының, тик 
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клуб ягыннан янә теге трактор килеп чыкты Бу юлысы. арбага төялгән 
исерекләр -кыры анын гөрелтесеннән көчлерәк иле. 

—Ут яктысына кергәнче качып торыйк. Марат абый' Малай-шалайлары 
да табыла бит анын шундый чакта. Ну. иртәгә иманын өшкерәм мин анын 
Күрше иалае гына ул Идрис, егетем дип уйламагыз тагын 

—Бала-чага шикелле качып калыйммыни инде шулардай? 
— Бәйләнешмик. Марат абый. юкса соныннан сүзе куп була анын. күрше 

хакы бар бит әле. . Райком да урып-жыю өстендә хулиганлыкны бик 
якламый. Әнә теге бура артына сыеныйк Эзләп арыгач айнырлар 

Исерекләр хоры yien киткәч, Сөмбелә кабаланып, гармунчыны 
ашыктырды. 

—КОЛХОЗ йортына кереп бикләнерсез.—дип әйтеп бетерүе булды, грактор 
кире борылды. 

Кунакханә тәрәзәсен яктыртып тукталгач Идрис арбадагы исерекләрне 
җиргә бушатты. Арбамын күтәрелүе чыр чу. сүгенү, ыгы- олыны көчәйтте 
төшкән бере тәрәзәгә ябырыл сы, алкалы йозакны готкалал ишеккә типк.нәтс 

Эчтә кеше юклыкка ышангач, тагын авыл буйлап китеп бардылар Инде 
кунакны озатып куймыйча чарам юк Күңеленә шом кергәч, кызый өенә 
ял ы >ы кайтырга яхшысынмады 

Эзләп-эзләп таба алмагач, исерекләр Колхоз йортына еш сугылырлар 
Сөмбелә гармунчы кулыннан ачкычны алып өйгә керде. Ут яндырырга 
ярамагач, кунакның эчке ишекләрне табарлыгына шикләнде Маңгаен бәреп 
кара яндырса, иртәгә халык алдына ничек чьи ар' Өй пене күз пи ияләште, 
фактор ерагайган арада, вакытны әрәм итмичә, җәһәт кенә тәрәзәне ачып. 
урам ягына пышылдады: 

— Марат абын. мә. исхакпы ал Баянынны з-чтә калдырып ишекне i ы ипли 
биклә. Син тәрәзәдән керерсен 

Гөрөзөне ябып икәүләшеп бикләнеп калгач, бүлмә пене вкренлөл м i 
ияләнде Кыл уртада хан иманыннан калган гүгәрөк өстәл инан гирөсендә 
икс урындык бар К и н а ш ь и \ г ык аегымнан ЧӘЙНСККӘ һәм 9 шикәр саны гына. 
чынаяк-чокырларга охшаш нәрсәләр гөртеп горе Ә индестенанын гөрөэө 
уелмаган ягында, урын жирлөре пәшөдөл килгән агач караватны күргач, 
(:өмбелөнен йөрәге «Жу!» итеп куйды Халык телендә аны «полуторка поста 
нип ИОрТӘЛӨр ЛӘКИН бүрӨНӨЧИТЛеККӘ уэе ОЧЫП kepi.ni ак кү iM.tk.ie КЫ 1 оер 
иеп юр к караватта бер ярым кешенен пичекләр итеп ятарга мөмкин икәнлеген 
күз алдына китерә алмый идеале 

Котү куар алдыннан гына кайткан кы i шрын ничек каршы алачакларын 
бик яхшы белә Сөмбелә Ә шулай ая кашып күренергә кирәк Өй юге ирне 
әле җинелеп 1сайткан килеш кинәсе бар Әйтеләсе 6итөрлө\ врлө^ 
рәнҗешле нөсихөтлөренө өркетү кисәтүләренә .LU.H пәм әти 
өнисе алдында әхлак имтиханы готасы бар 

\HI.I па ой саен ГОТЫЛГВНуТНЫСННЫЙ ГОргаН аерым СЧеТЧИКЛар кергәннән 
бир |с Һәр гампочканы бөрөкәп бе i енөян сырырга өйрәнгән Карие арткы 
өйдә утны сүндерм i Әти кешемен сБез сине ише буе йокламыйча 
көттек!» ппәп беренче сүзе инк- б) Чпасы читкә китеп, вида олы кыз 
урынына кя нан ишчек геренә мхтарчы каты бөре птипюре Bj малы Keep 
мәк i әп т.' гөман ian \ яшә күрә күңел ач\ ирек- яулаганына ике ген 
ләбаса һәм моңарчы кышын але гаи яктысына кушылганчы у\ яндырыл 
көтәр к'к фи! ы и. гере ч\>\\ юнме к 

Балантаунын оәтен жан иясе и ipen йоклый Кояш сирыктан кубып килә 
11, .IKHI.IH ШУНДЫЙ СИ и ер ч им ӨГӨр< ӨМбе Ю капка ке ЕӘСеНӘ ЯЛГЫШ ныграк 
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орынса—абзардагы ишле каз: «Как? Как?»—дип русчалатып сорау алыр. казлар 
авазына сагаеп күрше Жачалыйларнын мыжый эте «Аһ! Аһ!»—дип өреп куяр. 
Шуны гына көтеп яткан күрше урам Сарбайлары җавап кайтарыр Алар 
«һау»гасына сыерлар уяныр, уянган берсе янында чиләк тоткасы шалтырар. 
урман каравылчысы Рәхмәтулла, мотоциклын пырылдатып, делянка егылган 
тарафка ашыгыр, хуҗалыктан сөт жыючы Раузалар каршына Идриснең 
тракторы килеп туктар һәм көтү җыела торган тыкрыкта урын өчен, таш 
ваткан тавыш чыгарып, кәҗә текәләре сөзешә башлар. . Авылны уятыр өчен 
капка келәсенә кагылу җитә... 

Гөлчәчәк болдыр ишеген урам ягыннан ачканнарын көтеп торган, ахрысы— 
кулына сөт чиләге, беләгенә чүпләмле сөлге элеп каршыга ук килеп чыкты 
Ул көндәгечә конгырт сатин халатын кигән, тик ни хикмәттер, ак яулыкка 
төренгән, шуның өстенә, чәчәкле-чуклы тагын бер яулыкны эзәр итеп, кин 
мангаен каплап будырган. Мунчада кызу тиеп, йә челләдә кояш сугып башы 
авыртса Гөлчәчәк гел шулай кысып бәйләп куя торган иде. Әни кеше буш 
сөт чиләгенә бәрелеп калган кызны бөтенләй күрмәмешкә сабышты. Гүя 
Сөмбелә анын очен бөтенләй юк ул хәзер. Каладан килгән артистка ышанып 
үз өен оныткан һәм көтү куганда гына куып кайтарылган газиз кыз бала 
өчен ягымлы сүзләр кинәт беткән, елмаюы ике каш арасындагы җыерчыкларга 
кереп качкан, тоне буе еламсырап чыккан күзләрнең исән кайткан баланын 
йөзенә сыный карарлык та хәле юк. бусага аша атлап кереп баручы унсигез 
яшьлек җан көеге ак күлмәк кенә бары 

Әти кеше күлмәк җиненен сәдәфен каптыра алмыйча идән уртасында 
катып калган. Сөмбелә аны үтеп китә алмады һәм ирексездән абажур астында 
калды Йөз илле ваттлы лампа яктысы кы sni.ui бөгәрләнгән күлмәк итәге 
белән таралмаган чәч арасына тузганакланып ябышкан мендәр мамыкларын 
фаш итте Чирәм яшеле йокмаган, кабина дегете тимәгән, кан табы юк— 
күлмәгенең ак килеш исән калуы әти кешенең кырау төшкән бәгыренә аз 
гына омег җылысы бөркеп куйды: бәлки рәнҗетмәгәннәрдер әле. Куенында 
төн уздырса да куркытмыйча, елатмыйча, кул сузмыйча иркәләгәндер генә. 
Харис белән Гөлчәчәкнең аулак өйләрдә күпме кич утырганы, кочаклашып 
кунып калганы бар иде. Тан аттырабыз, дип. әиләнеп-тулганып, бөгәрләнеп* 
кармаланып ничәмә-ничә төннәр бергә үткәндә күпме ястык мамыгы ияреп 
кайткандыр. Тик Гөлчәчәкнең әти-әни кыйный дип зарланганы булмады 
Орышып, әрләп, кул күтәреп кенә Ходай биргән яшьлекне биш почмаклы 
бүрәнә читлектә бикләп яшәтеп буламы'' Дорес. Гөлчәчәк белән Харис беренче 
төнгә тугры калдылар. Аулак өйләрдә аркылы җәелгән түшәк өстендә 
тезелешеп яткан тынгысыз төннәрдә Харисның гыйшыклы кулы куенындагы 
Гөлчәчәкне үтеп китеп, янәшәләрендәге күрше кызының күкрәгенә үрелмәде. 
Таң атканда сандугач йокысыннан изрәгән кулы саташып озаймасын өчен 
ул Сөмбеләнең булачак әнисен биленнән урап кочаклый торган иде. Зофәф 
ширбәтен татыгач, аулак өйләр тагын да күбәйде. Ләкин никахка чаклы 
шаярулар араны суытмады, киресенчә, бер-берсеннән башка яши алмый юрган 
гомерлек ярга әверелделәр. Яучы җибәргәндә Гөлчәчәкнең тәне кайнарланган 
иде инде Олы кызлары Резидәне. никтер, җиде айдан туды дип хафаланган 
булдылар. Аның ничә айдан туганын Харис белән Гөлчәчәк үзләре генә 
белә Әйе. борынгыдан килгән йолалар никахка чаклы якынаймаска куша. 
Ни кызганыч, шәҗәрәбезнең өске ботаклары югарырак үрмәләгән саен, затлы 
йолаларыбыз искергән кануннарга әверелеп, бездән ерагая бара. Хәзер инде 
никах туена чаклы кәләшен саф килеш саклап кала алган кияүләр ай-һай 
сирәк. Ләкин Харис әлеге уйлары белән Сөмбеләне һич акларга теләми, үз 
балаңа—сөекле кызына килеп кагылгач, тотнаксызлык дигән шуклык 
җаннарны тетрәндерерлек аянычка әверелә икән. Ник дигәндә, әти кеше 
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кыз баланы яратып кына түгел, сокланып үстерә һәм Хариснын жаны Сөмбелә 
җанында Әгәр Казактан килгән гармунчы кызиыя җанын яралаган б\ ica, 
димәк әти кешенен лә жаны яралы Кызны рәнжету— әтине рәнҗетү, кызны 
мыскыллау—әтине мыскыллау лигән сүз. 

Харис хурлыклы уйлар белән үзен-үзе кы шырды Сабырлыгы үртатүдән 
сонгы чиккә жлттеме—үч алу нияте белән ниндидер кискен карарга килеп 
кием шкафын ачты Өстендәге абзар киемнәрен сала торды, җыенда, 
мәҗлесләрдә, сайлау көннәрендә кияселәрен ала торды Сөмбелә аны ике 
тәрәзә арасындагы кыска зргәгә терәлгән ике канатлы озын көзгедән күзәтте. 
Йокысы туймагангамы—әтисенен тәк тоыаддан кием алыштыруын нәрсәгә 
дә булса юрап өлгерә алмады Бары not ике-өч ел бүс шкаф шүрлегеннән 
чыкмаган к и н читле салам эшләпәне кулына тоткач кына. әтисенен дөрес е к 
иләргә дип казыйлыкка җыенганын аңлапалды. Сөмбелә козге картысынла 
iai i.iм бераз гына оеп торса Харис гармунчы янына ыргыласы иле 

— Ә т и ! — К ы з үз т а в ы ш ы н н а н үзе с и с к ә н е п к у й д ы , л ә к и н ярсыган 
тәрбиячене туктатырлык башка катгый сүзләр ялгап әйтә алмады Әгәр, 
төнлә туган яна җыр тел очына килеп кунмаса. иртә ханнан бөтен татар 
дөньясын шаулатырлык гауга чыгасы иде бүген 

Ә мәхәббәт, ә мәхәббәт ләвам итә 
Ярамыйга карамый, карамый 

Хариснын ачуы сүнде Т ө т е к КЫ з иргә дими. кич ДИМИ, жыр ШП чина. 
жырлап л п к ә чыгып китә. авыз м е ң н ә н көйләп караш ы өйгә к а т ы и керә 
Жыр аның яшәү рәвеше, җырлый икән—димәк яшьлеге аө \ i оигөнчө > и 
һәм әлеге «Ярамыйга карамый»нын ач> китергеч ип.ише елатырлык ждн 
ачысы белән янрый алмастай күңелле ж ы р б) гуы сабырлык бөркеп горя ч i 
тынгысызлык эшләпәсен яналам шүрлек гүренә— нафталин, лнмон-әфлисун 
кабыклары арасына юмырды. 

Почмактагы караватка барып аугач. Сөмбелә чаршауны корды Чишенергә 
ашыкмады, ак күлмәген салмаганда кичәге ген һаман [авам итә кебек иде 
әле Янарак кына сизем алды кызый —күлмәк изүеннән « l i l i n i p - \\шй\с 
катыш гемөке исе килә, әйтерсең лә шул искә гармунчынын ламы ияреп 
кашкам Һәм чишенсән ул сине шук күзләре белән кэөрлекдөр, гел өстенә 
карал горыр кебек Сембе ю өнә шул серле халәткә жавап итеп елмаеп куйды 
Ак җирлеккә габигатътө булмас гаЛ »ре их умырзаялар гашквн чарша) ябык 
пар игә өвере ien, кызны яшер к I [әрдә әти ^ юн сөекле к ы зы арасында 
беренче гаш коймага әверелде Дәшми калсам кон саен шулай i 
кайтырга өйрәнер дип кенә әйтелгән нөсихөтләр умырзаялы койма аркы гы 
бик сүрән вәгазь булып үтеп кер.' һәм ген хисабына сыегайган йокыны 
куерта 

—Ансамбльгә бөтен кызларны да щ гай кыя гергандыр j 1 Җырлар 
очен генә булса симен ише һәвәскәр [әрне Ка китап ta габар ите Квы \ п 
ки ieiii кунарга кайтмадың, сине читкә р атнада әрәм итәр юр 
Гөн кызлар башыннан йөри Җылыга кергәч нарал күркәсе орлык коя 
I врмунчы \а. Iкы гомергә алкаш бул ш шуна ышанып йөрсән 

Чарша) артыннан каршы lauien үчекләүче булмагач Харис б 
сөйләшүненкызыгын гапмады Шкаф каршына өелгән ип киемнәрен кабат 
кием innei.Li.ii.iHa ашымы «Ярамыйга карамый» шн cai ten I ө гчөчөк гө кереп 
ки ю и ie инде К\ [ынши LI чиләк гәбендә ярты гитр чамасы сап 

Бар савып бетер сыерыңны! Буш чи нжбе 1вн каршыма ки гмә 
—И Хо саем к\ i к̂  гөр ten ua ию, атасы ' 

Әллә син мине ул хөтлек Кыз балага кул күтәрергә Әрләдем генә 
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—Такмаклап жылый түгелме? 
—Җырлый ул. 
—Шушындый чакта җырлап торырга ычкынганмы әллә?! 
—Төнлә ычкынган булса ычкыныр да, ычкынганмы-ычкынмаганмы, 

барыбер—бөтенләй кулдан ычкынганчы Идрискә ычкындырырга кирәк аны, 
Казанга бергәләп чыгып ычкынырлар. 

—Идрисен көзгә повестка көтә әле анда... 
Биш почмаклы, алты матчачы, сигез тәрәзәле, өч кешеле өйнен чаршау 

чатырлы бер почмагында Сөмбелә исемле яна дөнья пәида булды. Пәрдәнен 
ике ягында гүя хәзер капма-каршы ике телдә сөйләшәләр, берсен-берсе 
аңламыйлар: эшкә ашыктырмыйлар, йомыш кушмыйлар, артык сораулар 
бирмиләр, «яме» дигәндә «ярар» дип җөпләмиләр, кара-каршы сүз 
көрәштермиләр, кайбер ошамаган сорауларны ишетмәмешкә сабышалар. 
Көндәлек мәшәкатьләр Казан кунаклары килгәнче ничек үткән булса, 
гармунчы киткәч тә шулай дәвам итте һәркем өй эчендә бүленгән вазифаны 
гадәттәгечә үзе башкарды, вакытында эшенә йөрде, көтү каршылады, юан-
юан дүрт агач аякка бастырылган «Беларусь» телевизорының куна тактасы 
чаклы экранына ябырылып «Семнадцать мгновений весны» сериалын карады, 
бер өстәл артына табын көйләнде. Әмма Сөмбелә колхоз өендә кунып кайткан 
көннән башлап гаиләдәге иминлек икегә бүленеп элек һәм хәзер дигән 
бәяләмә белән үлчәнде. Мактаулы, сөенүле һәм хуплаулы, мәрхәмәтле һәм 
яклаулы көннәр вакыт үлчәменең теге ягында калды, ә сагышлы минутлар, 
офтану һәм көрсенүләр, тынгысыз кичләр бу якка күчте 

Яна көн тугач. Казанныкылар Балантау кунаклары түгел иде инде. Аларны 
парторг күрше Субаш авылына илтеп куячак. Сөмбелә клуб ачкычын Идрис 
аркылы биреп җибәрде Сөенә-сөенә китте егет. Кызның гармунчыны озата 
бармавын, анын белән хәтта саубуллашырга да теләмәвен үзенең зур җиңүе 
итеп тойды ул Сөмбелә уйлап эшләде моны. Йокысы туймаганга күрә генә 
йомышчы малай итмәде ул аны. Тагын бер кат күрсен Идрис чын гармунчыны, 
көпә-көндез, кояш астында күрсен, олы шәхескә карата булган хөрмәтне 
тойсын, тиңсез көндәше алдында чигенсен, иртәге дигән ачы хакыйкатькә 
буйсынсын 

Сөмбелә күрше авылнын үзешчәннәрен күз алдыннан кичерде: Субашнын 
гөсләче әбиләре бар, скетчлар куярдай егетләре, биючеләр ансамбле бар. Ә 
менә гармунчыны җәлеп итәрдәй җырчы кызлары юк... Юк! 

Кар өстендә 
Авыл баласы шәһәргә ачкыч эзләп килә. Эшли-эшли, яши-яши җыя ул 

аларны. Килеп урнашу белән һөнәри училищеның тулай торагыннан дүрт 
караватлы бүлмә бирәләр Пыялага төрелгән оясында черем итеп утыручы 
вахтерша әбине гел ырылдатмас өчен һәр егетнең кесәсендә үз ачкычы йөрергә 
тиеш Бу синең шәһәр кешесе буларак ин беренче ачкычын! Карават янындагы 
тумбочканың йозагы болай да ачыла... 

Эш урыныннан сейфлы кабинет ачкычы алыр өчен алга таба да укып, 
күп ачкычлы агайларга ярарга тырышып, шактый үсәсе бар. Кабинетлы кеше 
ачкычларны тизрәк җыя: фатир ала, машиналы була, гараҗ сала, дача төзи... 

Сиксәненче еллар уртасында, портфель белән почта әрҗәсен санамаганда, 
дүрт йозак ачардай ачкыч бәйләмен булса син инде түгәрәк бәхетле «городской» 
идеи. Трамвай тукталышында чиләкле эремчек күтәреп калган авылдашларына, 
машина тәрәзәсен төшереп, куллар болгап китә аласын. 

Дөрес, кайсыдыр ки ирләрнең кесәсендәге бәйләмдә өендәгеләргә түгел, 
хәтта чит кешеләргә дә әйтергә ярамаган серле йозак ачкычы була. Кулына 
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эләксә, хатынын ул ачкыч белән шәһәрләге бөтен йозакларны кытыклап 
чыгар һәм серенне гәүдән белән каплап ятканда өстенә килеп керер 

Гармунчы әнә шул серле йозак аркасында бөтен ачкычларын бәйләме 
белән югалтты Урлатмады, төшереп калдырчалы. \з иреге белән югалтты 
һәм янадан ачкыч җыяр өчен ана заводнын тулай торагыннан урын бирле юр 
«Наз» ансамбле, җиде ел злек. завод клубы каршында оешкан иде Монарчы 
җитештергән тауарлары белән әлләни мактана алмаган заводлык даны кы парга 
ияреп усте: «Наз» чит илләргә чыгып, телевизорлардан күренеп, газета-
журналларда макталып, ана мәдхия өләште. Шуна күрә. ачкычлары бе юн 
бергә үзен дә югалтмасын очен гарм\нчыны ике караватлы бүлмәгә ялгызын 
гына керттеләр. 

Клуб ачкычын •тисен.) калдырып, Сөмбелә берәр атнага Казан] i кипе 
Туганнан туган апасы Лилиянен сирәк-мирәк булса да хатлары киле иде 
шул хатларны кат-кат укый торгач. Сомбслә шәһәрдәге хәлләрне бик шәп 
күз алдына китерде. Күчтәнәчкә ниләр алып барасы икән дип баш па гасы 
юк... Анда ите. мае. шикәре—гел талонга гына Тамак саен бүлв калсан бер 
айга ике кило шикәр, бер кадак май. кило ике йөз грамм ит, вгөр ш алмасаи 
ул талонга сигез йөз грамм колбаса тия Эремчек белән каймакны 
мол комбинаттан китергәндә кибет янында чиратка басып каршы алсан гына 
олгерәсен Ә сыйр кебек нәрсәне кайчан сорасан да: «Әле гене бетте!»—дип 
кырт кисәләр Их. бер сары гына «Москвич»ын булсын иле .ы Лилия апага 
кыш чыгарга җитәрлек күчтәнәч алып килсән иде . Ә болаи икек) гына ип 
күтәрсән йомырка сыймый, бәрәнге янына сөт алып булмый c u m ;исан 
>ремчек кала... 

Юлга чыкканда бер кулың буш Йөрергә гиеш лип кара дерматин сумканы 
шыплап тутырдылар: бүтәкәсен, башын аякларын аерым горен бөтен каз 
салдылар, биш кадак атланмай икс аисте йомырка сыйлы Чылбырлы йозагын 
тарттырганда сумка эчендә бушлык калганны күргәч Гөлчәчәк чоланга чыгып 
ике сәке балан кагы алып керде «Толчок» базарына барып җим калсан 
дигән булып, егерме биш сумлык СИГеэ акчаны (. омбс.тәнен КЫТЫГЫ ки ы 
торган ин сизгер төшенә—култык астындагы кесә тобен.» б) ИШ! 
эләктереп куйды Юл чыгымнарына диелгән вак гөяклөр носыетич] 
бергә иңбашына асылган бәйрәм сумкасына бикләнде Кирәк ярак 
документларны үзе белен глырга әзерләнгәнен сизеп әни кеше кызынып 
бөтенләйгә китәргә дигән ниятен чамалады 

Ярар ерак ара гүгел, кирәк нөрсөи 6j tea сорал кап я арсың, кеше аркылы 
җибәрербез, диде Гөлчечек һем ниндидер бик мөһим ипне канып исенә 
пешереп карават астындагы чемоданнан оер кассета альт бирде —Оныта 
я |ганмын, менә мин магнитофонга кал я щырдыы Шушы кассетаны сакла, 
телдән өйте аямаганнарым шушында Атан л\\.\м киңәшеннән чыкмасан Ходай 
ярдәменнән гашламас сине 

Сип нәрсә инде әнием... 
Сөмбе [Әбәтен гөйгө китәм, дип кырп кисәргә дә. йә бер аша i ш кайтам 

гип акланырга га гелөмәде уңайсызланып өнисенен муенына сарылды 
/Ки юнче сыйныфны бетергөннен каникулында гта каз чукып ш бирле 
елаганы юк иде кы тын К\ i яшьләре өч е i буе хые гыл дәү үскән баланын 
өни куенына кергәнен генәкотеп горган икән Огәр кий i гомереннен сана) ш 
елларын башкаларга бүләк итәргә яраса, өниләр ин кыска гомерле кеше 
и\ ii.ip tap и ic 

Икәүләшеп рәхәтләнеп балавыз сыгып алгач, күчтәнәчле сумка 
җиңеләйгәндәй булды Хәер әтисе ишегал сын ta көтеп юра нде олы юлга 
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чаклы ул төпчек кызына авыр йөк күтәртмәде. 
Чепья автобусы соңармады. Харис сумканы ишек саңакларына бәрмичә 

генә эчкә кертеп куйды. Сөмбеләгә тәрәзә кырыенда ялгыз буш урын бар 
иде. 

«Атна уртасында юлда йөрүче азрак шул. Анысы шәп булды әле...»—дип 
куанып куйды ул, автобус кузгалып киткәч. Ләкин әче төтен таралып, ак 
«ПАЗ»ик күз алдыннан югалгач, әлеге куаныч бөтенләй мескен булып калды. 
Харис, хәер-фатиха биреп, үзенен ин изге, бүтән бер нәрсә белән дә 
алыштырып булмастай юанычын, яшереп үстергән чәчәктәй төпчек кызын 
бөтенләйгә озатты түгелме?! 

Әти кешене көнозыны күз төбендәге төтен ачысы җәфалады. 
Автобус, юл өстендәге авыл тукталышларында кеше булмаса да туктап-

туктап ял иттерде, гүя Казандагы язмышына Сөмбеләне төп-төгәл график 
буенча алып керергә тиеш иде ул. һәркемнең үз вакыты, үз юлы, сәгатен 
белеп кенә көтеп торган үз бәхете бар бу фани доньяда. 

Авылларны үтеп, кырдагы юлга чыккач, күз аллары яктырып кала. Гомердә 
авыл табигате күрмәгәндәй, тәрәзәгә ябырылды Сөмбелә. Йотлыгып-
йотлыгып күзәтте, күнел түрендә ак кәгазьле яңа альбом ачып, туган як 
манзарасын рәсемләп күчереп барды, ахрысы. 

Кыш аклык булып үсә. Тунга сөрелгән басуларның эре-эре түмгәкләре 
дә кар белән күмелгән инде. Хәлсез тракторлар бер-бер артлы тезелеп салам 
тарта. Карлы түмгәкләргә аяк терәп кары шып-тартышып кына шуышкан 
эскерткә ферма песиләре ияргән. Аларга тере уенчык булып кыр тычканнары 
кайта 

Каршы яктан да автобуслар очрый. Кемнәрдер исә, Сөмбелә ашкынган 
Казан белән саубуллашып, кире кайтып килә. Юлның икенче ягына чыгып, 
кайтучылар арбасына күчеп утыра аласың. Сине өеннән беркем куып 
чыгармады Җимеш бакчасы уртасында балкып торган таш нигезле, сигез 
тәрәзәле нарат өйдә әти-әниеңнең кадер-хөрмәтенә, хәләл мөлкәтенә тиенеп 
яшәргә хакын бар кана. Бәлки төпчек малайларны үгетләп, кирәксә ялварып, 
бурыч, йола дия-дия төп нигездә калдыру мөмкин хәлдер. Мәгәр үсеп буйга 
җиткән, җиләге пешкән, ялтыравык хыялларына табынган кыз баланы 
тышауларлык коч юк. Табигать моң иңдергән икән, ул аңа өстәп үҗәтлек, 
кырыслык, эзләнү, мактауга сусау да бирә. Моңарчы рәсемнәрдә генә күргән, 
ишетеп кенә белгән шагыйранә сихри дөньяның эченә барып керәсе килә 
һәм бата ләззәтле хаталары белән мөлдерәмә тулы язмышка ашкына, яна 
җыр эзләп чыгып китә. Ул инде Шушма буендагы тал-тирәкле сандугач 
оясын ташлап, катлы-катлы итеп өелгән шау-шулы ташлар арасында яшәргә 
дә риза Сандугач балаларын очарга гына өйрәтә, ояда җырларга өйрәтми 
Җырлар өчен үзенә аерым оя корырга кирәк... 

Биектау авылын үткәч, кар керләнде, тора-бара шикәрлеген югалтып 
бөтенләй көл төсенә керде. «Казанга җитәбез бугай»,—дип уйлап куйды 
Сөмбелә. 

Кат-кат әйткәнне көтмәде, автобус Дәрвишләр бистәсен чыгып барганда 
кирәкле урында үзе белеп туктады. Лилия апасы эштән кайтырга иртәрәк 
иде әле Тукталышта кычыткан капчык авызын кочаклап утырган әбидән 
бер стакан көнбагыш алмакчы иде Сөмбелә, сәгатенә күз салгач, көрсенеп, 
ике стакан сорады Өй түбәсе юлдан күренеп торса да ашыгып атлады ул, 
гадәте шулай—әкрен йөрергә яратмый, тиз булсын, җитез булсын ана. Барасы 
җиреңдә көтеп торсан тор, әмма җәһәт йөр! 

Авылда булсаң, капка төбендә нәүмиз утырган кунакны күреп җиде күршен 
чәйгә ләшер иде. Кесә төбендә ачкыч булмаса шәһәр өчен син кунак түгел, 
ятим килмешәк кенә икәнсең. Подъезд төбендәге рәшәткә урындыкта утырган 
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кызгаберкемнен исе китми. Дөрес, кыздырылган көнбагыш ярганын күреп, 
түбәдәге күгәрченнәр Сөчбеләнен аяк астына күчте. 

Урталарына бер уч көнбагыш килеп төшкәч ц ш исен сизеп, тыныч 
кына миһербанлык көтеп йөргән кук күгәрченнәр гаиләсендә, этеш-тәртеш 
башланды, әтәчләре чукышыр1а тотынды Ул арада, табыш бүлүчеләрне 
ерактан күрен алып, хуҗаларыннан качкан ак күгәрченнәр төркем өстенә 
килеп төиме Авызына ризык кергәне туеп китә белми чип.» калганнары 
баш төртергә куркып ач Йөри. Сөмбелә тагын бер уч тутырып атлы Б\ 
ЮЛЫСЫ ул көнбагышларны чәчеп сипте, шунда гына һәркаисысы өлешенә 
туры килгәнне тынычлап чүпләде «Җимне тигез сибәрю кирәк шул—дип 
үзенчә фәлсәфи нәтижә ясап куйды кызый Чүпләп бетергәч, лклы-күкле 
юрким ЫЗГЫШНЫ шундук онытты, гөрләшеп әйләнә-тирәләп юкны эзләргә 
кереште. 

Сөмбелә кошлар белән серләшеп алды 
«Алай ук күңелсез түгел икән шәһәрегездә Сез авылга кайгыгыз Колхоз 

күырчеинәре бик тату яши анда Ындыр табагы жәен-кышын көрпә тагарагы 
кебек •• 

Лидия апасы Сөмбелә белән сөенечен тыеп кына күрепме 
—Бөтенләтә килденме'— лиле Лилия өйгә кергәч Ул< өмбеланен җавабын 

ишетмичә юрып [үргә үтәргә ашыкмады. 
KI.II бармак очында әйлөндергәләп ион береткасын кабартты Аннан, 

ашыкмыйча i ына, күгәрчен тамагы тосендә1с плащ белән гышланган го.тке 
якалы пөлтөсенен путасын ычкындырды 

—Белмим әле апа Авыл советы инан расчет алмадым Берәр атна отпускы 
кисабына булыр, дидем. Клуб ачкычы әнидә калды. Әти белән икә^ leuien 
танцым йөрсеннәр бераз 

Ял, әни, әти, танцы сүимрен бергә жопдәп әйткәч, Лилиянен кәе<|>е 
күтәрелде, аш.п күчтәнәчләрен мактарга керепме, гөл нигездә калганнарның 
хәл-әхвәлен сорашты. 

—Килгән көнне кунак бик кадерле б) ia ул, -дип, кухнядагы өстәлне 
тарсынып, ике кеше очен 1вл уртасына җыелма өстәлне каел j и n.i 

—Җәйге имтиханнар Еапшырып карыйсы 6j ojp Kepi шартларын бе ишеп 
сайлаштырьш кайтыйм дидем 

Бәлкем ч и и ә и юрып кына \кырСЫН \m.u.i,i лисп ЯХШЫ иле. ч и и а 
[өрөжеле, күңелле 

Сандугач белән чъшчыкнын аермасын бе юсен ич инде син, апа 
Беләм, in' мм' Ч ык консерваторияне чиггән юрып бетергән, сандугач 

көндезгедә укыган Әле һаман артист б) 1ырга хыялланасынмы, сеңлем ' 

УЖӘ1 имемме (В беләсен ипле. ,и\л' 

Казан ҖЫЛЫСЫННаН КУРКЫП КЫНа кыш керен КИЛӘ Чын кар 

^кылышларЛЛ1 ы калай куыш гүбөлөрендө гелефон будкалары, граывай 
оп iei.iapi.1 Сата ГОРГВН КИОСК ӨС ЮренДӘ ГеИӨ Кип урамда ПШ1 ЮЛЛар IOLLDIMII 
шулпаланган Башкалабызны гуйганчы күрим әле дип щ-ч\к чыкк.ш иде 
t өмбе ю «Колыю»да кибеткә кибе! герә ien торгач шәһәрнең үзәгенә ишек 
саен чира! үсеп чыккан Җентекләбрәк карап горсаң, алҗыган чырайлы әбиләр, 
.не сөт, әле ко юлел яшелчә ипи чирв1 шры алып кибеттән кибетка күчә 
гора Шөкер, икмәк гадонга гүтел әле, оер к% па ике бөтен алырга рөхсап 
ителә Казан күмәчен сагынып килгән iyp сумкалы апалар, ипи чиратын 
гүгөрөк ien, кереп чыгып, кереп-чыгыл йөридер 

Кон не бушка > ЩЬГРМШ ӨЧеН t омоем ӘВӘ 1 м\ 1ЫКа vi и in шее ЫНа. л\\\\л\1 
КОНСерВаТОриЯГӨбарЫП кил ie аралары ерак гуГСЛ ИКВН МарвТ ГОЫӨРӘЙТКӘН 
к\ 1ьтура институтын и алел гапты Барган бер җирдә каб) ^ч\ uiapi 1арын 
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кызыктыргыч бүлекләрнең төгәл исемнәрен күчереп аллы. Ниһаять, бүгенгә 
җитәр дип, яңадан «Кольцо»га төшсә—үзәктәге чиратлар тагын да зурайган, 
бүселгән, тынгысызланган. Дәрвишләр бистәсенә йөри торган автобуска да 
чират бик зур иде. Кулында артык биштәре булмагач, баһадир чират аны 
эләктереп алды да арткы ишектән төеп кертте. 

Төне буе урын өстендә боргаланып чыкты Сөмбелә. Чөнки иртәгә бик 
борчулы көн. Казанга килүенең төп сәбәбе, яшерен уйлары йокы бирми: 
«Танырмы ул мине, «Наз» кызлары алдында ничек акланырмын? Әрсезләнеп 
йөри, мескен димәсләрме7 Икәүдән-икәү калган очракта сүзне нидән 
башларга?!. 

Клуб дигәч, Балантауның манарасыз иске мәчетен күз алдына китергән 
иде Сөмбелә, ләкин завод клубы йөз ел элек байлар салдырган өч катлы 
мәһабәт бина булып чыкты. Бүлмәләр саны бихисап икән үзе, тик «НАЗ» 
халык ансамбле дип язылган ишекләре икәү генә иде. Ул ишекләргә якынайган 
саен Сөмбеләнең адымнары акрынайды, адымнар акрынайган саен йөрәге 
күкрәк читлегенең кысанлыгына үртәлгәндәй усалланып типте... Менә хәзер 
ишек җилкәннәре киерелеп ачылыр, аннан колачын җәеп Марат Гомәр үзе 
килеп чыгар да: «Нихәл, Сөмбелә?! Каршы алырга килүең әйбәт булды, 
Балантауга концерт белән кайтырга әзерләнә идек әле»—дияр. 

Ә ишек артында һаман тынлык. Эчке якта җан иясе юк дияр идең, бер 
өйрәнчеге имән бармагы белән клавишларны санагандай пианинода «Әпипә» 
көен эзли. Ишекне ачык калдырып коридорга йөгереп чыгучы кеше дә әнә 
шул дүрт-биш яшьләрдәге малай булды. Сөмбелә өнсез калды, уйлары өсте-
өстенә өелде. 

«Ходаем, гармунчының малае ахрысы бу. Әллә хатыны да шушында микән? 
Хәер, булса ни, мин ир эзләп килмәдем лә, җырларга теләүчеләр бер мин 
генәме... Әнисе: «Улым, ерак китмә, хәзер кайтабыз» дип ишек тоткасына 
килеп тотынганда Сөмбеләне күреп алды. 

—Син кемне көтәсең?—диде ул малае белән сөйләшкәндәй. 
—«Наз»ны «Наз»га!..—дип каушап калды Сөмбелә, чөнки ул җырчы 

кызлар алдында җавап тотарга бөтенләй әзер түгел иде. 
—Кер әле монда, кер. Син ансамбльгә язылырга килдеңме? 
—Әйе. Белмим шул...—дип, башлаган җөмләсен ерып чыгарга өлгермәде 

Сөмбелә, пионер сәхнәсе чаклы бүлмәнең уртасында басып тора иде инде. 
—Исемен ничек? 
—Сөмбелә. 
—Тавышын нинди? 
—Ул лирик сопрано диде. 
—Лирик сопрано—бик интернациональ тавыш ул. Җырлап күрсәт! 
—Аның тынлап караганы бар,—диде Сөмбелә, бертуктаусыз сорау яудыручы 

яшь әнидән котылырга теләп. 
«Аның» дигән сүзенә «кем ул?» дип бәйләнмәгәч, сөенде әле кызый. 
—Оялма. Әллә ялындырасынмы'' Җырла, давай! 
Аркылы-торкылы урындыкларда аптырап утырган тагын биш кыз 

Сөмбеләгә йөзләре белән борылды. Алар никтер урамнан кергән килеш, өс 
киемнәрен салмаганнар, төймәләре генә чишелгән иде. 

Җырларга тек җырларга, җырчы кая басса—шунда сәхнә дигәндәй, кыз 
береткасы белән пәлтәсен салып буш урындык аркасына элде дә август 
төнендәге ак күлмәген төзәткәләде. 

—Оһо!!!—дип, тел шартлатты «Наз»лылар. Алар, алдан ук ятлап сүз 
куешкандай күмәкләшеп янә сокландылар—Оһ-оһо!!! 

— Мондый материал белән җырламыйча да артист булырга була... 
Җырлыйсынмы, юкмы инде?!—Яшь әни дә Сөмбелә кебек үҗәт иде. 
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—Гармунчыгыз кая? Уйнасын 
—Гармунчыбыз юк бүген 
Сөмбеле, кире киенергә теләп, береткасын кулына аллы. тик ашыкмады 
—Алайса иртәгә килермен 
—Иртәгә лә килмәс ул. кичә лә юк. узган айлан бир и 
һәм яшь әни. җан тамырына җиңелче генә чиертеп куйды. Үнәченө 

чиертсә—тамагына салкын тигән дип уйлар илен Жлн тамырына <шертунен 
нәрсә икәнен телевизордан «Что, где. когда» уенында ишеткән иле инде 
кызый Петр-] заманында «сухой закон»ны бозган кешеләрнең кан тамыры 
өстенә мөһер кыздырып басканнар Шул көннән бирле, инде ике йөз е или 
артык накыт үтсә дә «мөһергә чиертү» сәрхушләр әлифбасы булып сакланган 

Барыбер, гармунсыз-такмаксыз гына. «Ре кдөкай >не кыр ian күрсәтергә 
гуры килде. Шуннан сон алты кыз унике кеше өчен кул чапты. 

—Инде танышыйк.—диде яшь әни, ант иткәндәй кулын күкрәген.* куеп — 
мин Әлфия, менә Люция. Илсоя, Фәния. Зәйнәп. Резсдә Безнең монда 
ярты ансамбль дә юк. Әнә теге фотода, жырчы егетләребез: Алмаз. Зөфәр 
Фада 

Әлфия бүген репетициягә килмәгән кызларнын исемнәрен стенадагы 
плакатлардан санарга кереште Ләкин бер күрүдә егермегә якын җырчының 
исемен хәтерләп була мыни?.. 

Кайтырга җыенганда, малаена киенергә ярдәм иткән булып кына Әлфияне 
сөйләндереп өлгерде Сөмбелә. 

Кайда сон ул Марат абый? Өнлеме, бү ишетәме. Казандамы, берәр авылда 
качып ятамы7 

—Аны белмәссең. Йә телевидение гирәсенлә. йә филармониядә, йә 
я |учыларнын яна бинасында Радиога барсаң, анда ла очрый Kan I.I ку>р.»к 
ганыйлар—-шунда инде ул. 

Ун танырлык хәлләр күбәя Сөмбелә өчен Әгәр ^ юн ганып бе [үче төрне 
»u,iii йөри икән, ник сок эле гарыунчыбы t янәшәдә түгел'" Аны Сөм 

дә ныграк танып белгән, көткән, Kiip.tkLcin.ai Һәм югалтудан куркып опал 
чыккан башка берәү бармы гамашалар Казанында " 

Ике кон шендв Сөмбе га шәһәрнең ботен иҗатоешмаларын, геатрларны 
концерн tai.iapi.in радио белән гелевиление бинасын KI.HI гапты Эзләп 
табып кына КВЛЫВДЫ, дежур торучы абын-апалардан сорашты, ц юн.» чалышам 
афишаларны җентекләп укыды, сәгать унбер т\ нанны көтеп якын перелете 
гастрономнардан бүселеп чыккан чиратларны күздән кичерде Ләкин 
ырмүпчы ыбылмады. Шунысы сәер, анын ки алуы беркемне рэ борчуга 
салмын кебек ••Күреш,me юк» «күптән килгәне юк», «безнен гир 
йөрми \i хәзер» «югала горган кеше түгел китереп куярлар вле •• дип 
юатыбрак җавап биргән җавапсыз кешеләр Марат Гоыәрнен еш югалып 
йөрүенә ияләшкәннәрдер кебек * өмбеләнен бәргәләнеп >злөп йөрү! 
к\ ютеп горучыларга гайбә! куертырлык артык сәбәп кебек кенә и к бугай 

Өченче кипне, Химиклар M.U.IHUHI сарае ННЫНДЛ белдерүләр карап 
Йөргән 1.'. Сөмбелә кы ti.ii исемнәр белән пьоы тал гутъгрылган бер афишаны 
күреп алды Җырлары патефон [әлинкасендв чатнаган биш-алты җырчыны 
сан.н.ишан сон, уртага т>р кәрефяөр белән «Наза калык аясам 
өстәгәннәр Билетларсоңгы рәттән генә калган иле ипле Сөмбе ю бер сум 
име гиеннөн сынар билет алын гагын una калды Vi Лилия апасын 
чакырырга уйламады (а, ник гисвн «Наз* ансамбле катнашмаган малда 
i өмбе тә үзе ю концертны гаш шп кашып китәчәк Гуган апасы кы агын 
кайбер сер [әрен бе гмичврөк горсын 

Башланырга ике сәгатьләп вакъл бар иде әле Кыска көннарнен >нгерс 
куерганны көтмичә, багана баш оюына бай юы бәйләм икнгөн неси им па ир 
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кабынгач, концерт бинасы мәһабәт наратлар арасына салынган әкияти сарайга 
охшап калды. Электр утын кызганмасан карурманнарны да яктыртырга була 
икән Алдан килгәннәрне ымсындырып торган ешлыкта һәр куак. һәр 
үлән нурга коенган, рәт араларындагы сукмакларның кары көрәлгән, чүп 
савытлары тезелгән, куе чытырманнарның шомы качкан. Сөмбелә башта бер 
рәттән үтте. аннан икенчесенә күчте, сукмаклар белән телгәләнгән ешлыкнын 
эченә кергән саен серлелек артты. 

«Ә бер наратны кискәннәре— дип. көрсенде кызый кар астыннан күренеп 
калган кара төпне ерактан ук шәйләп. Тик. якынайгач, ул төпнен кондыз 
бүрек кигән башы да бар булып чыкты. Икенче рәткә сикереп трамвай 
юлына таба йөгерергәме, әллә ярдәм сорап кычкырыргамы дип аптырап 
атлый торгач. Сөмбелә әлеге бүрекле төпнен янәшәсенә үк килеп җитте 
Кызый, капчыклы бодайларны арбага ыргытырлык беләкләрен киереп, горур 
рәвештә үтеп китәргә теләгән иде. 

—Сөмбелә, нихәл?—дигән мыгырдау аны кинәт туктатты 
—Исәнмесез?.. 
Казанның танып дәшәрдәй кешеләрен без дә танырбыз, дигәндәй, кисәк 

борылып караса—гармунчы! Кар өемен кәнәфи итеп утырган, кулларын ике 
якка жәеп арка терәвен колачлаган, тезен тезгә чалыштырып бүрекле башын 
артка чөйгән, чыраен сакал баскангамы—мыегы ботен иягенә жәелгән кебек.. 

—Балантауга барыбер кайтам дип әйттемме мин сиңа? Менә бит. кайттым! 
— Юк инде. Марат абый. мин үзем Казанга килдем. Сине коттем-

коттем дә. 
—Көн саен сезгә кайтам дип чыгып китәм, юлым борылып-сырылып 

бетә. 
—Ауга чыктың мәллә. Марат абый. куак арасында качып ятасын? 
—Бик образлы итеп әиттен Мин чынлап та сунарчы. Бераз көтеп торырга 

иренмәсән үз күзләрең белән күрерсен—ак колагыннан тотып куян баласын 
китерәчәкләр. 

Исерек кешенен гел төбенә төшенер өчен әйткән сүзләрен икешәр кат 
кабатлатырга кирәктер Шаяртамы гармунчы, фикер тирәнлеге белән өстен 
булып күренергә телиме, аңламассың... Тик шунысы аермачык—ул кемнедер 
котә. һәм ак колакчыннарын салындырып куян бүрек кигән сәрхүш килеп 
басамы хәзер, әллә куян мамыгыннан эрләнгән кыеклы шәлгә төренгән 
һәвәскәр кызыймы, барыбер. Сөмбелә аны. гармунчы әйткәнчә, үз күзләре 
белән күрергә тиеш. 

—Тор. Марат абый, ояңа салкын тидерерсең. 
—Минем пәлтәм катын1 Мондый салкыннарны күргәне бар! Узган көзне, 

ансамбль белән Имәнкискә авылына бардык. Концерттан сон колхоз автобус 
белән кайтарып куярга тиеш иде. Килмәде автобус Шоферы төнлә Казан 
юлына чыкмас өчен махсус исергән диделәр. Урамда тездән кар. клубка 
ягылмаган. Кем сәхнәгә, кем бильярд өстәленә бөгәрләнеп яттык. Тамашачылар 
сулышыннан бәс сырган сәхнәдә ике сәгать буе күлмәкчән җырлап күшеккән 
кызларны җылытыр өчен клуб эчендә төнлә учак ягасым килде . Түздек. 
Кайткач бөтен ансамбль температура белән аяктан егылды Ә минем менә 
шушы пәлтә канатына сыенган ике кыз исән-имин калды... Бүтән Имәнискә 
сәхнәсенә аяк басмабыз, дип ант иттек. 

—Пәлтәм җылы дип кар өстендә төн кунарга җыенмыйсындыр ич? Кемне 
көтәсен сон син? 

—«Офицерлар кибете-нен грузчигын көтәм. Мин ана ун сумлык кызыл 
акча тоттырып калдырдым. Таюнсыз-нисез генә бер ярты таба алам диде. 

—И. Марат абый' Бигрәкләр дә беркатлы кеше икәнсен син! Кулына ун 
сум акча тоткан грузчикны көтеп кыш чыгарсын әле шушында. 
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—Син нәрсә, кызый, минем дусларга ышанмыйсынмы" Женя грузчик 
кына түгел. Жсня заманында Вафирә төркемендә соло-гитара уйнап дан 
казанган кеше' Әнә! Әнә. килә ул! Маэстро, тизрәк атла1 Окопта салкын' 

Каеш табанлы киез ботинкасын лаштор-лоштыр сөйрәп, бер кат күлмәк 
өстеннән баллон куртка бөркәнеп, яланбашын җилдән саклапмы—бөкшәеп 
килеп баскан бу грузчикның кайчандыр зур җырчылар янәшәсендә чыгыш 
ясый алганына ышануы да кыен Ул ип т а л Сөмбеләгә шикләнеп карады 
гармунчының «кызын узебезнен кеше» дигән ым-шычын сизгәч кенә 
куенында! ы хәзинәсен чыгарып, ватылган ун сумлыкны хисаплап тапшырды 

—Нәкъ син әйткәнчә ппкесе колаклы. Биш сум утыз тиенлеге Ундүр1 
тиенгә ике еыир. ун тиенгә алты караметь Калган лүр! с\мы вагы I 
дип. Женя сдачаны йомарлап гармунчынын к\лына тоттырды 

Балантауда. бәйрәм саен диярлек, мондый гына сәрхушләрне күргәне бар 
инде кызымның 

«Болар гурласыннан гына чөмерергә лыкмалар ахрысы» дип уйлап и.перле 
микән Сөмбелә, юкмы. ул арада Женя курткасының күкрәк кесәсеннән 
майонездан бушаган банка чыгарыл бүлә башлады Савыт тулган арала к\ i 
калтыравыннан баллон курткасынын җине өзлексез кыштырдап горды 
Женянын күптән баш төзәтер вакыты җиткән иде бугай инде тик ш\ ian 1,1 
ул сәхнә интеллигенцияләренә хас горурлык белән, салкыннан поскан муенын 
яка эченнән чыгарып, махмырлы башын артка чөйде һәм мөлдерәмәбокалны 
Сөмбеләгә сузды 

—Мадам' Беренчесе сезгә! 
Гармунчы -Мадам» дигәне очен Женнны сүгәры онытыл Сөмбеләгә 

текәлде, чонки кызый, тәҗрибәле сәрхүшләрнс үртәгәндәй, өвәл сул кулы 
белән борын астым пыршылдатып. уң кулы белән кисәк майонез банкасына 
үрелде. 

Мондый гына скетчларны уймагамы бар им ie Сөмбеләнең И\ шешәырсн 
[артым алып ярты литрлы юанычларын кар астына ВГЫ ПСЫ 
вбэагы HI ым кыллары олнлал өзелер иде. мөгаен, югалт) кайгысыннан > i 
үзен белештермичә шешә белән маңгаена менеп гошерга ца к\п сорамас 
Алла сакласын! Ә гармунчы нишләр иле икән? Яклап с\ 
икәүләшен дөмбөс юл көрткә күмеп китәрләрме' Күрәләтә хәвеф о 
булыр иле бу 

—Урамда эчә алмыйм Минем өлешне шешәсендә калдырыгы 
Сөмбелә, һәм җирәнүен артык сиздермәскә тырышып хәмерде i 
кире Жсняга тоттырды—Әтием ӘЙТЫешля кичен >чкән аракы U 
бер. 

—Мәктәп баласы апе ул!—дип яклашты гармунчы 
—Нинди бала?! Мәктәпне acefl көне \к бетердем имле 
—Сездән сон елегә аттести ө (өшквннөре HIK ДИМӘК, мәктәп баласы син 

Җөй җиткән саен ' арылыш имтиханнары үткән саен о п аерсын 
I армунчы конфе! аюны <. өмб< [өтә бирде 
— Мим (чмим1 иш баш lapin.i гармунчы мә i [ерәмабанкап чира! киткәч 

кенә Концертка кереп ^ кшнс гынлыйсыы бар Афишага вэганнар] 
Ь.иш1 lllenuiiu бушатыгыз! «Русская водка* өстенә автографыңны 

куй ii.ipi.in алып кайтмасам хатын ы и ип мы и мим,) бүген 
,) бс i .шып 1тикетквсын куптарып алабыз! ли и гогынгш 

ink «Русская водка» бик һәйбөп ябыдпъфылган булып чыкты, ертылып 
бетте 

Женя км i in11 калмады чалбар кесәсеннән сары бер сумлык чыгарып 
гармунчы! i CJ цпы Гетесе бөгәр 1Әнел беткән акчаны шырпы кабь 
rare 11 rroi рвф куеп пир к-
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—Имзаңны бик арзанга өләшәсең!—диде Сөмбелә үртәлүен тавышына 
чыгарып—һич югы унлык булса да ярар иде, кирәксә миндә егерме биш 
сумлыгы бар. 

—һе, юк, кызый! Син мине әллә исерек дип беләсенме ул чаклы?! 
Беренчедән, унлык белән егерме бишлектә Ленин бабай башы бар. 
«Перестройка» белән «гластность»ка ышанып сәяси хата ясар хәлем юк. 
Икенчедән, Женя бер сумлыкны вакламыйча түзәргә мөмкин, ә зур акча 
нәфесне гел кытыклап тора ул. 

Әллә терелеп хәл керде үзенә, әллә салкынга бүтән чыдар чамасы калмады— 
Женя килгән сукмагыннан кире йөгерде. Гармунчы утырган җиреннән жәһәт 
торып пәлтә итәгенә ияргән карларны какты да үз урынына эчелеп бетмәгән 
шешәне батырып калдырды. 

—Монда тагын киләсен мәллә, Марат абый9 

—Кем белгән?! Күмеп куям әле. Бозыла торган нәрсә түгел. Концертларны 
карап чыккач килеп китәрбез. 

—Шушы хәлдә залга керәсеңме? Анда кеше күп булачак бүген. 
—Беләм. «Наз» ансамбле катнаша дигәч халык җыелмый ни... Ә безне 

афишага кертергә рөхсәт сораучы булдымы—юк! 
—Сон. Марат абый, исемегез зал тутырырга ярдәм иткәч әйбәт ич инде. 
—Кемгә әйбәт? Аларгамы?! Ике язарлар, өч язарлар Ә без катнашмыйбыз. 

«Назалар ялганчы, дип бер сүз китсәме Үзенә кирәк чакта ялынып та җыя 
ачмассың тамашачыны. 

—Димәк, исемен язылган җиргә алдан ук әзерләнеп килергә кирәк 
Мондый хәлдә түгел инде... Без авылда да хәтта, сәхнәгә эчеп чыккан 
артистларны сөймәдек Ә монда, Казан уртасында Обком шушында, бөтен 
министрлар, начальниклар, студентлар, газета-журнал корреспондентлары 
шушында. 

—Син нәрсә, кызый, мине тәрбияләргә килдеңме? 
—Юк. Марат абый, мин сиңа ышанып килдем. 
—Әйе бит әле. синен артистка буласың килә. Синең яшьтә бөтен кызларның 

да артист буласы килә. 
—Алайса, мин буш хыял куып йөрим инде, шулаймы, Марат абый9 Әйт 

менә хәзер, күземә карап әйт! Балантауында яшә шунда, шәһәрдә синең 
ишеләр буа буарлык дип әйт. Кайтам да китәм. 

— Бик сагынгач кайтып кил сон 
—Сагынмадым әле. 
—Ачайса кайтма! Синен тавышың Оркыя Ибраһимованың баяны кебек 

моңлы. Минем баян синен янда мескен генә. 
— Баян сайларга дип килмәдем, Марат абый. Әйдә, өеңә илтеп куям 
—Ә син әле Казанда йөри белмисен. . 
—Ияреп кайтам. Өеңне тапмаслык ук исермәгәнсең лә. 
Жәяүлеләр өчен тап-такыр итеп көрәп куелган кин сукмакка чыккач, 

гармунчы сумалага ябышкандай, адымын атлап бетермичә тукталып калды 
—Минем өем юк 
— Бөтен кешенең көтеп тора торган өе бар, Марат абый. 
—Юк. дидем. Мин калдырам да китәм, калдырам да китәм. . 
—Бигрәк юмарт икәнсең. . Урамда яшәмисендер ич инде? 
—Кунактан кунакка йөрим. Бүген менә сиңа кайтабыз. 
— Мин әле Казан кызы түгел. Сине бу хәлдә Лилия апама күрсәтәсем 

килми дә. Балантауга дисән—бер хәл, әти-әни алдында аклануы җиңелрәк. 
Хет иртәгә үк кайтып төшик. 

—Бүген үк!—Гармунчы күкрәк кесәсеннән чылбырлы сәгатен алып ут 
яктысына ачты да уйнап башланган сүзне чынга борыл куйды —Кичке биш 



V'Eii 

Жәй көне бу вакытта әле көтү лә кайтмаган була. Хәзер такси туктатабыз, 
теләсән оҗмахка илтеп куя. 

—Түлке. Марат абый. авылда аракы юк. Туй өчен дигәндә район рөхсәте 
белән ике яшик бирәләр бирүен Ә бодай кибетләрдә корылык. 

—Бетте. Күз алдында ташладым ич. Кар өстеңдә калган шешә соңгысы 
иде. Мин гел шулай, бср-ике атна шаярып алам. сәбәпләре җитди булганда 
Бүтән эчмим Коръән булса кулыма тотып ант итәр идем. Юк бит Кесәмдә 
Шәүкәт Галиевнен шигырь китабы бар. Телисенме, шунын белән ант итәм 

Һәм гармунчы җырлап та җибәрде: 

Күпме күзләр күреп онытылган. 
Күпме күзләр чыккан хәтердән 

Җыр бик тиз бүленде. Урам уртасын сәхнә итәргә җыенган Марат Гомәр 
янына ике милиционер килеп басты. 

—Гражданин, ваши документы?—дигәне чын урыс иде. 
Сөмбелә гармунчының беләгенә чытырдап ябышты: 
—Марат Гомәр же это. абый җанашым Ансамбль «Наз»! 
Әле дә ярый фуражкалыларнын икенчесе татар егете булып чыкты Ул 

юри генә эндәшмичә елмаеп торган икән. 
—Беләм, сеңлем. Өйдә кассеталары бар. Ә бу кеше —диде \ т иптәш егетенә 

төртеп,—Рауза Рымбаева белән Суфия Ротарудан гайре җырчыны бе МИ 
Марат абый. все же урамда кычкырып йөрмә инде син. сәхнәдә гене ЖЫр I I 
Давайте, тыныч кына. яме! 

Милиционер егетләр киткәч, гармунчының беркавым кәефе кырылып 
торды. Аннан, кыз алдында уңайсызланыпмы, акланган сыман ӨСТӘП куй n.i 

—Әйтәм ич, безнең илдә һәр урыска берәр татар ияреп Йөрергә тиеш 
Юкса паспортсыз-нисез урамга чыгам димә. 

—Авылда рәхәт ичмасам. Анда участковый һәркемне гамын бе ы 
—Киттек. Сөмбелә, сезнең участковый янына 

Сөмбелә гармунчыны ияртеп кайткач. Гөлчәчәк белен Харис ге 1ДӘН 
яздылар. Парторг озатып кермәде шагыйрә дуслары иярмәгән —кызларына 
алма корты булып төшкәне аңлашыла ласа! 

Һәрхәлдә, ой эчендә, абзар-курада йорт мәшәкатьләре көндәгечә бер кой i, > 
дәвам итте. Һәркем, үзе белеп дигәндәй, капка гөбеңдәге сукмакны себерде, 
ишегалдындагы карны корәде. мичкә якты. мал-туарны карады Бер ӨСТӘЛ 
артына дүртәүләшеп табын кордылар. Аерым-аерым урын җәйде [Өр 
Гармунчыны коры сырадан да өзмәделәр, якты йөз. кунакчыллык су tee 1 
генә дәвам итте. Дөресрәге, барысы өчен дә Сөмбелә сөйләште кирәк нәрсәне 
сорап алды. кыегын кыегым сыйлады, яңалыкларны сораткан n\ i n,i һәм ^ i 
сорауларына ү Ю ук ЖДВал га бирГӘ ЮДС 

Өч көннән сон. колхоз белән араны бөтенләй өзеп, Сөмбеләнен имле 
гармунчыга тагылып китәсенә ышангач, өни кеше нөскхатен әйтерлек көч 
rain ы 

—Анда MI.иепме җыеп морс. кы 1ЫМ! 
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З ы я т д и н о в 

К О Ш Л А Р ТЕЛЕ 
Д Ә Ш Ә ЯХШЫГА 

Тагын килде язлар... 

Тагын килде язлар. 
Илләр гизеп, 
Сайрар кошлар кире кайттылар. 
Сайрый берсе, сайрый талга кунып. 
Кемнән безгә сәлам тапшыра? 
И шатлана, сайрый, канатлана. 
Кайткангамы туган ягына? 
Ә сәламен меңнәр кабул итә, 
Моңы меңнәр өчен агыла... 
Дәртләнеп, ул канатланып шулай 
Илләр аша сәлам тапшыра. 
Кошларыбыз теле кешелекле, 
Кошлар теле дәшә яхшыга 

Курай 

Әй,курай, 
курай, 

курай. 
Бабам уйнаган курай. 
Әткәм уйнаган курай. 
Еллар үткәч, ник соң әле 
Китеп югалдың болай? 
Артык моңлы булгангамы? 

Урау булды юлларың.. . 
Еллар томаны артына. 
Еллар томаны артына 
Китеп күздән югалдың... 
Күн нәрсәләр күңелләрдән 
Вакытлы китеп тора. 
Кайтырсың, дим, 
Синнән башка 
Ил күңеле китек тора. 

Фарсель ЗЫЯТДИНОВ (1937) — язучы һэя галим: «Яшщ мәгънәсе», "Тагын язлар 
килде», «Безнең гомер» һ.б. китаплар авторы. Казанда яши. 



Иделгә таянма, дисең. Оныкларга моңыбызны 
Соң, кайларга таяныйм' ' Чал Идел җиткерәчәк. 
Кемнәр белән серләшим д ә , 
Кемгә карап юаныим? Иделгә таянма, дисең. 

Уенны һич аңламыйм 
И д е л бит ул үткәнебез, Иделгә дә таянмагач. 
Ул бит б е з н е ң киләчәк! Кайларга соң таяныйм'/' 

Салынды сер бирмәс канатлар. 
З у р төен төйнәлде күңелдә. 
Давылмы, яңгырмы ни булыр? 
Болытлар куера күгемдә. 
Куерсын. . . 
Куерсын, ни булган? 
Йөрәктә битараф кон тлгам 
Яшьнәгән, дөрләгән күңел гел 
Б е р мизгел эчендә б\лды кол. 
Шул көлдән оешын авыр таш 
Гәүдәмне каядыр сөйри күк. 
Атлыймын гүя мин зираттан. 
К а б е р л ә р риваять сөйли күк. . . 
Чардуган. 
Күрми ул кояшны, 
Канлаган усакның башлары. 
Сукмагым буена тезелгән 
Хисләрнең чатнаган ташлары. 
Чү! Аргы ягында зиратның 
Чын тормыш гер ки лә i у е м е г 
Чиныгыз, әй. үлмәс хисләрем. 
Калдырыл көлләнгән күце me 
Чыгыгыз, ә й . олы хисләрем, 
Кабызып сүрелгән күңелне! 

Ак вә кара 

Күккә баксаң, ак болытлар 
агып бара, 

Җ и р ы баксаң к ө з ДОТКЭЯМе? 
бар җир О р * . 

Ак вә кара, ак вә кара 
Тәрәзәмдә i\ пан аннын 

ак шэ\ псе, 
'() шәүләдә К\ iiifiaiu к о т н ы ң 

күләгәсе. 
Ак вә кара. ак вә кара. 
Кайда соя 11 i пслаучылар 

•8ГС җаннар? 
Дүрт шып щ бат калкыта 

каме коннар 
Ак вә кара. ак вә кара 
Тон үтәр вә гаң атар ил 

К и м хак 1ык 
l a |.[кип..1 по I назлары 

i ип > ,1К 1ык 



Ак вә кара, ак вә кара. 
Йолдызлардан очкын ал да 

яктырт Җирне, 
Яндыр утта коллык дигән 

яман чнрне. 
Ак вә кара, ак вә кара. 

Ак вә кара... 

Сулкылдап тибә йөрәген синең Күз яшьләренә ышанмый беркем— 
Хокуксыз иркен төбәгем минем. Күпме яшәргә бил бөгеп, өркеп? 
Сыкранып яши ник соң бар халык? Үз байлыгыңа үзең бул хуҗа— 
Баксаң, үзеңдә күпме бар байлык. Тик шунда гына бетәр бу нужа. 

Әйләнеп кара—үткәнең анда: Әйләнеп кара—үткәнең анда: 
Гасырлар йөзә кайгы һәм канда. Гасырлар йөзә кайгы һәм канда. 

Татар башы күргәннәрне 
кай телдә дә 

Килештереп, җайлап кына 
әйтә алмам. 

Әмма шуны әйтә алам: 
һәр телдә дә— 

Татар башын ашый бүген 
хәйлә-ялган. 

Бүленмәс бербөтен 

Бүленмәс бербөтен без, дисең. Алдыйсың, ышанмый күңел. 
Барысын үзеңчә сөйлисең. Юк, болар һич бербөтен түгел. 
Табигать ул. дисең, көйләнгән, Бар нәрсә бүленә Галәмдә, 
Нәкъ бербөтен булып төйнәлгән. Керәләр төрле гамәлгә. 
Үрмәкүч тоткан бөҗәкләр дә. Белсәң икән син барсын да: 
Мәче эләктергән үҗәтләр дә. Бүленә хәтта атом да. 
Чуртан тоткан вак балыклар да, Кирәк чакта, әйе. бүленә, 
Аксак кәҗә йоткан ак гөлләр дә, Тели икән, кабат берегә... 
Ирекле һәм ирексез көннәр дә— Менә шулай, урыс Бөркетем,— 
Барысы бүленмәс бербөтен. Юк җирдә бүленмәс бербөтен. 
Менә шулай, татар Бөркетем... 

Сак бул, ди ак кышлар... 

Сузылды ул куллар җилләрдә уйнаган 
ак карга... 

Яшь булып эреде кулында—әйләнде 
ак парга. 

Кызыгып чәчәген өзде ул алманың— 
ай Алла! 

Көз җиткәч, бакчада ким иде, җитмәде 
бер алма... 

Маймычка кызыгып, тотты да ташлады 
комлыкка. 

Мескенем буылып-буылып талпынды 
сулыкка... 



КОШЛАР ТЕЛЕ ДӘШӘ ЯХШЫГА 

Ә бүген сина бит, сиңа бит үрелә 
шул куллар. 

Сак бул, ди бакчалар, ак карлар, 
дуткыннар.. . 

Кыяташлар булып... 

Вәхшилектәй ничек тмпаиымны 
Б е л с ә ң иде әгәр син, белсәң. . . 
Кыяташлар булып калкыр идем, 
Менәреңне әгәр мин белсәм. 

Туйдым, дускай, туйдым н.)Х1нилектән, 
Җ а н ы м туйды талау, алдаудан. 
Телен, денен сатып алданганнар 
Котыла алмый бүген ялганнан. 

Учларымда учак ягар идем. 
Кызганмыйча әгәр син тү i o n 
Мәңгелеккә китеп барыр идем, 
Килереңне әгәр мин белсәм. 

Тере килеш йотар кебек бары, 
Сыгыла калсаң .пэр, бил бвКСӘЦ. 
К ы я ташы булып калкыр идем, 
Менәреңне ә ю р мин белсәм, 
Менәреңне әгәр мни белсәм. . . 

Еракта, еракта 
кабынды б е р ЙОЛДЫЗ. 

Тартыла күңелем ппңарга, 
б е л м и с е i 

Б ә л к и , \л минем йолдыздыр, 
,) бәлки, гүтелдер. 

Кем белә: 
ӘЛС1.1 би иесел 

Тартыла күңелем . 
ҖЫЛЫСЫН ЮНМЫЙМЫН 

Еракта алар СОЯ 
ник сүрӘЯ una 0ф? 

Күңелне гвртыр ^>^< 
гаҗәеп балкышны, 

Нурларны 
ЙО 1ДЫЗЛар каян ООН алалар? 

Минем күк. . . 
Тон ярын, 

VI Офга П тына к у ы ык 
Карасаң, 

штны, кой эне камы соң? 
Ашкынам... 

Ярын ЛИ, КӨТМӘСӘ мине дә 
Утларга П П П Ы П Г Т " күбә ык 

Н ГМЫШЫ 

Гедакңияд.ш: 
Б) ай ю Фнр«'' "• >''•"" (нноакв 70 чип. rj ш i»гнпне журна i | 

тиеннән ю ни кот ия, анясаошет шк, шюкяап унышщкы гедябеэ 

• 



ш Э л ь м и р а 
Ш ә р и ф у л л и н а 

ГОМЕР—ҮТӘР, ГӨЛЛӘР—КАЛЫРЛАР... 

Тормыш яме 
Бисмилламны әйтел, токмач кисәм, 
Ак яулыгым ябып башыма,— 
Тел өстендә генә тотарлык ул. 
Туганнарым килсен ашыма. 

Билләремдә чиккән ак алъяпкыч. 
Кош телләре кисәм, кыйгачлап: 
Күпереп пешсен сары майда йөзеп, 
Күзегез кызсын, үзегез туйгач га. 

Бәлеш салам, белгәнемне укып. 
К а з итеннән кайнар, шулпалы... 
Чөкердәшеп чәйләп утырыйк соң, 
Күршеләрем дәшим, туктале. 

Бер сөйләрлек булсын: 
Аш-суынын 
Тел төбендә калды тәме, дип, 
Кардәш-ыру, 
Дус-иш белән яшәү— 
Дөньябызның яме, 
Гаме бит! 

Әткәем йөргән җирләрдә 
Әткәем узган юллардан 
Йөрим, йөрим уйланып. 
Кан яшь тамган җирдә үскән 
Кылгандай ду.ткьшланыл. 

Бу күзләрем ник елмая? 
Елыймын бит эчемнән. 
Көйрәп китмәсме даласы 
Дөрләгән уй-хнеемнән? 

Җ и л ә з генә хәбәр бирсә. 
Тере җандай кылганнар 

Ташланалар уңга-сулга: 
•«Исәнме, дип,—туганнар?» 

Ары чабып, бире килен. 
Әйтә кебек кылганнар: 
<• Белегез тыныч тормышның 
Кадерләрен, оланнар!» 

Әткәм сугышкан җирләргә 
Килдем, йөрим уйланып. 
Кан-тир тамган җирдә үскән 
Кылгандай дулкынланып. 

Эльмира ШӘРИФУЛЛИНА - шагыйрә, прозаик; «Иң/ыр җилер, <Миэи \* 
чСоюемнэн мин бер чибәр идем...* һ. 6. китаплар авторы Ка иш/In яши 



Чиккән сөлге 

Чиккән сөлге—яшьлек истәлегем: 
H i гвлләре, чоңлы гөрләвек. 
Чиккән сөлге—чннеч гочер юлым: 
Кышкы бчран, җәйге күлләвек. 

Чиккән сөлге—яшел \рман юлы: 
Көзге сагыш, кышкы бозлавык. 
Чиккән т ө с л ә р е ч ә карынмын ла 
Эндәшәлмый торам беравык. 

Чиккән селте—бүләк балаларга, 
Күзләремнән күчкән нарларым. 
Ничәмә төс, ни чәч л җыр анда -
һ ә р төсендә минем кулларым. 

Чиккән с ө л г е - ә н и л ә р е төсе. 
Сагынганда искә алырлар. 
Янын торган я-i бизәге чиктеч, 
Гомер үтәр, 
Гөлләр калырлар! 

Галиҗәнап әнкәй 

Алиһә д ә , ханбикә дә түгел, 
Син гап-гади татар килене. 
Гомер иткән йорт-җнрвцо әллә 
Күңеленнән нурлар иңдеме? 

һ а м in II.HI яш.нәнссң башта. 
Тапкан, баккан ia.ni t әнкәңә 
( .ii'ibui булып барын сарылгансың 
Ирек яулап кайткан ә ж ә ң ә 

.(нфа булып үсен җиткәнсең д ә . 
Килеп булып, КНЛСП иңкшсең. 
Я[>1 \ җан 1Ы, д ә р | 1С, мәхәббәт и 

Иргә катын була белгәнсец. 

Таңнан гарык казан •сканеыц сан, 
MICH чәчеп, >рлк \р1ансың. 

г)мма җирнең һәрчак чртасынла 
( им б\ мансын һәм нык торгансың. 

. . . И т ә к т\лы уллар, кызлар әнә 
Ничә җанга ана син хәзер 
( им алиһә безнең дөньябызда. 
l< i гәиергә әзер, бир әмер 

( и м патшасы безнең яшәешнең. 
Күпче йөрәк сиңа тоташа 
( Иңең СӨЮ кич к ю к ә ң нлне, 
Алып чыккан яш ли \ i .низ 

Син гап-гади татар ки и ш (Ь р 
Сил ran гади ra iap хатыны. 
( ип иң боек uui,>\ чыганагы, 
I • шж.шап әнкәй, алтыным'. . 

Бала чакта аз чаптыкмы 
З о б ә е р кыр шрмпнан? 
Эссе көндә с> эчкән чак 
ТәГӘрМЭЧ юлларыннан 
1Ь i.i > к , һаман ni'i.i 
Чыклы ТИраН. чокырлар 

Әрәмә 

/Кичешенә ҖибэрмЭСКӘ 
Тарткалашса чыгырчан, 
П1\ ым а с ы н керә и ц'к 
Ь е з ч е аннан б\ ш кайткан? 
Әмәлен) гваеац эрам > 
һ а р байлыгын 
Чм 1 и ЕЯӘ п\ шата.. . 

http://ii.hi
http://ia.ni
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Нурчишмәм 

Карап торам, хәйран калам, 
Суларыңа тәңкә салам, 
Тәңкәле су сучишмәм. 
Көмеш суда чагыла нур, 
Көмеш суда агыла җыр 
Җырчишмәм син. җырчишмәм. 

Салкын суын кулга алам 
Тып-тып тамчың телгә тама— 
Балчишмәм син. балчишмәм. 
Тәннәргә сихәтең сеңә, 
Җаннарга җылың йөгерә— 
Җанчишмәм син. җанчишмәм. 

Җирнең җәйге кочагында, 
Кызньгн моңсу курчагыдай. 

Чүгәлим, тик җир ишмәм. 
Моңлансам да синең кебек. 
Горур калам дәртең күреп. 
Сүз тишсәм дә, сер чишмәм. 

Көч-гайрәтең, күрче, нинди, 
Миндә дә ут, ялкын көйри— 
Туган чишмәм, җирчишмәм. 
Тибеп, бәреп чыгасың ич. 
Тыныч lain ач тонасың ич 
Сафчишмәм син, сафчишмәм. 

Уйлап торам, хәйран калам, 
Суларына тәңкә салам. 
Тәңкәле су сучишмәм. 
Көмеш суда агыла җыр, 
Көмеш суда чагыла нур— 
Нурчишмәм син, җырчишмәм! 

Кемнәре юк бу дөньяның?.. 

Бар икән бәхетле җаннар, 
Рәхәтенә тиенгән, 
Тәнендәге һәр күзәнәк 
Мәхәббәттән киенгән. 

...Ләззәтләргә чыдый алмый 
Бар микән үлүчеләр? 
Акылдан ничек шашмаган 
Сине тәү белүчеләр? 

Кемнәре юк бу дөньяның. 
Без генә белмәгәч тә. 

Эрер өчен кочагына 
Атылып кермәгәч тә. 

Насыйбым түгел, шулай да 
Мин сине беләм икән. 
Төшләремдә күрәм дә бер. 
Өнемдә көләм икән. 

Төшләр дә ярап куя шул 
Бәхете чамалыга. 
Күпсенмәгез шул бәхетне— 
Күңеле яралыга... 

Көтә-көтә 

Көннәр ага берсен-берсе зтә-төртә. 
Төннәр ага күз яшьләрен сөртә-сортә. 
Шул көннәргә, шул төннәргә чат ябышып. 
Үтә гомер, юньле тормыш көтә-көтә. 

...Җәмәгатең тик эш аты булды, җаным. 
Сине көтеп алалмыйча атты таңым. 
Гомер әзрәк калган саен артты аңым 
Тыелдым гел, сабыр итим диеп тагын. 

Урау, озын булса да юл юл бит әле. 
Борчыса да, көтеп алган шул бит әле. 
Тирә-юньдә хисапсыз күп тол бит әле. 
Ятка түгел, үз иремә кол бит әле... 

Көннәр акты берсен-берсе этә-твртә. 
Төннәр акты күз яшьләрен сөртә-сөртә. 
Элке-салкы дәвер үтә менә, үтә— 
Көзгә кердек анык тормыш көтә-көтә. 



ГОМЕР-ҮТӘР. ГӨЛЛӘР-КАЛЫРЛАР. 

К а й г ы л а р н ы мин б е р ү з е м эчәм 

Болын-болын гомер калды җирдә, 
Чишмә-чишчә эчәр таң с\ы. 
Уемда син һаман минем белән, 
Ә онемдәинде—тансьиьт' 

Кабат-кабат кайтып сагын) ларым. 
Телеп-телеп ала үзәкне. 
Ялгызларга һәрчак ш> лай микән? 
Бирә генә ДӨНЬЯ кирәкне. 

Бураным да, ләйсән яңгырым ла 
Син булгансың, 
һәм син—бүген дә. 
Кайгыларны мин берүзем эчәм, 
Кирәксен син шатлык кешемдә! 

Сыный алмас идем 

Күкләр күрмәс.» лә. in 1 во белә: 
Иеаем якты, керсеа иҗлавми, 
Гайбәтләргә урын калдырсам ла. 
ЯвыаЯЫКЛнр җирдә кылмадым. 

Дусларымның әйткән киңәшләрен 
Догам итеп нортәм ҖЯНЫМД1 
Кемгә ошый, кемгә ошамыйдыр 
Лиа да без, сеңел, ханым да... 

• Хыялый y.i* ЛМЯ ялгыштылар. 
Эндәшмәүме артык кергәнгә. 
Барсын белен, барсын сизен юрлым 
Кытыклары килде түзгәнгә... 

Хәсрә) 1әр ки ис с.[|)1.тма,1ым. 
Лныр инклар ки iде сынма,иим 
Үземне д.», дусны дошманны да, 
ДвНЬЯНЫ да шулай сынадым. 

( ынган булсам, сыный алан идем] 



-г -|к^әдмэ әбәгЬг 
АЧӘЧМӘ әсәрләр 

Г а р и ф җ а н 
М ө х ә м м ә т ш и н 

БАЛАЧАКТА КАЛАЧАК 
ПАРЧАЛАР 

Гадил дустым 

Мин хыялымда еш кына үткәннәргә—бала чагыма, үсмер чагыма кайтам. 
Олыгайган саен ешрак кайтам. Гомер фасыллары алышынып, балачактан 
ераграк киткән саен әнә шул чаклар якыная бара. Күрәсең, яшәешнең 
кануннары шундыйдыр... Кайтам Анда мине беренче булып шул ерак балачакта 
калган дустым Гадил каршылый 

Гадил! Түм-түгәрәк каракучкыл йөзле, тәбәнәк гәүдәле, әмма нык бәдәнле 
иде ул. Ә иң тәэсирлесе—анын күзләре Куе кара кашлар астыннан елтырап 
карап торган, мөлдерәмә ниндидер серле бер моң тулы шомырт кара күзләр. 

Әле яңа гына кар сулары китеп, үлән тортә башлаган болында яланаяк 
йөгерешкәндә дә, сабан туйлары алдыннан яшел чирәм өстендә бил алышканда 
да, әле яна гына йөгәнгә күнегеп килүче ярсу яшь тайларга атланып 
узышканда да еш кына ул алда, жинүче була. Хәер, жинелгәндә дә 
кәефсезләнми, «Д-а-а малай!"—дип аркаңнан кагып җиңүче өчен шатлануын, 
соклануын белдерә. 

Гадилнең әтисе сугыш кырыннан кайтмады, үсә төшкәч белдем—Ленинград 
янындагы Пулково биеклекләре өчен барган авыр сугышларда башын салган 
ул. Берсеннән-берсе кечкенә дүрт баласын сугыш елларында да ач үлемгә 
бирмичә саклап үстергән әнисен, инде уңышы күптән җыелган, кышкы йокыга 
талып баручы басудан башак җыеп кайтканда тотып, биш елга хөкем иттеләр. 
Инде бусагага баскан салкын кыш алдыннан балалар тома ятим калдылар. 
Балалар йортына да аларны соңлап кына, кыш урталары үткәч алып киттеләр 
Гаиләдә ин кечкенәсе булган Гадил өч туганы белән ач-ялангач килеш 
күршедән-күршегә күчеп йөреп үпкә авыруы алды. «Мыеклы үрмәкүч» үлеп, 
әнисе котылып чыккач кына кайтты ул туган авылга. Әмма теге мәкерле 
авыру үзенекен итте. Ундүрт яшендә, алмагачлар чәчәк аткан ямьле май аенда 
вафат булды ул. Гомеремдәге ин беренче онытылмас авыр югалтуым... 

Ул көннәрдә әтиемнен берсе артыннан берсе тәмәкесен кабызып, үзен-
үзе кая куярга белмичә уфтанып, сугышта бармакларын югалткан кулы белән 
ара-тирә өстәлгә йә скәмьягә суккалап йөргәнен хәтерлим Ниндидер әйтеп 
булмый торган бер ачу бар иде аның күңелендә. Алар Гадилнең әтисе белән 

Гарифҗан МӨХӘММӘТШИН (1941) — шагыйрь; «Уеннан уймак*. «Серләвен*. 
*Бахет* Һ.6. китагиар авторы. Балтачта яши. 
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яшьлектән дус tap булганнар, сугышка ла бергә киткәннәр. 
Хыялый малая иле Гадил Әллә ниләр уйлап чыгара шунда—азе йолдызларга 

«оча», әле йөзеп барган ак болытларга «утырып китә», әле күз күрмәгән, 
колак ишетмәгән ерак илләр турында мавыгып сөйли башлый. Ни генә 
сөйләмәсен, тавышында бер сихерли торган уйчанлык, ихласлык булаанын— 
авызыңны ачып, ышанып тыңлыйсын Ә көлеп җибәрсә' 

Менә без тыкрык башындагы яшел үләндә чемченүче каз бәбкәләрен 
саклап гөпсе I s.jiirap күккә карап гәп корып ятабыз. Язгы жылы матур кон 
Әмма әллә канлардай суырып-сулкылдап эч бора. Ул елларда ин тенкәгә 
тигәне шул мәрхәмәтсез ачлык иде Бигрәк тә яз көннәрендә 

I .мил ки.ич.ис унчан тавышы белән сүз башлый: 
—Эх малай, менә хәзер туйганчы бер ипи ашасан иде, ә' 
Ул әнә шул тиңсез яңгыравыклы сабый тавышы белән көлеп жибөрө 

Мин дә ана к> шылан Бс i икщ ип ишел чирәмдә тәгәрәшеп киләбез Чүгө-
чүгә чирәм чүпләгән каз бәбкәләре дә башларын күгәреп, гвжәпләнеп-аптырап 
бел.) K'K,'.M.i-i|i М,)р(.ә булды боларга. янәсе. 

Нидән коллск икән без ул вакытта'' Иим кебек аңнарны чуалтырлык куш 
ис ie вак вак м юнәкле күпереп иешкән тәмле ризыкны гуйганчы .\ш.\\ 
мәмкинме сон имле. лип үзебезнен беркатлылыгыбызданыы ! Әллә чыннан 
1.1 килер әле шундый бәхетле бер заман дип сабыйларча ышануыбы щанмы? 
Белмим Әмма көлеп 1уктаганда белә ничектер әле генә туйганчы икмәк 
ашаган кебек бик тә рәхәт булып кипе Менә нинди тылсымлы көчкә ия 
икән ул көлү! 

I 1 i.ip yiK.ni caai килу елмаюны и менә шушы тылсымына минем иманым 
III.II 1-1 и гирөнөя барды Гормышымда ниндидер киртө-авыр гыклар очраса ш, 
башыма каш ы көерөт килсә иэ la (елсе текләргә ran 6) юам АЛ МИН ЯШЬ 
аралаш булса да елмаерга көләргә гырыштым Авырлыклар җиңеләеп, 
кайгыларым тоныкланып кала дөньям киңәеп, ямьләнеп китә Лн.п.ш 
HDSI.II тарда минем күз алдыма гел ерак балачагымда калган Гадил дустым, 
алын бел..н берГӨЛӨП яшел чирәмлә гәгәрәшеп колүебеч килеп баеа һәм 
күңелемдә үземә шундый гылсымлы ачыш ясарга ярдәм иткән балачак дустым 
Гадилгә рөхмө1 кисе уяна Рәхмөп tuna уйчан шомырп кара күзле густым 
I a IN i! 

Самолет 

үсмерлеккә аш.нпып 6api.ni чорыбыз Ипле сабыйлыгыбыз үткән ми 
нәрсәне iyp шрча вн гый бе юбе i 

БерКӨН КИЧеН ИНДе КӨТ\ 1Әр каткач. аВЫЛ ӨСТСННӨН Мещан >рманына 
i i6fl ГүбӨННӨН ПСНв, гаВЫШЫ белВН авыл халкын Өркетел, ике ка! 11,1 кан.и n,i 
самолет очып узды Ул чорда 6) чикерткә кебек нөмәрсө инде бешен очен 
гайре габигый көл Бөтен кеше урамда, капка гебеняө, шушы вакыйганы 
«тикшерә» 

Берничә мин\ ггаи урам патыннан rj вн i\ iii.ipi.m бер гөркем малайлар 
йөгереп чыкты Ип ал иш *.л\\ фәрманга бе шан өч дугя яшькә олы Навнл 
КИ i lep.t N I аВЫ тын ИИ ОС Г8 ЛА [аКЧЫСЫ Нанил PlfflF**. ГӘП башына 
калганыңны абайлармын ниме Анын -Мине алдын алмыйсын» лип 
бәхәс [өшкөн авь дн ин ирек акыллы агаен АЛ яеннел генә щ 
ка i СЬГрГаНЫН I ЫЙОрӨП ИТеП СӨЙЛИ КП иле Ә iK.uni.ip 

Мещан урманы кырыендагы каланча янына самолет гөшкан! цш 
КЫЧКЫРДЫ DJ иешен яшл ЖИТӨрӘК 

\ la I.ш вр өеренә бе i is кушыл (ыж I гермеләп малай-шалай жам-форывнга 
чапаны | \ LIM Ш НаВИЛ ашымыра 

п 
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Г А Р И Ф Җ А Н м е х а м МӘТШ ИВ 

—Тизрәк, малайлар! Самолет безне көтеп тормас- Очып китсә күрми каласыз! 
Ниһаять, без каланча янында. Әмма самолет та, анын эзе дә юк. Нәүмиз 

карашлар белән Навилгә борылабыз. 
—Эх, өлгермәдек, киткән икән... Самолет шул инде ул, йөгереп кая аның 

артыннан өлгерәсен, тю-тю-ю ..— ди бу уфтанып-сызгырып. Әмма шундук 
көр тавышка күчеп кабынып та китә: 

—Ничава, егетләр, икенче төшкәндә өлгерербез әле, борыныгызны 
салындырмагыз! 

Без әкренләп анга киләбез, үкенечләрдән айныйбыз, берәм-берәм кайту 
ягына борылабыз Тик... кабат Навилнен көр тавышы янгырый. Ул бармагы 
белән урман читенә күрсәтеп: 

—Егетләр, буш кайтканчы берәр-икешәр көлтә менә шушыларны күтәреп 
кайтыйк инде. Ике көлтәнең нәрсә авырлыгы бар инде анын!—ди бу ярым 
үтенечле, ярым әмерле тавыш белән. 

Без бераз икеләнеп бер-беребезгә карашып торганнан сон, көлтәләргә 
бәйләнгән усак, юкә яфракларына үреләбез. 

Эшнең асылын иртәгесен генә анлап алдык. Көндез Навил энесе белән 
бергәләп сарыкларга кышка яфрак әзерләгән икән. Аларнын уфалла арбасы 
юк. Аны алып кайту өчен урманга ничә мәртәбә өстерәлеп барырга туры 
килер иде! Самолет вакыйгасы ана мәсьәләне жинел генә хәл итәргә ярдәм 
иткән. Әмма инде безнен Навилгә булган үпкәләр тоныкланган, анын 
хәйләсенә соклану-гаҗәпләнү тойгылары гына калган иде. Әйтеп кара син 
шушыннан сон Навилне оста алдар түгел, дип! 

Кино 

Авылга кино килү зур вакыйга иде Кино буласы көнне авылда сүз шул 
турыда гына—нинди кино, нәрсә турында, кайсы механик килә икән, Әхмәт 
килсә шәп булыр иде, ул киноны бер дә өзмичә күрсәтә... 

Ә без—малайларның башында башка фикер—ничек кенә итеп кинога 
эләгергә? Үтә чаялар юлын табып, качып яки тәрәзәдән шуып керә. 
Киномеханикны йокларга үзләренә алып кайту ысулын файдаланучыларда 
бар. Әмма ин нәтижәлесе механикка фуражкаңны биреп, аппарат әйләндерүгә 
килешү. Ул чорларда кино күрсәтүче механик киноаппаратның генераторын 
кечкенә генә ручкасыннан әйләндереп торып күрсәтә, «телсез» киноларның 
эчтәлеген дә сөйләп бара әле. Әмма кемнең соң ике сәгать буе генератор 
әйләндерәсе килсен! Гадәттә механик моның өчен өч- дүрт малайны бушка 
кинога кертә, клубка шыгрым тулган халык арасына кереп качмасыннар 
өчен аларнын фуражкаларын җыеп ала. Тегеләр исә, кино карый-карый, 
чиратлашып ручка әйләндерәләр. Механик та канәгать, малайлар да шат. 

Әлеге дә баягы Навилнен дә кино карыйсы килә Тик билет алырга акча, 
«залоржа салырга фуражкасы юк. 

Беркөнне бу үтә гозерләнеп күршесе Габделхәйгә керә: 
—Малай, бер генә кичкә фуражкаңны биреп тор, кеше шикелле бер кичке 

уеша чыгып керим,—ди. 
Ничек инде мондый гозерне тыңламыйсың—Навил олырак, берәр житди 

сәбәбе бардыр дип, бирә Габделхәй фуражкасын. 
Иртәгесен кардан арчыла башлаган тау битенә сарыклар көтәргә чыккан 

малайлар бергә җыела Кәрт сугу, мәзәк сөйләү китә. Ә Навил исә, гадәтенчә 
мактанып, кичә кино каравы турында сөйли башлый. 

— Шыттырасын, синең кинога керергә акчан юк!—дип тегенең ялганын 
фаш итә Габделхәй әле генә Нанил кайтарып биргән фуражкасын бер кулы 
белән арткарак этеп. 
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—Ә мин фуражка биреп карадым.—ли Навил тыныч и л и 
—Ялганлама, синен фуражкай юк!—ли и ярып сала Габделхәй 
— Менә тагын, фуражканы синнән алып тордым ич'—ди Навил бердә исе 

китмичә 
Авы или ачып калган Габделхәй инде к^пне күреп таушалган фуражкасын 

жиргә атып бәрә һәм Навилгә: 
—Ну у у мин сине малай!—дил яный 
Билгеле инде. эш шуннан тирәнгә китми, барыбызның бергәләп көлешүе 

белән тәмамлана. Әмма Навилгә үзеннән ниләрдер куша-кушаатеге кинонын 
эчтәлеген сойләргә туры килә. 

Без киноларны исемнәре белән белмибез Безнен өчен алар дүрт герле 
була: «Сугыш турында* • Партизаннар турында». «Шпионнар турында», 
«Мәхәббәт турында» Табигый ки. малай-шалайны беренче очесе 
кызыксындыра, сонгысы турында әле хәбәрдарлыгыбыз бик гакыр 

Бу жәһәттән яшьләр арасында шушындый бер вакыйганы еш искә алалар 
иле 

Иомыкыйрак табигатьле Зөбөер беркөнне чордашлары арасында ^ кнен 
сугыш турындагы кинога барачагын әйтел сала Навилгә исә шушы җитә 
кала Менә авылга ипле ничәмә-ничә күрсәтелгән, чираттагы бишьеллыкнын 
боек бер геэелешеидөге вакыйгаларны сурәт гөгөя ппошыргыч кино килә 
«Производство темасы» була инде Навил ниндидер юллар бе юн 1өбөернен 
ко i.ii ына сугыш турында кино килгән, ли\-ч\ хәбәрне ирештерә 

Бара Шәбәер кинога Сеанс башлана Ә кранда гимер гоыыр машина 
i p.i к I ор Ki.niLi.ip iiniepk'in.i. нидер күтәрәләр-тошер.'i.'p сөйләшәләр, 
үбешәләр Әмма сугыш юк Озак түзә Зобәср Ниһаять, түземлеге беткәч 
бөтен ил ишетерлек шеи 

Кайчан сулашалар сон инде болар? иш кычкырып җибәргәнен си н н 
1.1 ка ш 

„Балачак, анын беркатлы гөнаһсы i вакыйгалары ипле еракт i бик еракта 
Киноларны да без өйдә кәнәфигә кырын ятып, кнопкага гына басыл \ юбез 
iei.ii.men гөүлекнен гелөсө к.шеы ii.iKi.iii.ш i.i юрыйбыз Карыйбыз ла 
оныiлбы 1 -') мен.) 6,1 1.1чак кино iapi.i п и к к р онытылмый 

Тәмәке 

|>е i малай чаклар v балалар, үсмер юр арасында гәмөке raprj иик йолада 
ип' Я 1ЫИ .тыл каршын ип ы га\ битендә кардан арчы пай ЖНрЛӨр күрен.) 
баш иц 1" ten кышкы ачлыктан ^ кңне готыл ашарга әзерб) пан сарыкларны 
чемченергә алып чытабы i VHOB инде карт cyrj ишерел и чабыш, бил сынаш) 
Ким Чебиләүдән канап к\л ы рлал беткән аяклар гына үзәккә үте Әй i 
врнел сы таулары 

Гәмөке гартунын беренче күнекме [әре мен унда > шәштере ю Эш уч 
ими н i,i шли I,MI уылып коры печәнне юреп гарт) (8Н баш i.in.t ЧННШ ипле 
коры мүкне уыл гарт) китә Ә инде үсә гөшквч «махре* гарта башлыйсын 
Өйрәнеп җиткәннәр аны бик гө мәртәбәле \и<:и гарталвр бер IHK уэенчө 
читкә габарак авыша, сынар к) i билгә гаяна икенче к\ шып ике урта барыш ы 
арасына гөрелгөи гәмөке кыстырыла \ра гире, авыздан гөтенне open 
Hi.ii.ipi.iHH.m сон әллә кая барыл җитәрлек men черт гател гөкере ю һем 
л и бармак белән гөмөкенен көле коеп гөшерелө нрфект бәхәссез Ни 
« гарыл җиткәннәре гөтенне ы бик матур ител һавада шактый вакыт өйләнә 
әйләнә итенеп горыр 1ык божра рәвешендә итеп чыгара Болары инде синен 
чын егет б) п.ш жнтүеннен ia иле 

\ i I.IM.IHH ар ia пик |урлал үткәрелә горган Октябр] бәйрәме алдыннан 
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була бу хәл Өлкән абыем Рәхимҗан яшьтәшләре белән (алар инде егетләр) 
торелгән тәмәке кабып урамның уртасыннан бәйрәмчә шат күнел белән 
сөйләшеп-көлешеп киләләр Арапарында абыйның яшьтәше күрше егете 
Мөнир лә бар. Мөнирнең әтисе Сабир абзыйны кинәт каршыларына килеп 
чыккач кына күреп алалар болар. Бүтән чара калмый—тәмәкеләрне тиз генә 
учлап кесәләренә тыгалар Өлкән кеше сәламнәрен алыр да. узар да китәр, 
янәсе, яшьләр янына ту кталып тормас- Хәйләкәр Сабир абзый исәнләшә дә, 
бәйрәм хатләрен сораша башлый. Егетләр берәм-берәм өздереп пешә башлаган 
кулларын кесәдән тартып алалар. Күп тә үтми кесәләрдән бормашныи-
бормаланып төтен чыга башлый—яна башлаган кесәләрне сүндерү чарасын 
күрергә туры килә. 

Бу кичне егетләрнең өйләрендә әтиләр шул чорларга хас булган кырыс 
тәрбия чаралары үткәрәләр. Бездәгесен мин үзем дә яхшы ук хәтерлим. Тик 
менә абый тәмәке тартуны гомеренең ахырына кадәр диярлек ташламады. 
Әмма аны һичбервакыт. инде олыгаеп җиткәч тә. әти-әнигә күрсәтмәде. 
Мин генә менә бу -мәртәбәле һөнәр-не тәки үзләштерә алмадым. 

Тәмәке дигәннән, тагын бер гыйбрәтле вакыйганы хәтердә яңартып китим 
әле. 

Безнең авыл егетләренең кичләрен кинога яки уен кичәсенә керер алдыннан 
клуб артына җыелышып гәпләшә, уен-көлке сөйләшә торган гадәте бар иде 
ул чорларда. Билгеле инде. монда тәмәке дә кабызыла. Ә без гадәттәгечә 
алардан читтәрәк кайнашабыз, көнләшеп аларнын сүзләренә колак салабыз. 
Малай чакта кемнең сон тизрәк егет булып җитешәсе килми! 

Түбән оч Хәбирнең бер начар гадәте бар—аның бер генә вакытта да үзенен 
тәмәкесе булмый Берәр тәмәке суыручы егеткә мөрәҗәгать итә бу: 

—Кая. капдыр әле'—дип төпчек сорап ала. Тегеләре, билгеле, каршы килми. 
Ни дисәң дә дуслар бит. 

Беркөнне егетләрнең үтә чаясы Зиннәтулла акылга утыртырга була моны. 
Хәбир, (адәттәгечә төпчек сорагач, төпчекнең башын борып тиз генә Хәбиргә 
суза. Тегесе исә гәзит кәгазенә мул итеп «мәхрә» салып торелгән тәмәкене 
кабып та куя. Шундук Хәбирнең буылып йөткергән тавышы ишетелә Һәм 
ул яшен тизлеге белән төпчекне төкереп тә ташлый 

Ул көнне кичке уенга керми Хәбир. Алдагы оч-дүрт көндә дә клуб тирәсендә 
күренми Кабат чыга башлаганда анын теге ямьсез гадәте онытылган була 
инде. ул тәмәкене үз кесәсеннән алып кабыза. Егетләрнең ара-тирә -Хәбирнең 
авызы пешкән'- дип көлешкәннәрен генә ишеткәли идек без. 

Сарык кыйссасы 

Сугыштан соңгы иләмсез авыр елларда авылда сарык белән кәҗәне күп 
асрыйлар иле Сыер асраучылар бик аз—озын кыш дәвамында ашатырга 
азык күп кирәк булгангадыр инде Ничек тә булса җан сакларга кирәк ич. 

Бер елны безнен. ни сәбәпледер инде. сарыклар бөтенләй калмады. Әти 
белән әнинсн жәигә чыгу белән сарыклар алу турында үзара сөйләшеп-
кинәшеп йөргәннәре бүгенгедәй хәтеремдә. 

Апрель җитү белән авылда терлек санын исәпкә алу башлана. Бу эшне 
үтә зур җаваплылык һәм җентеклелек белән уздъпхшар. чөнки терлек санына 
карап натог сазына. Ни генә сорамый иде дәүләт ул вакытларда тормышның 
очын-очка ялгый атмый интеккән, болай да ярым ач авыл кешесеннән— 
маен. итен. ионын, йомыркасын, бәрәңгесен... Өйдәге җиде бала, ач 
күзләребезне мөлдерәтеп, әнә шуларны алып чыгып киткәннәрен карап 
калуларыбыз гомергә онытыласы түгел. 

Терлек исәбен атуны авыл Советы секретаре, налог агенты, авыл 
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активистларыннан бер пүнәтәй составындагы бик кырыс комиссия башкара. 
Хәтерлим, налог агенты Шәрифә апа бик тә усал һәм рәхимсез кеше иле 
Анын теленнән ул чорлардагы түрәләр авызында бик та модный булган 
«буржуй», «халык дошманы», «саботажник», тагын әллә нинли сүнәр коелып 
кына тора 

Менә алар безгә килеп җиттеләр Сыерны, әле күптән түгел гене num. 
оинсн ишеге янынарак бәйләп куелган юеш авызлы, мөлаем карашлы бозауны 
яздылар. Әтидән сарыклар санын сорыйлар Әти сарыклар юклыгын әйтә 
Шундук бәхәс баш ана 

—Юкны сөйләмә синдә биш-алты сарык бар да бар инде анысы —ди 
Kbipi.iL тавыш белән Шәрифә апа Шулап итеп бәхәс куера 

Шәрифә апа аяк арасында буталган мина таба борыла 
— Наныем, әйт әле. сезнен сарыкларыгыз бар бит. иеме'—ди 
—Юк,—дим кыюсы I гына 
—Буржуй калдыгы1—ди Шәрифә апа утлы усал күзләрен уйнатып. 
Алар гиз генә кузгалып абзар, мунча, каралты эчләрен с) буена тошеп 

тал-тирәк ap.iLi.ni ир асларын актарып тыгалар Әмма сарык rap габылмый 
Әти шаянлыкка да маһир иде Болар капкадан чыгып кт\ бе юн әнигә 

күз кысып: 
—Кызык итим әле мин боларны'—диде һәм жөһө1 кенөөй астына 

Ой астынын кечкенә җил гәрөэөсеннән нечкә генә таныш белен сарык бәрәне 
булып мәзлләгәне ишетелде. Ул сикереп горыл өстәлдәге чәй артына 
утырганда гегелөр капкадан йогереп кире кереп гө -кипе юр 

—Әйттем сарык гарын пар. дип Мине алдый алмаа мчкырды 
сарыгын Кайда яшердец, әйт! ш Шәрифә апа гыны кысылып. 

B()jiap кабат 6api.ici.iii актарып чыктылар Өй астына, базга тиш. 
без таралышын йоклый mpiaH сәке ас ia барладылар Әмма сарыклар 
табылмады 

— Кычкырды бИ1 СарЫГЫН]—ДИ Шәрифе ана 
— Күршенеке кычкыргандыр ул. Ш.*ри<|ы и әти ГЫНЫЧ кына 
—Барыбер шөктерөм әле мин сине. кунтра!- ди Шәрифе ала бармак инан 
Алар чыгып Kin и- Без гугәрөкләнел чәй »чаргә ^ гыр H.IK Әти бе юн әни 

әле алардан озак көлештеләр Әтинен сәер елмаюы чәйдән кузгалганчы 
Йөзеннән китмәде Канәгать иде ул үзенен усал шаяртуыннан Ми 
кәефен бозма* өчен • кунтра • к кем булуын әлегә сорар] 

Тәэминатчы 

Хәер, гел ба гачах шмагөн Бера i балачактан гайпылыл алыйм әле Гик 
б) хикәям дә шул ерак балачакта! ы дусларым чордашларым бе юн 

Әлеге ю баягы инде гелге алынган Нааил озак еллар буе иксез чиксез 
с oiK-i пр 11 к буй lan бәхет «тел Йөрел о 1ыгал гөшкәч кабап гуган авылга 
кашып ГӨП ЮН [е ВП исе нигезенә и на ЙОр! -ми керле 

Малай чактан анын үткенлеген белгән колхоз рәисе Пани ЕНС гөзмннатчы 
нтеп шкө .11.1 Узган гасырнын гуксанынчы е шары авылны ко коэларны 
гарат) көрөкөтенен кич колач алган чоры Дөүлөп гөэминаты системасы 
юкка чыккан Колхозный көндәлек мен гөрле проблемасын кал и; > өчен 
кирәк б) [ганнык барысын үзенә 1злисе үзенә габасы Галканын сатыл вл) 
өчен акча га юк җитештергәнен w\ 1вткә кирәк гүгел Кирәк оигәненен ое 
бөясе гашка \ гчим Кыскасы кужа шкка үткен геэминатчы кирәк 

РвНСНеН ышанычын ВКЛЫЙ НавИЛ нинди геНӨ йомып; ivi.ni к.ы ПЫНШ 
җибәрсә юр юбуш кашмын кушкан Йомышны утап кирәк әйберне чич\ гвба 

Беркөнне кереп a i (ыниан и гаре инына кыйналгач моннан 

http://Kbipi.iL
http://ap.iLi.ni
http://6api.ici.iii
http://ivi.ni


ГАРИФҖАН мехәммэтшин 

—Навил, ничек син шулай бөтен йомышны үти, бөтен нәрсәне таба аласын 
сон? Заманы да бик буталчык бит,—дип сорыйлар. 

—Егетләр, мин йомыш белән кая гына барсам да бик кәттә киенеп, галстук 
тагып барам. Кая гына керсәм дә ишекне кин ачып, корсакны киеребрәк, 
дәрәҗәле итеп керәм. Сразы кабинет хужасы каршына киләм дә бодрый игеп 

—Исәнмесез, Фәлән Фәләнен, Сезгә Илсур Бакиевичтан күп сәлам!— 
дим. Башта битараф кына булган теге абзый сагаеп кала. 

—Кем әле ул Илсур Бакиевич?—ди бу кыюсыз гына, ниндидер бер атаклы 
кешене белмичә унайсыз хәлгә төшмәгәем, дип. 

Мин исә бик гаҗәпләнгән булам: 
—Разве Сез бөтен Союзга знаменитый «Ударник» колхозы рәисе депутат 

Илсур Бакиевич белән таныш түгел?—дигән булам. Теге сразы шинеп кала. 
Аннан: 

—А-а-а, извините. Мин онытып җибәргәнмен,—ди һәм аягүрә басып, 
минем кулымны кысып, каршындагы йомшак кәнәфигә утырта. Аннан сон 
инде йомышны үтәү чепуха. Кирәк әйбер үзендә булмаса, «Минем бик 
влиятелни дустым өчен шуны эшлә әле!» дип ишләренә шалтырата. Кайсылары 
үз кәнәфие артындагы затлы бүлмәгә алып кереп сыйлап та җибәрә әле. 
һичьюгында, ишеккә кадәр озатып калмаганы бик сирәк, кәнишне,—дип 
үзенең уңышының серләре белән уртаклаша Навил. 

Аның хикәясендәге хәлләрнең күпмесе дөрес булгандыр, әйтүе кыен ; )ммл 
балачактагы җорлыгы, алдарлыгы гомере ахырына кадәр югалмады. 

Кайда күпме мөселман яши?' 

Урын 

1 
2 
.1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 

Илләр 

Индонезия 
һиндстан 
Пакьстан 
Бангладеш 
Нигерия 
Кытай 
Төркия 
Иран 
Мисыр 
Эфиопия 
Алжир 
Марокко 
Судан 
Әфганстан 
Гыйрак 
Үзбәкстан 
Согуд Гарәбстаны 
Танзания 
Сурия 
Иәмән 
Россия 

Халык саны 
(млн кеше) 

228.4 
10.111.11 
144.6 
131,3 
126,6 
1273,1 
66,5 
66,1 
69,5 
57,2 
31,7 
24.» 
31.5 
26,8 
21.4 
23.4 
19.4 
29,0 
15.6 
13.5 
143,2 

Мосслманнар 
саны (ман ) 

201.0(88%) 
144.2 (14 ' ( | 
140.3 (97 %) 
109.0(83%) 
95.0 (75 %) 
76.4 (6 %) 
66.5(1004.1 
(•5,-1 i w . i l 
(,5,4 144 ' , | 
37.2(65%) 
31.4(99%) 
29,4 (99 %) 
26,8 185", | 
26,5 (99 Ч | 
20.8(97*) 
2(1.6 18ХЧ) 
19,4(100%) 
18.9(65%) 
14,0(90%) 
133(99%) 
13.1 19% | 

БМОнын Халыклар фонды мәгълүматы (www unfpa.org) 2005 i i 
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*Шиг 
igriot 

игърият 

Ә м и р 
М ә х м ү д о в 

ДИМ БУЕНЫҢ ШАГЫЙРЬЛӘРЕ 

Иркәләнеп кенә 

Иркәләнеп кем.) гуганнын ЧИН... 
Иркәләнеп кенә яшәдем. 
Иркәләнеп кенә яшьнәдем мин... 
Иркәләнеп кенә яшәрлем 

I нлч.нәнчен . 
Иркәләнеп кеш 
Тормыш Илымны да уяавиен. 
1>еркем eii.iM.ie 
Иркәләнеп кенә 
Нкип доньнлардан китәрмен. 

Китеп бара Дим 

б у е н ы ң шагыйрьләре... 

Китеп бара Дим буеНЫЯ ПШЫЙрЬ Opt, 
М ә т е л е к к ә шрмн када 
Үлем бел мәе нипырь ләре 

( и л е н б у а җан т и е ш е м 
Днм1ә мнили е па 1арныц. 
II lai ымрьләрнең җыр « Я р L I M 

Дим дә aia ftnpi аланын 

ДЯМГӘ iaua П1 п НН .w.i 
,)ii ip.iiiiHi чишмә мре. . . 
MlaiNiipi.-iapiieii еүле бСТМН, 
I Li i ii.iii ки ни кнаппдәрея. 

Әмир МӘХМҮДОВ (1947) ыштйрь, 
. ц щоң» Һ к кытайлар '•• *'<"< 

http://eii.iM.ie


эми i' мэх мүдоа 

Аек күз белән карамый. 
Сакламыйдыр сау ирләрне. 
Үз янына ала Әҗәл 
Чишмә тәмен ак кәгазьгә 
Күчерәлгән шагыйрьләрне... 
Китеп бара Дим буенын шагыйрьләре— 
Данлылары. ярсулары, сак ирләре. . . 
Җирне тукмап ага сыман «Тукмак чишмә»: 
«Афәтләрдән коткарыгыз шагыйрьләрне!» 

Котылу юк шагыйрьләргә, 
Ялварса да бөтерелеп су ташлары.. . 
Китеп бара Дим буеның шагыйрьләре— 
Кудашлары. Вахитлары, Кәримнәре, Шамилләре.. 

Мең сер алын могҗизадай, 
Китә Димнен шагыйрьләре. 
Бу шигырьне язган К е ш е — 
Әлегә исән Әмир әле . . . 

Ак сихергә төреп... 

Сихерләрнең £ күлмәкле. 
Җирдә төрлесе бар. . . Шомырт күзле. 
Бардыр, диләр. К а Р а ч ә ч л е к ы з ы й -
Хәтта ак сихер. Ак сихергә тореп 
Яшел урманнардай С о ю бураннарын 
Җаным сизгер: Язгы таңнарымнан 

Син китер! 

Без күршеләр идек... 

Б е з күршеләр идек, 
Вафирәкәй, 
Сыкрап куя 
Газиз йөрәккәй: 
Нинди көчкә генә, 
Нинди кочкэ генә 
Аерырга безне кирәккән? 

Б е з күршеләр идек... 
Хәйдәр. Фаил, 
Рәхилә һәм Рафаэль — 
Б е з күршеләр идек... 
Кыска юлдан 
Китте Ф а и л күрше. 
Празат абый 
Бардымы озак? 
Б е з күршеләр идек.. . 
Бату абый, 
Яхин Рөстәм. 
Җ ы р өзелде. . .— 
«Кем кушты өстән»? 
Иманыңа тугры к а м ы н 
Вафирәкәй. 

Вафирв Гыйзэәтуллкна ХвАдәр Бегичев Фаил Швфкгуллкн, Рвхилв Мифтахова Рафш 
I in ia и in ran Аятоп IB лар Автор 
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Йөрәкләрдә чоңлы җырын. 
Яңгырый «Ком бураны*: 
«Иллә корәш барган чакта 
Өйдә ятып буламы?» 

Без күршеләр идек, чоңлы Вафирәкән. 
Сезне сагынып сызлый йөрәккәй. 

Мин—чын татар! 

Чал Уралның гади баласы чин 
Мин чын татар! 
Бүген миңа кара җаннар 
Уклар атар. 
Дим буенда т\ ып үстем 
Мим чын татар1 
Татарларны СӨЙМӘГӘН зат 
Мең ут атар. 
Талдай бөгелмим. 
Имән чин 
Мин чын татар. 
4aiaimap да «бүләк* өчен 
Телен сатар. 
Имәннәр һич тә сатылмый. 
Атса, 
Аны 
Яшен атар! 
Мин чын татар! 

Бәхетегез сезнең йомгакланыр... 

Искән җилләр канатында йөртә 
Далаларның моңсу сагышларын. 
Ярсу аргамаклар канлан ки м.' 
,t\ р ә ч е ш е н чың пшыднн 
Тоякларның таныш (ары... 

Иллар гына талгын аккан. 
Алыштырган 
Төннәр КОЯНе, көннәр ГТШПТ 
Далаларда сүнми калшн \ чаклар ш 
|».>\| L йомгагы да ни иэтемнен 
Тәгәрәгән 
Ьстмәг ("̂  п ' .ни 

Аргамаклар чаба р ш iap ы 
Тояк танышлары сагыш ш 
Адашын Йөргән 
Я н ы i бүреләрдән 
Далалар ш бүген табыштык... 

\ 1ача1 iap к\ц Hipi a lapiihi 
Кайтканчы адлә П\ i.iii М1 '•» 1*рМ? 
Өмет канатыиыя ки |рате кнц, 
l i м ш.и Li i l no lii ил la i.i|ii.i' 
Сеанен Бәхет але йомгакланыр 
Таныш ки 1.1 иңләп ы диарИМ 
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Ә М И Р М ; > Х М Ү Д О В 

Нокта 

Гел янмыйлар сүнмәс утта. 
Ял да кирәк шагыйрьләргә куәт барла! 
Шигърият дәрьяларын иңләп. 
Елгыр дулкыннардан көнләп. 
Ниһаять. 
Мин дә чыгып киттем уң як ярга. 
Чоңгылларда шагыйрь батмас, утта— 
Янмас, бозда туңмас... 
Елгалары тыныч ага, төптә—чоңгыл. 
Атым тынмас. 
Мәшәкатьләр тынып калды 
Сул як ярда. 
Утларында 
Бу тормышның. 
Янганмындыр 
Й ө з мең тапкыр. 
Кол түгел мин... 
Тынмас җаным 
Мәңгелек учакларында 
Күмер булып 
Көйрәп ятыр. 
Хәзер мина 
һ ә р б е р нәрсә гүзәл инде, 
Гүзәл—һәр кыз! 
Чоңгылларны үткән кеше 
Әллә тиле? 
Иксез-чиксез 
Җәйрәп ята Әмир И Л Е . 
Ага Бәхет чишмәләре... 
Моң, Җ ы р иле.. . 
Яшь-җилкенчәк янсын бүген сүнмәс утта! 
Дөнья белән юктыр минем алыш-биреш. 
Үткән юлым минем матур. 
Киләчәгем гүзәлрәк. 
Яшәешкә баш иям мин, туктап, 
һ ә м с ү з е ч ә куям нокта. 

Редакциядән: 
Бу айда шагыйрьгә 60 яшь тулды. Ана яңа иҗат уңышлары, исәнлек 

теләп калабы s 



Л и л и я 
Г а з и з о в а 

ТАТАРЧАМЫ, УРЫСЧАМЫ—ГАМЕМ. 

0 . 1 Ы Н I . у 14 И. I.ip МММ КИЯ II1CM. 

Муенсалар астым тезгә тикле... 
Ил fin.им.»к идем шигырь белән, 
Дөнья мине \ле әсир итте. 

ЧӘЧ hl. ip. l l . jp.IMM б е р И.1. ҖүЛӘрЛӘНСН. 

«Ай ЯЙ, кыю!* кычкырдылар арттан. 
X.i.trp миңа ҖЫЛЫ КЫЙММӘТРӘК, 
Үземдә ДӘ и н к ' җылы арткан. 

Кеше [ӘрГӘ ьннанарак 
ҺӘМ кочагым кил.) 6\ доньнны. 
Тормыш 6tp.it р.шҗетс.1 д.) кайчак, 
Ү п к > 1.1МИМ, .in 1ЫММ nut мин аны. 

Гик ТОШенмим 6.tры ишәешне 
Күлләремә карамаеаң, дәшеп.. 
Ош күрмисең ңи с\ ымчысы 
Керфегемдә дерелдәгән яшьне 

Байбичә 

Артык «буржуам» нмм шагыйрь ечея 
һәрчак ыспай шшкы күренешем. 
Кир.ж н ie, бәлки, шгабилек... 
Шәм к гормышга в бераа кимлек 

Шагыйрь icKi.i күн шул йомшак HI ым 
Җайлы тормыш соям һәм м> л шбын 
Квтә 1>р u p юкса мескен кылмы, 
Вер бичара ч о к ы ! , н.ны.шы... 

III и м i I \ Ш И Ч ; \ чдл иҗат итцче ШОШЩ 
• tflosMa о беременности*, «Зммми арабески* Һ 6 шижырь и 

•шторы I премил ицгрввяш Казамда, вмш 
м и шры 

http://hl.ip.ll.jp
http://6tp.it


Куе томан телем-телем, Сагышлар йоктыра инде 
Өстәлгә куйсаң кисеп. Шушы томанлы көннәр. 
Тормышның гади икәнен 
Аңларлар иде кискен. БҮШ бүлмәдә бер ялгызым. 

Яктысында бу шәмнең, 
Томан таралыр анысы, Юка җилкәләрем белән 
Шәүләсе җанга сеңәр. Тотам сыман түшәмне... 

Акрын вакыт агышы. Йөрим ялгыз... сагышлы. 
Мин—бер йокысыз кеше. 

Кар булса идем әгәр. 
Тыныч төннәр ялгана. Явар идем тын гына 
Карлар ява Казанда. 

Учларга, керфекләргә. 
Урамнар буйлап йөрим. һәм кошлар канатына. 
Төшләр очышын күзлим. 

Бәхетле булсам әгәр. 
Онытып әр-ызгышны. Кар булыр идем мәгәр... 

Яңгыр ява әсир яугирлэрдәй— 
Абына ул. сафы буталган. 
Ә мин сизмим әле югалтуны. 
Өметсезлек җебе югалган. 

Яңгыр ява. күлләвекләр кайный, 
Сагыш өстәп килер елларга. 
Ә мин агым уңаена йозәм 
Йокымсырап яткан елгада. 

Ник оета чине бу яңгырлар? 
Мин бер агач... куак... түзәрмен. 
Эт кояшы күз салса да шул чак 
Өзелеп китәр кебек үзәгем. 

Урыс сүзләре төшсә дә 
Шигыремнең юлына, 
Әбием төшә исемә. 
Дисбе тотып кулына. 

Әбием дога кылганда 
Янында тордым түзеп. 
Исемдә, әби. исемдә. 
Төз гәүдәң, уйчан йөзең. 

Татарчамы, урысчамы— 
Гамем дөньяви гелән. 
Тик беркайчан ярым аем 
Кавышмас тәре белән. 

Нишлим—урысча язам мин, 
Сыймасам да юлларга... 
Хәтеремдә—гел шул дисбе. 
Дисбе—газиз кулларда. 



[Ы У Р Ы С Ч А М Ы - ГАМЕМ 

Куыктай шартлады көн. Көзгедәге сурәтем 
Тимгелләр җанда яна. Күзәтә чине тып-тын. 
Сөрсегән тәгам каптым. 
Ул гүяки ор яна Кала түгел, даладыр 

Тәрәзнен теге ягы. 
Кыш көне яшәүләре! - Ячщнкнын берәр җырын 
Сагышы да сап-салкын. Көнлимме әллә тагы... 

Саңагын алып бу яшәешнең. 
Сөенәсе килә кабат: мин кеше! 

Үлчә идең йө.тдызларнык яктысын 
Вәзеннәрдә... Яшен белән 4СНЯ»ГЭ «сип» 

Җир шарын сыйдырган тамчы кебек дим, 
Бер к\акта дер-дер килер илем мин 

Карыйсым килә күзен.» ү кмнец, 
Үлемсезлекме, сагышмы телим мин? 

Марина Цветаевага 

И яшисе кип нәхәббәпя 
Мәе килен 6ip, бик бик аз и-нм. 
Сер и бакчадагы wp кызыдай, 
Егерменче гасыр башын ia 

Иик ЯШӘрга ЮКСа ҖИ)> пони |Э 
(Э йөрәк Гнп шундый я ллшач...) 
Килер б> Miniapi а дәрт шәрабын 
Авыз иттерә дә a IM;I 

...Тик түзәрмен микән сөрген 1ектә 
Сагыш кыскан язмыш ташына? 
Белмим, шөбһәләнәм, үэемнен [ә 
1>Ь hi п.н ы ашкан башымнан 

Түзәрменме ко tic Ч\ шан и >р 
Үаәгемне өаса 6j гопл >? 
Бе ннм, шөбһә гәя ш м дай i мыл 
Гим >< гп да минем В КШКӘ 

Га ипи биреп. Г.щр< м. шагыйрьләрне 
Чөясең син 1әмм катына 
Узмам сымак мои щй сына) юрам... 
. I;u к-п.i мн вШЙра агына? 

Паши *.ш ГУЛЯЛ 



Әдәби мирас 

АТЫЛГАН ЙОЛДЫЗ КЕБИ... 

Быелның февралендә Тәбриз Мөбарэковка 75 яшь түше ы иде... 
Аңардан «Хәтер атны» һәм i ] тудырган соклан) ш гаҗәпләнү 
калды. 

Тәбриз Мөбарәков татар прозасында, яшендәй атылган йолдыз кебек, тиз арада 
якты эз кандырып киткән шәхес 

1995 елны «Казан утлары» журналының 4 нче санында 
донья күргән «Хәтер аланы» исемле повесть-кыйсса әдәби 
мөхитебездә күптән күрелмәгән, гажәеп матур җанлану 
тудырды. Исән вакытларында ук классик язучыларга 
әйләнгән аксакалларыбызны әсәрнең XX гасыр ахырында 
татарча уйлап, татарның гореф-гадәтләрен саклап, 
искитмәле матур саф татар телендә язылган булуы 
гаҗәпләндерде. 

1996 елның 16 мартында Язучылар берлеге исеменнән 
Ә Еники, А Гыйләжев. Г Ахуновларнын чакыруы буенча, 
Тәбриз, бәлки әле шул вакытта «Хәтер аланы»н китап итеп 
чыгару хәстәрен дә күреп булмасмы дип өметләнеп. 
Казанга кайтты Шунда ук язучылар: А. Гыйләжев. 
Г Ахунов, Ш. Галиев, И. Юзеев, Ә Еникиләр дә 
җыйнаулашып безгә килеп керделәр. Әдәбият әһелләренең 

үзен шулай көтеп алулары һәм үзенә зур игътибар вә хөрмәт күрсәтүләре аның 
өчен һич көтелмәгән сюрприз булды И-и. ул көнге очрашуның чын мәгънәсендә 
гажәеп матур әләби кичәгә әйләнеп, төн уртасына кадәр сөйләшеп утырулар 
күңелләрдә мәнге онытылмаслык хатирәләр калдырды. Ә икенче көнне 
Арчалыларнын Казан циркында узачак зур бәйрәмнәренә, хакимият башлыгынын 
•Талантлы язучы, якташыбыз Тәбриз Мөбарэковка» дип махсус чакыру билеты 
жибәрүе. зурлап каршы алулары анын очен шатлык өстенә шатлык булды. 

Әмма. ни аяныч, 18 март көнне иртән, сонгы «Космоста булмасак та...» исемле 
хикәясен язын утырганда, кинәт анын йөрәге тибүдән туктады. 

Ни гаҗәп, кичтән әллә сизенде инде... шулай тыныч кына сөйләшеп утырганда 
(күнеле көр, кәефе дә әйбәт шикелле иде); «Апакаем, (шулай әйтергә ярата иде) бу 
дөньяда минем оч теләгем бар: беренчесе—Уфада, чит туфракта ятып калмасш 
иде. Туган авылыма, әнием янына кайтыр идем. Икенчесе—«Хәтер аланы»НЫН 
китап булып чыгуын бик тә күрәсем килә. Өченчесе—китабымны мөмкин кадәр 
күбрәк кеше укысын иде!»—димәсенме. 

Үзен югалткач, анын бу өч теләген мина ышанып әйтеп калдырган васыяте дип 
кабул иттем. Беренче теләген үтәү. Уфадан шатланып кайтып кергән якын туга
ныйның тиз арада үз өеннән женазасын алып чыгып китү коточкыч авыр булса да, 
тучыларның ихлас озатып калулары, яныбызда Һөрвакьп туганнарыбызның; бу-
туы. Арчадан район җитәкчеләренең безгә кушылуы. Мөрәлегә килеп җиткәч, авыл 
халкының, мәктәп балалары һәм укытучыларның каршы алулары, ниһаять, Тәбриз
нең зур хормәт белән якыннары янында гүргә иңдерелүе—үкенечләребезне аз булса 
да җиңеләйткәндәй булды. Икенче теләген тормышка ашыру өчен тугыз ел вакыт 
кирәк булды 1993 елны китап нәшриятына тапшырылган кулъязмасының икенче 
носхәсен Уфадан алып кайтып, аны булачак китапның макетына әйләндерү ЭШЛ-
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әрен уз өстемә алдым Үлеме артыннан ук Т Мобарәковны Язучылар берлегенә 
кабу;] изәр очен кабул итү комиссиясе рәисе Ш Галиев, проза остаханәсе җитәк
чесе Г Ахунов, аларгә кушылып Ф Яруллин. А Гыиләжев. Ә Еникиләр бөтен 
квчларен куйдылар Барлык кирәкле аокументларны туплап проза осгаханәсена 
иишыруны няня йөкләделәр Шулай итеп. 1997 елны Т Мөбарәкле, үлеменнән 
сон (бердәнбер очрак) Я ty 
и.] tap бер югенө, бер к<<р 

щ м ш к с ы 1 кабул ителде 
Ниһаять. 2(Ю5 елны икем-
ie I е [Ә] е пө гормышк i 

ОШТЫ Гәрчә, автор үзе һәм 
мин теләгәнчә үк булмаса 
ла. китабы ла лонья күрле. 
Ни оченлер китапка кинем 
кереш сүзем кертелмәгән 
Авторнын туган авылы күр 
сөте шөгөн Инде 9 ел i ик 

мәрхүм булуы турында 
м и ьлүмат бирелмәгән 
Жәмәгатьчс юк гарафын 
и.ш 1,1111,1.11,111 гаҗәеп га 

ПЫ авторнын беренче 
вә соңгы китабы бш югыйсә Шунысы куанычлы авторнын еч 
гормышка ашты Китап нәшриятында укы шыйча тузан ж.ыеп яткан бер генә ки 
мим ла калмаган 

Ми ,1414.14. Т Мөбарөков үзенен lyptoun планнарын гормышка ашыра лмыйча 
арабыздан китеп барды Ана быел 75 яшь тулган булыр иле l ib i уңайдай мин 
.ПН.1Н турында күренекле әдипләребезнен фикерләрен һем «Гел әби* исемле 
юпсөясен «Казан утлары» укучыларын,! пжышм итәргә 6j шым 

l аячвчак! И Н К К А 

/ Н ; и \1 I 

• \нш< теле гаҗәеп матур сыгылмады стиле әллә нинди сүз осталарын па 
көнләштерерлек желеледер гезех җыйнал Әсәр башыннан ахыр 
м | ti.iKii.iiп in- юн укыл 1 Мин «Хәтер аланы* романынын (мин иш роман 
иттем) укучы м тына юп ш 6j тыл керүен re tap н 

Әмнрхши Еники 

• \ \ г» ыр тәмам 1 ifif.ni ки {төндә I парча уйлый торган язучы ки ое ' 
хәнһясын яхшы белә Чуар гвнъа бетен каршылыклар! 
күне ген i сыя Ә юбя п п бай уй фикерләре камил Тетрәндер 
1\ ктама Гәбри i 

1*1 I ЫШЛҖГМ 

Хәтер IIIIHI- \tmti 11\ i ггасы кебек i i чөгермәкләренв алып кереп • 
(ур ( на юрья тамагына китереп чыгара Мин u 
патын нюсем кнлө Дөресен еятнм 

• н.нс еаэеи /чинны 6j к и я р нечкә гомган чечмө өсер 
m м и ш Әлбәттә, мондый тирән тою н ясалмалы* КӨЧӘН) 
күрмисен \на 6j беренчелен Ходай тшрафынн \ 
тормышны искиткеч тирән белуг натижәа Щудшй \ а ш тормыш 
i LI.'U иткән бер\әнбер 

Шсмр Клаым 

http://ti.iKii.ii
http://ifif.ni
file:///tmti


•Быел безнен әдәбиятка чишмә кебек бәреп бер яна исем килеп керде—Тәбриз 
Мөбарәков Бу кеше моңа кадәр кайда буяды икән? Тетрәндергеч -Хәтер адашлы 
үзе повесть-кыйсса дип язса да. мин аны роман дип кябуя иттем.' 

Фәнис Ирулчш 

-Тәбриз Мөбарәковнын әдәбиятка килү юлы да ифрат үзенчәлекле дә. гыйбрәтле 
дә Гажәп хәл: гомере буе югары уку йортларында рус телендә тогәл фәннәр укыткан 
Ьәм л р фәнни хезмәтләр язган галипнең күңелендә, ком-таш эчендәге алтын кисәге 
шикелле, саф туган телебез стихиясендә кристаллашкан олуг хәзинә—зур әдәби 
талант яткан Шунысы кызганыч—бу хәзинә галим-әдип гомеренең сонгы елларында 
гына халыкка ачыла алды Тормыш чынлыгы ягыннан булсын, тел җәһәтеннән 
булчын. әсәр гаять үзенчәлекле, һәм ул хаклы рәвештә җәмәгатьчелек тарафыннан 
үзенә лаеклы олуг бәһане алды да. Соңрак журналыбызда басылган, дусты 
М Мәһдиев турындагы истәлекләре дә укучылар тарафыннан шулай ук бик җылы 
кабул ителде» 

Равил Файзуллин 

Т ә б р и з 
М ө б а р ә к о в 

ГӨЛ ӘБИ 
хикәя 

Җиде-сигез йортлы, бер генә яклы Аргыяк урамы көнгә карап аккан инешнен 
ун ярында, Артышлытау итегенә сыенып утыра. Ошбу урам фәреш тачәр канаты 
астында: жәен еш кына була торган өермә-давыллардан аны Инеш буенда үскән, 
ябалдашлары күккә тиеп торган йөзьеллык талтирәкләр сакласа, кышын котып 
җилләреннән Артышлытау ышыклап тора 

Жәй көннәрендә Аргыяк яшеллеккә күмелә Май урталарында, июнь 
башларында йорт-каралтылар тирәли үскән алма, шомырт агачлары чәчәк 
ташкыныңда була- Алардан соң Инешкә таба сузылган бәрәңге кишәрлекләре, 
буразнатлрдагы көнбагышлар чәчәккә бөреләнә. 

Читән белән уратып алынган, канәфер, балан куакларына чумып утырган 
Шәрифелҗамал түти йорты Аргыяк урамнын уртабер җирендә. Тәрәзәләрендәге 
шау яраннары, ишек алды тулы бакча гөлләре белән бу йорт чәчәкләр әрҗәсен 
хәтерләтә. Хуҗабикәнең гөлләргә хирыслыгы бөтен авылга билгеле. Ала яздан 
кара козгәчә куш йодрык кадәрле чәчәк аткан ал, кызыл, ак яраннары бөтен 
авылда, хәтта тирә-юньдә дан тота. 

Шәрифелҗамал карчык гатләрсн үзе генә инанган ырым белән үстерә: аларны 
Кипкәнкүл иңкүеннән алган батчыкка утырта, сибәр суын тан тишегеннән 
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торып, Инешнен ана гына мәгълүм булган тугаеннан китереп куя. Кояш 
җылысында бер тәүлек җылынгач кына. һәр чүмеч суына авыз эченнән ниндидер 
әфсен укып. каз канаты очыннан гөл төбенә саркыта «Биечилләәһир-рахмәәнир-
рахиим!.. Шифалы су булсын, дәү үс. мул. матур чәчәкле б) Г • 

Әбидән гөл сорап килүчеләр өзелеп тормый. Аларга дигән гөлләрен ул карты 
ясап калдырган эрелс-ваклы тырысларга күчереп к\и. ин матур чәчәк ата торган 
яраннарынын яшәргә, үсәргә ашкынып торган бәбәкләрен генә сайлап утырта. 
Шәрифелҗамал түти гөлләрен бигрәк тә яшь киленнәргә өләшергә ярата 
Чәчәкләр сөйгән кеше йомшак бәгырьле, кин күңелле, сизгер җанлы була 
гор] андыр шул. Гол үсентеләрен биреп чыгарганда, яшь киленчәкләргә үзенен 
изге теләкләрен дә әйтми калмас -Яна нигездә яран гөлдәй тирән тамыр җәп. 
гөлендә, үзен лә парлан бөреләнеп җибәрегез, тигез яшәгез, тормышыгыз ша\ 
чәчәктә булсын! • 

Авыл кешеләре кин күнелле, тәмле телле Шәрифелҗамал түтине яратып. 
Гөл әби, Чәчкә әби дип йөртәләр. Менә шушы мөхтәрәме карчык бер көздә 
үләргә җыенды. Үзенен данлыклы яраннарын кышларга идән астына гына 
гөшермичө, үз аягы-кулы белән күрше-күләнгә, дус карчыкларына өләшеп 
чыкты,—төсем булып калсыннар, кешеләрнсн күңелен яктыртып, гөрләп чәчәк 
атып утырсыннар. 

Гөлләр белән мәшәкатен бетергәч, карчык үлемтекләрен барлап-хәстәрләп 
куйды ахирәте Хәернисаны чакырып, ана үзенен васыятен әйтте Мәетемне 
I ыйльмениса абыстай юсын, анын кулыжылы, йомшак; тастар башын канкүршем 
Минлениса готар— Узган ел гына бәйләткән мамык шәлемне килендәшем Шәмсе
камәр бөркәнсен Чәмчәле читегемне Күпер гөбе Гайникамалга багышлыны 
И-и, гомерләр диген! Без анын белән бер авыл кызлары бит Мираска u 
килен булып бер үк җәйдә, бер үк җыенда төшкәнлек 11 гүш бишмәтемне 
үзен киеп иорерсен ,nni мәрхүмәдән казган гасОихычны u син гартырСЫН 

һай, ахирәткәем, юкка гына тәшвишләнмисен микән ашыкмыйк әле 6) 
яхгы дөньядан китәргә, бер киткәч, аннан кире icaflTj әмәлләре юк iaca 
тиктомалга түгелме бу әсәрләнүләрен кәстер гамәлләрен " ш Хәерниса кортка 

—Юк, юк, Хәерниса ахирәтем, гәүдәләрем лә бик авырай [ыб кл жаныы ю 
хегөрсезләнде Күңелем и бик сүрән 6j көздә сизәм сизәм Алла хозурына 
барыр вакьп җиме чина Нуруллам янына барып ятырга 

Шәрифелҗамал карчыкны гагы моннан өч ел вюк үлгән карты Hypj i ia 
ипмен.i кереп йөдәтте өй 1өнешкан е шарында] ы шике те яшь чибәр Нур) i 
ласы 1ирал очыннан килә дә ишек алдында йогл пиләре бе ян мөшп * 
Шәрифелҗамалына читән аркылы с̂  сез генә карап гора, имеш Гора юра а 
нәүмизләнеп, пешмичә генә янә мратка tafia китеп бара Чатка җиткәч к> аш 
изөп кенә хәләле белән хушлаша ю күккә иңгәндәй күздән гаип була Атна 
саен шулай, жвй буе шулай Гикмөгә генә йөрми пик- анын Нурулласы 
гикмөгө генә гүте i анын urj iafl йөад гаре 

Ирбе ген хатынның гуган бер баласы сабый чагыннан ук үлә барды Изге rap 
рухына нәзер ниаэ кыла юргам бер Ходай юн н тара горгач, гомер жвйлөре 
j ц.щ барган № гына Хак Гөгалөа арга гагы берба в бир ie Гәпчекләре гомер к 
булды Кта-ананын куанычы Нургали герчә малай б) ыпү! •• оиеннөн 
әтисе алып биргән гармунда өздереп уйный башлады Вакыты киткәч мәктәпкә 
кипе, яхшы гына укып күрше авылда җик- класс гешмлады Укымышлы 
уллары сәвиттәме калхуздамы берәр язу-сызулы урында «пли башлар кул 
арас ына керер иш өмеп юн к инде олыгая барган атв-ана Кннан сон Ходай 
ге [өсе 

Нургали укуын гамамлаган жвй юаларга кунакка шәһәр га яшәүче кардәшләре 
кап ц.щ гөште Кайп гы и гөнаһ шошыгына каршы, ивлвянын күңелен азын |ыра 
UI1II I . и м 
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«Сиңа, энекәш, ничу авылда мужик булып калырга- Мин синнән гаратскуй 
егет ясыйм, бер дигән һөнәргә өйрәтәм!—диде сәгать төзәтүче Мансур абзыисы — 
Синен кулларында көрәк, сәнәк түгел, ә менә нинди нәрсәләр булыр'»—Ул 
жилет кесәсеннән алтын чылбырлы швисәрски алтын сәгать чыгарып күрсәткәч, 
тәмам тәкате калмады хәерсез малайның. 

Нинди ата-ана күз карасы булган баласының теләгенә, аның бәхетенә каршы 
килер икән! Тәки газизләре Нургали Мансур абзыйсына иярен шәһәргә китте 
шул, китте дә шәһәр кешесе булып яши башлады. 

Мирасның Нурулла малае инде күптән базар читендәге алачыкта үзбаш, кала 
кешеләре китергән ватык сәгатьләргә җан кертеп утыра- Авылга да сирәк кенә 
каиткалады Нургали. Үзе исән вакытта улы янына әтисе баргалап йөрде. И-и, 
күп итеп күчтәнәчләр биреп җибәрер иде игелекле улы әнисенә, яулык-мазар, 
кәвеш-кагалар дисенме... 

... Инде чынлап торып, урынга ятып авырый башлагач, Шәрифелҗамал түти 
Миңлениса кызы Нурияны чакыртып, каладагы улына хат яздырды. Бердән
бере, йөрәк парәсенә чук-чук сәламнәрен күндергәч, сырхау ана Нургалиенә 
үзенең соңгы гозерен юллады: «Атан янына барып ятыр вакытым җитте, балам... 
Кайтып күзләремне йомдырып китсән икән...» 

Әнисенең хатын алуга Нургали кайтып та җитте! Улы алып кайткан сәйлүн 
чәен кара яндырып ясап, күчтәнәч атүн кагы салып, эчеп җибәргәч, әфлисун 
капкалагач. Ходайның рәхмәте! Әҗәл түшәгендә яткан ана сихәтләнеп китте, 
аркасын ястыгына терәп утырып тора башлады. 

«Кил әле, улым, утыр әле яныма!—диде бер көнне Шәрифелҗамал түти.— 
Сина әйтер сүзем бар: әллә авылда гына торып каласынмы, балакаем?.. Иорт-
җиребез дә әйбәт кенә, урыныбыз да бик матур җирдә . Шәһәрдәге һөнәрен 
авылда да ярап куярые әле... Өйләнеп җибәрерсең. Ходай теләсә...» 

Кире авылга әйләнеп кайту фикере Нургалинең үз башына да килгәли иде. 
Юк, ияләнә алмады егет шәһәр тормышына, аның сасы һавасына, кысынкы 
фатирларына, таш урамнарына. Жәй көннәрендә авылда иртән торып, яланаяк 
ишек алдына чыгып, чыклы чирәмнәргә басуы үзе ни тора! Кичләрен Инеш 
буендагы таллыкта исәрләнеп сайраган сандугачлар, яшенләп-күкрәп явып узган 
җылы яңгырдан сон бер башы Инешкә, бер башы урман артына төшкән салават 
күпере! Шәһәр җирендә боларның берсе дә юк бит! Аннан сон. һәм ин мөһиме— 
бер ялгызы гына яшәп яткан, инде көчен-кодрәтен җуя барган карт ана көтә... 
Барсын да уйлады Нургали хаста янында утырганда. 

—Кайтам синен янына, бөтеаләйгә кайтам, әни!—диде Нургали.—Тик бер 
шарт белән: син иртәгә ук тереләсең, урыныннан торып йөгереп йөри башлыйсың, 
бүтәнчә авыруның нәрсә икәнен дә белмичә, әле тагы егерме биш-утыз ел 
яшисен, килештекме?! 

—һай. рәхмәт, балам, килештек, бик килештек... Иртәгә үк тереләм, 
урынымнан торам. Алла боерса... 

Улының бу өметле сүзләрен ишеткәч, авыру карчыкның чырае ачылып китте, 
авызына тәм керде: 

—Самавыр куеп җибәр әле, балам, тагын әлүн кагы салып чәй эчик әле 
икәүләп, тәмләп кенә... 

Гөләбинен хач-әхвәлен белешеп торган хатын-кыз кавеме, Нургалинең 
бөтенләйгә әнисе янына кайтасын ишеткәч, карчык өчен бик куанды: «И-и, үз 
балаң үз балан шул инде!..» 

Шәһәр белән тиз генә алыш-бирешен өзеп, андагы бөтен житияеен, бер 
әрҗә коралларын күтәреп, сәгать төзәтүче Нургали янә туган йортының бусагасын 
атлап керде. 

Улы кайтып яши башлагач, Шәрифелҗамал түти күзгә күренеп савыкты, 
урыныннан торып, акрын гына кыймылдап йөри башлады. 
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Эшлекле Нургали икенче көнне үк кулына батта-пычкы. чүкеч алыг. 
ир-ат кулы ишәген иорт-жир, каралты-куранын авыш-түеш урыннарын төзәтергә 
иреште, киртә-казыкларны рәтләде, түбәгә менеп, моржа башын акшарлап 
төште. 

Рәхмәтле ана чәй янында тагы улынын башлы-күзле булуы турында \̂ i 
кузгатты: 

—Хәзер инде. балам, өйләнәсен генә калды... 
Әйе, сазая барган Нургалигә өйләнергә бик вакыт инде. әмма егетнен бер 

моны бар; әллә күәс төбе базага камыр җитенкерәмәде, агтә бүтән сәбәпләр 
булды инде,—буйга чыкмады ул. Авылга кайтып, бераз кызлар тирәсендә чуалгач 
сәгать төзәтүче егет үзе белән бергә мәктәптә укыган, буе белев дә -
булган Тәслимәгә сүз кушып караган иде кая > Г Колхоз кәнсэләрендә чм 
гартып утыручы кыз борынын чөйгә элде' Шәһәрдә яшәп кайткан ега гөбөнәк 
булса да дәрәҗәсен югары тотты, Тәслимә пюөсендә бүген буталып йөрме к 
әмма үз авылы мл парына ипләнмәскә ант итте—тәбәнәк ир яты гарьчән б) i.i 

Бер көнне ахирәтенен хәлен белергә Хәерниса карчык килен керде ч i j я ли 
атнада гына 1уган авылы Масрада кунакта булып кайткан икән Хәерниса Шәрн 
фелждмал ахирәтенен улына шуннан кыз димләде. Үтереплөрдө ивктады инде 
кызны үзе яшь. үзе чибәр, буйга-сынга да җыйнак кына. ишсә дә бик унган, 
һөнәре лә иенө дигән әртилдә кг\ илә. чигү чигә... 

Ниндидер бер сәбәп табын Нургали Масрадагы кардәшләренә чыгыл китте 
А т а да узмагандыр, к> ына кечкенә генә гоенчек ни кан уналгы-унжиде яшьлек 
кыз баланы ияртеп кашын ia керде егет.... 

Шәрифелҗамал түти килене булачак баланы беренче көнендә ук 
аны \i итеп. яратып «кызым» дип дәшә горган булды Килене Санияга I.I 
кайнанасы -әни., булды (абый чагыннан к̂ ятим калган, балалар йортында 
үскән кыла «әни» сүзе тансык Һәм изге иде. 

Кайнана киленен йомшак гел белән ипләп кенә норп миләренә өйрәтте 
Тумыштан черкөм, игелекле Сания да кайнанасы өчен үлеп горды -өрмәгән 
җиргә \ гыртмады Комимын I.I һәрчак асылы су горды, иңендәге гастымалы 
tiaxb, ЯТар урыны йомшак булды Шәрифе л Алма. 1 гутинен 

Сания мштур итеп гел очы белән генә сөйләшә иле Кәнсөлөрдә утырган 
Тәслимәаш>1.'Ш "Hypiainiieii \.III.IIII.U,IK.I\ икән» лип i am MI ГВрвТКаН НИШ 1ӘП 
сакау булсын j 1" Кош tap геле, сан гугач геле бе m сөйләшә Шәрифе гжамалнын 
килене1 

Нургалигә гөзәтергә стена, куя, весе сәгатьләре китерә баш ш ы iap Көзге 
кышкы oti.ni кичләрдә гви ю әгъзалары \ төренә иуафнкь ни бе юн иәипу гь 
и\ и Ян өстә иә KopaLiapbin [арагын сатып Нургали нөүбв] гвге ватык сәгать 
мендә казына башлый Ми> намазын укыгач Шәрифе асамал гүти мич артыннан 

кабасын алып мом р [әргә керешә улына килененә бәрән ионыннан гына 
оекбашл р бәйләп бирер \пт боерса Өйдәге вак юяк пиләрен iViepi.fi. t ания 
I.I н|ч К 1|чш in i килеп \ ГЫра ПӨМ карап ГОрЬТрГВ менә лшәп СӨПТЬНе ПЫр 
i\ шырып сү геп [ашлаганын күреп, хафалана башлый «И ю пеы -
.пырмы ИКӘН ' •• 

ишләгәндә Нургали бик житди, аз сүзле б) т К> ялы монокль шелъгрып, 
Usui нәзек скәкләр бс Һ»\ сәгать (чей актарып утырган ире бу иинутларда 
Саниясына буй мим.илек югары, әллә нинди иссжюаларга, гылсымнарп 
сө 1.И ie кеше бу \\'^t күренә 

Ь\ намөстөкәй нәрсә б) и инде? ил сораган б> в Сания чынла 
кепи Жир кешесе, внын ире икәненә ышанасы шла яшь еггыннын 

Шестеренка ип жаяал гый гегесе, башын сутәрьогп генә 
,i бу< ы' 
Рычажок 

http://oti.ni
http://iViepi.fi
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—Ә менә хәзер генә эскәгеңә эләктергәне? Анысы ничек атача'' 
—Келтрифүн, келтрифүн дип атала!—ди сабырлыгын жуя башлаган Нургали. 
- Ә бусы? 
—Анысы да келтрифүн!.. 
—Келтрифүн, келтрифүн Барысы да келтрифүн булмас инде...—Сания 

үпкәләп, авызын турсайта. 
Нургали шаркылдап көлеп җибәрә, өстәл артыннан чыгып хатынының 

иңнәреннән кочып ала: 
—Их син, минем келтрифүнем!.. 
Бәхетле Сания да көлә. каба төбендә утырган әниләре дә елмаеп куя... 
Сүткән сәгатен жыеп, борып җибәргәч, Нургали аны хатынының колагына 

куеп тынлата. 
—Йөри! Келт-келт итә. йөри!—ди Сания, шатланып кулларын чәбәкәйли — 

Йөри!.. 
Нургали коралларын җыеп әрҗәгә салгач, шкаф башында торган гармунын 

ала: 
—Эш беткәч уйнарга ярый, дигән Тукай абый. Йә, әни, бүген дә 

концертыбызны син яраткан җырдан башлыйбызмы?—Урындыгын идән 
уртасына куеп утырып, яшь хуҗа гармунын сузып җибәрә Анын ун ягына 
баскан Сания артистларча кулларын күкрәгенә кушырып, җыр башлый: 

Сәмдәлләрдо генә утлар яна. Гөлэамал. 
Jin кон кызлар киндер jen эрлиләр.. 

Йомшак күнелле кайнаш балавыз сыга: һай бачакаем, бигрәк тә майлы 
инде тавышын, бигрәк тә үзәкне өзәсен инде, кызым... 

Шулай тату, күркәм генә яшәп, көз, кыш узып китте. Җылы, матур яз 
килде. Табигатьтәге яңару шаукымы узган көздә үк фани дөнья белән 
кушлашырга җыенган Шәрифелҗамал карчыкны да читләтеп үтмәде, гөлләре 
яшәргән чакта ул да яшәреп китте, сүрелә башлаган күзләрендә янә тормыш, 
яшәү гаме уянды. 

Менә Май бәйрәме дә килеп җитте. Нургали белән Сания, ике-өч көнгә 
генә, Масрага кунакка киттеләр 

Үзе генә калгач, Шәрифелҗамал түти иң беренче чиратта күршеләренә 
гаратхан яраннарын җыеп алып кайтып, тәрәзә төпләренә тезде, «һай, Алла! 
Ничек ямьләнеп китте өй эчләре! «Син нишләп бик кәй күренәсең әле? Салкын 
җирдә кышлаттылармы атлә?—ди Гатәби, Мөхлисә карчыктан алып чыккан 
иранына.—Мин синең балчыгыңны алыштырырмын, бәлки сихәтләнеп китәрсен». 

Әби чиләк-көянтәләп Инештән су альт кайтып кояш яктысына куйды. 
Җылына торсыннар... 

—Өзлегә күрмә. Гөләби!—ди Миңлениса, көне буе ишек алдында чуалган 
карчыкка —Өзлегә күрмә! 

— Иншалла, өзлекмәм, рәхмәт гамең өчен, күршекәем! 
Өзлекмәс, өзлекмәс Алла боерса!.. Хәер, өзлексә дә, өзелеп китсә дә, 

әлхәмделиллаһи, шөкер, кызганырга кызы бар, күзен йомдырырга улы янында 
Инде ашыйсын ашаган, яшисен яшәгән, дигән шикелле... Шулай да бер дә 
китәсе килми шул бу якты дөньядан, бер дә китәсе килми!.. Ирештем дигәч 
кенә ишеләсе, җиттем дигәч кенә җимереләсе килми шу-ул!.. 

Икенче көнне дә Шәрифелҗамал түти яраннары белән мәш килде: кәй 
күренгәннәрен яна туфракка күчерде, каиберләренен зәгыйфь тармакларын кү
тәрде, кичке якта мул итеп су сипте. Сөбханалла! Әнә ничек дәррәү, барысы да 
бертигез булып чәчәккә бөреләнгәннәр' Шатлык өстенә шатлык—аның Сания

не 
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се дә бик матур гына түгәрәкләнеп китә. исән-саулар гына булсыннар яман 
күздән Ходай сакласын! 

Каннама туачак оныгыңа инде исем дә табып куйды: Агза биреп. исән-са\ 
гына кыз бала туса—исеме Галимәбану булыр Бигрәк тә ошый инде ана шушы 
исем! Сошы мәртәбә авырга узгач «Кызым булса—исемен Галимәбану 
куярмын^,—дип адарынган иде Шәршрелждмлл. әмма Нургалиен китерде. Әгәр 
Саниясе малай галса, аты Нуриәхмәг будыр, бөтен нәселләре белән нурлы 
булсыннар, амин' 

Балалары кайтасы конне дә әни карчык көнозын аяк өстендә булды бер 
табак кер чайкап *лде. комлап өй. өйалды идәннәрен, чолан баскычларын сары 
гәрәбә төсле итеп юып чыгарды, самавырын агартып кояшка куйды Mai 
эшләреннән бик канәгать калды карчык. Аллага мен шөкер, арыды-аруын 
әмма күңелендә торганнарны башкарып чыкты Кара эшләрен бетергән генә 
иде, аны Миңлениса үзе янына мунчага чакырып керде. 

Шәрифелҗамал түти бүген коне буе күкед төбендә ниндидер жан шап алы 
гоеп йөргән иле Көтмәгәндә генә ул монын сәбәбен анышты оланнары 
кунактан кайтачак бит бүген, шуна анын күңеле җилкенә! Мунчадан сон бөтен 
тәне, барча әгъзалары мәлжерәп китсә лә улы белән килене кашышка төче 
коймак пешереп куярмын дип, коштабакта камыр [утларга, аннан сон самавырын 
чыжлатып җибәрергә лә хәле җитте әле карчыкның 

Икенде вакыты җитеп килә икән Шәрифелҗамал гүти пакь гөненөС аниясс 
тегеп биргән, әле бер дә киелмәгән чуар бизәкле к\ мәген киле башына чытыр 
ак яулык бәйләде дә, сәкегә яшел поста) намазлыгын жәеп, намазына бас гы 
•м')| үү(е-билләәһи-минәш тәшаанир ражиим биечил.ъыһпр раччӘӘНИр-
рахиим! » Әбинен башы әйләнеп, күз аллары караңгыланып кипе IIH.IL \ i 
намазын гсиәисп кенә укый баш I.UI-I А м и н каи>.1 пыр •< ie. \.i 1ечә керер. 
иншалла...» 

Әбинен күзе ян гөрәэөгө гөштс Анда ервкта-еракга.офыкта, юлсыэ-нисез 
яшел уҗым басуы өстеннән җитәкләшеп анын Нургалие белән Саниясе кайтып 
килә иде «Нишләп сон влвр) г яктан кайталар? М icpa бөтенләй икенче уңайда 
лабаса? » Икенче мәртәбә караган он 1бал жайлары инде юкка чыкканнар 
иде Гөлөби әсәрләнде • Гәүбө әстөгьфир) гла саташа башладым, ахрысы 
Огүүзе-бидләәһи-мннәш-шәитаанир-рл-киич ГЫр) IN|I\' » 

Чуалган намазының рәтенә чыгып, Шәрифе пкамал гүтн беренче i • 1 
бөгелде Менөхикмеп анын колакларына Саниясенен сангыра) гына җырлаган 
авазы ишеге i к ' әы ia [ләрдә генөу] ир и па Гөлзамал - Әби гагы самавыр 
капкачы [ӨПС i ЩГӘнеН пшене «СамаварЫМ .ы кайнап ЧЫКТЫ бугай ДӨНЬЯВИ 
уй намаз бозар, дигән И Ходаем, ярлыка ипле б> гөнаһлы бәндәңне! • 
Хәлсезләнгән имле тамам бутала башлаган карчык намаз укуын анышмыйча 
гына дә».1м мlie иә янә саждәгә иелде Б) юлы анын колагына Миңлениса 
[авьшш килде «Өзлегөкүрмв Гөлвби! Аннары ул Нургалие белен Саниясенең 
«Әни, -каным ^ мә! Гагы бер генә ел тор гагы бер генә ай аша, әни бөгыренЬ 
дип өзгәләнеп е шаннарын ишеткәндәй булды пам саждәгә гүнкөйгөн И ие 
лап ике учын намазлыгына яшькә чыланган йөзкәен KJ i яркаларына куеп 
ЧӘЧӘККӘ кми ли Куба 1әккә ОХШаП гынып калды 

Икенче көнне ЮШТӘН СОН ВВЫЛНЫН НКСТОбОр KBpl КЮЫ 1 ӨЛӨбННС ИННВреНӨ 
күгәреп йөз адым саен гәкъбир .пиен Нурулласы яны 

http://IIh.il
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Инде күп еллар элек урнашкан матур традицияне дәвам итеп 
Татарстан язучылары үткән әдәби ел йомгакларына багыш
ланган гомуми җыелышларын уздырдылар. Журналыбызның бу 
санында укучыларга анда тыңланган докладларны бераз кыс
картылган рәвештә тәкъдим итәбез. 

И л ф а к И Б Р А Һ И М О В , 
Татарстан Язучылар берлеге рәисе 

Ә Д Ә Б И Я Т Һ Ә М С Ә Н Г А Т Ь Е Л Ы 

Узган елның республикабыз тормышында никадәр 
^ ^ ^ ^ әһәмиятле булуын ә иҗат оешмалары һәм аерым иҗа! 

әһелләре өчен икеләтә әһәмиятле булуын без барыбыз да 
аңлыйбыз. 

Республикабызда узган әдәбият һәм сәнгать елы—әдәби, 
мәдәни ч а р а л а р н ы ң кайчандагыга караганда да куп 
оештырылуы белән тарихка кереп калачак. Габдулла 
Тукайның тууына 120. Муса Жапилнең тууына 100 ел тулу. 
башка күренекле шәхесләребез не н төрлелән-төрле истәлекле 
көннәренә мөнәсәбәтле дистәләрчә, йөзләрчә чаралар ел 
дәвамында Татарстанда. М ә с к ә ү д ә . С.-Петербургта. 

Россиянең бик күн төбәкләрендә, чит илләрдә үткәрелде. Халкыбызны тагын да 
берләштерү, анын милли үзаңын үстерүгә әйтеп бетергесез тәэсирле йогынты 
ясалды... 

Бу чараларны үткәрүдә Татарстан хөкүмәте. Мәдәният министрлыгы белән бергә 
киң җәмәгатьчелек, шул исәптән Татарстан Язучылар берлеге, башка иҗат 
берлекләре дә актив катнаштылар. 

Узган елда Татарстан Язучылар берлеге идарәсе Пермь өлкәсендә, анын 7 
районында һәм шәһәрендә. Татарстан республикасының 8 районында Татар 
әдәбияты коннәрен үткәрде 

Моңнан тыш, азучыларыбыз жәиге чорда авыл хезмәтчәннәре белән очрашу 
өчен 12 районга чыктылар. Көз коне Республикада балалар әдәбияты айлыгы 
үткәрелеп, әдипләребез тагын 6 районда мәктәп балалары белән очрашты. 

Әдәбият һәм сәнгать елы—зур иҗади ел булды. Азучыларыбыз, шагыйрьләребез. 
галимнәребезнен әсәрләре нәшриятларда иоздән артык китап булып басылып чыкты.. 
Әдәби басмаларда гына түгел, ә республикабызда һәм республикабыздан читтә дә. 
газета- журналларда каләмдәшләребезнен әдәби-публицистик әсәрләре еш дөнья күрде 

Әдәбият һәм сәнгать елында "Йосыф" балетын сәхнәләштергән композитор 
Леонид Любовскии. биюче Нурлан Канетов. шагыйрь Ренат Харис Россиянен 
Дәүләт премиясенә, азучыларыбыз, шагыйрьләребез: Рабит Батулла. Равил Бохараев. 
Марсель Галиев. Рафаэль Мостафиннар Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт 
премияләренә, шагыйрьләребез Газинур Морат һәм Ләбиб Лерон Республиканың 
Муса Жәлил исемендәге премияләренә лаек булдылар. Дистәдән артык 
каләмдәшебез Язучылар берлегенең әдәби премияләре белән бүләкләнде Балалар 
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язучысы Рафаэль Газизов Халыкара Андерсен исемендәге дипломга лаек б\ тлы 
Әдәбият һәм сәнгать елында тезевидение. радио, барлык массакүләч матбугат 

чараларында әдәбиятыбыз, сәнгатебезне пропагандалау буенча эшләр башкарылды 
Ниһаять «Яна гасыр» телевидениесендә айга бер мәртәбә чыга торган "Әдәбият 
дөньясында" исемле даими рубрика булдырылды Бер суз белән әйткәндә. Әдәбият 
һәм сәнгать елы. ул безнен иҗат берлегенен һәм иҗади, һәм социаль-иҗтпмагын 
активлыгын сизелерлек арттырды 

Әмма шунысы да бәхәссез әдәбиятыбыз һәм сәнгатебез—анын сакланышы, 
үсеше мәсьәләләрен хәл итү ул бер ел кысаларына гына сыеша алмый һ ә м без 
бергәләп үткәргән, хезмәт куйган әдәбият һәм сәнгать елы бәйрәмнәр елы гына 
түгел, ә киләчәк өчен җитди уйланулар, эзләнүләр елы ла булды Узган елла 
ДИСТӨЛӨрчө мәдәни чараларны уздырганда, әдәби-мәдәни мирасыбызны барлаганда. 
Ана телебезне саклап калу һәм үстерү—гомумән. халкыбызның милли йөзен саклап 
калу һәм туар буыннарга лаеклы тапшыру өчен. һәрбарчабыэнын ута дә җавапны 
икәнлегебезне тагын да ныграк тойдык 

" К а з а н утлары" журналында басылып чыккан Республика Президенты 
М.Ш Шәймиен белән әнгәмәдә. безнен уйлавыбызча, нәкъ шунлык жвваплылыхка 
нигезләнгән иде... Әлеге күләмле язманы, без һичшиксез, бүгенге көндә 
Республикабызның рухи потенциалын көчәйтүдә Дәүләт һәм иҗади җәмәгатьчелек 
мөнәсәбәтләренең, хезмәттәшлегенең яна формаларын, ысулларын билгеләүгә 
омтылыш лип кабул иттек Илбашы безне. Әдәбият һәм сәнгать елында \к дистә 
елларга алга карап әд^иятыбыз һәм сәнгатебезне саклап ниц Һәм үстер\ Д0НЫШ\ IBM 
әдәби мәдәни мохитка ныклап үз урынын таба алырлык дәрәҗәгә ирешүне максат 
иткән Программа төзүгә ачыктан ачык чакыра лабаса' Бу Программа Ләу irfineii 
сәяси-икътисади мөмкинлекләренә генә түгел, ә чын мәгънәсендә Азгын хәзинә 
булган Милли интеллектуаль һәм иҗади потенциалыбызны актиаташтыр> күркәм 
традицияләребезне яңарту һәм кин куллануга нигезләнергә ипли 

Язучылар берлеге идарәсе шундый Программа төзүне кичектергесез рәвештә 
кирәк дип саный һәм аны төзүдә без турыдан-туры катнашырга ә>ер булуыбызны 
белдерәбез 

Хөрмәтле каләмдәшләр! 
Узган елның әдәби иҗат буенча төн йомгаклары турында махсус докладлар 

әзерләнүен һәм Сезнең кулларга таратылуын искә алын мин \\ чыгышымны 
берничә мөһим проблемага һәм вларны хәл ип, чараларына багышларга 

Беренчесе j 1 яшь әдәбиятчылар [әрбнялөү 
Әдәбият һәм сәнгать—ул. ниндидер катып калган статистик халәт түгел в җанлы 

хәрәкәттәге, табигый усештөге процесс Әдәбиятта һәм сәнгатьтә буыннар алмашы 
ла чор дәверләргә жжмгыятьтөге иҗтимагый мөнәсәбәт пргв бәйле көлдә габи ый 
рәвештә о\ най \ор.\ Әдәбиятыбызга Тукай. Әмирхан Исхакый Галимҗан 
Ибряһимовлардан им Гакташ. Жәлил. Кутуй. Туфаннар. Исәнбәтләр ки.и.<и 

ЕНИКИ ир Б. in in рои. tap Гибки Хакимнәрдән сон К) нявляр I ЫЙ ЮЖСВЛар 
Ахуновлвр, Мөһднсвлөр 

Инде <1>.*1м\ шиннар Әгъләмнәр, Ркаил Зәйдуллалардан сон исемле Буыннар 
булмасмы'—дигән шик-шобһә м р \ р и н с ь и i\ ie i иде СОҢГЫ 15 20 елдагы 
буг.иныкдардлн соң, шөкер .и.ншнплоыз МӨЯДВНЫНВ т а п м ы ОМЯТЛС ЯШЬЛВрНеН 
өр 4П.1 буыны чыгыл килә Дистәгә якын яшь цшмйрьлөрсбеэ прозаик 
Гөлнур Корбанова Марш Квбиров Ленар Шәех ГотярлЖвянжт ДОвврЖамвлиев 
ЛИЛИЯ I ЫЙбаЦ) i иим Йолды i \litnit> i .мша }'ii<|iai l .илчән l i m n Ышисн АЛННВ 
Бикмуллинв һәм башкалар Ип юм кчвршгы' буенча чынып 1Врш алып вмбм 
басмаларда беренч( камил асөрләрен бастырыл Ялчылар берлегенен секцияләре 
утырышларында беренч! (штиханнарын готып, һәм. кнһаять Гатврстан мп а\ 
НВШрНЯТЫН В ЛӘМ Ми 1рИф нәшриятыIU.I \ Li.tjVHcH берем ic мил 

рды lap ПЯМВ әсәр Ирен Республнкабы т ы н пмгпллрын ia ы м • 
. 1 1-1ИПЧ1 ы ш л п . с П.1 пдл I л!,1|Ч I.HI Я 1\чыллр ! 

ачык ВКЦИОНерЛЫК азам! ЫЯТе be 1ӘН бер tCki.i I ;I\I,UI.I кушан l м и i.i l ә i..им шова 
исемендәге стипендиялөрж ип беренче чиратта вларга Пишинвикч 
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24 яшьлек Ленар Шәехне Татарстан Язучылар берлегенә әгъза итеп апуыбыз бу 
яшьләргә ышаныч күрсәтүебез һәм лаканлылык йөкләвебез булып тора 2008 елнын 
маена кадәр, ягъни. XVI съездга кадәр алар безнен ижат оешмасынын лаеклы 
әгъзалары булыр,—дигән өметтә калабыз. 

Әмма, яшь әдәбиятчылар тәрбияләү дигән җөмләдән без яшь язучылар. 
шагыйрьләр, драматургларны гына күздә тотмыйбыз, ә тирән профессиональ 
белемле—текстологларны, рус теленнән һәм рус теленә тәржемәчеләрне, татар-
рус-инглиз теленә тәржемәчеләрне. әдәбият һәм сәнгатьнен аерым жанрлары һәм 
төрләре буенча белгечләр әзерләүне дә күздә тотабыз... Бүген нәшриятларда һәм 
әдәби басмаларда бердәм кабул ителгән сүзлекләр житешми... Заман, әдәби 
хезмәткәр—әдәбиятчы дигән профессия кешесен—ижат кешесен әзерләү—Дәүләти 
югарылыкта хәл итүне көтә. 

Бүгенге көндә Татарстан Язучылар берлегендәге 321 каләм иясенен 52%ы пенсия 
яшендә булуы һәм 30 яшьтән 50 яшькә кадәрге язучыларнын нибары 23% ны тәшкил 
итүе безне уйландырырга тиеш.. Без бу мәсьәләне шушы елнын 16 январендә 
Республикабыз Президенты М. Ш Шаймиев белән очрашканда да күтәрдек. Яшь 
әдәбиятчыларны әзерләүдә агымдагы елла ук Казан дәүләт университеты яки Татар 
дәүләт гуманитар педагогия университетының, татар теле һәм әдәбияты факультетында 
10-15 кешелек махсус язучылар әзерләү бүлеген ачуны тәкъдим иттек. Монын өчен 
бөтен мөмкинлекләр: кадрларыбыз—галимнәребез, талантлы азучыларыбыз бар 

Бүгенге кондә Республикабыз әдәбиятының төп терәк-таянычлары булган, 
яшьләре 60 тан узган язучыларыбыз. кайчандыр Мәскәүдә, М. Горький исемендәге 
әдәбият институтында, яки югары әдәби курсларда белем алганнар иде... Әйтергә 
кирәк, төпле белем һәм тәжрибә!.. Хәзер дә андый курслар эшли, ләкин алар түләүле. 
Берьеллык курсларда уку мен ярым евро тора. . Башкортстан һәм Чув.пистап 
Республикалары хөкүмәтләре үзләренең таланты яшьләрен анда укыталар Безгә 
дә быел ук бу мөмкинлекне табу зарур... 

Мин яшь язучыларнын профессиональ әзерлегенә кагылышлы мәсьәләгә гена 
тукталдым... Ә ижат берлегендә аларны даими барлап тору, һәр яшь ижатчыга 
остазлык итү. республикабыздагы әдәби берләшмәләр белән эшләүгә әлегәчә 
игътибарыбыз җитми Мин бу максатта бигрәк тә Язучылар берлегенең Яр Чаллы 
һәм Әлмәт бүлекчәләрендә эшне активлаштыруны сорар идем... 

Яшь язучыларнын беренче китапларын бастырып чыгару, әдәби басмаларда 
аларгл мәйдан бирү буенча сонгы 2 елда сизелерлек алгарыш булды. Киләчәктә 
Татарстан Язучылар берлеге идарәсе һәм Татарстан китап нәшрияты, "Мәгариф" 
нәшрияты, "Рухият", Яңарыш фонды нәшриятларының килешенгән бердәм 
планнарын гөзу кирәк булачак 

Икенче тон МӘСЬӘЛӘ Ул—язучы хезмәтенен рухи яшәешебездәге урыны Ягыш 
китапларыбызның язмышы мәсьәләсе.. Әйткәнебезчә, без әдәбият һәм сәнгать 
елыңда, көзен республикабыз авылларымда булып, анда н-епчеләребезпен көн-
тон эшләп мул ашлык җыйнап алуын, тулы ындыр табакларын, тулы амбарларны 
күреп куандык Соңрак, шул икмәкләрнең илдә бик очсыз торуын, сатылмыйча 
амбарларда ятуын ишетеп бик борчылдык Баксан. безнен хезмәтебез дә авыл 
игенчесенеке кебек икән бит Тирән эстетик эчтәлекле, зәвыклы итеп бастырылган 
к и т а п л а р ы б ы з , дәүләт акчасына бастырылган к и т а п л а р ы б ы з , нәшрият 
складларында—димәк, дәүләт складларында ята. . Шул ук вакытта, китапларның 
сатылмавында дәүләт оешмалары язучыларны гаепли, янәсе китапларны алучы 
юк... Яки, бүген шәһәр, район, авыл китапханәләрендә, уку йортлары, мәктәп 
китапханәләрендә матур әдәбият фонды 60-70% тузганлыгын бөтен җитәкчеләр 
белә Без узган ел булган Мамадыш. Әлки. Биектау. Арча. Яна Чишмә, Спас, 
Лаеш. Питрәч. Әгерҗе районнарында монын шулай икәнен инде ничәнче кат 
күреп кайттык. . Бүгенге көндә дә мәктәпләрдә, җыр дәресләрендә балаларга: 

Мин Чапаев абыемны 
Кинодан күреп беләм. 

—дигән җырлар өйрәтәләр... 
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«НИ ВЛ мчгиж-л..(ч 

КнталларНЫН шчышынла Мәгариф һәм Мәдәният министрлыклары зур рать 
уйный һ м уйнарга тиеш Аеруча Мәгариф министрлыгына чөрәжәгать итәбез Бүген 
бер я 1у'п,1нын бер китабы, ин күп дигәндә. 2000 тира* белән чыга. Бер китапханәгә 
бер китап 1Я гуры килми Министрлыклар дәүләт заказы тәртибендә китапларны 
бастыру һәм сатып алуга һәрчак алынсалар иде Ә без һәм безнен депутатларыбыз 
бу министрлыкларның бюджетларын арттыру өчен үзебезнен сүзне ныклап һәм 
гел Әйтеп торырга тиешбез 

Җыйнал ВЙТКӨНДВ—китап уку культурасын тәрбияләү—анын озак елларга 
исәпләнгән матди һәм башка нигезләрен формалаштыру бүген нн беренче 
дәрәжәдәге бурыч булып торадыр. Без Республикабызның рухи үсешенең 
Программасын төзибез и к ә н . анда ин беренче урынла "Китап уку—чтение" 
Программасы торырга тиеш. 

Өченче мәсьәлә: Ул матур әдәбиятыбызның, милли сәнгатебезнең бөтен дөнья 
әдәби пространстносына чыгуы өчен беренче алшарт булган вдаби тәрҗемә 

Сегодня актуальным остается проблема литературного перевода Данный вопрос 
настолько актуален и проблематичен 

В этом направлении нами уже предприняты первые шаги, и что отрадно амвжлсл 
первые результаты Как нам известно, после XV Съезда писателей быта стлана 
секция художественного перевода fin плавил ее и пестный поэт переводчик Сергей 
Малышев 

1а КОрОТШИ время Сергей Владимирович сумел сплотить вокруг себя около 
десятка молодых литераторов нииыявпцихся переводческой деятельностью 1а 
один год им удалось представить прекрасные образцы переводов на русский язык 
произведении татарских авторов. Это стало возможным еще и ПОТОМ) ч т 
Кабинетом Министров было выделено целевое финансирование в сумме 140 пьи i i 
рублей в рамках Государственной Программы Республики Татарстан по развитию 
и носов 

Кроме того, удалось наладить сотрудничество с Академией поэзии России Были 
при] [ашены специалисты из Москвы во главе с известным пином переводчиком 
Валентином Устиновым, которые в июле прошлого гола в гечение недели вели 
семинар и и и.мних переводчиков Московские к о м е ш вышка оценили работ) 
«команды* ( вргая Малышева Работа цейкягвнпльно была продежаня большая 
Произведения б о л и ювяноств гатарских прозаиков и поэтов, гшпгщдптпгыя ил 
РУССКИЙ язык в объеме 50 г и печатных листов, подготовлены к и пан и к» и приняты 
Гаткнигои i (атом 

К.ik я \жс Iопори i »ю лишь первые шаги А какова же перспектива? Мы 
уверены ото перс пекгивя есть 

Во ПерВЫХ У пае ИМСЮТСЯ K.Lipi.i И основном но ГЛрофесСНОНВЯЫ владеющие 
ПВуыа ин \ ллрешенными т ы к а м и 

Во вторых Наша поэзия Гцтсэа и публицистика вехтоепш кттгтаап штрооов 
русл коя )ы иых чжтате nfl как в республике гак я • ве преде вша 

Однако 1итературный перевод ив ножи сушествоить впиь • счст ипу мазыя 
in ре но ПИКОВ I ребуеТСЯ ИХ юн нам он M I а нч лея те п.ноелн Необходимо ус миопии, 
он ре ie ieuii\Hi kiwtix но и нами ю пераВО ЮОЙ ВЗтврвтуры В И I ОПСЛЬСпич реслуб 1ИКИ 
включив п н бюджетное финансирование. При этом нужно предусмотреть 
включение я uirai rocj афспвииыж •здтелокств профессиональных авршшшжаш 

Псгн но л гагарекон niiepaiypu на русский ЯЗЫК ШИЛ нам бОЛМИИВ во)чожиочи 
выхода на читателей всей Россия через московские оперяоурныя взавимя 

B2(KHiioi\ в связи со 100 ютиомсо ряярежавнмя Мусы Джалиля нам 
преде явить современную пи ipcayn во евоо ил страниго» «Лвпякхлурной 
в 4-х полосном вкладыше 

It мом год) ужа в к п и и м а lonxeapeiowcTi с журтлоы ipj 
ВЫПУСК! НОМерЯ ВСурНВЛа оенешакчнет лшер.ичрнын 1фОЦССС В lai.i;\ 

При содействии Кабжнетя Министров \'\ и МЬааклерства к\ олуры f'l гтгвшпгпвп 
i курив Юм «Дружбам цю юв» Меж цицимнти вообщвсплвом в ж а л пысяэп ссяоаоа 
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Лишенней поэзии России в коние апреля планируется провести в Казани «Фору*) 
писателей и переводчиков Поволжья в рамках Года русского языка в России- с 
участием делегации из Башкортостана, Чувашии. Удмуртии. Мордовии. Марии Эл. 
На форум приглашены также видные московские литераторы. 

Говоря о перспективах переводческой деятельности, стоит сказать, что мы не 
собираемся ограничиваться лишь переводами с татарского на русский язык 
Сегодняшние требования времени таковы, что необходимо развивать переводческую 
деятельность шире: на английский, туреикии и другие языки. Это естественное 
движение в направлении дальнейшей популяризации татарской литературы во всем 
мире. 

Но сегодня мы должны прежде всего закрепиться на тех позициях, которые 
нами уже достигнуты по решению безотлагательных проблем в вопросах 
организации переводческой деятельности. Уверен, мы сегодня готовы к решению 
и более сложных задач в этой области. 

Четвертый вопрос: Он тоже напрямую связан с социальным статусом писателя 
в обществе. 

Творческий союз—это союз людей труда одной профессии—писательской И 
заработную платч. и трудовой стаж, и пенсионное обеспечение—все это писате и. 
имеет за свои писательский груд! 

В течение последних пяти лет в стране производилась индексация заработном 
платы тружеников всех профессий в зависимости от инфляции, но только не 
писателей! 

Последний раз в республике вопрос повышения оплаты писательского труда, 
т.е. размера гонораров, рассматривался в 2002 году—ровно 5 лет назад Здесь мы 
имеем в виду оплату государством профессиональной деятельности писателя-
гонорар за изданную книгу 

Разумеется, такое положение дел характерно не только для Татарстана 
Неслучайно, на недавней встрече Президента России Владимира Путина с 
молодыми писателями было выражено недовольство создавшейся ситуацией и 
выдвинуты предложения по налаживанию отношении: государство—писатель. 

Есть некоторые положительные примеры в отдельных субъектах России 
Губернатор Орловской области Егор Строев установил ежемесячную стипендию в 
сумме 5 тысяч рублей 22-м писателям. 

В соседнем Башкортостане размеры гонораров за изданные книги превышают 
татарстанские в 2.5—3 раза. 

Справедливости ради нужно сказать, что в прошлом году был наведен порядок 
по своевременной выплате гонораров в Таткнигоиздате. но в то же время за книги, 
изданные в 2006-м году сумма не выплаченных гонораров на сегодняшний день 
составляет 30 %. 

Да и гонорары за публикации в журналах и газетах (кроме «Казан утлары») 
оставляют желать лучшего. 

Также довожу до Вас: бюджет СП Башкортостана составляет 6.5 млн. рублей. 
что в 3 раза больше, чем бюджет нашего Союза. У нас в аппарате работают IS 
человек, у них—33 сотрудника 

Мы вынуждены сегодня обратиться за помощью к Правительству, и к Вам. 
уважаемая Зиля Рахимьяновна. чтобы со всей ответственностью потребовать от 
агентства «Татмсдиа» наладить гарантированную систему оплаты труда писателей 
за свои публикации в средствах массовой информации и предусмотреть в дальнейшем 
повышение объема финансирования нашего Союза. 

Социаль статуска кагылышлы пенсия белән тәэмин ителеш турында бер жом ъ> 
суз. Без бу хакта Президентыбызга ла житкердек... 

Буген Татарстан Язучылар берлегендә әгъза булып торган профессиональ 
язучынын "язып яшәгән" еллары Россия законы буенча хезмәт стажы саналмый 
Гәрчә, ул гонорарыннан барлык налогларны һәм шул исәптән пенсия фондына 
тиешле әжерен салып барса да... Бу мәсьәлә буенча Президентыбыз Дәүләт Советына 
ачыклык кергу. кирәкле чараларны күрү кирәклеген күрсәтте. 
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Хөрмәт ie каләмдәшләр) 
Әдәбият һем сәнгать елында без үзебезнен иждт оешчасының социаль паспортын 

төзедек Бу ЯЗучыларыбызга, мөмкин булганча, адреслы соииать нрләм күрсәтү 
максатыннан чыплп лпләнде... 

Бүгенге көндә язучыларыбызнын яшәү-торак шартларын яхшырт; яларга 
медицина хезмәтен күрсәтү, өлкәннәребезнен гаиләләрендә әхлакый психологик 
мохит мәсьәләләре калкып чыкты 

- 4 9 язучыбыз инвалидлар, аларныя 38-е беренче-икенче группа инвалидлары; 
— 32 язучыбызның торак шартлары иҗат белән шөгыльләнү өчен яраклы түгел: 
—26 язучының квартирларына кичекмәстән капиталь ремонт үткәрү кирәк; 
— һ ә р 5 язучының берсе авыру һәм олы яшьтә бут\ сәбәпле ллимн ярдәмгә 

нохтаж 
Ел дәвамында санап үткен ихтыяҗлар һәм мохтаҗлыклар буенча билгеле күләмдә 

эш башкарылды 12 язучыбызны больницага урнаштырып дәвала) 1'"' язучыга 
Татарстан Республикасы Президентының мәдәниятне үстерүгә ирдәме фондыннан 
154 мен сумлык. Язучылар берлегенен уэенен хәйрия юлы белән готкан 
акчаларыннан 26 инвалид һәм акыру язучыларыбызга 53 мен сумлык ярдәм 
күрсәтелде 39 язучыбыз санаторийда дәваланып, иҗат итте... 

Төп хәл итәсе проблема булып, гора* япкя, main гарын яхшырт] мөсьал •• 
Ел дәвамында язучыларыбы шан Мәдәният министр м.п ы на Пре 1И юнтка 
дистәләрчә тапкыр чорәждЛГГЬ итүләр бу i n.i 

Республикасыча һәм бөтен илдә торак Белен гәзыин ителешнен принципиаль 
яна тәртибе урнашып килә һ ә р граждан уэенен торагын яхшырт) мәсьәләсен 
турыдан-турЕ>1 уэенен яшәгән районындагы "Торак агентствосы' бе юн кал итә 
Торак шартларын көйләү буенча без Ялчыларыбызны Республика торак фонды 
агентлыгы белгечләре белән очрашгырьш ан.кплны \л оештырдым И һ н а .ы 
карамастан азучыларыбыз -өлкәннәр генә гүтел кеэмәп яшендвгелөр дә—бу 
мөсьө [өдө Я гучы tap бер геге ['.икемә мөрәҗәгать и ң н е хуп күрәләр. 

Өлкән язучыларыбызнын узләренен һәм балаларынын горак шартларын 
НХШЫрту!а ОМТЫЛУЫН МИН Һич ТӘ и е ш ф | I I ЬЮНМЫЙМ Б) ИӘСЬа 1Ә !•' 
сорауларны яшәү урынындагы '"Торак фондлары" КӨЛ ИТӘ Яна ГӘрТИПТӘ яна 
шартларда... Хәтта бем коткәндәгедән тизрәк Һәм отышлырак га 

Инде «мәңгелек торак-йорт* турында берничә с\ I 16 нчы январь кенне 6) пан 
очрашуыбызда Президентыбыз вафат булган влялылврыбыэны вшрлөү буенча без 
алдагы жые шинлартл ц ы р е п ә н мәсьәләчем икынл.ны ай ырла гулысынча КӘЛ 
me 1.14.иеп анын күрсәтмәсе буенча шәһәр җитәкче юренен күренекле шәхес 1Өрнс 
жирләү буенча Казанда яна урын әзерләвем вйтп 

Хөрмәтле калөмд әр' 
2007 ел республикабыз Президенты гарафыннан Хәйрия елы иш игълан 

ителде Хәйриячелек асылы белән пешеп халкыбызга бик ы ганыш күренеш 
Халкыбытын мәгърифәтчелек гарихы гулысы белән хәйриячелеккә корылган 
1>\ күркәм градация шөкер бүген ы яшм һәм быел j i ы булыр 
яшь буынны бигрәк ы бай яшьләребезне миһербанлы яшәргә төрер китәм 
ышанычта торабы < 

Хәйрия елы иҗатчыларыбыз азучыларыбыз өчен и- осеэ узмаска гиеш Без 
идарәдә һәр я ңчыпыи Рсспубликлбы i мәм ..ренә барып УКуЧЫ u p УКЫТУЧЫ u p 
белән очрашуны анда үзенем китапларым к\ гья гма шрны 6^ юк и 
саваплы хәйрия I j iafl ук Респуб пскабы i ш ы бя га пр Йорт прына ө IKI әр 
йорП ярына шеф И.1К игүне мәхкү.т 1амә I би iге 1Ибеэ 

Узган ел алдагы ел/ырла наф;п бутын каләмдәшләр 
бар ray, а шрны гәэек юн ирү буенча cant tan ннибе пи- ювам ктәргв • •• 

Халкыбызда булган шушы игелекле гамәлләрне у «безмен нжатыбы ш яктырт] 
MieieKie кешеләрнең образын ГуДЫр) ИХТЫВХЛарЫ ы КВД8Ы ИМОреШИ уВЯВф 001 
уй пампы i1 

о.тбәпә я 1\чь икаргам һем башкара алмаган мәсьәләләр гурын ia 
куплел сөйләп булыр иде, хәл итәсе м ә е м ю м р I актын Берысым ы күрергә 
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игътибар итәргә тырышырга кирәк! Шуңа да карамастан, узган ижат елы, 
әйткәнемчә, чын мәгънәсендә актив ижат елы булды. Мин, махсус рәвештә, 
чыгышымда бер генә язучының исемен дә атамадым һәм ижат үрнәкләренә 
тукталмадым. Алар хакында бүген жанрлар буенча әзерләнгән докладларда тәфсилле 
анализ бар Шулардай чыгып, без Әдәби ел йомгаклары турында эшлекле рәвештә 
фикер алышырбыз, киңәшербез дигән ышанычта калам. 

Игътибарыгыз очен рәхмәт! 

Ләбиб ЛЕРОН 

ХӘЛЕҢ НИЧЕК, ТАТАР ПРОЗАСЫ? 

Сүземне күпләргә мәгълүм бер мәзәкле искә төшерүдән 
башлыйм әле. 

Мәскәүдәге Горький исемен йөрткән Әдәби институтка. 
укырга керергә дип, бер чукча килгән имеш 

—Толстойның «Война и мир» романын укыдыңмы? 
Пушкин нәрсәләр язган4* Гогольнен кайсы әсәрләрен 
унылый'1—дип кызыксынганнар моннан имтихан алучылар 
Чукча үзенә сорау бирүчеләргә бераз сәерсенеп каран торгач: 

—Чукча—не читатэл, чукча—писатэл!—дип әйтеп салган 
имеш... 

Яшерен-батырын түгел, безнең күбебез әлеге мәзәктәге 
чукча кебек әдәби әсәрләрне, бигрәк тә каләмдәшләребез язганны, укырга әллә 
пи атлыгып тормыйбыз Үземнән чыгын әйтәм, әгәр проза остаханәсе җитәкчесе 
Марсель Гали «2006 ел өчен Фатих Хөсни премиясен алган кеше буларак, мартта 
буласы әдәби ЕЛ йомгакларында проза буенча чыгыш ясарга әзерлән! Идарә шулай 
хәл итте!» димәсә, мин ошбу көнгәчә әле һаман да «писатэл» булып кына йөрисе 
кеше илем 

Менә ике аИ буе инде мин—укучы: дөрес, укуымда үзгә бер эзлеклелек юк—әле 
«Казан утлары»н кулыма алам, әле «Идел» журналына тотынам дигәндәй, әле генә 
хикәя укыган булсам, шул арада повесть йә роман дөньясына күчәм.. 

2006 ел. шекер, чәчмә әсәрләргә мул булган икән—укып бетерә торган түгел' 
«Казан утлары» белән «Идел»дә һәм «Мәйдан»да, әдәби гәзитебез «Мәдәни жомга»да 
гына басылганнарны күз унында тотып әйтәм әле мин 

Шушы ике ай эчендә жәмгысы 45 хикәя (шулардай унысы—шаян вә каһкаһәле 
әсәрләр). 5 роман һәм кайберләре күләм ягыннан романга көндәш булырлык 12 
повесть күздән кичелде. 

Инде килеп, сүз-үгезнен мөгезеннән эләктереп алсак та ярый; узган ел дөнья 
күргән чәчмә әсәрләр арасында чын мәгънәсендә Әдәби Табыш, Әдәби Ачыш, Әдәби 
Вакыйга булырдайлары. атаклы Исхакыилары, олпат Әмирханнары белән мен кәррә 
кодрәтле, саллы Татар Прозасына Яна Куәт өстәрдәиләре... бармы? Әгәр бар булса. 
ул Татар романы. Татар бәяне (ягъни повесте). Татар хикәясе дигән орфия канатлы 
Ижат Кошларыбыз нинди Уи-Гамьнәр Яссылыгында, кайсы Биеклекләр 
Югарылыгында торып, безнен Күнелләр Иленә юл саба икән 9 Кыскасы, бүген 
синең хатен ничек. Татар Прозасы? 

«Тормыш—тормыш инде ул. мин аны ничек бар шулай кабул итәм».—дигән 
мәшһүр Бернард Шоу Тормышны бар көенчә, үзен күргәнчә генә кабул итү—әле 
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бер НӨрСӨ ӨтерСШ гавамга Яна Сүз әйтәм лип. әһле каләм иясе булырга *ыенгансын 
икән. күргәнеңне натур гея белән сурәтләп, мәгънәви төсмерләргә төреп, ran-гали 
укучыга .и аңлашылырлык кн ары-әдәби кимиядә яза да белергә тиешсен! Б> урынла 
янә бер даһи язучының сүзләрен китерү бик мәслихәт булыр сМии 
киләчәктә әдәби әсәрләрне уйлап чыгарып язудан туктарлар. Язучылар, әгәр алар 
ул вакытта булсалар уйлап чыгарып мәшәкатьләнмәсләр, бары тик тормышта уздәре 
күргән аеруча мөһим һәм мавыктыргыч хәлләрне генә тасвирларлар», һәр нәрсәгә 
нечкә тоемлы сизгер күңелле әдибебез Мөхәммәт Мәһлиев гә Лев Толстомнын 
әлеге сүзләренә игътибар иткән булган икән—ул аларны көнлатегенә теркәп куюны 
кирәк гапкан. 

Мәһлисннен шәкерте, якташы Вакыйф Нуриевнын «Җиленче палата 
повестен укый башлауга ук әнә шу i фикерләр келт итеп исемә килде Автобиографик 
алым кулланып иөһим бер мәсьәләне ку» офыгында тотып язу—әдаон-вашйпш 
әсәр гудыру—галиҗәнап Әдәбиятта моңарчы ла бар иле. Автобиофафик алым 
кулланып, лип кабатлап әйтәм, бирелә сүз һич тә без күнеккән-галәпәнгән мемуар 
әсәрләр хакында бармый I V әдәбиятында мои.пай алым белән язып. гаять кызык 
ВӘ) ЮНЧвлекле вевр tap 1 удырган бер әдип бар—Сергей Довлатов Мин бире I 
Довдатои язганнар бс [ӘН Вакыйф Нуриен повестен чагыштырырга җыенмыйм Бу 
кирәк I., iуам «Туп гурыдан юл нашу i" дигәндәй мин су t сөрешемне элега фәкать 
Вакыйф Нуриен ИЖ81 иткән әсәрләргә гвба гурылыйм Әсәрдер дидем ялгыш 
ӨЙТМӨДем Шаккаткыч чәл МОНарЧЫ балалар очен -Буре кадәр бүрек* дигән 
бердәнбер шаян КИТаПЧЫХ ЧЫГарган Вакыйф Нуриевның у нан ел иа 
берьюлы оч повесте дөнья күрде! «Әбиемә—әфлисун». «Җиденче па юта» һем >Карга 
карагы» лип а и л а алар Исемнәре белән үк үзләренә жәлеп итеп торгам ошбу 
әсөрлөрнен каһарманнары—безнен арабыздагы гади гадөти кешеләр әдәбият 
дәреслекләре теле белән әйтсәк, «кечкенә* кешеләр Вакыйф алар гурында яратыл 
яза Үзе күрен белгән каһарманнарын, аларнын ходык-халөтләрен укучыны 

аңдырырлык итеп сурәтли Әсәрләрендә вакьп вакыт Ибраһим Гази белән 

Ми ре әй ӘМИР, ое la ни МӨХӨММӘ! Mali, шеи бел. к i Ф а ш \ Чос и и Иып мэре -и MI ы рам-
ала. Бу—табигый Уйлап карасаң, без барыбьи да—классик әдәбияттай яралган 
язучылар ич! Кайвакыт зксцентрик. ягъни габигый булмаган образ кертеп 
ш и т epiy lap (М.Ң..1Л.1Н • Kapia карагы» повестенда ли M.IM обра i к м рыт 
сугышта һәлак булган Сөхал өрәге) гадәттән гыш сәер-мөзәк каллөрне укучы 
күңеленд к шөбһәгә урын калдырмаслык men сурәтләүләр Вакыйфка хас 
-Форма үзе ук әсәр i гильд вире нәрсә юк»,—дигән Густав Флобер Вакыйф 
Нуриев .ie.ipi.ipe форма ягыннан да пиле әйткәнемчә яз) ялымы ^t\fi^ бе.ми ie 
гаять үзе екле Ьәм к ы шклы Кыскасы j ган ел uuv Әдәби ачышлар 
берСС берӨГӨЙЛесе НӘКЪ меНЯ Вакыйф Нуриен буЛДЫ КИСӘМ һич 1.1 арттыр) 
булмастыр Вакыйф Нуриенмы олкәм каләмдәше Вакыйф Нур) мин белән моңарчы 
бик пи бу майлар и ie Инде мондый шан понес!ьллр язганнан сон бузам буташтыр) 

( .ңп шр 6j [мае fi.ip. шәт.. 
Мин гагын өч калөмдөшемнен исемнәрен атыйм Мирсәй Гариф И 

Сираҗи һәм И м и Хужин Алар ia узган әдәби елыбызнын Яна исемнәр) 
пыш ыры булып eaii.Libipia бик ГӘ чаклы, минемчә 

МирсәЯ Гариф Чагыштырмача яшь язучының «Тукай һәм Зәйтүнә* дигән 
куым ie бәяненә «И к I» журналы у i бил гарендә урын биреп Һич ia ялгашмаган 
Без Гукайны беләбез иш уйлыйбыз Ләкин Мирсәй Гарифның, шагыйрь яшәгән 
чормы гирөнтен өйрәнеп, Гухайбс юн 1ейтүне мөиәсөбөтенарвзяявшвль нигезләп 
ӘДӘбн ie I м iii.ipevi.ni бирми б) ӘСӘрвН уКЫТвЧ, [ухаЙНЫН янача рухта ВЧЫЛГВНЫИ 
аңлыйсын Безгә мои лып Мөхөббөп Гефснлләмесс укыткан вятордан Фатих 
Әмирхан Шәехзадә Бабич кебек .мин шагайрыюрнен вә мегыщпшларыия а я ш а 
булган самими иәдәббял кичерешләре сзфвшмнаан чираттагы ^н.\ кыйссаларны 
ң WMC< i iex 6i юн көтәргә гена ка ш 

Искәндәр Сираҗи Соңгы вакытта бу автор матур м ә л • ган ел ул 
и u I һәм «Казан утлары* журналында дүрт хикәя бастырды «Ватаным 

Гатарстак» гөзнтендө бер пювесте юнья күрде Повесть белән гулаеы ганышыл 

http://ie.ipi.ipe
http://iii.ipevi.ni


ч ы т м а в ы м сәбәпле, хикәяләр турында гына бер-ике кәлимә сүз: дүрт хикәянен 
дүртесе дә дини рух белән эретелгән, ике хикәянең, <• Тәреле мулла* белән «Күкләр 
никаһы»ның. исемнәреннән үк сизелгәнчә, үзәгендә мулла образы ята Әйтергә 
кирәк, автор ни язасын белеп яза, героиларынын зчкс кичерешләрен, аларнын 
\п гамьнәрен, эш-гамәлләрен укучы күнелендә тәэссоратлы эз калдырырлык итеп 
сурәтли «Гыисметдин тәүбәсе» дә, «Тауларда яз иде» хикәясе дә талантлы кул белән 
язылган. Алга табан тәнкыйтьчеләребез, Искәндәр Сираҗи иҗатын да аерым бер 
игътибарга алырлар, дип уңлыйм 

Инде Илдус Хужинга тукталыйк. Дөресен әйтим, моңарчы мин бу автор и җ а т 
белән ботенләй таныш түгел идем. Баксаң, ул инде «Казан утлары» һәм « Идел» 
журналлары белән күптән тыгыз элемтәдә тора икән. Свердлов өлкәсендә яшәп 
ижат итүче Илдус Хужиннын узган ел «Идел-дә—«Днепр буендагы фаҗига», «Казан 
утларымда «Кызыл тәнлеләр юлбашчысы» дигән күләмле генә хикәя-бәяннәре 
басылган. Минем күңелемә, шәхсән. «Кызыл тәнлеләр юлбашчысы» әсәре аеруча 
хуш килде. Кулымнан килсә, мин бүген үк бу әсәр нигезендә татарча кинофильм 
төшерә башлар идем. Әйе. мажаралы, хыялый бәян. Әйе, укырга бик жинел әсәр. 
Марк Твеннын «Том Соиер»ын. Гаррнет Бичер-Стоунын «Том агай алачыгы»н. 
Джеймс Фенимор Куперның «Соңгы могиканмын, суга сусагандай, йотлыгып 
укыганым исемә төште. Алар да, миңа калса, укырга жинел әсәрләрдән иде. Илдус 
Хужин үз әсәренең кереш өлешендә болай дип искәртеп куюны кирәк тапкан 
«Әбрар Кәримуллиннын казанышлары хакында белмәгән кеше сирәктер. Әдипнең 
киң тармаклы эшчәнлегенең бер юнәлеше, ул да булса. Америка континентында 
тон халыклар белән безнен ата-бабаларыбызнын кан һәм тел кардәшлеге турындагы 
гипотезасы шушы бәянне язарга этәргеч булды». Жөмләдәге «төп халыклар»ны 
индеецлар (авторча әйтсәк, һиндеецлар) дип аңларга кирәк. Унсигезенче гасыр 
урталарында, төрле мажаралар кичә-кичә, чукындырылган татарымыз «Сабуров 
Максим Николай улы», ягъни мушкетер-солдат-матрос Мәргән, аяусыз язмышына 
ирексездән буйсынган хәлдә, нәкъ менә шул индеецлар мохитына килеп эләгә. 
аларнын курку белмәс юлбашчысына әверелеп, шунда топләнеп калырга мәжбүр 
була. Русиянен талап баю максаты белән кечкенә халыкларны үзенә бусындырырга 
омтылуы, канлы сәясәт алып баруы күренешләре лә әсәрдә гыйбрәтле деталь-
картиналар аша укучы күңеленә житкерелә Ошбу кыйсса башына «Хыялый бәян» 
дигән мөһер сугылса да. әсәр миндә чынбарлыктан алып язылгандай тәэсир 
калдырды. 

Узган ел донья күргән биш романны укып чыгуым турында алдарак әйтеп үткән 
идем инде. Болар—Заһид Мәхмүдинен «Һәркемнең үз юлы». Зиннур Хөснинрпын 
«Козгыннар йолдыз чүпли», Фоат Садриевнын «Бәхетсезләр бәхете», Рәфкать 
Кәраминен «Олы юл да сикәлтәле» һәм Рауль Мирхәидәровнын «Үзем хөкем итәм» 
дигән романнары 

Заһид Мәхмүдинен роман тиклем роман язарга алынуына гаҗәпләнмәдем. Ул 
моңа иртәме-соңмы бер тотынырга тиеш иде. Әүвәлге повестьлары шикелле үк бу 
романы да шактый кызыклы гына Игътибар иткәнегез бардыр, Золфәт Хәким 
пьесаларында еш кына бер персонаж—участковый милиционер очрый ЗаҺидвЫН 
да үзе яраткан ш\ндыи бер образы бар. Ул—иблис. Әлбәттә, Иблис катнашкан 
жирдә юньле тормыш була алмый Заһид Мәхмүдинен «Ахырзаман шаукымы» дигән 
яна бәянендә сурәтләнгән вакыйга—Иблиснең турыдан-туры коткысы белән 
кешеләрнең барлы-юклы намусларын закладка салулары турындагы вакыйга шуны 
ачык раслый Авторнын «һәркемнең үз юлы» романын укыганда исә, хикмәти 
Хода. ни Иблис үзе, ни анын кеше кыяфәтендәге образы ялгыш та күзгә чалынмады. 
Аның каравы, көтмәгәндә. Понтий Пилатка юлыктым Әйе, әйе, урыс әдәбияты 
классигы Михаил Булгаковның «Мастер һәм Маргарита» әсәреннән безгә бигрәк 
тә таныш булган прокуратор Понтий Пилатнын нәкъ үзенә! Татар романында топ 
геройны—элекке милиционер, чарасызлыктан контракт белән Чечняга барып. 
аннан акылына зыян салып кайткан Әхәтне Понтий Пилат белән саташтырып 
мәрәкәләндерү идеясе бүгенге көндә бары тик Заһид Мәхмүди башына гына килә 
ала, минемчә. Ә болай, ә й т к ә н е м ч ә . З а һ и д н ы ң романы укырга кызык 
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мим ял нәтиҗәләр! 

Тәнкыйтьчеләр теле белән әйтсәк, җитди әсәр лип саналырга лаек 
Зиннур Хөснияр бәхәссез, әдәбиятта үзен «Кичү» һәм "Трагедиягә ике билет-

дигән киквялөре белән ганьпты Байтак кына нпле-твпвс повестьлар. .Терсәк 
сугышы» һәм «Эттән туган- дигән гирөн эчтәлекле роман-лилогия язып, үзе 
шикелле күләмле әсәрләр тудырырга сәләтле күп кенә авторлар янәшәсендә бер 
баш өстен урын алып торса ла. мин Зиннурны, барыбер, менә шул ппгая жанрының 
бер остасы дип саныйм Гаяз Исхакый. Фатих Әмирхан. Ибраһим Гази. Фатих 
Хосни. Мәгъсүм Хуҗин кебек әдәби ӨСПЗЛарыиын лаеклы дәвамчысы итеп күр^м 
Инде «Козгыннар йолдыз чупли»гө тукталып алыйк Романнын эченә үк кереп 
тормыйм Керсәм, чыгалмам дип куркам Бары шуны гына әйтүне узеыа фарыз 
күрәм ДӨНЬЯНЫН атаклы фөЙЛӨСүфЛӨре язып калдырган бихисап бөек 
гөгьлиматларны җентекләп гирәнтен өйрәнеп, шуларга нигезләнеп саллы роман 
язарга алынуын, аны тагар дөньясына бәйле рәвештә үнышлы гына тәмам пел 
чыгып зәвыклары керле булган укучылар хөкеменә тапшыруын—язучы тарафыннан 
кылынган әдәби батырлык дими ни дисен имле' 

Бу роман хакында шешле-әтрафлы фикер әйтер өчен үленнен лә бм 
әзерлекле булуын зарур Монлыи җаваплы миссиягә алынучылар тәнкыйди калам 
тибрәтүчеләрсбел арасында табылмый катмастыр лип уилыЙы 

Кайнап ТОрГШ Казаннан I.IM.I n.ni.iлы Әдөбн МохнттвН читлә беренче карашка 
тын. әмма чынлыкта тынгысыз авыл җирлегендә—«Их. Мөслим инде нишлим?!» 
дип җырга кергән Мөслим төбәгендә яшәп. әледән-әле юл Щ Ш я IMI.UH tapra бай 
саллы әсәрләр янап уэенен барлыгын даими искәртеп торучы бер н 
каләмдәшебез бар безнен ул Фоат i в грива 

Китап сөюче күпсанлы укучы [арыбыз тарафыннан яратып кабул ите 
җиле» романы очен генә дә үзенә күптән Тукай премиясе бирерлек менә шул 
язучыбыз узган ел «Казан утлары» аша «Бәхетсезләр бәхете» диген роман-
грилогиясенен өченче кисәген әдәби җәмәгатьчелек игътибарына гөкъллм итте 
Язучылар даирәсендә әлеге всарнен алдагы өлешләре дөнья күргәч шундыйрак 
сүз булды шикелле ә шөр ими шап арп i каЛЫЛ бара \ i вакытында я ii,ii! бас I ы pian 
булса, ромапнып тәэсир итү көче, куәте кыйммәте пи ы в пиары б) гыр н к нмеш! 
Җәмәгать, әгәр әсәрдә күләрс.пән м,кч»»ләтәр кип яңгыраш ала икән алар аллар 
утып та актуальлеген ми а имми ИКӘН ул әсәр берничек РВ КСКВрв алмын \. 
1мип,1 бе i.'H күнелне кузгатырлык итеп язы пан всөр ния галымлы укучы беркайчан 

да бизми, киресенчә, ул аны каша каша укый алгысак жанына ГЫНТЫ бИрМӨГӨН 

диеталарча сорв) rapra җавапны барыбер габасына ышанып укый Нишли дә аямый 
Вакыт—Фо.п Садриевнын «Бәхетсезләр бәхете* грнлописе күпләр кызыккан 
шун и.ш li.txci.ic я пшгшка гучар! 

Рәфкать Карами ИҖаТЫ ГурЫШШ СҮЗ aii.ni бяргаНДЯ ВүВВЯ акын -Очар кошлар 
белән ян ә» һәм «Каргышлы паляар* олан көрларел искә гөшврөбеэ Карами 
, .шин кана i.шып яза горПШ ВДИПЛӘрД үп: i ЧНЫЯ ЦЗ \к\чыларыннан ГЫНЯ 
юрган аудиториясе бар Казан утлары»ндя б> генеп 6\ (енеп ач сан рәттән басы тан 
«ОЛЫ ЮЛ ЛА СИКӨЛТӘЛе* романын la \ I чином \емчл КИ UWI меНӘ UJV I 
гугрылыклы укучыларын күз уяыная готыл мжаз яткан һем ялгышмаган Әсәр 
герое Габделнурнын күргән кичкәннәре һичшиксез аларнын самими садә 
кук-1 [әренә la шбанв куш килгәндер 

Бездә un.Mp.tK өйтсах әдәбият ижьясында tee* лектан килгән бар кызык 
КӘЛ Күзөтелв Берәр Түгәрәк дагасы якынлашкан imop бшрәк 1ә ү ten про иик шн 
санаганы ашыгып каударланып күләмле асар язарга готына Гырыша горгач ул 
шн повесть катта роман [врежасена ^к житкерв вв Мои и.ш «спгмул* белен 
языл! инасөр [өрнен байтагы албәп ппыйк килеп чыга Бу сузлер сомы елларда 
«руча продукгав-ежгнв калам чарлаучы күптән гугел генә име яшен 
Галимҗан ГыЙльмановка гурыдаи гуры кагылмый в сыман Чөнки i 
шаукымы белән генә гүгед ^^>и щ ин күл ижи итүче явтордахшбыэдан берсе! 
Әсәр iap< бе (.«н матбугатп ин күп күренүче уя га вай юр нф*шнары in 
гурында ишми кайгыртып горучы я ул hatiMaceiM жзггешә алгара Галимҗан 
кыскасы керма! шкмагая пооел юа янын Беэга азучыныи щ 

7. .к У..МЯ " 
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булуына сокланып, сөенергә генә кала Анысы шулай шулаен да. Тик менә артык 
активлыкнын иҗатка шактый гына тискәре йогынты ясавы ихтималы барлыгын да 
онытмау лаземдер ошбу авторга. Шул исәптән безләргә дә 

Узган ел Галимҗан Гыильмановнын «Идел»дә һәм «Казан утлары»нда ике 
повесте басылды «Илел»дәгесе—«Эт елы». «Казан утлары»ндагысы «Сонгы сугыш» 
дип атала. Мәгълүм ки. әдәбиятта мәтелек тема—«мәхәббәт өчлеге» темасы: икәү 
яратыша, берәү мишәйт итә. Галиябану белән Хәлил һәм Исмәгыйль, кыскасы] 
«Эт елы»нда сүз-вакыйга, аңлашылганча, менә шундыйрак «мәхәббәт өчлеге» 
тирәсендә бара. Янә ярдәмче ике образ бар; берсе—Гадел исемле малай, икенчесе— 
сөйләшә белүче Акколак дигән эт. Галимҗан Гыильмановнын әлеге әсәрен укып 
чыккан берәү, Мәһдиев әйтмешли, «бер иптәш» болай дигән иде : «Кичә генә 
телевизордан кино карадым—анда да эт сөйләшә, кино белән повесть арасында 
охшашлыклар шактый'» Киноны үзем карамагач, артык сүз куертып, остемә гөнаһ 
аласым килми, бары шуны гына әйтәм: эт сөйләштерү идеясе яналык түгел, бе шея 
әдәбиятта монарчы кәҗә хәтле кәҗәне сөйләштерүчеләр дә булды хәтта' Инде 
авторның «Соңгы сугыш» дигән әсәренә килсәк, монысында, чыннан ла бер аэский» 
бар: урысның «Ворошиловский стрелок» дигән, яисә, үзебезчә әйтсәк, «Ворошилов 
мәргәне»дигән мәгълүм киносы белән әлеге повесть арасында җитди генә уртаклыкны 
күрергә була Кинода Михаил Ульянов герое мәсхәрә ителгән оныгы очен үч алса, 
Галимҗан әсәрендә исә Зәкәрия карт, шулай ук, мәсхәрә ителгән оныгын яклап, 
шулай ук, кулына корал тотып, явызлыкка каршы чыга Ә калганы инде, кем 
әйтмешли, техника эше... 

Бәян Ягъни повесть Бу жанрны үз итүче авторларыбыз шактый икән безнең. 
Берничәсе хакында суз булды инде. Тагын кайбер язучыларыбызны телгә алып 
үтәсем килә Марат Әмирханов Сонгы елларда бик актив яза. Иҗади маяны күп 
т> м.шинлыгы күренеп тора Анын «И. кылган догам минем» повестен укучылар 
яратып укыганнардыр дип уйлыйм Әсәр герое Хисам Сабирнын әсирлектә 
интеккәннәре икенче бер язучыбыз Нәби Дәүлинен «Яшәү белән үлем арасында» 
дигән повестенда сурәтләнгәннәр белән беркадәр аваздаш шикеллерәк тәэсир 
калдыра калдыруын. Ә болаи әсәр яхшы кабул ителә. Повестьта сугыш вакыты 
белән бүгенге заман вакыйгаларының бергә матур гына үрелеп, ике яссылыкта 
баруы әсәрне тагын да шыпны, берботсн иткән, дигән унаи фикер калды миндә 

Нәбирә Гыиматлинова Повесть жанрына да, «Идел» журналына да бердәй 
тугрылыклы автор *Идел»дә елга бер мәртәбә повесть бастырмаса, Нәбирә—Нәбирә 
Гыиматлинова булмас иде. Узган ел ул «Күкчәчәк» дигән бәянен журнал укучылары 
хөкеменә тапшырды Безгә ул әсәрне озакламый телевизор экраныннан кино 
рәвешендә яисә Тинчурин театры сәхнәсеннән спектакль сыйфатында күрергә туры 
килмәгәе Гадәттә, шулай була торган иде 

Хәбир Ибраһим Пьесалар язмаган чагында—повестьлар, повестьлар язмаган 
вакытында күнеленә ни хуш килсә, шуны язып тәм табарга яратучы бу авторның 
узган ел «Төнге шаяру» дигән бәяне «Идел» өстендә балкыды. Әсәр абсурдка 
корылган Күәстәге измәдән яралып, гомер буе бала өмет итеп яшәгән ирле-хатынлы 
Борһан-Сафура гаиләсендә пәйда булган Камыр малай турында бу әсәр Таныш 
әкиятне хәтерләтә, шулай бит'! Әмма ашыкмагыз, бу беренче карашка гына шулай 
тоела. Вундеркинд Камыр малай, тумышы белән дөресен генә сөйли торган бала 
булып чыгып, тиз арада «ата-ана»ны хафага сала. Ахыр чиктә, Хәбирнен турыдан-
туры булышлыгы белән, «ата-ана» дигәннәребез Камыр малайны киредән күәскә 
ябып-томалап куя Кыскача эчтәлек шулайрак. Туры әйткән—туганына ярамаган, 
лиләрме әле9 Вәйт, бу әсәрнен морале шул 

Тагын ике повесть турында Икесе дә «Казан утлары»нда басылган Берсе— 
Локман Балы и юнанныкы «Тәкъдирем» дип атала. Истәлек-повесть Кем ничектер, 
мин үзем мондый әсәрләрне укырга яратам. Бигрәк тә әсәрдә таныш исемнәр очраса 
Бадыйкшан агайның әсәрендә андый таныш исемнәр күп мәсәлән. Нәкый Исәнбәт, 
Шәрәф Мөдәррис, Гази Кашшаф, Ләбиб Гыйльми... 

Икенче повесть та—автобиографик әсәр « Жәнбәт ыруы» дип аталган ул әсәрнен 
авторы—Альберт Хәсәнов Бу язучының байтак әсәре мина яхшы таныш Кайчандыр 
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ZOM ЕЛ НӘТИҖӘЛӘРЕ 

бер повестен редакцняларгедөтуры килгән иле шикелле Анын язганнары арасында 
бар әйбәте бар уртачасы дигәндәй... Бу әсәре каи ягы. нәрсәсе беләндер үзенә 
аеруча жәлеп итте мине «Әлеге дә баягы—башыма уклау таягы- дигән сыман 
кикмв! истәлек формасында яналуындадыр мөгаен Әсәрдән бер озечтә китереп 
утәч -Ибраһим абый (биредә суз Ибраһим Гази турында бара—Л Лерон искәрмәсе ) 
оек.» фронтта дивизия газетасында эшләвен, сугышта кергәннәрен .. 
«Полуторка машинасында алгы сызыктан штабка тораташ булып каткан мәетләр 
гүшалган юлдан кайтабыз Ьер урында кар кортенә чумлык Буксоваит итә башладык 
Зыр килен бер урында әйләнеп утырган арт көпчәкләргә дә. кар астыннан гына 
өстерәп чыгарыл, мәетләр тыгабыз»,—дип сөйләде. 

— Кемнәрнеңдер газизләре, бердәнберләре не н гәүдәләре бит иңде бо ор 
бе! әсәрләнеп 

—Сугыш' Фронт' Алар турында уйлап торырга вакыт бармы'1—диегез Приказ 
утарга ашык Үтәчәсән—трибунал' Анда күп сөялешеп [ормыйлар Алып чыгалар 
да, ШВЛ1 маңгаена берне' Синен дә үле гәүдәңнен юл түшәргә китүе нхпш 
куйды агвбы i i 

Вакыт-вакьл ясанны сулкылдатып алган менә шундый детальләр еш очрын 
«Жөнбөп ыруы»нда Әсәрнен җылы, мавыктыр] ыч итеп язылуында ла шул ,. 
зур роль уйнамады микән әле?! 

< и и.икс щер, шәт, әсөрләрнен геле хакында мин бер лә с\ > к> тотма олы ( ^ i 
кузгатмыйча дөрес эшләдем дип уйлыйм И ш ә м е 1 Чөнки беләм күпчелек 
язучыларны» әсәрләре әле журналга тәкъдим ителгәнче үк бу мәсьәләдә шактый 
ГӨЖрибө гуплаган, сизгер редакторларның иләк1 аша .IAA^I ничә мәртәбә иленә 
и м ә н ч ә , кайвакы! иатур-матур җөмләләр белән баетыла да ютта Мим монда 
берәр авторнын әсәреннән, шәп җөмлә, дип өзек китерермен, күклә] 

мактармын, а ул җөмлә исә бөтенләй авторнын үзенеке булмыйча ш И 
журнал ханәсендә уз язма хикәяләре белән әвәрә килүе встена, >ш-ваэыифасы буенча 
чи: [әрнеке белән a лөнергв •• мәҗбүр ителгән» мөхәррир Рканл !өй i\ ланыкы 
яисә "Kai.ni утлары»нда проза бүлеген җигелеп тартучы Камил Кәрим бе юн Mapai 
Закирныкы булып чыкса" Шул-шул аазад .i IMN жллнен кли гарвфгш МОСВНСН ' 

Инде, ниһаять, хикәяләргә дә чират җитте бугай Хикәя - гөзит -журналларда нн 
күп, ип еш басыла горган жанр Б) шулай п\ |ырга шеш га Сүзне яшьрәк 
авторлардан башлыйм; Халисә Ширмән, Хак Шәйхи, Ләйсән Низвмова, Лира 
Ибраһим Вөлиди, Гөлсинә Галимуллииа, Гөлназ Нигъыөтуллина, АЙсыл) 
Имамиева Кара кызык кикаячеларнен барысы да нәфис затлар б) п.\и чыкты 
гүгелме сон? дисәм, Ленар Шәех (к.и»\ Фәнис Мотыягуллин бар икән! Кызык 
парадокс өлкәнрәк калам ияләре яшьлекләрен сагынып язсалар, яшьләр карт 1ык 
гурында, аерым алганда, әби iep бабайлар хакын и я юрга ярата iap Шунысы янә 

ки (ык H.I I лөр^ ' . әсәр гарен ю карч карчык шробразын хәйран матур гына ачалар 
да Мин болан (игәндә, бигрәк ы Ленар Шәех белән Лира Ибраһим Вәлидннен 
«Ба i бабай* бе юн I a ie IA.IH бабай- хикәя мрсн к\ i ю готам 

Э н.мира Шәрифуллинанын мәхәббәт, гаилә акындагы иик асылы ике кикаясс 
игыибары лаек I'ota М\ папурина белән 1'ифә Рахман КИКӘЯЛӨрс |Ә Ир еГС1 1Әр 
нэп ап бер тә кайть угел Киресенчә каяберәүлөрнекенө караган 
шәбрәк га гүгел микән әле Дөре< Рифа Рахманнын «Сөннәтче эби**н • 
азрак «буксовайть иткәлвп» алырга гуры килде килүен хикәядә исемнәре бер 
көрефтән башланган Мәфруза, Мәлихә Мәүлиха, Маһибикә, Маһикамал 
Мөхәммәтгали, Мотыйклар башны нсакгервтгеш 

Узган ел шулай \к хикәяләре басылган Ркаил (айдулла Гуфан Миннуллин, 
! ә м | 1әйнул гин.Радик Фен юн Әнәс Хөсәнов Рафис Гыйззөтуллин Нагыш 

Ф с р д н к а т Бигашев шулай \к юмор осталары Камил Кәрим Фәнзәма 
Аманулла, Рәдиф Сәгъди Галгал Нөхмиев исемнәрен .паи утмөсам Әхәп I аффар 

айткөндәй халык мине дарсм аңламас һәр авторнын и кнкәясе inn кенә лә 

купайтып күпертеп әйтүем гүгел, бик •.к\л ш ы п а н , хәтта әйтер идем ки. ap.ua 
..„, иш вйтерлекларс ю бар Шундыйлардан Бернмчасен, әйтик, Гуфан 
Миңнуллиннын «Җитлегү» исемле дно-хмевясен Фәнзаман Баттадм 

http://Kai.ni
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һәм «Крутой әби» дигән хикәяләрен, Ркаил Зәйдулланың «Яшел чирәмдә сары 
келиндир» хикәясен аерым билгеләп үтәр идем. 

«Әгәр китапны ике тапкыр укып чыгып бу шый икән. аны бер тапкыр да укып 
торырга кирәкми»,—дигән бер акыл иясе Мин бүген телгә алынган әсәрләрнең 
Һәммәсен лә бер мәртәбә укып чыктым. Икенче тапкыр укырга вакыт кына җ и т е п 
Бигайбә! 

Әхмәт РӘШИТ 

ШИГЪРИ ХӘЗИНӘДӘ НИЛӘР БАР? 

Нинди заманда яшәвебезне шәрехләп торуның хажәте юктыр Матди байлыклар 
елдан-ел рухи хәзинәләрне кысрыклап чыгара бара. Кешенең 
эчке дөньясы инде Янарыш чоры һәм аннан соңгы дәверләр 
тудырган р ә с с а м н а р н ы ң , к о м п о з и т о р л а р н ы ң , әдип -
шагыйрьләрнең классик әсәрләрен бөтенләй кирәксенми 
диярлек Икътисад атына менеп атланган һәртөрле 
мененджерлар, алыпсатарлар, чуворишлар теге яки бу иҗат 
кешесенең шәхсән нәкъ менә ана тугърЕ,1 булуын, анын 
фикерләрен үткәрүен һәм һичьюгы теге яки бу күләмдә туган, 
дус һәм якташ булуын гына күздә тотып эш итә Район 
газеталарының гына түгел, республиканың кайбер нәшрият 
органнарының да түләүле китапларны күпләп чыгаруы 
шунын белән бәйләнгәндер. Матбугат турында кануннар 
йомшаргач, «цензура» дигән элекке буки алып ташлангач, 

хәзерге басмачылар теләсә кемнен теләсә нинди әсәрен дөньяга чыгарырга 
керештеләр Искәндәр Сираҗи әйтмешли, ул «чидивырлар» китап киштәләрендәге 
классик әсәртәрне ипле кысрыклый ук башладылар. Китап киштәләре түренә 
ярымнадан. ярымдетектив, ярымәкияти әсәрләр менеп кунаклады. Европа һәм 
Американын ип гүбән сортлы шул «чидивырлары>на үрнәк буларак язылган, 
художество кыйммәте ягыннан рухи азык булудан бигрәк, юлда барганда жинелчә 
«чтиво» (гафу итәсез, бу сүзнең татарчасы. Ходайга шөкер, юк шикелле әле') итеп 
укыр очен алынган китаплар тормыш сабагы да бирми, берәр гыйбрәтле вакыйга 
турында да сөйләми Маринина һәм Донцова кебек әдәбиятка килеп сырышкан 
эшкуарлар элек китапларга ябырылып ташланган укучының ориентирларын 
буташтырдылар, начардан яхшыны аеру иммунитетын какшаттылар. Әллә никадәр, 
ипле бетен гавамга билгеле язучылар, артистлар, фән эшлеклеләре тормышта очын-
очка чак-чак ялгап барган бер чорда, алар миллионнарча тиражлар белән эш итәләр, 
миллионнарча долларлык байлык туплыйлар. Ил күләмендә чын әдәбиятның, чын 
сәнгатьнең бу кадәр девальвациягә дучар булуы, әлбәттә инде, безнең милли 
мәдәнияттәге вәзгыятькә дә тәэсир итми калмый Мин татар халкы язмышына 
шундый куркыныч яный. дип расларга җыенмыйм Ләкин балык башыннан чери 
башлаган икән, тора-бара ул чир аның койрыгына да барып житәргә момкин 
Шөкер, безнең бик күп халыкларны көнләштерерлек язма әдәбиятыбыз бар, шокер, 
безнең Колгали, Сәйф Сарай, Котб кебек борынгы остазларыбыз бар, тотрыклы 
традицияләребез бар, адаша башлаганда юл күрсәтердәй Тукайларыбыз, 
Исхакыиларыбыэ. Такташларыбыз, Жәлилләребез, Исәнбәтләребез бар. Алар эшен 
дәвам итәрдәй замандашларыбыз бар Юлларга маяклар тезелгән, иншалла. 
магистраль юлдан читкә тайпылмабыз 

Узган 2006 елнын Президентыбыз тарафыннан Әдәбият һәм сәнгать елы дип 
игълан ителүе, минемчә, нәкъ менә шул ышанычка, нәкъ менә шул иманга да 
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нигезләнгән буягандыр Текаинын тууына 120. МусаЖәлиднен 100. Татар театрынын 
100 еллыклары, Фатих Әмирхан. Натан Рахлин. Сара Салыикова. А.и 
К.тючареи Нәҗип Жиһанов. Рөстәм Яхин. Габдулла Кариев. Халил Әбжәлилон 
Николая Фешин, Гали Ильясов, Нинель Юлтысва. Софья Гобәилулдина кебек 
күренекле шөхеслөребезнен юбилейлары беэнен бөтен рухи тормышыбызга матур 
төсмер биргән вакыйгалар булдылар Бу мөһим даталарга бүген исән булпш 
язучылардан Әдип М а л и к о в н ы ң 85. Хисам Камаловнын 80 Фзера 
Гыиззәгуллинанын һәм Роза Хәлиуллинанын 75. Клара Бутатова. Фаяз Дунай һәм 
Әхмәт Р.нлитнен 70 еллыклары, инде җитмешенче дистәнен икенче өтешен 
ваклаган Ренат Харис Рәдиф Гаташ Гәрәй Рәхим. Гарифҗан Мохәммәтшиннын 
туган көннәре, 60 дигән рубиконны уза алган Мөдәррис Әгълам, Харрас Әюпов. 
Нур Әхмәдиен. Марсель Галиев. Илдус Гыидажев Рәшит Ягъфәр юбилейлары килеп 
тоташты 

Әдәбиятыбызның тагын бер тантанасы «Казан утлары» журналынын мененче 
саны 'ii.iiv белән бәйләнгән иле Шунысын да әйтик, бу—шактый шартлы сан Бу 
басманың ьлгарлөрен Ире (идентыбы i котлавында әйтелгәнчә, XX гасыр башында 
нәшер ителгән «Өпгасрел жәдид* «Шура» һем «Ан» журналларыннан ю башларга 
мөмкин булыр иде. Шунысы сөенечле бөйрвы тантаналары какытынла без 
журналнын әллә кайчангы сәхифәләренә күңелдә горурлык хисе уата торган 
саннарына да күз сала аллык Анын бай һәм гыйбрәтле тарихын бе ire UT) i wi.ut ШЛ 
сиксән СИГСЭ ярым (кабатлап әйтәм—сиксән сигез ярым1) басма табаклык «Сүнмәс 
утлар балкышы» лигән китап-хропика да СӘЙЛЯ Чынлап та. аны могтәбәр 
журналыбы «пан озын һәм шактый карашлыклы юлын яктырткан эншоиюпеднигө 
тиңләп булыр иле Мәгълүм булганча, бу уникең, басмага багышлан Мөскәү кәт К 
Мәскәүлә гур гангана үткәрелде. Редакция коллективының баш мөхәррир Равил 
ФөЙзуллиннын, китапны төзүче Рафикъ Юнысның - И ie i Пресс» нәшриятының 
бу титаник хезмәтен без ДӘ, һичшиксез, гурлап билгеләп үтәргә тиешбездер Бер 
унайдан. шундый авыр елларда, халык әдәбияттан бер ЮВДӘр ЧИТ гашеп iyp мал ГЛ 
кыенлыклар һәм мәшәкаипәр кичергән бу чорда укучмларыбы на ВВНММ рәвештә 
рухи азык өләшеп торган иҗат коллективына рәхмәт nop генә әйтәсе ки ю Маскөүнен 
кайчандыр миллионнарча гираж белән чыккан журналлары СОҢГЫ е парда хәтта 
дистә меңгә лә тулмаган вакытта «Казан \ I iapi.i-HT.in чашшгырмаЧЯ тотрыклы 

калуы язучыларыбызнын фидакарьлегенә ае, баш мөхәррир Рави i Фей гуллиннын 
тыйгысызлыгына да бәйләнгән Шуна күрә шагыйребезнең Һәртөрле мактауларга 
регалияләргә IW.HI оер ишанда -Дуслык- ордены беләм бүләкләнүе анын map 
шигъриятендә тоткан мәртәбәле урынын i ш \ булса икенче актан Ранит 
ФӨЙЗУЛЛИНШ.Ш тур осш!ыр\ сәләтенә |ә бәйләнгән и ie 

Бу яктан анын "Кланым Татарстан* газетасында т а н тезебез н тмышы өчен 
борчылып юган шигъри гупланмасы аеруча гыйбрәтле 

Иллар күп уя wqupjop кун ущ тлллэркутуя 
Ә гомерләр һарквмт •. i 
Җырым .нит.'/ калык Фчш чан аямый 
Яиюучвяәрир*н* енн >рнч 

in \ i «Ы тыч- [иген әсәрендә Яки 

Файдаяырт т 
Тик шуны* ы tax флкать щ он темам 
Иман чп i и "» «оямыни 

—дип гомуми leurrepen и.иплә ясый 
Бы ГТЫр! ы ИЮНЬ аен I.I Муса Жй Ш i ИСӘМен ИП 1 пар Щ т опера һәм O.LICI 

ака юмия геатрын и куел! ш «Йосыф кыйос юы» ба кгты очен кемпоааггор Леонид 
Любовскийга биюче Нурлан Канетовка һәм гибретго ыггоры шнлинрь Ренат 

I M 

http://iapi.i-HT.in


Хариска 2005 елда әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә Россия Федерациясе Дәүләт 
бүләкләре бирелде. Аннан композитор Резеда Ахнярованын Ренат Харис 
либреттосына ижат ителгән «Шагыйрь мәхәббәте» дигән операсы сәхнатәштерелде 
Уйландырырлык фал бу! «Алтынчәчләрдән. «Шүрәлеләрдән. «Самат»лардан, «Су 
анасы»ннан, «Каһәрләнгән мәхәббәт»тән. «Кәккүк моңы»ннан сон татар авторлары 
әсәрләреннән аерылып торган опера һәм балет театры, ниһаять, милли репертуарга 
мөрәҗәгать итте 

Сүз унаенда Ренат Харисның нәшриятта жиде томлыгы чыгуын, мәшһүр 
якташыбыз Державин шигырьләрен тәржемә итүен, «Казан утлары» журналында 
сонетлары, композитор Мирсәет Яругшнга. шагыйрь Шамил Анакка, исемнәре 
Ренат булган ижат әһелләренә багышланган шигырьләре чыгуын да әйтеп китәргә 
кирәктер Әлеге сонетлар мәсьәләсендә шагыйрьгә минем бер дәгъвам да бар. 
Әдәбият теориясен яшь чактан ук ижатнын төп кануны итеп алган, хәтта күпмедер 
дәрәжәлә консерватив карашлы кеше буларак, мин шигырьнең, бу ныклы, тотрыклы 
формасының төп кагыйдәләрен үтәргә кирәк дип саныйм 14 юлдан торган-
франиуз. итальян, инглиз шигъри кагыйдәләрендә кайбер үзгәлекләр булса да, форма 
мәсьәләсендә даимилек сакланган—мондый әсәрләрнең исемнәре төгәл әйтелми, 
атар фәкать цифр белән билгеләнә, ә әсәрнең төп идеясе соңгы ике яки өч юлга 
салына. Бу жанр татар шигърияте очен бераз ятрак булса да, Шәрәф Мөдәррис. 
Мәхмүт Хөсәен кебек шагыйрьләребез аны гамәлгә керткәннәр иде. Минем үземнен 
дә берничә сонет язганым бар. башка каләмдәшләрем дә ана сирәк-мирәк 
мөрәжәгать итәләр бугай. Сәбәбе гади. бу жанр иҗатчыны катгый кысаларда тота. 
борынгыдан килгән таләпләрнең төгәл үтәлүен сорый. 

Ренат Харис үз ижатында нигездә поэмаларга мөрәжәгать итә Хәтерем 
ялгышмаса, аларнын саны утызга житте бугай инде. Алар арасында, әлбәттә, 
укышлылары да. уңышсызлары да бардыр. Әдәби ел йомгакларына багышланган 
җыелышларда бу хакта үз вакытында әйтелгән иде инде. Бу фикерләр белән 
килешергә яки килешмәскә мөмкин. Ләкин мин аның соңгы елларда аеруча актив 
эшләвен әйтергә тиешмен. Шагыйрьнең «Ватаным Татарстан» газетасында 
басылган «Җилсез дә алма коела», «Шәһри Казан»дагы «Без әле һаман узаман») 
дигән шәлкемнәре дә матур тәэсир калдырды. 

S |ган ел им актив эшләүчеләрнең тагын берсе, мөгаен, Фәнис Яруллин 
булгандыр «Казан утлары» журналында да, "Мәдәни жомга» атналыгында да, башка 
басмаларда да аның исеме гел күзгә чалынып торды. Анын «Без—табигать балалары» 
дигән тупланмасы ихласлылыгы белән укучы күңелен җәлеп итсә, дөнья хәлләре 
турында уйландырса, сискәндерсә. «Нурсөя* дигән поэмасы бөтен күңелләрне 

.1 Менә без бер-беребез белән дан-дәрәҗәләр турында бәхәсләшәбез, үзара 
тарткалашабыз, нәрсәдер даулыйбыз. Ә менә янәшәбездә генә шундый олы йөрәкле, 
фидакарь жанлы бер ханым бар Без анын бу каһарманлыгын сизмибез дә Ә без 
аны дөньяның ин бөек хатын-кызлары рәтенә бастырыр, әллә нинди дөньякүләм 
олуг дәрәҗәләр бирергә тиеш илек. Рәхмәт Фәнисебезгә—ул аны, әнә шундый 
дулкынландыргыч әсәр язып, олылый белде, ирләрчә зур ихтирамын җиткерде. 

Мин бу чыгышымда шагыйрьләрне касталарга, төркемнәргә бүлүне максат итеп 
куймадым Күпмедер дәрәҗәдә субъектив булса булыр, ләкин бәһәләрне зиһенен, 
акылың, тәҗрибәң күрсәткәнчә куярга кирәктер Узган ел «Ватаным Татарстан» 
газетасында ла, «Казан утлары» журналында да, «Мәдәни жомга» атналыгында да 
Гарифҗан Мөхәмчәтшиннын камиллеккә дәгъва итәрдәй шигъри шәлкемнәре. 
шулай ук дүртьюллыклары—робагыйлары дөнья күрде. 

Ярларына кайта инеш. ташый да. 
Идел булам дип ярларны ашый да 
Яны инеш хыяялары ничә кат 
Өшәндерде безнең исәр башны да 

Шигьриятебезнен робагый кебек борынгы төренә Мөхәммәт Мирза да еш 
мөрәҗәгать итә. «Казан утлары» журналыкын оченче санында анын ла робагыйлары 
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басылып чыккан иле һвр шигырьне бигрәк тә анын дүрт юллан торганын шәрехләве 
кыен Анын камил кимәлдә булуын әйтү белән бергә, шигырьмен ү зен мисал ител 
китерү лә ҖИТӘ торганлыр Шуна күрә ул робашинын үзен генә бергәләп укыйк 

Әйтерең хаклыгын эувзд ачыкла 
Кылчыклы булмасын бәяң ашык\ы 
Даһи иҗат түгел тарих боткасы 
Кабып потын бу гиыи СОЯЫП кашыкка 

Я к и 

Бу доИҺНпың tH'pti.mriep -Mun вюре куп 

Һәрбер* енең бәхет к •• \4иң»нзре куп 
«Миңме «Мин»нэр арасында тагын да 
Мин ииңлеге азганга тиңнәре куп 

Мөхәммәг Мирмнын «Мәдәни жомга» газетасында чыккан шигъри тупланмасы 
да укучы игътибарын җәлеп итәрлек Зур- jyp мисаллар китермичә. шагыЙрьнен 
кайбер табышларын гына тел ы алып үтим «Жинеп жннсе t к а т к а н КИЛ 
«Жан һәм ВӨЖЛДН—вакыт мыскалында ». «Өлкән туган өчен »Ш ЮЛ гом 
киселгән...» һ б . һ 6. шагыйранә хакыйкатьләр укучы күңеленә сеңеп кала 

Былтыр 60 яшен бәйрәм иткән Илдус Гыйлажев ү> бәйрәмен Татарстан китап 
нәшриятында басылган «Яраi канга кур,)" жыенпл ы "Мәдәни жомга* атна 
һәм «Ватаным Татарстан» газетасындагы шигъри шалхемнөрс б) 
Доресен әйтергә кир.ж uiai ыйрь бөтен ножүде белән жир кешесе Анын я 
ла «жиде кат күк фәлсәфәсе" түгел, реаль чыннар пос Шул ук вакьп га аш 
жир кешеләренә булган монәсәбәте утилитар түгел—ул тормышнын яшвешнен 
асыл мәп.нәләреп таба, уэенен жигли нөтижалөрен чыгара \<\ • 
сузылган топ һәм җаваплы хезмәте белән w бәй [әнгәндер 

Узган ел татар әдәбияты iyp югалт) ачысы кичерде яшә, рөвеин 
шигърияттән аеры.IIысыI Мөдәррис Әгъләм якты яеньядан кичте ч I уэенен 60 
еллыгын үткәрергә «Халык шагыйре* гигөн мәртәбәле исемгә аек б) (ырга гына 
өлгерде Мәрхүммен моңа шатланырга юньләп вакыты |я булмагандыр Чөнки 

геге дөньяга күчәргә сана) ш гына и <р октябрь 
Президент Указы 24 октябрь вафаты—26 ноябрь Беэнен күн( ; 

калдырган шисьрл мирас кына юата хәзер Ул котылгысыз көн анын 
каләмдәшләренә күпмедер дөрөжәлә әйе. аллан ук билгеле и ie HI 
анын 1ырнакыт оптимистик рухлы б) is ы гына влдал гоогандыр •шып респуб 1ЛК.1 
матбугатында гхөнья күрми com ы шигырьләре иеп,» исәннәргә изгеәма] 

HHI ырым 
Арабыздан вакытсыз киткән кими бер каләмдәшебезне искә гешерт 

и рияты бы ггыр Наис I вмбәрнен • Ачык калган гөрөэам* игән 
бастырь әi ip ил Моңарчы без анын «Баш очымда—кояш* (1991) 
«Козләрем яфрак кон- (2001) [игәм җыпнтыкя юына нплШ к Бер үк 
вакытта әдәбият белгече ю г^юсыйтьче ю гпагыйрь и> булган иҗатчы i 
белән генә санарлык Наи< калөмдөшләренен иҗатын чын ихла< күңелдән 
ала.-ш и м и бе |ү Скмәм беррәпән башкаларга өлге-үрнө] 
гудырды Иренен иҗатына шулкадәр игътибарлы булган Гөлфирә ха 
калөмд енен язганнарын юнып i чм щ очен күп коч куй] ш 
шагыйрь Рәдиф I ггашкя п чын күнаддвн рвямап әйтәсе килә Гагын шунысы 
сөенечле Наиснын шигъриятенә битараф булмаган •:>.1 

калөмдөшенен вафатыяннн сон и т күздән яшьләр чыгарырл) • 

ОЛЫ ИДЫ 

Кайтыш ••:, дидем Ufa i 
• 



Әйттем никлэр генә бу сүзем'-
Кайтып киттең. Наис. оер үзең 
Киттең Казан сәер. буш инде 
Нәрсә дисең "Наис хуш инде». 
Гел сокландым синең талантка. 
Ыргып менгән сыман син атка 
Шигырь дөньясында .җ/идердең 

Зөлфәтнең бу шигъри тупланмасы беркемне дә битараф калдырмагандыр Аның 
«Каны кызган кыргый ат». «Аунадыңмы чын чирәмдә*. «Аңлашылыр». «Асрама-. 
әдәбиятыбыз классигы Әмирхан Еникига багышланган «Ифрат кадерле хатирә» 
шигырьләре дә үзенең яшьлегенә хас көчле накад белән язылган. Зөлфәт узе үк 
куп кенә әсәрләрендә бүген дә ат тота—шигырьләрендә ат образы әледән-әле 
кабатлануы тикмәгә генә түгел. 

Кайчандыр Золфәткә беренче шигъри сабаклар биргән Рәдиф Гаташ га еле т 
уйнатырдай ир-егет. 65 ен тутырса да. анда шшъри дәрт ташып тора Аның «Казан 
утлары»нла чыккан «Гомер сәхифәләре», гәрчә кайберләре инде электән таныш 
булсалар ла. «Ватаным Татарстан» газетасындагы тупланмалары. «Шәһри Каэан»дш ы 
гарәп мотивлары һ. б. бүгенге ин таләпчән укучының да игътибарын жәлеп итәрлек. 
Без бу шагыйрьне элек-электән «мәхәббәт жырчысы» буларак беләбез. Ләкин еш 
кына ул дөньяның олуг илһамчыларына—һөнәрдәшләренә дә мөрәжәгать итә. Бик 
табигый гомумиләштерүләр дә ясый. Мәсәлән. «Былбылга эндәшү» шигырендә ул: 

Югалтмаслармы соң моңны? 
Сез—Боек Былбыл иле. 
Моң—гомумдәүләт байяыгы 
I i ми | м дә) ит теле.— 

дигән нәтиҗәгә килә. 
Узган ел ин актив ижат иткән шагыйрьләрнең тагын берсе, мөгаен, ул—Роберт 

Әхмәтжанов булгандыр. Анын «Казан утлары »ның 12 санында басылган «Кичке 
гәрвэаяөр* пиклы аеруча дулкынландыра. Ул укучыны фикеренең кыюлыгы. 
гамәлләренең сафлыгы, риясызлыгы белән жәлеп итә. 

)т күңеле счяк кинәмени 
Кем cum Гшрссн нәни үксе/.:)'' 
Өрегез сез. бу бит Чечня түге: 
•1'әл.н /чин дә түгел бу сезгә' 

Автор бу шигырен 

Ачык ит own шзОә тәрегә дә!— 
Топерантлык безнең фиркадә 
Этләр бәйме булып торсынмыни 
Бездәй бәйсез. 
Демократик респуб шкада?! 

Мин аның «Әле ярый.. ». «Теләү» һәм башка шигырьләреннән дә шундый ук 
уңышлы, ут чәчрәп торган юллар китерә алыр идем «Ватаным Татарстан» 
газетасындагы ике әйбәт тупланмасын да телгә алыр идем. 

Шулай да гаять үзенчәлекле шагыйребез Рөстәм Мингалим турында берничә 
сүз әйтмичә мөмкин түгел Күпмедер күләмдә язмыш трефыннан кыерсытылып, 
каләмдәшләре белән еш аралаша алмаса да. кулыннан каләмен төшергәне юк 
акын «Казан утлары» Рөстәмнең «Минем белән яши хатирәләр» дигән гомер 
истәлекләрең һәм «Мәдәни жомга» анын тагын бер шигъри бәйләмен бастырып 
чыгарды Анын шигъри планкасын һаман да шулай югары тотуы сокландыра. 
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aofifi ЕЛ ц.г1иж,1.[.-.1'К 

Инле әйткәнемчә, узган ел юбилейларга аеруча бай булды Шагыйрьләребез 
аерым китаплары белән дә. газета-журнадларл а басылып чыккан тупланмалары 
белән дә хисап тоттылар 

Татарстан китап нәшриятында Клара Булатованын "Каурый каләм—жил атым-
Нур Әхмвдиввнен «Абага чәчәге». Шәмсия Жиһангированын -Ак күлмәгем». Рәшит 
Ягъфәровнын «Тул пар моны» дигән шигъри басматары дөнья күрде Бу китаплар 
хакында көндәлек матбугат, радио һәм телевидение күпмедер ләрәжәлә мәгълүмат 
бирде инле. Мин алардагы бәяләр белән нигезлә килешәм Юбилейларга хас 
мактаулар күп булса да. ул материалларны хупларга кирәктер 

Боларлан тыш нәшриятнын уз планы тәртибендә Рази i Вәлиемнен дүрт TOM.II.III.IH 
тәшкил иткән басманын шигырьләрдән тупланган китабын. Гөлшат Зәинашеванын 
шигырьләрен, җыр текстларын, сәхнә әсәрләрен эченә алган «Саиланчалар*ын. 
Салисә Гәрәеванын «Йолдыз айгырлары». Фирая Зыятдинованын «Безне 
Рифә Рахманнын "Айлы күлдәвекләр», Рифкать Закиропнын «Жан җылысы» Гакыйль 
Сәгыйровнын «Йорәк сере». Шәүкәт Галелшанын «Чоңгыл» китапларын АЛ узган 
елгы шигъри унышлар рәтендә атар илем 

Яшь каләмнәргә ДӘ лаеклы урын бирелгән Айрат СуфиярОВ Рәис Абдулла. 
Гөлнур Корбанова шигырь соючеләр алдында беренче чирканчык алганнар 
Иншалла. киләчәкләре матур булыр дип фаразлыйк. Өлкәннәрдән ип ie әллә канчан 
азау теш чыгарган Басыир Рафиков. Хатип Касыимок. Чыңгыз Мусии булдыра 
алганча үз шигъри авазларын укучыга җиткерергә тырышканнар Гөман 
татарларыннан унлап автор әсәрләрен гуплаган •Мин—Себер гатары» дип 
исемләнгән китап та торле төбәкләргә таралып яшәүче миллөтебеэнен ишәешенә 
бер шифалы импульс булыр дин уйлыйм 

Узган елгы әдәби продукция арасыннан мин тагын Равил РахманнНЫН -Мен 
чакрымга —мен чакрым» китабын һәм «Казан утлары» журналында чыккан 
шигырьләрен аерып a.n.ip идем Мин ранима лил.и МЫМВ8 .шып AIII.III I.IIHM 
ҺӨЫ ia.1.urn.HI ГОНКЫЙТИе булуына бер СОКЛаНГаН илем инле Үл ЮЛЫ v i мине камил 
и ип ырьпөре һәм аларга салынган иөгъна к фикерләре белән гаҗәпләндерде лш.ш б) 
әсәрләре халкыбызга булган ихлас мөхөббт IWM гугьрылык хисләре бе вн сугары нан 

// Тәңребез иң бир вея а 
Җыиыбыяго! 
I I1.1/> твх WM/.I/I пичик 

Тагын бер шагыйребез нжатыма игътибарны юнәлтәсем, гел очында 
юрган фикергә хилафлык китерермен шикелле Татарстан китап нәшрияты Нур 
Әхмә иевнен шактый калын i м басма гвбак чамасы) «Абага чәчәге игөи китабын, 
«Мәдәни жомга» атналыгы шигырьләр пнклын баСТЫрЫЛ ЧЫГарДЫ Мин б) 
шагыйребе men иҗатын күптеннвн nnp ie ^ «теп ки юн ишанында rote рецензия 
да м наным булды Анын нжддн үсеше һөркайсыбызнын күз алдын 
каләмдәшебе)нен фикер тирәнлегенә, шигъри табышларына игътибар ктканнврлер 
\ яр i.i авторнын карашлары кнндегс вә шигъри габышлвры в бар Ь> шигырь 

пиччетәрне һичпшкееч. с ое иде рӨ 
Ә мен.» анын «Казан утлары»нда чыккан «Дөрдыәнд» поэмасы мине 

k,i втьлөндерө алмады Югыйсә бөтенесе юрес көмлалөр төзек рифмалар тел 
iciii гидерерлек гүтел Ләкин поэма кебек катлаулы аэшр ече рсөдер уйлап 
җиткерелмәгән шикелле Укучыны киерөнкелектв гота горган т а пружинасы 
юк бугай өсөрнен Чорлар чатында бераз атъграбрея калган юкмн һичшиксез, 
ак н.|м\ч. п.1 Дар т ө н men шәхси фаҗигасен ia күрәсе киле Әсәр n n.ipii.ien горган 
iHMin.nip.iK «ботак ир» 1-1 б) ica шагыйрь клипы rj гырак ачар нае Хрестоматия 
хакыйкатьләре бе юн генә гормышнын бар кап taj пдиапын ачын бетереп 6j шый 

Гатар HI HI ьрияте U4J4.HU ы я бай ш гыАбрө! к ю ч нан е i мнпгбугатгв йә юан 
1ПГЫК ввТОрнЫН .к.'|>' 1вНЬЯ күргән Бемыа (матка килүче' miii.mi.ni .та бик сиен lepie 
\\ии н н д е Луиза Янсуар Резина Мөхияр Фәүзия Солтан кебекләрне үзенен 
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гыйбрәтле сүзен әйтердәй, өлгергән авторлар рәтендә саныйм. Ин сөендергәне 
авылдашым Рифат Сәлахов булды. Анын ижатын шагыйрьләр секциясендә 
тикшергәндә, һәччә кешенең фикере бер иде—оригиналь фикер йөртә, табышлары 
үзенчәлекле, перспективасы зурдан Университетның юридик факультетында укыса 
да. анын дөньяны шигъри күзаллавы тирән—шигырь әлифбасын, әдәбият тарихын 
филологлардан бер дә юш белми. Анын «Иделем акчарлагы» бәйгесендә «Гран-
при»га лаек булуы күп нәрсә турында сөйли Рифатның тагын бер яшь к.тләмдәше 
Ленар Шәех та күнелдә зур өметләр уята. һәрхәлдә анын көндәлек матбугатта дөнья 
күргән шигырьләре әдәби җәмәгатьчелек тарафыннан һәрвакыт әйбәт каршылана 

Узган ел шигъриятнең поэма жанры беркадәр торгынлык кичерде шикелле 
Инде телгә алынганнарыннан тыш. уңышлылар рәтендә Лена Шагыирьжаннын 
«Галәм кисәтүе* дигән фәлсәфи пландагы поэмасын. Рәннф Шәрипоннын «Меңнән 
бер өлеш» исемле лирик әсәрен генә атарга мөмкиндер. Алар. һичшиксез, жанрнын 
кырыс таләпләренә туры килә. Шулай да Рөстәм Зариповнын «Фоторәсем", Uim 
Фәизинен «Янам-сызланам». Фирдәвес Әһлиянен Бакый Урманчега багышланган 
• \ | ц иел балкышы». Хәнәфи Бәдигыинен «Дала бөркете». Резеда Вәлиеванын «Муса 
Жәлил» поэмасыннан өзекләр минем күнел кылларына кагыла алмады. 

Тагын бер өлгергән мәсьәлә—ул «Татар поэзиясе антологиясе-нең яңа басмасы 
кирәклеге Моннан 50 ел элек чыгарганы искерде дә искерде иңде. Сонгы ике 
томлыгы да бүгенге таләпләргә жавап бирми. Чонки анын борынгы чорны 
яктыртканы да. бүгенге заманга караганы да тулы түгел—бу хакта Рәдиф Гаташ 
матбугатта жентекләп язып чыкты инде.Ул басмага безнең үткән гасырлардагы 
бик күп шагыйрьләребез кермәгән Совет чорына караганы да Ленин һәм партия 
турындагы шалтыравыклы әсәрләр белән тулы Өченчедән, антологияләр roiy 
приннибы сакланмыйча, авторлар туган еллары буенча түгел, язучылар берлегенә 
керү вакытына карап урнаштырылганнар Андый акылсыз фикер кем башына 
килгәндер—циви.ш (апиядс халыклар беркайчан да болай кыланмый 

Менә ничә еллар инде без язучыларның белешмә китабы турында сүз алып 
барабыз. Аны көтә-көтә тәмам көтек булганбыздыр Ул редакцияләргә дә. иҗат 
оешмаларына да. җитәкче даирәләргә дә һава кебек кирәк! Энциклопедиялеге кыска-
КЫСКЯ мәгълүматлар белән генә булмый 

Алдагы бурычлар—мөһим, ижат көчләре—әзерлекле. Заман кыенлыкларына 
карамыйча, фидакарьләрчә ижат итәсе бар—нишлисен, язмышыбыз шундый инде 
безнең. Гел болаи гына бармас әле бу дөнья. Иртәгә чыгасы кояшны шатланып 
каршыларга язсын! 

Г а л и А Р С Л А Н О В 

Е Л Л Ы К Д Р А М А Т У Р Г И Я 

- ^ * %| Гатар драматургиясенең еллык үсеше үтк.т белән киләчәк 
| арасында бара Шуна күрә бу туктаусыз процесстагы үсеш

е р - I үзгәреш тенденцияләре, проблемалары кичә яки бүген генә 
6тЛ t I ачыкланган-билгеләнгән нәрсәләр түгел Аларнын кайберләре 

I (мәсәлән, миллилек яки татар идеясе, милләтпәрвәрлек) йөз 
g ^ f ^ ^ ^ Н егерме еллык тарихы булган эурлраматургиябызнын ин беренче 

^ ^ Р З Р ^ ^ Н I әсәрләрендә үк билгеләнеп бүгенге көнгә янарын күптөрле 
^Шш^^Ш I сыйфатлар белән баеп яңадан әйләнеп камка икенче гәре исә 

I чагыштырмача күптән түгел, ягъни сиксәненче-туксанынчы 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ҷ̂ еллар чигендә формалашты, үсеш алды Андыйлар да a 1 Гүге i 
Чөнки кинәт ү (гәргән вәзгыят. ил. халык тормышындагы көтелмәгән борылышлар. 
әлбәттә, тормышның үзенчәлекле көзгесе булган театр сәнгатендә.я на азык бирә 



•taw, K;I Н Э Т И Җ ^ Ш Ч - ; 

килгән драматургиядә чагылыш табарга тиеш иле Һәм б> агудай буяды да 
Гасырның СОКГЫ ДИСТӘ ярым елында иллә «үзгәртеп кор>» игълан ителеп, азмы-

күпме демократия җилләре исә башлагач, милли автономик республикжшрш сәнгать 
үсеше очен элеккегә караганла да тискәрерәк шартлар барлыкка килде Дәүләт 
шпацияләре күпкә кимеде. Тотрыклы булмаган икътисад, халыкнын бай һәм ярлы 
катламнарга бүленүе ин элек матди яктан бер яклаусыз калган ижат зыялыларына 
•сукты» Көтелмәгәндә кыргый базарный болганчык иетаУопоттюрг уртасында калган 
сәнгать әһелләре, шул исәптән драматургларда, яшәү очен кирәк б> пли квндаяек 
минимумнан да мәхрүм калдылар Дәүләт тарафыннан бирелә горгвн взыы-купые 
ЯрДвм, ижат оешмаларына бүленгән торак-фатирлар күпкә кимеде Әыма м.или 
яктан драматургия үсеше өчен шартлар авырлашса ла. базар икътисадынын кайбер 
ун.ш яклары да булды Әйтик, демократияләштерү процессы иҗат әһелләре иреген 
В игәче буып килгән тоталитар режимнын тоташ идеоюгик контроленнән азат итте 
Ддресрөге, идеодспос ориентирлар бөтенләй юкка чыкты Б> исе \ s чирагында нона 
кадәр әдәбият сәнгать хезмач иткән аерым сыйныф мәнфәгатьләрен читка гтөреа, 
гомумкешелек кыйммәтләрен, кеше гомере кадере, шәхес иреге проблемаларын 
алга куярга, милли үзанны үстерү, тәрбияләү миенә керешергә б) плпты Башланып 
киткән бу процесс драматургияда ин элек илшшагый-еаяси драма жанрын ш 
р.и111.1 Нәтиҗәдә тоталитар режимны, бюрократик система функционерларыи фаш 
итә торган Т Миннуллиннын «Бажа мал түгел, кәжә гуган гүтел», * Хәкиммен 
< Гелсе 1 күке", «Легионер», V Бвтуляанын •Җимерелгән бәхет кебек әсәрләр 
Д up i,t готалитар система машинасына шөгео җимерелгән сытылган кеше 
язмышлары, гаилә бәхете, Сталин ГУЛАГ- iapi.i корбаннары фледиясе һәм бүгенге 

көндә юмократия исеме астына коскан, ләкин кеше шәхесен и к>, иш ым жнр бе 1ән 
гигезли iopi.Ni бюрократик система идарәчеләре гурында суз бара Б) әсәрләрдә 
авторлар күп очракта кеше шәхесенә каршы юнәлтелгөн вдарнын даннарын 
гер эткән, җинаятьләрне, куркыт] алымнарын, геррорны сәнгать чаралары 
ярдәмен \а "пичщмрнр1 1"» men ачуга, кире кагуга ирешәләр 

Готалитар режимнын аяусы * сәясәте нәтиҗәсендә аерым шәхес юр генә гүтел, ютта 
Кырым гатврлары карачай, ишми һ б кебек бетен бер гвркем ка n р 
мен юнеп, үэ гуган илләреннән щищ өчен бөтен юй mapi шр б) шатан чип жир иргә 
сөрелш [өр Быел язылып «Яна гатар пьесасы» конкурсына җибәрелгән ими анар 
арасында делерташшлангөн Кырым гатврлары күргән коточкыч афш вәхшилекләр, 
гаилә бөхетсезлеклөренө багышланган «Бакчасарай гөлләре» исемле мелодрама ш 
бар Үзен "N"77- лик билгеләгән автор әле милли драматургнябызда Ь 
чагылмаган өр яна гемага мөрәҗәгать шел. иона кадәр аерым шәхес я!мышы 
кысаларында гына vuiii.ip.iian б) iyp геманы бөтен бер калык язмышы ал гр 

масштабына күтәргән Сәнгатьчә нилөнеш ятыннан кайбер кий әр булуга да 
карамастан (әйтик, сюжет лнниясеню бераадар саема Буенча үсүе, милли гореф-
гадәтләр бирелеше), гому» алганда әсәр гоатрларыбыанын нгълаэярьоа лаек 

. (емократия жи ларе гә сирен ю гатар ха [кын ш ^ i милләтенен чын гарихына, 
әдәбият сәнгатенә карата көчле кыэыкс j уянды Маданняггебезнен ертыл 
и н и,и или. ян (ырылган, яки башкача юкка чыгары пган 6i ш бар шу, 
и|Ш'ц щи; п.пил.ш (i.i OkHHipi. инкын ибыкнан СОН ЧИ1 НЛЛӘрЛӘ аШӘГӨН I 
Исхакый, ( Макс) ш ' I ' Гукгарои и Акчура кебек бөек шакесляресЗеанен юпиш 
мирасын, саф исемен калыкка кире кайтар) пие ) i шу шя үк аемократнянеи iyp 
к.илиһ .1. ми си мәдәни юрМ1. AH ы i>|i вакыйга 6) ii.ui Бәя мнсры чакка 
1М\ i.ipi.i лил i иш nv lapax ip.!M.n\pi л,(рыбы i Октябрьга кадәрге чорда yi l Камка, 
I Исхакый Ф Әмирхан, К Гинчурин кебек oayi аднлларебез башлап • 
инк кирәкле ипне гатар ка ишнын ми i ш \ шнын уят) гөрбиалө^ «цен яна ин 
гергезеп җибәрделәр Шунысын аа әйтик, 6j адым бик вакыт ш һәм кирәкле иде 
Чөнки сәнгать үсеше беркайчан да идаологмк бушлыкны күгәрми Коммунистик 
н tea i шрнын бөясе гөшкөч, в lap урынын ми i ш идея, гомумкеше »к кыймы ми 
.1 н бик габигый, урын ш 6) i ш 

Соңгы еллар И цшматур! 1арыбы I, геатр lap гатар ка цсынын менталитетын 
I сда^ милли узанын үстерү буенча берничә телештә ш 

ш 

http://iopi.Ni
http://vuiii.ip.iian
http://ii.ui


Шуларнын ин беренчесе—сәхнә әсәрләре ярдәмендә халкыбы юын данлы тарихын, 
боек шәхесләрен гәүдәләндерү һәм шулар аша тамашачыларда, укучыда милли 
горур [ЫК хисе тәрбиялә) Үзгәртеп кор\ елларында сәхнәдән гәүдәләндерелгән бөек 
шәхесләребез рәтенә Ю Сафиуллин әсәрендәге «Идегәй», Р Хәмиднен "Хан кызы.. 
М. Маликованын «Сөембикә» пьесаларындагы Сөембикә образларын да кертеп 
була. Ә Р Батулланын татар, башкорт, казакъ халыкларының уртак шагыйре 
Акмуллага багышланган «Юл газабы» шигъри трагедиясе үзенчәлекле формасы, 
аерым актер-баш каручы га тәгаенләнгән булуы белән игътибарны жәлеп итте. 

Шул ук авторның «Жимерелгән бәхет» пьесасы да Заһидә һәм Кәрим 
Тинчуриннар, Гаяз Исхакый, Габдулла Кариев, Фатыйма Ильская кебек боек 
сәнгатькәрләребезнен бөтен бер образлар галереясын тәкъдим итүе, аларнын 
тормыш һәм ижат биографияләренә өр-яна фактлар өстәве белән кызыклы 

Быелгы сезонда да драматурглар һәм театрларыбыз бу өлкәдә шактый үзенчәлекле 
эш башкардылар Югарыда аталган «Яна татар пьесасы» конкурсына килгән әсәрләр 
арасында үзен «Гөлназ» дип атаган авторның «Гәүһәршад» пьесасы, Ф. Галиев һәм 
Р Әюповнын Казан яшь тамашачы театрында куелган «Җырларым», « Печән базары» 
спектакль-ком позицияләре әнә шундыйлардан. Борынгы тарихыбызда тирән эз 
калдырган Мөхәммәләмин гая кызы Гәүһәршад тормышының аерым бер чорын 
күрсәткән һәм М Жәлил, Г. Тукай кебек бөек шагыйрләребезнен иҗатларын 
популярлаштыру максаты куйган бу әсәрләр бәлки зур драматургия таләпләренә 
җавап биреп тә бетермиләрдер. Әмма мондый омтылыш-эзләнүләр драматургиядә 
дә. театрларыбыз репертуарында да сакланырга тиеш. Чөнки югары сыйфатлы әсәрләр 
буш урында, иомшартылмаган туфракта барлыкка килә алмыйлар 

Татар халкының ченталитетын, гореф-гадәтләрен, бай, үткен телен, фольклор 
хәзинәсен, акылын, зирәклеген, юмор үзенчәлекләрен, көлү культурасын 
чагылдырган әсәрләр дә элек-электән халкыбызның милли үзаңын тәрбияләүгә 
хезмәч men киләләр. Хәтергә төшерик, КПСС Үзәк Комитетының мәдәниятебез 
үсешенә шактый зыян китергән 1944 елгы мәгълүм карары нигезендә Н. Исәнбәтнең 
«Идегәй» трагедиясе белән бер рәттән шушы ук авторның «Җирән Чичән белән 
Карачәч сылу*, «Хуҗа Насретдин» әсәрләре юкка гына репертуардан алынмады 
Мондый пьесаларның милли аң тәрбияләүдәге ролен тоталитар режим 
функиионерлары ул вакытта ук бик яхшы аңлаганнар. Бүгенге көндә, кызганычка 
каршы, мондый пландагы югары сыйфатлы әсәрләр сирәк языла. Быел язылган 
пьесалар арасында Сәйф Сарай поэмасына нигезләнгән «Сөһәйл вә Гөллерсен». 
Гөлкәйнең «Йөзен яшерүче хан кызы», Нижнекамск театры, Казан яшь тамашачы 
театрында уйната торган, фольклор мотивлары файдаланылган Р. Кожевни кованый 
«Шаян мәче», М. Закированын «Серле балдак мажаралары» кебек әсәрләр бар 
Ләкин аларга фәлсәфи тирәнлек, халкыбызның үткен юморы җитенкерәми. Шуна 
күрә да кай очракта режиссерлар билгеле авторларның элеккерәк елларда язылган 
әсәрләренә мөрәжәгать итәләр К Тинчурин исемендәге театрда куелган М. Әмирнең 
«Гөлшаян», Д Салиховнын «Танышу, кавышу театры», Ю Әминовның «Әти балак 
Гөлүзә» пьесалары әнә шундыйлардан. 

Халкыбызда милли үзаң тәрбияләүдә шулай ук драматургия, театрлар 
тарафыннан тәкъдим ителә торган милли эстетик идеал, эстетик нормалар да житди 
әһәмияткә ия. Бу турылан-туры халыкның бүгенге көндәлек тормышын чагылдыру, 
өлге алырлык шәхесләрен табу һәм сәхнәгә күтәрү, милләт алдында торган бурыч-
проблематарны билгеләү һәм сәнгать чаратары ярдәмендә атарны чишүнең үрнәк 
юлларын күрсәтү белән бәйләнгән. Бүген языла торган пьесаларның зур күпчелеге, 
әлбәттә, халкыбызның хәзерге тормышын, яшәү рәвешен, проблемаларын 
чагылдыруга багышланган. Әмма мин аларны милләтебез яшәешен төрле иман 
да иңли, үзләштерә, чагылдыра дия атмыйм Менә кайбер саннар һәм фактлар. 
2006 ел дәвамында, конкурска килгән һәм театрларда куелган яна әсәрләрне санасак, 
якынча утыз биш пьеса язылган Шуларнын яртысыннан югарысы авыл тормышы 
материаты нигезендә, гаилә, ир, хатың, егет-кыз мөнәсәбәтләренә багышланган 
Аларнын зур күпчелегендә әһәмияте ягыннан ил, җәмгыять, милләт дәрәҗәсендәге 
масштаблы проблемалар күтәрелми Аңташылмаучылык, ызгыз-талаш, симпатия
н е 
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антипатия, үзара мәнөсабетлөр ачыклау» Арала псевдонимы -Зачанов» булган 
авторнын—«Без юггабеэ ахыры* узе» -Сантый- лип атаган авторнын—Дивана». 
«Имән алып»ныц—«Лаләлар* «Умартачы»нын— -Нигез». «Төнбоек»нын — 
•Адашкан юл» кебек, авылда формалашып килгән яна бай хуждлар һәм гали халык 
арасындагы кискен мөнәсәбәтләр, туып-үскән нигезнен газизлеген, изгелеген 
раслаган һәм уйланмыйча эшләнгән ялгышлар өчен җаваплылык кебек жнтдн 
проблемалар күтәргән әсәрләр лә күренә Тик алар ла сәнгатьчә эшләнеш ягыннан 
тиешле югарылыкта түгел Кайсысы күпсүзлелек белән интегә. Ә кайбер авторлар 
инде драматургиядә очраган ситуацияләрне кабатлыйлар Шулай ук кайбер 
персонаж,тарның характерлары—усал, үзсүзле, мәрхәмәтсез яна татар бае. авылнын 
яраткан исереге, үз дигәнен булдыра алмаган җебегән ир (һ. б)—пьесадан пьесага 
күчә килә. Гәрчә аларнын авторлары төрле кеше булса ла Шулай ук әсәрләрдә 
хатын-кыз җинаятьчелеге, эчкечелек, иң борынгы профессия врдәыен | 
тупларга омтылу кебек, гүзәл женес вәкилләрен.* иманамын бик үк >нлн булмаган 
гөэсирен чагылдырган «Араш»ным «Утрау* «Әб\ Бакер»нен -Бишек җыры- Гаанаэ 
Мавлиева-Шөмсинен «Асыл сере» кебек әсәрләр дә бар Проблемалар атала. 
күтәрелә, әмма аларнын сәнгатьчә чишелеше тиешле даражәда туты 

Дроматургларыбы ягын iyp күнчелеге авыл җирлегеннән чыккангамы вларга авы i 
тормышы, авыл тирелеге якын Шуңа күрә алар бүтен шәһәрләрдә яшәсәләр лә 
әсәрләре очен материалны күбрәк шуннан алалар Бу габигыЯ көл аларны момын 
очен гаепләп булмый ё) бит бү1енге кондә калкыбызнын шактый өлеше i 
яши. Алар белән нишләргә? Шәһәр гатарларынын сәнаги зшчәнлек-н белмәгәнгә, 
\i м ә ! проблемаларын ныклап горыл юшенмәгәнгә күрә дә безнен б) өлкәдәге вә 
санлы пьесаларыбыз гаилә мөнәсәбәтләрен, герле буыннар арасындагы уңай акн 
тискәре бәйләнешләрне к>р,1к ф а ш р каршылыкларын катын кызларнын КИЯ) 
сайлау процессын, ир-ететләрнен сөйгәннәре күңелен яула) гнрвоенда бәтерелв 
Бо iap да аз түгел Болар в кирәк Ләкин м и бе i хадкыбьпнын гаилә мөнәсәбәтләре 
in-I.ш пи.i юш,якүләм масштабларга чыга алмыйбыз 0 бит бүтен Г>еi «татарны 
дөньяга ганьггырга кирәк1- дим сөйлибез Юкмыни безнен милләтебезне күгәрә горгвн 
масштаблы, typ ниләр башкара юрми шәхесләребез? Икеләнми әйтәм бар! Бар 
гына гүтел күп' Бары гик драматур! шрыбы ил алар дәрәҗәсендә фикер йөр 

нил.II,HI ипләрнең дәрәҗәли aiuapia МШӘЕӘИ м о ч и т е .ui.i.ipu M.IUII 
кирәк Ой. гаилә монәсәбә1лә|к-н паным файдаланып вакланып китмәдекме бераз? 

Бүгенге гатар драматургиясенең үсеш ш а р ы а р ы . ф л л ш ш и [Өре турында 
inii.i.ii.Hi 1,1 ә | Ь ә и ә . еоснеи мен еллык Ислам ИӨДӨНИЯТСНеН ча iM.nn.i tl.t ВНВДВН 
кайтуым ассызыклал әйтергә кирәк Үзгәртел кор) башлангач >к гизләнеш алган 
бу—иманга к а й т у - п р о ц е с с ы бүгенге кондә миллӨ1 гормышында хәлиткеч 
фаКТОр [ВрНЫН Гн.-[>ее на шф.кыи ^ ш . [инеос men laiap ч.икын МИЛЛӘ1 6) мрак саКЛвЛ 
калудагы әһәмиятен ислә готкай хәлдә, без виын мемадитстыДызны, үзаңыбызны 
гөрбиялөү үстерү, сакла) өлкәсендәге ролен п билгелөл үтмичә У.ЛА.\ алмыйбыз 
Драматургия гөвтр сәнгате өлкәсендә ie сәнгать үсешенә бүген аеруча нык, гәэснр 
и м горган а юге факторны исәпкә в [мыйча берюгчев гә мөмкин гүтел Б) асвһөттөн 
мин ин имк Чаллы геатрында Кол Гади вовре буенча куештан -Ги^ыФ 
театрында Ф Галиев кнеценировммарынаа «Саннәтче бабай* һәм «Остазбикө* 
(режиссерлары Ринап Әюпов i кебек спектакльләрне некә гөшорәы Ь\ әсәрләр 

IVciivo nik.i мә мни iop\ii. .ш I.I чын ми ьнөсендө кжади ачыш i\p якалык б) трак 
кабул me rie Әлеге ун» ы iviiu i.nin.i'i безнен |рамаггургиядә быел өр 
бе ми имим нте i ie Конкурска кил пьесалар фасын ш \ ten Me 
авторнын «Mj та* исем ie ша пэр v һам MI күренештән юрми рзамш • 

Сонгы еллардагы таматургнянеи чшәү шартлары, геыатнкасы күтәргән 
проб н-м.1 I.I ры шин һәм эч л IKI.UI мотивлар 1стетиж и ie.Li гурында сөй ш 
сон чирап нәүбәтең ниһаять язылган голсаларнын сыйфатына ы т тарпя кайбер 
ч е юса месьа i рта ю китк вр 

11М к^ ire i пи i.iiiiain.i автор юрыбы tin.iti ш (рама гоориясен гираннән 
К\п кенә п ич.нар грама ка 1ыл 11рына СЫЙМЫЙ, коыповнина ч нан нан аксыл Кайбер 
аш ор lapra вакыйга прны персонаж [арны кискен конфдикл гмрәо 

in 



җитми Шуна күрә да тамашачыны киеренкелектә тота торган кискен көрәшле 
пьеса урынына драма формалары, диалог кулланып язылган хикәя, повестьлар, 
соңгы вакытта хәтта романнар да доньяга килә. Бәлки болары да кирәктер, бөтенләй 
үк сызып ташламыйк. Әмма сәхнә тамашасынын үзәгендә бәрелеш, көрәш ятарга 
тиеш Бу—кире кагылмый торган канун 

Бүгенге көндә милли лраматургиябыз үсешенә тискәре тәэсир итә торган тагын 
бер мәсьәләгә игътибар юнәлтер идем. Ул да булса драматурглар белән театрлар 
арасында үзара аклашып эшләү, татулык житмәү. Театрларыбызнын репертуарына 
күз салсак, анда соңгы елла язылган бер-ике әсәрне генә күрербез. Калганнары йә 
классика, йә драматургларыбызнын элеккерәк елларда язылган әсәрләре. Табигый 
алары да куелырга тиешле Ләкин бүгенге драматургия репертуарда ин беренчел 
урынны тотарга тиеш Башкача заман геройларын, милләтнең көндәлек 
проблемаларын сәхнәдә ничек чагылдыра алабыз сон'' Ул инде Республика вакытлы 
матбугаты битләренә дә саркып чыкты Ике яктан да бергә җыелып, мәсьәләне уртага 
салып сөйләшер вакыт җитмәде микән? Драматурглар театрларны гаепләп, ә театрлар 
авторларга канәгатьсезлек белдереп кенә унай нәтиҗә чыгар дип уйлавы кыен. 

Йомгак ясап. ин элек бүгенге татар драматургиясенең үсеш-үзгәреш процессында 
икәнен билгеләп үтик. Таянырга аның 120 еллык бай иҗат мирасы, але бүген дә 
актив эшләп килә торган Т. Миннуллин, Р. Батулла, 3. Зәйнуллин кебек аксакаллары, 
инде олпатлыкка йөз тоткан Р Хәмид, Ю. Сафиуллин. 3. Хәким, Д. Салихов, 
М I ыиләжев, Р. Зәйдулла, Ф. Галиев, Г. Каюмов, Аманулла, X. Ибраһим кебек 
көчле урта буыны, әле күптән түгел генә зур сәнгатькә килеп керсәләр дә театрлар 
репертуарында инде урын алырга өлгергән И. Зәйниев. 3 Минһаҗева кебек яшь 
көчләре бар Мәдәният министрлыгы, Язучылар берлеге белән Г Камал исемендәге 
театр оештырган «Яна татар пьесасы» конкурсы даими үткәрелеп килә Димәк. 
бергәләп эшләгәндә милли театрларыбызны репертуар белән тәэмин итәр чек яна 
пьесалар туар, алга таба да драматургиябез даими үсештә булыр дигән омет бар. 

Газинур МОРАТ 

КАРАҢГЫЛЫКНЫ СҮККӘНЧЕ, ШӘМ КАБЫЗ 

Әле без яшьрәк чакларда да үз-үзен хөрмәт иткән әһле 
каләм арасында «публицист» дигән сүз бигук модада түгел 
иде Барча халык да партия сузган туры юлдан тәпиләгән, 
шул юлдан бер адым читкә тайпылу да җинаять саналган 
заманнарда «публицистика» дигәннәре, чыннан да, кызыл сүз 
сөйләү кебегрәк аңлашыла иле бугай Матбугатта «милләт» 
сүзен куллану тыелган дәверләрне дә яхшы хәтерли әле безнен 
буын. Йә, әйтегез, шундый шартларда ничек инде публицист 
булып йөрмәк кирәк1" Әмма әдәбиятыбызнын намусы 
саналган әдипләр ул чакта да милләт хакын хаклап әдәби 
әсәрләр лә иҗат итте, публицистик мәкаләләрен дә язып, 
бастыра торды Без әнә шу.чарны укып үстек 

Сүз дә юк. хәзерге вәзгыятьне элгәрләребез олешенә туры 
килгән иҗади шартлар белән чагыштырырлык та түгел. Шунадыр, күрәсең, бүген 
кулына и л е м аяган һәркемнең—олысынын ла, кечесенең лә—публицист буласы 
килә торгандыр Бик тә табигый теләк, билгеле. Матбугатта азмы-күпме сү i иреге 
бирелгәндә—бигрәк тә. 

Әйе. сонгы 20 елда публицистика заманасына күрә ин кәттә жанрга әйләнеп китте 

112 



Хәзер укылышлы публицистик мәкаләсез чыккан гәзит-журналнын әбүтчәчесен саклап 
кала алуы бик икеле Шуна күрә матбагачылар үз басмаларында публицистлар очен 
махсус рубрикалар булдыра Мәсәлән. «Ватаным Татарстан» гәзитендәге—* Без әле 
кая барабыз», «Жиленче каттан караш»; «Татарстан яшьләре» гәзитендәге—* Кызыл 
тышлы дәфтәрдән»; «Мәдәни жочга» гәзитендәге—«Мин әйттем». «Атнанын сәяси 
мизгелләре». «Илел» журналындагы—«Зәйдулла каланчасы». «Сираҗи күсәге»—әнә 
шундыйлардан «Казан утлары» журналы исә андый язмаларны аллөни кыландырып 
тормыйча гына -Публицистика» дигән рубрикада биреп бара 

Рубрика булдыру бер хәл. әмма аны даими рәвештә еллар дәвамында кы нлелы 
укылышлы итеп алып барырдай авторлар ла кирәк ич әле Шөкер, ихтыяҗ б) згач 
бездә бу линен дә үз маһирлары барлыкка килде Мина калса. Мансур Мортазнн 
да, Туфан Миннуллин да. Фоат Урезай да. Ркаил Зәйдулла да. Искәндәр Сираҗи да 
үз кишәрлекләрен матур гына «сөреп» бара Ә и өстәвенә 2006 е та «Идел-Пресс* 
нәшриятында Мансур Мортазиннын публицистик я i мал ары тупланган «Дөнья 
дилбегәсе кем кулында» дигән С8ЛЛЫ китабы ла ДӨЯМ курия Китап дигәннән 
нәшриятларыбызны» 2006 елгы тематик планына күз салсак, анда публицистика 
жанрына караган мәҗмугалар бармак белән генә санарлык һәм анын шулай б) п/ы 
бик тә табигый, минемчә Бүген кондәлек матбугатта публицистик чималга аг!әни 
кытлык булмаса да. көндәлек ҺО Ы- »,н ы.зар белән артык мавыкмыйча, вакыт агышын 
тоеп, мөкәммәл тел белән, әдәби әсәр ләрәжәсенә җиткереп шылган публицистик 
КС iM.ii 1өр алай күп түгел. 2006 елда МӘСӘЛӘН, Татарстан КИТВЛ НӘШрЯЯ i ЫНДЯ Рашат 
Сафиннын "Татар миссиясе». Солтан Шөмсинеи 'Күк капусы ачылса» дигән 
китаплары дөнья күрсә. «Мәгариф» нәшрияты Робетл Әхмәтханнын «Каләм КИ ю» 
Зиннур Мансуровнын «Күңелдә фидаи яшәсә» дигән китапларын бастырып 
чьи |ргаи fm.зар янына rai ын Рвфыйк ГЛөрәфиевнен Татарстан китап нәшриятында 
чыккан «Татар олөү* дигән мәҗмугасын и өстәргә б) ишыр Гәрчә анда әдәби 
гөнкыять мәкаләләре, рецен мя rap, китапларга күэәту гер гул iwi бире ice дә. автор 
әдәби әсәрләр нигезендә милләтебез алдында торган көнүзәк МӨСЬӨЛӘЛӨр турында 
сүз алып бара. китапның аннотациясендәөйте [гвнчә, оманыбы иши милли героен, 
каһарман татар кешесен ззли. андый.тарным мм ICKT.»H ,М 6\ г\ы гурыида уй 1ана» 
Уйлана гына түзел анын кайбер ҖИТДИ ОвбӘПЛӨрен 0Ө ачын бИрӨ ҺвМ ГОМУМӘН 

Рвфыйк Шөрәфиевнен көндәлек матбугатта даими басылып кип..и публицистик 
мәкаләләрен укыганда щ ерактан чынлап га яхшырак күренә 6yi ifl осп уйлап 
куясын Ба II.14 бе 1өн Каэаннын арасы ia нибары Йөз генә чакрым бнп инде югыйсә 

Инде янәдән югарыда гелга алынган дүтл китапка әйләнеп кайтсак, Роберт 
Әхмәтханны да (иннур Мансуровны ы Солтан Шәмсине дә, Рашал ( вфинны ш 
без, пакусны кин алып. иәсьөлөнен гәбенә РОЭ коел яза белүче каләм әһелләре 
буларак беләбез Мина калса аларнын китаплары u һәркайсы аерым-аерым 
сөйлөшүтв юек һәм матбугатта әлеге хезмәтләр турында үзләренә пик •• • 
пичшиксеi әйтелер пи\ ышаныйк 

ИК к б) урында бер нәрсәне искәртеп j п кирәктер Ралвп t мрннныи -Татар 
мио иясе» шиш ке мәген ихтима i гөгаен генә бер в юби жанр кысасына т кертеп 
б) тый горгандыр Дөресен ге нтткөндө бездә әле монарчы андый китапныи 
күренгәне не юк ите шике i ie \ гө вә га ш юштереп шәрехләгән и анын • 
өч сүз беләм «геосөясеп һем гатвр халкы., иш гөгаен юргө мөмкин 6j мир мае 

Сер гүгел без инде үзебезне ничарадян бичарага санап бетебез ип сукрана 
сукрана үзара булашып яшәүгә гөмам күнеккән һәм күнектерелгән канем 
I ш I шүшепко .иммен! in Oetbui коллыкны гамчыЛВЛ гүГвЛ ЧИЛӘКЛӘП чьпарым 
гүтөсе бар вле1 һәм менә шушы ителекле ипне башкар) гатар вдабиятынын, шул 
кем юдөн пуб шиш iiik.i4.iiH.in i.i гөп ваэыйфа арыннан берсе б) тым горадыр Каләм 
әһеле кыен вйткөн азган һәр сүз калимө ахыр чикте бер нәрсәгә адәм баласын 
мөс кенлек кимсенгән юк кимлек көсәфөтеннән арындыруга хезмөп итергә гиештер 
Бертуктау! ы i имтайраэ гурын и сүз куертыл балавыз сыгып сукранып утырыр очен 
аллөни акыл кирәкми Караңгы [ыкны сүккәнче бер няня шәм кабызуын» 
[игән өне Конфуций ia -1 нәни гена бер ул шәүләсе ю төнге юлда адашып кадган 
исч ирир күне юн ю яшәүгә ewei уята Без ве щ \ мосафир уп м н и } 
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Татар халкы' аш у ирг-) ляхкүм инде. 
Дар) уммж дәрзэфдэ юсмуминде, 

—дип. Тукай заманында да, ана кадәр дә, аннан сон да тәкрарлаганнар. Ә нәтиҗәле 
нәрсә килеп чыкты? Татар галәмен тоташ ометсезлек биләп алды. Татар үз-үзенә 
ышанмый башлады, денен. телен, исемен, хәтта милләтен алыштырырга кереште. 
Сүз дә юк, мона. беренче чиратта, Мәскәү урнаштырган неоколониаль режим 
гаепле Ләкин бер ул гына микән? Бу—безгә Ходай тарафыннан җибәрелгән бер 
сынау да түгелме икән'* Әллә сон без «шат яратса ла җиһанга, ит яраткан Раббысы». 
дип хаталанабызмы? Әллә сон без. киресенчә, Раббынын сөеклесеме? Үзебез үк 
күреп торабыз ич: иң авыр сынауларда да татар үзенен яшәүчәнлеген, 
тормышчанлыгын һәрдаим раслап килде. Ә инде ил-көн алдында, авыз тутырып 
«Булдырабыз!*—дип әйтер өчен дә, артында сират күперләрен кичеп тә исән-аман 
калтай, булдыклы үз халкын торуы кирәк. 

Коръәни Кәримнен «Пәрдә» сүрәсендә: «Без яралткан халыклар арасында 
шундый бер өыыөт бар алар һич туктамыйча хакыйкатьне алга сорүче, гаделлек 
урнаштыручы»,—диелә. Ни кызганыч, әлегә дөнья дилбегәсен үз кулында тотучы 
өммәтләр арасында хакыйкатьне алга сөреп, гаделлек урнаштырырга теләүчеләр 
бик күренми Киресенчә, алар күбрәк «алтын бозау»га табынмаучы кавемнәргә 
зыян-зәүрәт салу белән шөгыльләнә шикелле 

Капма-каршылыкларнын берлеге һәм көрәшенә нигезләнгән менә шушы глобаль 
сөрешләр вакытында татар нишләргә тиеш? Кул кушырып, инкыиразын көтеп 
утырсынмы ул, әллә геотарихи Вазыйфасын анлап, шуны башкару эшенә 
керешсенме? Рашат Сафиннын «Татар миссиясе» дигән китабы әнә шул илаһи 
Вазыйфаны барыбызга да аңлаешлы итеп шәрехләп бирүгә багышланган. Аны укып 
чыккач, К о н ф у ц и й н ы ң канатлы сүзен я н ә бер кабатлап куясы килә: 
«Караңгылыкны сүккәнче, бер нәни шәм кабызуын хәерлерәк». 

Үткәй ел мин Марсен. Галневнен жанрын ачыклавы кыенрак булган «Рух» 
дигән әсәрен укыгач та, шундый ук халәт кичергән идем. 

Разил Вәлиев белән Туфан Миннуллинның парламент мөнбәреннән халкыбыз 
мәнфәгатьләрен яклап ясаган чыгышларын тыңлагач, укыгач та, милләттәшләре-
безнен билләре турая, рухлары ныгый төшәдер, дип беләм. 

«Казан утлары» журналында Рафаэль Хәкимнең төрки-татар цивилизациясен 
шәрехләүгә багышланган күләмле хезмәте белән танышкач та, дөньяда халкыбызга 
карата тарихи гаделлекнең торгызылачагына ышанычым тагын да артты. Тарихны 
идеология белән бутамыйча, дөньякүләм икърар ителгән тарихи чыганакларга 
нигезләнеп язылган әлеге фәнни-популяр әсәрнең авторы Рафаэль Хәкимгә дә, 
аны һөнәрмәндләрчә тәржемә кылган Нурсөя Шәидуллинага да, хезмәтне сигез ая 
дәвамында бастырып килгән «Казан утлары- журналы редакциясенә лә укучылар 
рәхмәтле булып калгандыр, дип уйлыйк. 

Ни кызганыч: бүген лә мәктәп укучылары, югары уку йортлары студентлары 
«Русия тарихы» дигән фәнне җиңүчеләр язып биргән дәреслекләр буенча өйрәнә. 
Ә алар. аңлашылганча, тарихи дөреслекне аңлатудан шактый ерак тора Мәгәр, 
Потемкин йортлары кебек, ялганга корылган псевдофәннен дә, псевдоидеологиянен 
дә. псевлодәүләтнен дә киләчәге була алмый. Менә шуңа күрә, бераз гына форсат 
килеп чыгуга, һәрбер халык үз хәстәрен үзе күрергә, үз тарихын үзе язарга кереште 
дә бугай инде Ләкин бу юлы да күпләр хәттин ашканлыктан арына алмады: берәүләр 
үзләрен тәгәрмәч уйлап тапкан халык итеп күрсәтергә тырышты, икенчеләре 
цивилизация бишеген тибрәтүчеләр кавеменнән үк булып чыкты, һ ә м ул 
псевлоачышлар нигезлә барысы да бер нәрсәгә—тарихта татар факторын тулысыңча 
инкарь итүгә яки аны каралтып күрсәтүгә корылган иде. Әмма Ауразин 
киңлекләрендәге тарихи сөрешләр турында сүз алып барганда, татар факторыннан 
башка бернинди җитди хезмәт язу да мөмкин түгел. Рафаэль Хәкимнең «Татар 
рухы» дигән әсәре бу җәһәттән тарих белән уйнаучыларга гыйбрәтле бер дәреслек, 
әсбап-кулланма да булып тора. 
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2006 елда -Казан утлары» журналы редакциясе. «Сүнмәс утлар балкышы- дигән 
бик тә саллы китап чыгарып, шыв бер игелекле эш башкарды Журналнын мен 
саны дөнья күрү унаеннан нәшер ителгән әлеге 88.5 басма табаклы мәҗмугада 
авабиятнын герле жанрларына караган ЗООдән артык әсәр урын алган Ихтимал 
анда гая пляһвсераюр генә дә тупланмагандыр (һем иввшуганы тезүче авторлар анлыи 
бурыч та куймагандыр) әыиа китап әдәбиятыбызның SO елдан артыграк гарнхын 
анын үсеш-үзгәрешен күзаллар очен менә дигән әдәби -гыйльми чыганак булып тора 

Фәүзия Бәирәмованын. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез белән 
якыннан аралашып, аларнын халкын хаклап язган әтрафлы мәкаләләре. 
юлъязмалары да татар публицистикасының күркәм бер сәхифәсен тәшкил итә Үз 
вакытында әлеге авыр да. игелекле дә эшне фидакарь әдибебез Тәүфикъ ӘЙДИ 
башкарыл килде. Изге урын буш тормас, дигәндәй, бу Вазыйфаны хәзер тагын бер 
фидакарь затыбыз—Фәүзия Бәирәчова—үз өстенә алды. 

( уз дә юк. ирексезләү булган жлрлә язучы лирика белән генә күңел юатып 
утыра алмый Ана. ирексездән. публицистика, ягъни сәясәт белән дә шөгы п 
гуры килә Чөнки, бер акыллысы әйтмешли, сәясв! билән шөгыльлвнмвсан ул 
синен бедән шогыльләнә башлыи Ә сөясез > т е з беләсез бе i гатарны аерата ^ * 
ИТГв Шуңадыр, күрәсен, безнен әдәбиятта да лирика белән публицистика гомер-
гомергө берегеп берботен булып яшәде Шулай Дй мин Һврбер каләм әһеле 
публицистик мәкалә язырга тиеш. дигән фикердән ерак горам Хәер. Татарстан 
'Л н чыдар берлеге әгъзалары арасында ла андыйларнын саны якынча \ты шан .фшын 
бугай • > инде Адлер Тимергалин. Мәхмүт Әхмөтжанов Айдар Хәлим )ӨКМ 
Зәйнуллин, Әхмәт Рәшит, Рафаэль Мостафии, Фәнис Яруллин Фәнзаман Балтал. 
Асия Юнысова Ирек Сабиров кебек каләмдәшләребез 2006 с тын аерата актив 
ггублидистларь! булды шикелле Әйткәнемчә, хәзер Пфблицистнкя ип УКЫЛЫШЛЫ 
жанрга әйләнеп китте, Шуна күрә үз укучысы белән күзгә күз карал сөЯ 
ниятләгән каләм әһеле әлеге мәйданны кемнәр белендер шөхем моиәсвботлсрен 
ачыклау, кемнәргәдер усалрак. имюррәк сүз әйтел калу өчен файдаланырга тиеш 
түгелдер. Каләм изгегә гартыр, гигөн бөек игәребез Безнен каурый каләмнәребез 
дә шул тарафка габа гына йөгерсен иле 

Равил РАХМАНИ 

МИЛЛӘТ ҮСЕШЕНЕҢ КӨЗГЕСЕ 

Бүгенге ипи. буын без үскен совет юры баласыннан 
шактый гына аеры 11 Гормыш авыррак 6j гуга и к [рвмвстан 
леккеге елларда мәктәп идеология нигезле идеал 
i шныры тан көмгыятъ очен чнд ншан кеше юре гербия юл 
кили Бүген исе бала кече төн ачык көмгыятътө кырыс 
шнбарлых белен күзге күз карашып үсә *нын күңелен 

хыялый өкиятлер уку гына инде к wei и к м и я>рми ) > р ль 
гормыш каршылыкларына гизрөк һем КЫН-P.IK үтеп керергә 
омты 1.1 Димәк м иим и р 11ио ге 1евя (ени< •• 
вһемияте тагын да гуррак диясе киле Милли матб} 
балв күңеленең ишәеш һем ял из, рухи кыйбласының гөп 
калыплаш) мөйд лгы Шуна мим балалар әдәбияты 
гурындагы сүземне и» некъ менә балалар матбугатын күзөтүд ей iai км 

Нәкъ > юккеге е 11 ip «тыч INK гатар балалар матбугатыны 
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булып «Сабантуй» кала бирә. Анын һәр битеннән балаларның укуга-эшка ялга 
иҗатка булган сүнмәс дәрте тулып-ташып тора сыман Шаулы у) гормышлары 
табигать, жәмгыять, спорт, театр, кино сәнгате, рәсем, музыка дәресләре Моңда 
ук фән казанышлары, заман техникасы, виртуаль дөнья, машиналар күргәзмәсе. 
«Хәерле юл» сәхифәсе... Катлаулырак проблемаларны чишүгә абруйлы галимнәрне 
һәм белгечләрне чакыру язмаларны кызыклы, саллы итә. актуаль, четерекле 
мәсьәләләргә лә кыю үтеп керү мөмкинлеге ача. Башкортстанда ә н ә татар 
мәктәпләре ябылу дәвам итә, «165 мен татар баласынын 16 меннән артыгы гына 
биредә татарча уку мөмкинлегенә ия дип яза газеталар». 

«Россия эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, сонгы биш ел эчендә наркошк 
кулланучылар саны өч тапкырга арткан. Татарстан хөкүмәте исә аларга каршы 
көрәшүгә бер елла 70 миллион сумга якын акча бүлеп биргән» 

«Мәктәпне беркемгә дә бирмәячәкбез!» мәкаләсе дә игътибарыбызны үзенен 
исеме белән үк җәлеп итә Анда татар музыка мәктәбенә ябылу куркынычы янавы 
тасвирлана. 

Күп төрле темалар укучылар ижаты — м ә к а л ә , шигырь, хикәя белән 
тулыландырыла. «Сабантуй»нын Интернетта ачылган үз сайты да анын заман 
матбугаты һәм, асылда, бөтендөнья татар балалары газетасы булуы хакында сөйли. 

«Сабантуй»—йөзләгән укучыларының иҗат лабораториясе генә түгел, узеи 
балалар әдибе лип тойган һәрбер язучының да сыналу-ижат мәйданы. Узган ел 
биредә иллеләп әдибебез мәкалә һәм әсәрләре белән катнашкан. Әмма күтәргән 
проблемаларының мөһимлеге белән дә. әсәрләрендәге сыйфат белән дә аларнын 
бик күбесе, кызганычка каршы, газетаны бизәп тора дип әйтеп булмый. 

Икенче балалар матбугаты органы «Ялкын» журналы да җылы сүзләргә лаектыр 
лип уйлыйм. Анда да балаларыбыз тормышының җанлы авазы шактый ачык 
ишетелеп тора. Укучыларның үз иҗатларына зур урын бирелү, узган елда бирелә 
утызлап әдипнең әсәре басылып чыгу—журналның әдәби мохитны да чит итмәвенә 
ачык мисал. 

Минем үземә Тукайга багышланган апрель саны аеруча хуш килде. Журналист 
Халидә Әкрамованың «Апушны кем Тукай иткән?» мәкаләсе күңелдә җылы т.- кир 
уята. Р. Батулланың «Шүрәле гаеплеме'.'» хикәясе дә оригинальлеге, укучыны җитди 
һәм мөстәкыйль уйлануга этәрүе белән әһәмиятле. 

2006 елгы нәниләр әдәбияты хәзинәсенә «Салават күпере» журналында басылып 
чыккан әсәрләр дә килеп кушыла. Үз нәни укучыларыннан тыш биредә дә егермеләп 
язучыбызның әсәре урын алган Димәк, журнал шулай ук әдипләребогә тәҗрибә-
иҗат мәйданы булып хезмәт итә. Шулай да, нәниләрнең үз тормышын эзлекле-
системалы төстә чагылдыру ягыннан караганда, журнал алдагы ике басмадан 
күпмедер калыша төсле. 

Монда укучысының яшен берникадәр олыгайтып карау да үзен сиздерми калмый 
Дөрес, нәни баланың яшь үзенчәлеген исәпкә алып бетермәү ул—гомумән, безнен 
уртак бәлабез. 

Уфада чыккан нәниләр журналы «Әллүки» турында берничә сүз Бу басмада 
баланың яшь үзенчәлеге төгәл саклана. Ул мәктәпкәчә яшьтәге балалар хасиятен 
истә тотып яши. Казаннан читтә шундый яна журнал чыгуы мине ифрат сөендерде. 
Тик анын 2004-2005 ел саннарын күзәтеп чыксам да, ни кызганыч, 21Ю6 елда 
чыкканнарын мин хәтта милли китапханәдә дә таба алмадым Монысы инде «тыгыз» 
бәйләнешләр һәм безнең милли басмаларга чын үзебезчә—татарча1—мөнәсәбәтебез 
хакында сөйли. 

Тагын әле бездә нәни тыңлаучылары һәм балалар әдәбияты язмышына битараф 
булмаган 'Татарстан» радиосы бар. Ун минутлык «Күчтәнәч» һәм «пух-пах» килгән 
берничә чит ил мультфильмы белән котылып калырга тырышкандай, балалар 
әдәбияты проблемаларына һич кенә дә кушылып керен китә алмаган телевидениебез 
бар Милләтне милләт итүдә үзләрендә күпме потенциаль мөмкинлек кулланмый 
ятканын алар беләме икән?! 

Узган елгы балалар әдәбиятының шактый зур өлеше, билгеле, китапларда 
чагылыш тапкан. Татарстан китап нәшрияты һәм «Мәгариф» нәшрияты чыгарган 
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китапларның саны ике дистәгә якын һәрхәлдә. Казандагы китап кибетләрендә 
балалар китаплары юк дип булмый 

Шулай ла мәктәпкәчә яшьтәге сабыйларга блышланган китагтларнын аз санда 
1Ыгарылуын әйтеп үтәргә кирәк, һәрхәлдә, минем кулга аларның икесе генә кллеп 

иреште Берсе—Светлана Левандовская-Фоминанын рус кяеида чыккан *Утка-
парохол* китабы Икенчесе татарча—Рафис Корбаннын -Минем туган ганомцм 
дип исемләнгән—авторнын юбилеена төбәп чыгарылган күләмле китабы Матур 
бизәлешле штлы кәгазьне басылган -пеге китап шагынрьнен меңнәрчә нәни 
укучысына сөенечле б\ төк булыр дип уйлыйм Шунысы куанычлы, монда татар 
балалар шигърияте антологиясенә кертерлек үрнәкләр дә юк түгел. «Җиләктә». 
•Автомат" шигырьләре минемчә niM-i шунлыиларллн 

Ләбиб Лсроннын -Борчак шыттырам* исемле «шалтмылтфильмп.ф.ы—оч 
сериядән юрган китабы —могаен. кече яшьтәге мәктәп балалары күңеленә куш 
килер. Башлыча чуалтмыйлар, маҗаралар, әкиятләр рухында I IA. I I ителгән б\ нәни 
әсәрләрнен һәрбер строфасы аерым рәсем белән бизәлгән һәм уя, ЧЫН 
мультфильм кадрларын хәтерләтә Автор үз укучысын шигъри «Сәер I I . I I . . .LH.HI 
керә чәчмә комикслар әкиятләр дөньясында иортә «Окәмәт штлар»нын 
чажараларь! нәни укучьпа хыял уены аша җиткерелгән хитли 1әрбия чарасына 
вмрелө 

Нәни укучысына Ришп Мәннан «Ялкау өстәл» исемле шигырьләр китабын 
тәкъдим игә «Тун кигән акбаи» шигыре бала к\ и генә готын алалгаи каршы ныклы 
гормыш деталенә һәм нәни герои кичерешләренә ыяну.ын баршкка кинән 

У нан елла күп кенә әкиятләр басылып чыккан i 1мирЖВН МоталлаПОВНЫН -Бал 
сатучы ГӨЛКе» китабы бүгенге кырыс яшәеш ыөнөсабәтяорснен әкияттәге 
ЧаГЫЛЫШЫ буларак ИСТӘ кам ЭдьМИрЯ Шәриф) [ЯИНВНЫН •ИгеЭӘК iioi.ii.il- шиген 
гарихн әкияте бе пи ерак утквннаргөалып китә > i с әембнкәнен фаҗигасе турында. 
Хәлим Желай калык өкиятлөренен шигъри версиям булган «Пәриле күл буенда» 
һәм «Аю белән Толке- әкин-i посмасын м м . ш ч т ә 

•Мәгариф* нәшриятында дөнья күргән «Бармак малай екивте» китабын ру« 
калык әкиятләреннән Люция Гыиззөтуллнна гөржамө men бастырган Галантлы 
гәрхемөче 1әоеоезнен күркәм градииияләрен бүгенге көнли унъш ш вввам иттерү 
им II.IM.II сөенечле кал Бу ундйаан •Мегариф»те басылып чыккан га 
гөрҗемө мираска ике яө лап мт\м \л iкы әкияте туплашан -лм 1.1 н алча* нсемле 
әкият кшабына гуктальш үтәсе кило \Mi.i кнарчам Разил Вәлнеа гаржеыа нткви 
Кереш сүзне язган Рабнп Батулдя әлеге китапны бик саклы were «Әыип 
ншиклопс иясе* дип бәяли Дөны оиолкларынын шнгьря фикер иң i пячааагая 
гуган гелебезнен бай аһәңен нәни укучы ларыбызга китереп киткере в • 
v i . I I I икоеэ әдәби кәзинәбе та өстәлгән олы бар бүләк 

урта i лап мактал балаларына кызыклы бу гырдай ике касгашш .или утасам 
ки м А шрнын берсе Әнәс Кәсәнюииын твйвашвмт пеы кош века шрданьакшнжагы 
хикмәтле һәм гыйбрәтле хәлләрне гаевнрлаган «Табигатька гервэся китабы 
Икенчесе Данил Сафвров һәм Ләйсән Хафнэованын «Магариф» н риятында 
«Ма ми i |ргв кы * ярга» сериясендә чыккан •Виртуаль ашья» исемле китап Мои ш 
компьютер һем внын ашһазлары интерне! шртуаль аралашу кебек ишан 
күрене ре җентекләп га ш укучы вир оа aiLi.ipu.ik атап нам 

Узган елда ү< мер прәчен \лмаз I ыЙмя гиев • Бе iau пай малай . 
китабын iM4i.ipi.in чыгарган Биредә ввторнын ундүрп loocaaca һәм бар повесте 
урын алган Кызыклы вакыйга сюжет романтик очыш хыялый иохабоөл 
маҗаралар гезмөсе оригиналь стиль кителмәгән финал чишелеп 
кысаларына сыяр-сыймас aiuei иуклык шаянлык әче гыйбрет квггжн 
уА | ип iap мина калса yi мер ию адабиятына кирәк бу пан бөтен сьпк| 
монда бар N i mi мавыгып укыган китапларымның берсе буижы Монаа аяяга 
бердәнбер нәрсә күрмәдем мин ул ы булса классик aoapl члторга мамамча бу 
квкта ныклап горып уй шшрга кирәк Габигатьтвн бире ггам га пшпш яр I N катла 
a i вир] егет ICK гүге i! 

Игътибар иткәнсездер укылган йөзләрчә ш т ы р ь шсташерча кикааләр 

http://iia.ii
http://ii.ii
http://lh.hi
http://iioi.ii.il
http://aiLi.ipu.ik
http://iM4i.ipi.in


арасыннан сайлап алынганнары бармак белән санарлык кына. Соенеп кулга алырдай 
кнтапларыбызнын да яртысыннан артыгы классика һәм фольклор әсәрләренә туры 
килә. шуна аларның күбесенә—әкиятләрдән башкасына мин биредә тукталып та 
тормадым 

Бер жөмлә белән йомгак ясап, мин узган елда балалар әдәбиятының сан ягыннан 
да. аннан да бигрәк, сыйфат ягыннан уңышлары һич югары димәс идем. 

Иң күп әсәрләрнен тиешле югарылыкта тормавы, һичшиксез, аларнын сәнгати 
фикерләүгә таянмауда, сурәтле фикер хасиятләрен исәпкә алып бетермәүдә. 
Шигырьләрдә башлыча тематик такмак ясап, тасвирны ритм-рифмага корып сөйләп 
чыгуда, хикәяләрдә җанлы психологик образның, детальле тормыш күренешләре 
аша сурәтләп, кызыклы сюжет кысаларында яктыртылмавында. 

Без өлкәннәр әдәбиятына югары эстетик таләпләр куябыз. Ә бит балалар 
әдәбиятының сәнгати дәрәжәсе һич кенә дә кимрәк түгел, бачки әле ул тагын да 
тоемлырак, шигъри сүзе дә ачыграк яңгырарга тиештер. 

Табигый ки, зур талантлар ел да туып тормый. Димәк, булганнарынын кадерен 
белергә, әдәбиятка файла китерердәй авторларга яңадан да эшләү очен ипи-шикәрлек 
ин элементар шартлар тудыра белергә дә кирәк. Менә без бүген «мәктәпкәчә 
яшьтәге нәниләр әдәбияты юк» дип зарланабыз Әйдәгез, замана җитәкчеләре 
мантыйгына туры килерлек итеп фикер йөртик алайса: Тукайның «Гали белән 
Кәжә», «Безнен гаилә» шигырьләренә түләнгән гонорар бүген якынча 40ар сум. 
Инде милләтнең киләчәк мәнфәгатьләреннән чыгып, шундый шигырьләрнең нык 
җитмәвен искә алып, җитәкчеләребезгә тагын да шундый бер дистә шигырьгә заказ 
бирик1 Таба алырлар идеме алар (һәрберсенә 40ар миллион акча биреп булса да!) 
тагын шундый нәниләр шигыре?! Юк, таба алмаслар иде! 

Әлеге хыялый фаразны мин бүгенге материаль һәм рухи дөньяның бер-берсенә 
ни дәрәҗәдә чит һәм ят торганлыгын күрсәтер өчен китереп узам Бүгенге көндә 
футбол, хоккей, баскетбол командаларына—миллионнар салып, теләсә нинди 
галантлы уенчыны сатып алырга була. Әмма талантлы татар балалар язучысын 
(милли культура өчен күпкә кирәгрәк затны) дөньяның бер почмагыннан да табып 
ал> момкин түгел. 

Балалар әдәбиятындагы икенче зур кимчелек итеп мин балалар яше үзенчәлеген. 
әсәрләрдәге нәни геройларның психологик хасиятен тиешенчә файдаланмауда күрәм. 
«Балалар әдәбияты» дигән әдәбият юк ул. «Балалар әдәбияты» дигәч, без 2 яшьлек 
сабыйлар әдәбиятын да, 15 яшьлек үсмерләр әдәбиятын да бергә бутап йөртергә 
тиеш булабыз. Ул гына түгел, бу терминга җыелма мәгънә биреп, гомумән дә яшь 
үзенчәлеге билгесез яки ачыкланып бетмәгән әсәрләрне дә кертеп карарга 
керешәбез. Ахыр чиктә, мондый хәл балалар әдәбиятында профессионализмның 
җитмәве белән бәйле Яшь үзенчәлегенә тиешле игътибар итмәүнең тискәре 
нәтиҗәләре, һичшиксез, бер әдәбият белән генә чикләнми Бүгенге җәмгыятебезнең 
иң фаҗигале чирләре дә, башлыча, шушы элементар хакыйкатьне күз уныннан 
ычкындыруга барып тоташа. 

Табигать кешегә чикләнмәгән мөмкинлекләр биргән, анын даһилыгына бөтен 
алшартлар куйган Гомеренен беренче елларында ук бала баш җитмәслек зур үсеш 
юлы уза. Бүгенге тикшерүләр күрсәткәнчә, өч яшендә балада баш мие 
күзәнәкләренең 80%ы формалашырга өлгерә. 2-4 яшьтә ул киләчәктә авыр бирелә 
торган яисә бөтенләй бирелмәгән нәрсәне дә уйнагандай бик җиңел үзләштерә 

Японияне сугыш хәрабәләреннән бүгенге көн техника казанышларына китергән 
кешеләрнең берсе—атаклы «Сони» фирмасын оештыручы Масару Ибука үзенең 
«Өч яшьтән сон инде соң...» (М., 1991) китабында баланы туганнан башлап ук 
ничек дорес тәрбияләү кирәклеген күрсәтеп бирә. Теориядә генә түгел, нәкъ менә 
гамәлдә меңләгән япон балалары аның программасы нигезендә тәрбияләнеп, 
Японияне һәрьяклап дөнья лидеры рәтенә чыгардылар. 

Бу даһилык чорын без ничек ф а й д а л а н а б ы з сон? Д ө р е с е , аннан 
файдаланабызмы'' Кызганычка каршы, бу чорда безнең вакыт бала белән 
шөгыльләнеп түгел, ана ясле, балалар бакчасы эзләп үтә. Мәктәпкәчә яшьтәге 
нәниләргә без юньле-башлы китап та бирә алмыйча, тамагы туйса—шул! дип, анын 
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бик күн сәләтләре ачылуга киртә яки тоткарлык ясыйбыз Менә кая ките безнең 
шиявтнен даһилары! 3-4 яшенлә кулыннан тотып музыка мәктәбенә н п н э п и 
балалан 15 т ә н сон инде зур музыкант ч ы к м а я ч а к Бүгенге к е н д ә з>р 
композиторларыбызны н булмавы, бетен татар ДӨНЬЯСЫН авызы ни сөйләгәнне 
колагы ишетми торган «эстрада йолдызлары» каплап алуы әнә ш\нын бәласе 

Башлангыч сыйныфларда яна бер гор яшь үзенчәлеге—баланын бе кыгеомтылу, 
км үзл-шперү фикерләү сәләтен үстерү вакыты башлана. Кызганычка каршы. б\ 
чор да безнен ынляв1 өчен сипләп бюргеоаэ t\p фаҗша-югалтуяар атып килә. Бу 
ншьтә милләтебез балаларынын яртысыннан артыгы уэенен газиз туган гелем 
өйрәнүдән мәхрүм ителә Аларнын ата-баба гсленнөн, ,f милләтләреннән аерыл] 
чоры бу Чөнки нәкъ менә шушы лапта үзләштерелгән гел генә бетен табигый 
матурлыгы, гирөнлеге белән уз булып, синеке булып, чисталыгы, камиллеге, 
ныклыгы белән iәмерлеккә күнеленнен яшерен почмакларына да үлеп сенеп кала 
Моннан сон үзләштерелгән гел инде ул—үэеннеке гугел, чети-бети килгән агач 
проте 1 гел генә 

Димәк, киләчәктә ничә тагар баласынын үз телен ил.п геле дип кабул илтү 
ихгималын, саф гатарча сөйләнү мөмкинлеге булуын б у е н үк инде якынча айга 
алабыз башл! т сыйныфларда ничв бала уз гелендә укыса, аларнын саны да 
шул кадер булачак! 

Баланы үз ата-баба геленнөн мәхрүм итү! монардан да коточкыч lyppax 
жинаятънен булуы мемкинме? Әгер дә кемдер моны табм ый кал шп саный икән 
ӘЙЛӘ1С1, дөньядагы бөтен милләт балаларын да шушы ншьтә берничә ел икенче 
телгә күчереп укытып карыйк1 Бөтен миллө! ир да бертигез дибез ич' Кы HJK, б) 
идеяне күтәрел чыкканда, шовинизм циркыннан күзләре гомаланган 6eei 
веки i юре бе т е нинди сузлар белән сүтәрләр иле икән ' 

Быелгы кәйрия елында, мина калса, хөкүмәт китекчеләребез, шул исәптәй 
барлык матбугат нн беренче чиратта, миллетебезнен исән caj өлеше һәм 
булган, әмма кокукыА изелүгә гучар ителгән, рухи ачлык, рухи геноцидтан кафе 
күргән балаларына ярдәм турында күбрәк уйлансын иде! «Бездә милли проблема 

юк., лип, бу хакта л ми калуны т р е к сөясен иш санаучылар милләткә артык 
кыйммәткә гөшө гүге [ме?! 

Урта ЯТШЛЭГе МӘКТӘП б а л а л а р ы н ы ң лл \ i хаСИЯТЛӘрС пар 1 ie СӨЙЛӘШКӘН м и 

la in гс i аны иксез-чиксез гарихи мәдәни киңлеккә, гореф гадәт, граднция KJ ц>тура 
элементлары белән бизелгән милли офыкларга алып чыга 1>> шиьтв б 
к\ 1ы>рл михии.им.I гәрбиялөнеп >LMH ИК,.И. гелне белүенә ia карамастан 
миллөтнен vi 1чке сулышын, югалт) әрнүләрен уз жяны кебек т р л н ю ш а п 
шәхескә әверелми вдарга битараф кала, көтта \i миллә] менталитеты • л\\л т 
буЛЫЛ тела Ми им культурадан т и юрле мен габып, ^ КИ ж ien санал, > i рухи 
бәхетен чи пэр арасында miei 111.1 т ie мил и мохит» ЯШӘП каЛГШ 
читләш] an ми па ш а р ы н а бирелә Чөнки анар u ми i ипне чын tin горыл әрнеп 
арат] юк һәм 6j i мач чак га! Бүгенге рус ге юнда сөйләшкән гүрәләрнен ы балалары 
беркайчан л,\ гатар "\ шаячак (аерым очракларны санамаганда) Чяар инде күптән 
нн! им геленө чир.иелеп куелган Хәзер алар втн-өннләрс белен берлектә 

киреб) гкөн MI е гатарларны 1чтән сүгә сүгә, яүр1 ч i беләм I 
чорын көтәләр Ой, озак гоела j 1 көтк эрсә! 

к) усмерчак ч . белүебезчә, аеруча капризлы чор Монда бетен гадвти нароа 
ы к . ж жнмерс ien геша һем .и\ы\\ урынында ер una дөнья барлыкка кил., i 
i.i милләтебез өчен фаҗигаләр җитәрлек 1>\ чорда гыз-быз йөгерешә башлаган 

министрлыклар, бушка сарыф ителгән миллион сумнар кыиик га кызганыч га 
Алдагы и . т iap ia кая юраганнар ' Б) өлкедө ю мен ел «ек табылган xai 

^ ЮН |Ә ЙӨрТКӨН И ( ia\ i ia НИ и ш буГвН или ЮНӨЛӘр? 
Ә 1..ПП әсөрлернен сыйфатын гөшергән өченче iyp кимче юк -• до :н • 

фикер идеясе, философиясе булмавында, анын u p четерекле пробле» 
качуында Хәер ионда философия иш 1урдаи кубып сөйләш, урынсыз ш кебек 
i уз [.иI гади граждан шк позишиюе, кыйб ia ачыклыгы б) гма) « a 

Без уэебезне мөселман дип йөрибез Чынлыкта утибезме & 
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нәрсатәрне9 Ә бит икейөзләнү. монафикълык Исламның һәм яшәешебезнең ин 
зур дошманы! Безнен ө л к ә н н ә р е б е з , җитәкчеләребез, тәрбиячеләребез, 
язучыларыбыз ни өчендер моны мөмкин эш дип саный Ялгышалар Үзләре качып 
йөргән нәрсәгә балаларны ничек өирәтмәк кирәк 9 

• Милләт» дибез! Ә без ана ахыргача тугрылыклылармы' ' Нигә барча 
әлипләребеэнен. сәнгать әһелләренең лә балалары татарча сөйләшми'.' Нигә безнең 
бөтен патриотлыгыбыз Чечняга каршы сугышырга солдатлар үстереп җибәрү белән 
чикләнә'1 Нигә бүгенге күренекле шәхесләребезнен балалары милләт лидерына 
терелми? 

Җитәкчеләребез һаман әле Татарстанның чын байлыгы итеп жир асты хәзинәсен 
саныйлар һәм милләт үсешен баррельләрдә үлчәүне кулай күрәләр Милләтебезнең 
ин зур хәзинәсе балалар һәм балалар әдәбияты икәнлегенә кайчан булса ла 
төшенерләрме, белмим. 

Ин зур кимчелегебез, шулай да. миңа калса, дәүләтнең бердәм милли 
программасы һәм ачык яшәеш кыйбласы булмауда. Икътисадта гына түгел, рухи 
тормышта ла «быть или не быть» дилеммасын күптән хәл итәргә кирәк иде югыйсә! 
Кемнәндер игелек котеп ятасы юк 

Милләтче булып түгел, аз гына милләтне яраткан кеше буларак күз ташласаң 
да. рухи тормышыбызның кайсы гына өлкәсенә барып тортелмә. һәммәсенең ярым-
иорты. һәммәсенең проблемалы булуына төшенәсең 

Балалар бакчасыннан башлап, курчак театрыннан башлап (яңа бинасы 
булмаудан зарлануым түгел, мине репертуарында сигез татар пьесасы булып та. 
Казан хәтле Казанда карарга тамашачысы булмау күбрәк борчый), мәктәпләрдән 
башлап, радио-телевидениедән, тозсыз эстрада концертларыннан башлап, китап 
кибетләре, китапханәләре язучылары, композиторлары, нәшриятлары, фәннәр 
академиясенә кадәр—тоташ проблема 

Киләчәктә без нинди милләт булырга тиешбез? Ничә әдибебез, ничә 
композиторыбыз булырга тиеш' Мона жавапны без бүген үк эзләргә, бүген үк 
шунын нигезен салырга тиешбез Сәнгать кенә түгел бит әле. четерекле мәгариф 
эше дә бар Татарстанда, әйтик, бүген ничә татар баласы татарча сөйләшә белә? Ә 
чит төбәкләрдә, дөньяда9 Белмәгәннәренә без нинди ярдәм кулы суза алабыз? Татар 
телен укыту һәм өйрәтү — Россиядә гаять авыр мәсьәлә Миңа Мәскәүдә. Педагогика 
дәүләт университетыңда, укытырга туры килде. Әмма мин. ярты ел йөреп тә. 
Цветной бульвардагы гап-гали мәктәптә, инде бергә тупланган татар балалары 
сыйныфына, чәтта факультатив рәвештә генә дә. татар теле укытырга рөхсәт ала 
алмадым. Каршы да килмиләр төсле, кертмиләр дә. Телдән әйтелгән язылмаган 
закон' Аны үтү юлларын бүген кем эзләргә тиеш 9 Моныи өчен аның дәүләт 
дәрәҗәсендәге бердәм теоретик һәм гамәли механизмын булдыру сорала. Бу яктан 
Мәскәүдә әрмәннәрнең укыту системасын оештыру осталыгына тан каласын. Хәтта 
алар ачкан балалар бакчасында бүтән алты милләт вәкилләре белән беррәттән. 
үземә дә бер ел буена татарча укыту насыйп булды. Татарча укыту—Сабантуй үткәрү 
генә түгел шул. бик күпләргә ул ошамый Нишлисен, безнең милләткә, шул исәптән 
анын балалар мәктәбе һәм балалар әдәбиятына да. әнә шунлый куп төрле 
каршылыкларда сыналу бирелгән 

Балалар күнеле ул бик сизгер—Тукай кебек барысын ла күреп-ишетеп тора. 
Баталар күнеле ул бик чыдам—татар халкы кебек барысына ла түзә килә Әмма 
балалар күнеле ул. тарихи язмыш кебек—бик кырыс та була белә: 

Исән ич аларның уз халкы. 
Ник уса чит телдә чең ятим 
Чыгарыр хөкемен чая тарих чын хаким 
Бармы уя юкмы уя шыләтең?! 
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Азат ӘХМӘДУЛЛИН 

БОЗ КУЗГАЛЫРГА ИТӘ... 

Әдәби тәнкыйть—бездә ин артта калганы лип уйларга 
без күнеккән ипле Тәнкыйтьчеләр үзләре лә чонын белән 
килешә кебек Шуңа күрә i^ ӘДөбн ел йомгакларында 
тәнкыйть буенча чыгыш әзерләргә дигәч, чин материал 
артык күл булмас, өйрәнү өчен вакыт күп соратмас дип 
уйлаган илем Әмма. ботен басмаларны карый башлагач. 
шокер. шактый ук хаталануымны күрдем Сан ягыннан 
караганда аз чыкмый икән бит бездә тәнкыйди язмалар, 

9 кайбер басмалар узган ел бу жәһәттән шактый 
ук аерылып га юра Мәсәлен «Казан утлары* журналында 
14 мәкалә басылган (ә 2005 елда бу сан 5 әү ген.! б\ нан) 
Алар арасындагы әдәби жанрларның аерым га янышларын 
яктырткан гирөн эчтәлекле Илшат Вәлиулла, Т в л т Галиуллмн, Ркяял Зәйдулла 
Фатих Урманче Фәридә Хөсенова һ б лар мәкальләре лә ( ш ый rj i ш Кафи ювнын 
генкыЙ ш рух белән сугарылган язмасы ла билгеле бер кадәр бүгенге тәнкыии.мен 
дәрәҗәсен күрсәтәләр. 

Яки, бүгенге әдәби процессны гел күз унында г е т р г а тырышып герле 
характердагы материаллар бирә килгән «Мәдәни җомга- газетасы әдәби гөнкыйтькә 
игътибар бир\ т ыпман у I бурычын начар ук үтәми дип әйтергә б) ш Ел дәвамында 
анын битләрендә 4 зур күләмле тәнкыйть мәкаләсе егермегә якын рецензия 
язучыларнык юбилейлары унае белән уннан артык язма. иҗатчылар белен гүр! 
ӘҢГӘМӘ интервью, гомуми характердагы 6 язма урын алган Шунысы куанычлы 
автор Яр арасында Тәлгат Галиуллин. Мансур Вәли-Баржылы Ә креп 1акнрханов 
ФврИ1 Бөшир кебек таны.ман ГӨНКЫЙТЬЧвЛВр бСПвН бСрГӨ ГвЛфИЯ ГаЙнуллина, 
Алсу Шәмсутона, Ленар 111.ич .1.пк..м Кәшфиева ['.ниш Калыирон кебек ЯШЪЛвр 
ДӘ бар ДИМӘК редакция гәнкыйп.чсыр лаирасен м п ы ш е р м гырыша Фов1 
Салриев, Ризван Хөмнд, Шамил Маяналов Фәнис Яруллин Фирая ноггдинова 
Әхәт Гаффар. Газинур Морат. Ркаил ниЧдулля Рәдиф Сәгъди Нил 
Фәнзаман Баттал. Мәхмүт Әхмәтжанов. Нургали Булатов Флера Гыйзэөтуллина 
һ б я |учыларнын шагыйрьлөрнен ^ төре да вдөби генкыйтька иөрәхөга 

Я1ма.1ары de.'i.iM kai IILIIMV ]ары п\р осгена н\р u\ M.IM mp.i 
Калган натбупп органнарында исә и i гүбәндәгечә б) пам «Мәй шн» 

журналында әдәби гөнкыйтъка игътибар шактый вә Чнын караны редакция аерым 
иҗагчыларк1 игътибар итунен бер формасыннан файдалана Ел дәвамында няннур 
Хөснияр һем Харрас Әюп гурын ш шактый i\ ш һем әтрафлы шун IIJJI ryi 
бирде Хәниф Хөйр) шин һем Әзһәр I вбндига багыш янганнары оя алай ук rj гы 
булмас* я урынлы иде Әмма шунысын я әйтеп узарга кирәк мондый материаллар 
тсIс яки б\ иҗатчынын әдәбиятыбызга алып килгән яналыкларын ачз 
рухын i.i я ш гырга uw\w 65 юа в i\ мсы бе км иясатны мактц гаеея вявлар Хеер 
б\ \.i i оер -Май ian • к\ риалына n.iiia ХМ I \ I C I 

Тагын la чер пае чабы i халыкара -Мирас- журнялЫНЫИ ГӨЛ ОМТЫЛЫШЫ һәм 
билгеләмәсе гаять изге максатка калкыбыэиын үткән 
мнрш ни кире кайтарз һем бүгенге укучыга BUTI керүгә багышланган Шулай б> 11 
горын га журнал редакциясе бүгенге әдәби пронесены ia күз уныннан 
ычкындырмаска гырыша вздби генкыйтъ мәкаләләрен ie бастыра ки ы I i 
i. там I.I н i.i бИреД \м ц.ш руХТШ Ы Н> МвКШП ҺвМ ремен шч \pi.in ВЛПШ Мо 

куриалдагы •Ълш редактор сүзе* игән i имми басылыл кндгем 
материаллар арасында Ф Яруллин III Галнев Ә Көрнмуллин \ Гый 
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багышланганнары да булганын исәпкә алганда, бу сан 14 кә җитә. Сүз арасында 
әйткәндә, бу рубрика рус журналларында иркен кулланыла, ул «Мирасны да баета. 
җанландыра, хәзер мондый формага "Казан утлары.' һем -Мәйдан» журналлары да 
чорәжәгать итә башладылар. 

Яшьләр журналы «Идел»дө әләби тәнкыйть бик үк мактауда түгел икән: ел 
дәвамында барысы 7 генә мәкалә һәм рецензия урын алган Шулай да журнал уздыра 
горган "Проблемалы мәкалә» исеме астындагы конкурсның кирәкле һәм асылда 
кызыклы, файдалы булуын аерым билгеләп узарга кирәк. Анда. гәрчә астрада һәм 
театр сәнгатенә караган язмалар тон урынны алып торса да. әдәбиятка караган 
материаллар да бар. Ә менә «Татарстан» журналында әдәби гәнкыйтьнеи бер генә 
формасына караган язма да юк: бу басма, әйтерсең лә. халыкның рухи тормышыңда 
төп урыннарның берсен биләгән матур әдәби процесска бәя бирүне тиешле санамый 

Газеталарыбызда да б\ жәһәттән эшләр мактанырлык түгел. «Ватаным 
Татарстан»да да. «Шәһри Казаньда да әдәби тәнкыйтьнең төп билгеләмәсенә 
турыдан-туры караган язмалар бармак белән генә санарлык. Дөрес, редакцияләр 
башка формаларл,ш файдаланалар Болардан иң активы—язучыларның у 1ләре белән 
әнтәмә-интервьюдар. Шулай да. аларны безгә житми торган чын мәгънәсендәге 
әдәби тәнкыйть дип карап булмый, гәрчә аларда билгеле бер ләрәжәлә бүгенге ижали 
барыш турында фикерләр булса да. Мондый әңгәмәләр, асылда, язучыларның 
юбн [ейлары унае белән эшләнә һәм. күп булса, аларнын әдәбиятыбызга һәм 
мәдәниятебезгә нәрсә биргән икәнен барлау рухында Болар арасында "Ватаным 
Татарстан» битләрендә—Харрас Әюпнен 60, Әдип Маликовнын 85, Рафаэль 
Мостафиннын 75, Марсель Галиевнен 60, Разил Вәлиевнен 60 еллыгына 
караганннары. Роберт Миннуллиннын "Рафаэльнең батырлыгы», Разил Вәлиевнен 
«Гомеремнең аяз коннәре» исемле язмалары эчтәлекле һәм кызыклы булулары 
белән аерылып тора "Шәһри Казан»да Гөлнара Жәлилова язчалары да нигездә 
Мәрзия Фәизуллина. Рөстәм Мингалим, Рифкать Закиров. Фирая һәм Фарсил 
Зиятдиновлар. Харрас Әюпләрнең юбилейларына. Әхмәт Рәшит мәкаләсе Рөстәм 
Кутлинын 70 еллыгына багышланган. «Ватаным Татарстан»да рецензия 2 генә: 
Нәҗибә Сафинанын яшь шагыйрь Ленар Шәехнең «Авылдан килгән мендәр» 
җыентыгына һәм Мәсгут Имашевиыи галим-фолькдорчы Рәшит Ягьфәровның 

Гулпарларым» китабына «Шәһри Казан»дада ике генә рецензия басылган Хәнәфи 
Ь.| ип минең Хәләф Гарданов поэмаларына һәм Мансур Вәли-Баржылының 
«Чеховны узды мәллә?» дип аталган. Вакыйф Нуриевнын «Җиденче палата» исемле 
повестен бәяләгән, бу тәжрибәле тәнкыйтьчегә хас булганча, югары кимәлдә язылган 
рецензиясе Болары остәп Хәмзә Бәдретдиновнын «Корычагач тыкрыгындагы 
Зиннәт Вәли». Шәрәф Әхмәдулланың «Үз Шекспирларыбызны үстерик» дип аталган, 
Фирдәвес Якуповлнын «Син кем улы сон1». Эльвира Мозаффарованын «Бүгенге 
ш а н хикәя таләп итә». Әхмәт Гаделнен Марсель Зарипов китабы турындагы һ. б. 
язмалар басылганын да әйтергә кирәк Күрәбез, мул түгел. Бигрәк тә заманында 
әдәби тәнкыйтьнең торышында һәм барышыңда алдынгы рәттә торган «Ватаным 
Гатарстанишн бу яктан сүлпәнәюе эчне пошыра. Дөрес, анда чын мәгънәсендәге 

тәнкыйть елга бер күренеп калды. Бу—Айдар Хәлимнең «Тукай исеме белән 
газаплау» исемле үткен мәкаләсе. Башка юк. 

«Шәһри Казаньда ва чын тәнкыйть күренеп алды Мин Зәки Зәинуллиннын бу 
авторга хас кискенлек белән язылган «Татар театры турында уйланулар» исемле 
язмасын күз алдында тотам (2006 ел, 8 сентябрь) Ләкин мәкаләнең эчтәлеген 
хуплау ягыннан түгел, ә тәнкыйди материал булуы, мондый характердагы 
я шаларнын безлә гаять тә сирәк кунак булганы өчен. Зәки Зәинуллиннын бу газета 
битләрендә басыла торган, бигрәк тә совет чорындагы, совет армиясендәге 
тәртипсезлекләрне фаш иткән язмаларын миң көтеп алып укыйм. Әмма бу 
мәкаләсен һич тә хупламыйм, артык субъектив эчтәлекле дип саныйм Ул театрга 
багышланган булса да. андагы төп тәнкыйть угы драматургиягә төбәлгән. Димәк, 
аны театр тәнкыйтеннән бигрәк әдәби тәнкыйть дип карарга була Чын 
мәгънәсендәге тәнкыйтькә урың бирелүне хуплау тойгысын, иң әүвәл, газетаның 
үзара тәнкыйтьне оештыру формасы бозып тора. Ләйсән Могтәсимова -Татар театры 
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гурЫНДа «Ай-вай»лаиулар» исеме астында Зәки Зәинуллин мәкаләсенә шактый >к 
урынлы төстә каршы чыкты Бәлкем, чыннан да. мәкаләсендә яшь авторга аякай 
калшиашена карата тиешле хөрмәт житеп бетмидер. Әмма асылы белән ут урынлы 
Һем нигезле иле Чыннан да. татар җәмәгатьчелегендә хәкем сөргән чорлек-азаттык 
фикерләрен, татарның бүгенге хәлен дөрес бәяли белгән зур язучының татар 
театрын (дөресрәге милли драматургияне) бәяләүдә б> кадәр тар карашлы, тар 
рухлы булуы гаҗәпләндерә, көендерә Мин инде монда бүгенгенен әйдәүче 
драматургы, татар теле. татармын яшәү рәвеше жәмпяятьнсн бүгенге торышында 
татарнын урыны һәм роле турында зыялыларыбьпнын рупоры ролен үтәгән Туфан 
Миннулдиннын мөһим әсәрләрен санаганда «Әниләр һәм бәбиләр*. -Шәҗәрә». 
-Ат карагы» һ б дистәләгән әсәрләрен «онытып» калдыру турында әйтеп тормыйм 
Күренекле драматурглар рәтенә баскан Зөлфәт Хәкимне бөтенләй лә бетереп i ашла) 
бернинди киртәгә лә сыймый ләбаса1 Нәрсә, республика күләмендә ике иертебв 
уздырылган конкурста да беренче урынны яулаган авторның пьесалары шундый 
бәягә таекмыни'1 Бу конкурсларның мәртәбәле жюриилары фикере шу кадәр 
чагамыни' <) Мансур Гыиләҗевнен «Баскетболист» әсәрендәге апалыкны 
танымыйча, аны классик реализм ноктасыннан торып кына бетереп ташла] tepee 
буламыни7 

Кызганыч, татар театры турындагы бу сөйләшүне газета редколлегиясе базар 
ярышына әйләндерде Ни өчен редколлегия, дим 9 Чөнки Л . Могтәсимова 
мәкаләсенә каршы чыккан Голнара Галәвиева үз язмасын газетаның цшыи 
рубрикасы булган «Илһамият» исеменә таянып атады «ИлЬаынят* е\ и» һәм j 1 
гул ыс i.i белән дип әйтерлек яшь авторны мыскыл иг| рухында Мондый мөгамәлә 
белән без яшь тәнкыйтьчеләр үстерә .тлмабы тдыр... Алга таба газетада басылган 
Юныс Сафиуллин мәкаләсе белән («Тәнкыйтьне, атлә театрга яла вгуш 
октябрь) хәл бераз то!әтелде кебек Әмма фикер атышуны оештырмшн рәвеш 
формаСЫ бозылу күңелсез ТӨӘСИр ЮЛДЫРДЫ 

Нәшриятлар эшчәнлегенә һәм китапларга китсәк, узган елдагы әдәби 
мнкышебезнең йөзен һәм көчен билгели юрган җыентыклар чыкканын Әйтергә 
кирәк Бу яктан нәшриятларыбы i сан ягыннан гүгел. ә еыифа1 җәһ.меннән ана 
ЧЫКТЫ Я оибы на «Боз кузгалырга итә .» дип исем кую ла шуннан ки Ю ТапрС ган 
кими нәшрияты 2006 елда 3 тәнкыйть китабы бастырды Рафаэль Моствфиннын 
русча «Силуэты» исемендәге. Илшат Вәлиулланың -Һәр шагыйрь бер ОӨрЬЯ* иш 
.нитми Рәфыйк Шәрәфиевнен «Татар »стәү» дигән китаплары Болар янына Равия 
i.ipin юнанын At ил.та Рас ич турындагы хезмәтен дә кушарга МӨМКИН Гәп фа шифасы 

ЕЮрСК ккләр Һәм мсю.тпк кулланмалар бастыру булса ла «Мәгариф» нәшрияты 

әдәбиягыбы шым мирасын өйрәнү, агымдагы әдәби процесска караган адәбн 
яр.ымк'клэр ч.нерләүгә нык игътибар бирә Дания МШИДуЛЛИНаНЫН у чан елда 
басылган «Яна Егулкында» исемле китабы 2006 елнын әдәби гөнкыйте өлкәсена 
иреш.'нэп ип тур. ш мәп.нәле катаныш булды Ул агымлап,! ӨДвбиЯТНЫН үсеш 
процессын колачлап .шины уныш.тарны гына гүтел аерым кимчелекләрне оа 
i4i.il i са i it.i (өрес \ i проза әсәрләренә генә карый әмма гомуми фикер нр башка 
жанрлар очен ы фай ы n.i 

Китапта 17 күренекле язучының пж.пы аналнэлаиа Латор аларныя әсәрләре 
ачны елдлр про тасында кайсы яктан мтай роль уйнаганын ләлн.ии НӘТНЖВ • 
бүгенге ПрОЗаНЫН шактый \к гулы картинасы гудыры.пан .)|бәпә аиюр LOHII.I 
еллар про и, i.iiii.iH барлык күренекле әсәр \.>[\-н поши алуны иаксап аты 
кш ш кысаларында моны ип ыу мөмкин W б) И К иле Букчпе ПрОЭаП 
ЯеЗМӘт Гвр баСЫЛТВ ian юра Бигрәк ТӘ ЯШЬ ӘДвбНЯТЧЫ ПЦ) МИИШ Я |>чы Шр яки 
ванр ыр буенча кы INK ал ку I.H\ 1әр ясыйлар Әмма ачны е i яр прозасын 
киңлектә (лып карам билгеле бер проблемалар яктылыгында шулай гефеклләл 
ана ли 1 ia\ кж и ю ә le Мои ла Дания tahii тут шил беренче Нэк i, менә \ 
прозага кергән яки кереп баручы яна ц п шрны ачык сый Шунын бе юн бергә әдәби 
[раднцнялөр яктылыгында аашгаи эсерларга т пинпив бәяюея бирел (аааяныя 
укышлары нидән килгәнен җентекләп поешерө 

V нан е i ә |вби пмосыйтенен йөзен он ое юүчс гагым ia бер китап ул И ш ш 
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Вәлиулланың «Һәр шагыйрь—бер дәрья» лил аталган мәкаләләр җыентыгы. Бусы— 
сонгы еллар шигъриятендә барган процесс, яңалыклар турында. Моңарчы у юнен 
асылда төпле язмалары белән әдәби процесска актив катнашып килгән һәм өлгергән 
тәнкыйтьчеләр сафына баскан бу яшь иптәшнең уңышы безне сокландырды Равил 
Фәизулдин. Мөдәррис Әгъләм. Рәдиф Гаташ. Роберт Әхмәтҗан. Лена Шагьгйрьжан, 
Газинур Морат кебек бүгенге поэзиянең терәкләре булган иҗатчыларның 
һәркаисының үзенә генә хас үзенчәлекләрен яна яктан ачу белән бергә, тәнкыйтьче 
шигърияткә ныклы адымнар белән килеп ятучы яшь авторларның казанышларын 
ла ышандырырлык итеп күрсәтә алган Шагыйрьләрнең иҗатларына хас 
үзенчәлекләрне автор мәкалатәрнен башында ук уңышлы төстә әйтеп бара Равил 
Фәизуллин шигъриятендә бу—«ир-егетлек: көрәшчелек фәлсәфәсе»: Лена 
Шагыирьҗан иҗатында—«күңел түтатләрен чүп баскан: халыклар һәм иман нуры». 
Мөдәррис Әгьлөмовта—«халык күңелендә ниләр бар'.' Милләт язмышы >; Рәдиф 
Гаташта—«ике кыйтга—ике дөнья». Газинур Моратта—«дәвер белән әңгәмә» Яшьләр 
иҗатында да үзләренә генә хас үзенчәлекләр күрә автор: Габделнур Сәлимдә— 
«мәңгелек игелеге: Алла иркендә» мотивлары. Рамис Әймәт һәм Марат Закир 
иҗатларындагы аваздашлыкның чагылышы—«буыннар чылбыры өзелмәс»: Луиза 
Янсуарла—«күк һәм җир арасындагы гармония»: Энже Афзаловада—«яки.иык 
яхшылык җырчысы» һ. б. Илшат Вәлиулланың шигърияттә катлаулы фәлсәфи 
сорауларга җавап эзләве, кешелекнең мәңгелек мәсьәләләрен тирән итеп күтәрә 
белүе, шигырьләргә шул ноктадан торып бәя бирә белүе хуплау таба һәм анык 
әдәби тәнкыйтьтә тагын да югарырак үрләргә ирешүенә ышаныч тудыра. Инде 
анар бүгенге шигъриятнең казанышларын гына түгел, кимчелекләрен, алда 
яулаячак үрләрен билгеләүдә дә уңышлар теләргә генә кала. Әдәби тәнкыйть мажор 
тоннардан гына тора алмый ич. 

Әлбәттә, узган елла әдәби тәнкыйть ирешкән кайбер уңышлар һәм аерым 
җитешсезлекләр турында тагын да сөйләргә мөмкин. Гомуми фикер чыгарып 
ӘЙТКӘНДӘ НС8 IIIIM.IIIIII әлегә басылган әдәби продукцияне иңли атмый. Шулай ук 
ана тәнкыйди рухның җитешмәвен лә күрсәтергә кирәк. Әйе, әлегә бу җәһәттән 
боз кузгалырга гына итә.. 

Авторларыбыз игътибарына 
Редакциягә әсәрләр, мәкаләләрнең фәкать машинкада басылган яки 

компьютердан чыккан кулъязмалары гына кабул ителә. Бер биттә 30 юл 
(компьютер текстында да!), бер юлда (сүз араларын да исәпләп) 60 тамга 
булырга тиеш. Кәгазьнең бер ягы буш кала. Машинка текстынын беренче 
нөсхәсе генә кабул ителә. Компьютер текстынын дискеты да булу кулай. 

Хатлар исә, җиңел танылырлык итен, куллан да язылырга мөмкин. 
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№ Ыег 
тер 

Газиз Гобәйдулламның тууына 120 ел 

Күренекле татар тарихчысы, әдип һәм педагог Газиз Салих улы Гобәй-
дуяяимның (1887 193?) тууына июнь аенда 120ел т\ н 

/ к ш/ / 1Н1,ш)\ i шн Казан шәһәрендә дөньяга килгән, 
«Халидия» мәдрәсәсендә белем аяган Үзлегеннән рус 
Һәм Европа телләрен өйрәнгән. дөнья әдәбияты 
тарихы һәм фәлсәфәсе белән танышкан Казан 
император университетының тарих-фило.югия 
фак) хьтетын тәмамлаган 1920 1930 нчы еллар
да Казан, Баку. Самарканд, Ташкент Мәскә\ Пя-
тигорл К шәһәрләрендәге югары уку йорт./арында 
укыткан Татар һәм башка торки халыклар, Шәрык 
илләре тарылы әдәбият тарихы буенча күпсанлы 
гыйльми хезмәтләр язган фәнни алән\ ир а >ып бар
гач Үткен щтәдекле ткәяяәр иҗат итеп, «ГГазш» имзасы белән мат
бугатта ба* тырып чыгарган. 

1937 елда ку /га алынып нахакка гаепләнеп атып үтерелеш 1957 елда 
акланган 

\ ку чы катыбызга Га пи Гобәйдуляинның кул с нар чек языл ач п а к т а е 
тәкъдим ител» 4нда күтәрелгән мөһим им ьшләхәзер дә мини ц » и м ш 
челегебез һәм матбугат мәйданыбызның игътибар \ гәгендә 

Г . Г а з и з 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘМЕ, РУС ТЕЛЕНДӘМЕ? 

.) (өбиятыбы ща • \II.I ге ЮНД8 МӘКТӘП» фикере 1905 ел революциясеннән бирле 
сөй 1өнсп ки i.i Октябрь революциясенә кадер 6j икьмвга бары г м г ч нә ми ми 
ЯКПШ каралым киленле Һ<'М С>\ илен иске \оцч.и оел.ш кор.нпиен оер коралы 
6j ii.iii барды Ха ирге көндә миллиат мәсьәләсе хач KM.INMI.MI КИ I • 
революциясе 8) бабта (ыөсыищяв) милләтчеләр теләген>к<и артык кокук биреп, 
ми i ш мәсьәләдә галашырга имкян (чамкинлек) каллырмлды Ш\нын өчем урта 
МӘКТӘПЛӘРДӘ ВӘ ПрОфеССИОНаЛЬ \ к\ йортларынмы ук> именем ричачы. киарчамы 
ш |уы мәсьәләсен бөтен refl сәясәттән чьи ми, бер дә сабыйланмыйча, бер • 
бире шине • •ми- ятыннан карарга мөмкин Ибтидаи Гбаш тшыч I мәктәптә 
фәннәрне .им гс ien ю ук> мәсьәләсе j i бар магькуы кашяквть, катта и immtranl 
шике i ie консерватор ne taroi гарафьшнан оа хәл кылышам бер ч.м~> i.* Шунын 
өчен МӨсьаынен \.и шелм.н^н нгы олры vpra ч,*к1,*п 

l.\ ел lapoa гатар яшьяаранен урта маялата ана п \<.-НА,> укуга каршы фикерләре 
кур( ю башла ш Яшүсмерләр мәктөпкв карарга ки пан и, фусчамы, 
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s кыла '» лип сорап, татарча дәресләргә ышанмыйча карыйлар. Аталар да балаларын 
китергәндә «русча укыла торган мәктәпкә бирмәкче илем » дигән шикелле фикерләр 
сөйлиләр Монда бер гажәп эш юк: мәктәп ислахаты (реформасы) заманында «фән. 
фән» дип кычкырдык та, мәктәп вә мәдрәсәләргә -фән» керттек: ләкин кертелгән 
фәннәрне укытучысы юньле булмаганга, укытырга дәреслекләр булмаганга, ул 
••фәннәр- бик начар \кытыллылар ки. гали (югары) мәктәпкә керергә геләсөләр 
мәдрәсәдән укып чыкканга карамыйча, һәндәсәне дә. жәберне (алгебра) дә. 
жәгърафияне дә, тарихны да, табигыятьне дә яңадан укырга мәжбур булдылар; 
хасыиль (кыскасы), татар мәктәпләрендә фән укыган булып, анын бары ишеген 
генә иснәп калдылар. 

Октябрь революциясе сонында да гөмбәләр шикелле үсеп чыккан икенче баскыч 
мәктәпләребездә, техникум вә курсларыбызда һәр фәнне дә татарча укыта башладык 
ләкин аларны укытырга көчле мөгаллимнәр таба алмадык. Мөгаллимнәребез яисә 
«Хөсәения». «Мөхәммәдия», «Галия», «Касыймия», «Госмания»дә укыган кешеләр 
иделәр ки. бу мәдрәсәдә укытучылар яисә Истанбулда сухтә булып (бик тырышып) 
укып кайткан, яисә анда ярым-ярты «Мөлкня» (хөкүмәт уку йорты), рөшдия (урта 
мәктәп), игъдадияләрендә (мәдрәсәдә югары белем алуга хәзерләү сыйныфларында) 
селкенеп йөргән кешеләр: яисә Учительский школада бары ибтидаи мәктәптә рус 
азбукасы. дүрт гамәл «гыйльме хисап» укытырга хәзерләнгән затлар иде. Урта 
мәктәпләребез ачылгач та боларга без үзләре белмәгән нәрсәләрне укытырга 
куштык, табигый, болар укыта алмадылар; паек алдылар, селкенделәр, йөрделәр 
Аталарнын да, балаларның да ана телендәге мәктәпләрдән тәмам ихласлары чыкты 
куйды' 

Шунын өчен бу мәсьәләне тикшергәндә, маузугны (мәсьәләне) без болаи куябыз 
—Әгәр кочле мөгаллимнәр булса, дәреслекләр мөкәммәл булса, урта мәктәпләрдә 

фәнне шәкертләр белми торган русчамы, әллә татарчамы укыту педагогия 
жәһәтеннән файдалы'1 

Мин бер дә өркемичә, бер лә мәсьәләгә сәясәт катыштырмыйча гына әйтәм ки 
—Татарча укыту файдалы! 
Мәгълүм ки, без ысул жәлилә дәверендә ысул кадимәдән көлгәндә алар гарәп 

нәхү-сарыфын (синтаксис һәм морфологиясен) фарсыи (фарсы телендәге) 
дәреслектән укыталар дип көләдер идек *Әгәр гарәп телен татарча дәреслек вә 
татарча тәкърир (аңлатып сөйләү) белән укытылса, тизрәк белер идек» дидер идек. 
һәм шулай иткәч, белдек тә. Әүвәле 15-20 еллар мәдрәсәдә ятып, гыйбарә укый 
белми чыккан хәлфәләрдән арттырып, шул ук нәрсәне 3-4 елда белдек вә 
«моталөгабыз чыкты- /мәгънәсен аңладык) Бу бер тәжрибә һәм яхшы тәжрибә. 
Менә рус вә тагар телендә укыту мәсьәләсендә дә шулай ук, бер-бер фәнне укыганда, 
фәннен әсас (төп) мәсьәләсенә караганда, «ничек итеп әйтәсе инде» дип уйлап 
утыру нәкъ схоластик бер нәрсәдер. Мәсәлән, татар мөгаллиме, мина Фисагурс 
(Пифагор) теоремасын татарча сөйләде. Мин моны беренчедәй бик тиз аклыйм 
икенчеләй, аңлагач та исбат кыла алдым Әгәр шул дәресне русча сойләсәләр, 
мина мөгаллимнең нәрсә сөйли икән вә ничек фикер йөртә икән дип тыңларга 
тырышуым белән бергә, нинди итеп сөйли, нинди сүзләр истигъмаль кыла (куллана) 
вә аларнын мәгънәсе ничек, алар мөэәннәс (хатын-кыз женссен белдерә торган 
грамматик категория—женский род) микән, Мөзәккәр (ир-ат җенесен белдерә 
торган грамматик категория—мужской род) микән дигән шикелле, һичбер Фисагурс 
теоремасына бәйләнеше булмаган нәрсә хакында баш ватарга туры килә. Бу мәсьәлә 
гарәп сарыфын (фарсы телендәге) «Бидан» дәреслеге буенча укудан бер дә артык 
җире юк Әле дә күз аллымда тора: бервакыт чин мәэмүр (инспектор) сыйфаты 
белән бер техникумда физика дәресенә кердем Мәсьәлә «Жәзбе гомуми» (Всеобщее 
тяготение) иде бугаи Дәрес беткәч мин бер шәкерттән сорадым. Русча сорадым. 
Шәкерт ык-мык итте: минем күземә вә мөгаллимгә елмаеп, кызганыч сыйфат белән 
каралы: сөйли лә башлады, булдырып чыга алмады; чина әйләнде дә; «Газиз абый. 
мин аны русча әйтә алмыйм, әмма татарча булдырам»,—диде Вакыйгаң (чынлап 
т;И татарча сөйләп бирде. Әмма мөгаллим инде, сорап та белмәгәч, журналга 
«минус» галәмәтен куеп олгергән иде. Бигрәк тә бу вакыйга сүз күп таләп кылына 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘМЕ РУС ТЕЛЕНДӘМЕ? 

торган тарих, жәгърафия. икътисад шикелле голуме мәгънәвиялә (мәгънәви 
фәннәрдә) сизелә. 

«Сон бит бетгә гали (югары) мәктәпкә керергә кирәк, әгәр ионда j 1 
гатарча укытылсалар анда бит имтихан тотып булмас'-—диярләр 

Бу көчле дәлил нәкин фәннәрне татарча укыткан чакта, бер «лябил мннһу* 
(котылгысьп) булган шартны үләргә кирәк Ул шарт исә татар мәктәпләренен дәрес 
програмын ясаганда татар хосусияте белән хисаплашу Бу мәсьәләдә исә ин күп 
игътибарга алына юрган нәрсә—рус п л е н тет буларак, рус иәктәпләрендәгеләргә 
караганда ике о теш куп кертер! ә һем фәннерне татарча укытканда рус нсшлахатын 
(терминологиясен) .лиен узарга һап русча дәрес укытканда чоры «Кәҗә белей 
мәче* кыйссасын укып. язып кына > щырныйча ялгы i рус милләтчесенә генә кадерле 
булган Державин одаларын, «Бедная Лиэа*нын характеристикасын тикшереп 
уздырмыйча, фәннәрнсн төрле бабыннан (мәсьәләсен) тәкъриргә (аңларг. 
һәм шул бабларда доклад, инша вә имлялар яздырудыр Шулай иткән вакытта 
шәкерт фәннәрне гатарча укып га русча i_nn.ni беләчәктер Менә мәсьәлә бары 
русча дәресне куя белүдә генә Б) бабта минем бер гөҗрнбөы .ы бар 1916 е i мим 
Тройскида кызлар дарелиөгаллиывтында (яжгын-кыз укытучылар әзерем торган 
уку йорты) укыттым, «Вазыйфа» исемле семинариядә мөдир булдым Бер көнне 
мәшһүр миссионер вә Оренбур! учебный округынын бер түрәсе килде Калада 
хәбәр чыкты «Менә гатарча укытыла торган галар семинарияләрен ревизия ясап, 
әгәр белыөселөр, ябылачак икән -

Теге ивдһиш (куркыныч) НврСв ки ше. Бездә табигыять татарча укыла иле 
Шуннан сорарга тотынды Кызлар вә егетләр яхшы җавап бирделәр Гүре 
гаҗәпләнде; мәктәпне ябарга башка сәяси нәрсәләр генә кий башлады Менә бу 
вакыйга яхшы гына бер ГӨЖрибӨ Моннан башка ла ГвЖрибӨЛӘр nap МвС I 
] имназиясен б е к р м н рус малае францу i немец телләрен re i б) i фвж өЙрөн\ бе юн 
француз, немеи университетларында, лииеиләрендә дәрес укый алмындыр и к мени ' 
Русиядә әллә никадәр кеше шулай \ кынмындыр идемени ' 

Димәк, фән русча укылсын цигай сүз бер юк әсассыз (нигезсез) .ьктнәсәдән 
башка нәрсә гүгел! 

Менә моннан янә бер нәтиҗә чыга: 
Гатарстанда рус вә татарларны бер \к мәктәптә укыт) файдалымы i 

гатарлар очен аерым мәктәпләр ачаргамы? 
Мин янә гатарлар очен аерым м ә н өр файдалы а ш , акын дали 

иң пр 
—Программа икс мәктәптә икс герле й\ гырга кирәк Чөнки мәйданда рус геле 

укытуның ыүмәлс (оСнл-чы) h.iM aiiapia бирелгән СӘГатьләрнен С8НЫ юра 
Безнен әчеи рус lapra караганда рус геле сәгатьләре күбрәк кирәк булыр, 

икенчеләй ул гел исемендә кергән гаре* юрнен укытылуыныи ыс) гы во макс) ш 
(мамам./) башка безне сөйләргә укырга вә шул гел белән фәннәрне гәгъриф 
итәргә (ян штырга) өйрәтергә кщмк Әмма рус баласы иче и пи ы и башка максат tap 
бар 

Безгә гагар геле вә вдәбняты кирәк Дөрес бәлки ул Гатарстанда руска ла 
кирәктер Ләкин алар б) фнипе укуда гатар баласы белен бергә бара алмыйлар 
Нәкъ рус геленда гатар ба I.IU.I р\еныкы бе дан пара алмамны шикелле 

Әгәр шул дала шөр өс генә рус ип гатар гарнхы нас ы» юсен вә гомуми гарихны 
\Ki.m ia ы< \ i нәсьөлөсен вә сөяс н мә) ьлүмал биргән 'I.IKI.I гатарп бер акта күбрәк 
иманнар ИТврГӘ КИрӨК о\ п.и я руСКВ пашкаеына ӘҺӘМИШ бирүне а как аерым 
мак inn lap aniпн фикер ГШ ык la к\ш шип 

Сонгы иәсьөлөне бераз гефенддеп китәргә кирәк Мәсәлем аш иесымосен 
Монда сәяси фән мегал 1име венне гөнка > кылганда рус өчен аңлар i • 
христианлыкны мисал итеп а \<. а гатвдаыхындя исә ис омны алырга ки • 

тнюл*журнжжы 1923 XI? п г 

l . ' T 
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МИЛЛИЯТ СҮЗЛЕГЕ 

ХӘМЕР г. - Шәраб, аракы, исерткеч эчемлек, шулай \к наркотик матдәләр 
Мөхәммәд Пәйгамбәр "Мән шәрабел-хөмрә хәрәҗә мвн җәнуфиһи." дигән ("Әгәр 
дә берәү исерткеч эчемлек эчсә. анардай иман нуры качар ) Коръән кәримнең Майдә 
сүрәсендә (5 90) болан диелгән Ип мөэминнәр! Исерткеч эчемлекләр һәммәсе дә, отыш 
уеннарының һәрторлесс. санәмнәргә табыну, шулай ук уклар белән ырымлану эшләре 
хәрамдыр Дөрес алдарак назнл булган аятьләрдә эле хәмергә һәм хәмер эчүгә 
монәсәбәт болай тискәре түге i Мәе Умарта кортлары" сүрәсенең (16) 67 иче аятендә 

B.t без үстергән хөрме, йөзем җимешләреннән ләззәтле эчемлекләр вә гатлы ризыклар 
ясыйсыз Гакыллы кешеләр очен бу нәрсәләрдә дә гыйбрәтләр бәр. диелгән Мә] ь гүн 
бу нанча мондый аятьләр соңрак назнл булганнары белән юкка чыгарылалар. 

Мөселманнарга хәмер эчү һиҗрәттән соң өченче елда, Өхүд сугышыннан сон хәрам 
була Әлеге аяп, Пәйгамбәргә назнл булып. Мәдинә шәһәре урамнарында сөрәнч» 
шәрабның тыелчы турында игълан иткәч, мөселман йортларындагы шәраблы 
кувшиннарны чыгарып түккәннәр һәм урамнарда елга булып шәраб аккан (ип 
сөйлиләр Эчкечелек кебек язык эшнең тамырын шушылай тип һәм тәмам корытуның 
башка очрагы тарихка билгесе! 

Шулай да урта гасырларда хәмер куллану шактый таралган була. Әлбәттә б) 
мәсьәләдә төрле төбәкләрдә эш төрлечә торган Мәе 169 785 елда гарәп Хиҗа.шнда 
Ал ил исемле берәүне хәмер эчкән өчен җәзалаганнар, шул ук вакытта Месопотамияда 
мондый нитә яманлык күрмәгәннәр Мәйханәләрнең хуҗалары һәм хезмәтчеләре 
гадәттә христианнардай булган Шәрабка бай булган Мароккода эчкечелек хатын 
кызлар apai ында бигрәк тә нык таралган Бай портларда мах< уе пешекче белән бергә 
шәрабчы да 6j tran 

Икәүләп кенә >чү гадәткә кермәгән, моны хатта "ПЫЧКЫ (мнншар) дип атаганнар 
(чөнки пычкыны да ике кеше тарта) Антик дөньяда шешәдәшләр санын музалар (9 
алиһә) яки грацияләр (3 алиһә) саны арасында сайларга кинәш итсәләр мөселман 
Әбү Нувас дүртәүләп яки бишәүләп >чүне артык күргән 

Тагын кара ХӘМИР. ШӘРАБ, ҖАМИ ҖАМ. 

ХӘМИР / Чүпрәле камыр, әче камыр Татарча камыр (үте ШУШЫ x.iMup сүзенә 
барын тоташа Димәк, төче тәбикмәк кенә түгел, чын ипи пешерү осталыгы да безгә 
көнчыгыштан кергән дип әйтергә була. 

Качыр булу, камырга эйлянц буыннар йомшау, хәлсезләнү (беренчел 
мәгънәсе хәмерле эчемлектән) Камыр батыр хәмер эчен кенә батыраюга ишарә 
(дөре* этнографлар арасында бу сүз утрак тормышка күчүгә, игенчелек беЛӘН 
шөгыльләнүгә һәм икмәк ашап туклануга бәйле рәвештә килеп чыккан диген фикер 
өстенлек итә ипи ашаучы - баһадир була дип ышанганнар имеш) 

ХӘММАМ г Җәмәгать мунчасы, панна Гарәпләр хәммамны римлылардан 
алганнар дип \иланыла. Ләкин мөселманнарда мунча \ tapa аралашу һәм күне i ачз 
чарасы да булып торган Гомумән, "пакьлек Иман билгесе б) и.ш исәпләнгән Ка (дә 

Дәвамы, Сцзлек 2004 аның 1нче саныннан басылып килә. 
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буларак ирләр һәм хатыннар өчен аерым хаммамиар булган, ә ярлырак ою 
ирләр Һәм хатыннар бер үк каймамда, л.жин төрле вакытларда юынганн.; 
идәннән жылытылгаига, аякларга агач башмак (кубкаб) игәннәр М\нча ачгн.» яктылык 

: .и гүбәдөге гишеклардән ("төнлек ?) тошк^н Иске тагар геля 
кичәсешушь «бирелгән Ихтимал хөммамнар шәһәргә хас б) тын. 

• - i -11 > i. i параллель рәвештә гади авыл мунчалары да булгандыр \ 
• i • 1.1' дигән мәкаль бар I Бөтенесе искече яңалык мазар юк иеп • 

татарчада ул "Иске комган иске гас рәвешендә яңгырый Б) пара 
сүзенең ггимологиясенә ачыклык Ki/pr.j алмыймы икән? Төрек кзммамы 

I ш кара ШӘРЫК МУНЧАЛАРЫ. 

ХӘНДАК / Шаһөрж дошман һөҗүменнән IUKJ.IV өчен казылган шып чокыр 
р ип I щи мәҗүси иөккәл< юрнеи •>> \ь керен ие 

гирәсендө ур казып туктаталар (Хзндак сугышы) Б) чокырны 
Фар< ш сы аны казуда Мөхеммед Пәйгамбәр ю актив катнашкан 
мөшриклөрнен берничә ю т квндаж .una сикереп чыга алган Мвс 
ал арны н мәшһүр баһадиры Гвмр ибн Габд Вадд каядаж аша үтел уэена каршы 
IVII.II рга мво I» ардан бер баһадир галап итә Аңа каршы Гали ипи өбү Талиб 
N•11.1 һәм мөшрик пәһлеванын үтера Шуннан соң мөшриклөр ка< i китәләр 

(( өнгатулла Бикбула! 6yt ича > 
/// >Һ iptu \ ак шучы tap ачын тор/чи ш >һзрнең утын сундерергя ташланганнар 

Һ >м гзндактан киткэнюр Бүлөрне яндыр) Риваятьләр һем и i 
китабын 

ХӘНИФ / Гуры күт we кеше мә әсена ия № 
бер аллага габ] i ни билгеле бер дишк рлер дип 
i ар Хәниф i >|' йәһүдилек белен хрн< гиаи 1ыкны кире какканн > 
Пәйгамбәрнең хатыны Хөдич i Вөрака i Нәүфөл ка иле araci 
Мөхаммөд Пәйгамбәр Хәнифләрне Ибраһ) i iep дип санаган 
Хөнифлек Исламның фикри чыганакларь вн беро 

Кор! 1ндө Ибраһим пәйгамбәр кзниф чи, шм дип аталган llfin Мәсъгуд Коръәннең 
г Mi [әрендә кзнифийә гермины да булган сон 1аи б) сүзю 1Ь |ам 

герц .1 белән алмаштырганнар [ип исәпли (мв1 3:19 17) Ислам белгеч) 
l и К [имович Li \1 гасырның <>• ренч< яртысына кадәр мөселманнарнын 

нсем< i тиф сакланган эл» пи.-и фикердә Чыннан да \ III 1\ гасырла| 
әдәбиятында хәииф сүзе мөо инан сүзенең СИНОНИМЫ б) и • 
i үфи [ i|! у i1.1|п и г ш кына ханиф шл атаганнар 

ХӘРАМ, ХӘРӘМ / Тыелган гыюлы Мондый гамөлш N ан 
гөнаһлы б) гыр 1111.1 көлал 1иган кеш. кяфнр б) шр Карам гамлллар җан иясен 

• ш HI и I к in • ) i ры гык кы I) ш ер кеч »чү кебек 

• Р 
ХӘРАМ КӘНЛИР (зур херам) Аллаһка шнрек катнаштыру кеи 

оп рибачылык гайбәт йөр . ннаруйна) фал дуңгыз ип 
iiii.14 ми, басарлык ата-анага хөрмәтсезлек һ.б 

Хәрам э i гарем шыйна һәм карам \агыйр$ дип им гөрга б\ ien кара) да 
|ч и Беренчеа i иеп 1өнә торган wdceiui үгер^ юна рибачылык ятимнәр өлешенә 
ii\ ялганлаш) гайбәп хөо итек һ.б шундыйлар) Икенчел кара! 

rap . ш кебек ип ир 
Карам taupe юлмы юлым б) гмаган i 

К IM д..•'><. |> кип рми 1Ө ю ип MI ң \ н н I п н I и I lap шк кит» ргөн гаме i i ip Бар 
шомлан) пищ е начарга юра) в шушындый хәрам гайре эолмн чи б) иял сана ш 
Сихсрч) к к багучылык кеб) иними is херам юлми исвбене ке] 

Хшрам юнный шык б) tMai ш харам 
\ >/1ЧЧ б* I "I "I ')">»н I 0 H J •>• Я 

\ >рам i LM i i кы и ип.и 11 mil tin [бер кеше] > күрч ггмөп кы rj <» р i 
ИШ и I' v Ip IM 1М >рн! m КӨ1 

т 
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А Д Л Е Р Т И М Е Р Г А Л И Н 

ХӘРАМ АГАЧЫ Җәннәттә Адәмгә һәм аның катыны һавага җимешен ашау 
тыелган агач Иблис вәсвәсә кылганда Адәмгә бу агачны "мәңгелек тормыш агачы 
дип атый (20120). Библиягә караганда, бу—Яхшылык һәм Яманлык агачы булган, 
пөкии Коръәндә мондый атама юк. 

ХӘРАМ АЙЛАР С\ i ыш алып бару тыелган аялар (раҗаб, зөлкагьдә, 
.Ю1\1щҗ,1 һәм м&хэррэм айлары). Башкача миһщщли \щщм диләр. 

ХӘРАМ ИТ Мөселманга дуңгыз итенеп, шулай ук күн кенә башка хайваннар 
(мәе бака) игенең хәрам булуы һәркемгә билгеле Ләкин мөселманча тәрбияләнмәгән, 
мөселманча суелмаган терлек ите дә хәрам санала Ни ire te 63 нанча фермаларда иа i 
караучылар арасында миһырбансыз кешеләр аз түгел. Алар мал-туарны ач тота чар. 
вакытында эчермиләр, аларгаяман сүзләр әйтәләр сугалар һәм бичара герлекләр даими 
стресс халәте кичерә Ә стресс вакытында канга адреналин һәм төрле әчелекләр бүленеп 
чыга. организм үзен-үзс агулый Фаҗига ит комбинатыңда тәмамлана; башына суккач 
аңгырайган хайван әле үлеп тә җитмәгән була аның корсагын ярын эшкәрт • ДӘ 
башлыйлар. Хайванның канына бүленеп чыккан агулар аның итенә күчә Ә үле карап 
үзе тәрбия кылган члчын суйганда, хуҗа кеше Аллаһының исемен .ни.- хайванны 
тынычландыра һәм бер ышкуда бугазлап, канып агызып бетерә Мондый герлек ите 
пакь була әлбәттә. 

Коръәндә әгәр берәү ачлыкчаң интегеп, хәләл ризык табудан гаҗиз булса, әлеге 
хәрам итләрне җан саклар хәтле генә ашавы гөнаһ булмас дигән фикер үткәрелә. 
Чөнки Алла ярлыкаучы һәм рәхмәт кылучы ( Майдә сүрәсе 5 '1 ) 

Ризыкның хәрам яки хәләл булуына карата схоластик сүз уйнатулар да бар. Мәе. 
йомырка харам чөнки ул нәҗес юлыннан чыга; шул ук вакытта ул—хәләл дә. чонки 
нәҗесләнүдән аны кабыгы саклый. 

ХӘРӘМ. ХӘРӘМ ЙОРТЫ, ХӘРӘМСАРАИ ъ Хәлифә һәм шаһларның 
вярквләр* җаршищ яши горган саран Рус телендә гарем сераль (соңгысы сарай 

сүзеннән үп ipen француз гел| аркылы килеп кергән) 

ХӘРӘМ АГА(СЫ) Гадәттә җарияләр сараеңда ХЗрэм йортында хезмәт И i үче 
печтерелгәп ир кеше Евнух каси (кастрат); хезмәтче, хадим Евнух сүзе гарәп теленнән 
1 үп ч ул грекчадан ятак сакчысы" дип тәрҗемә ителя 

Коръән да, хәдисләр дә кешегә ЯКИ хайваннарга кастрация ясауны тыя. Ләкин 
ми 1Я in «00 еллар тиресендә (Персияне яулап алганнан соң) Исламга борынгы Шәрык 
әхлагы үтел кер,) башлый Мәе . Һарун өр Рөшиднең улы эл Әмин хәлифә 
ка грал гарны гуры килгән саен сатып алган аларны көндез дә төплә да үз янында 
тоткан хатын-кызларны бар дип тә белмәгән дип сөйлиләр. Кастрация ясау 

и [сена ул заманнарда Абиссиния шәһәре Хаджада оста булганнар Әле XIX 
гасыр башларында да Югары Мисырд i ике христиан (кобыт) монастыренда хәрәм 
агалары "җитештерү" эше чәчәк ата. алар ботсн Мисырны диярлек һәм өлешчә Төркияне 

941 иче җенесле хеамөтчеләр белән тәэмин итен торалар. 
Ул заманнарда дүрт төрдәге хәрәм агаларны аерып йөрткәннәр кара тәнлеләр 

(зәнкиләр), сәкалибләр (славяннар), греклар һәм кытайлылар Славяннарны башта 
Испаниягә Алмерия провинциясенең борынгы башкаласы Печинага алын килгәннәр 
пгунда яшәүче Вәһүдилар аларга кастрация ясаганнар (ары Мисырга озатканнар 

Операция бик авыр үткәнгә, хәрәм агаларның бәясе югары булган Византияда 
мәсәлән хәрам ага гади колга караганда дүрт гапкыр кыйммәтрәк йөргән 

\ чар җенен контактка сәләтле түгел дигән караш таралган Ләкин евнухларның 
да төрлесе була Аларның бер төрлесенең "кере" кастратларның күкәйләре и 
пениечлры да кисеп алынган, ә икенче төрлесенең "ак" кастратларның күкәйләре 

ьш ташланган һәм болары секска сәләтле Ихтимал, хәрәм агаларының кара 
Әрләргә бүленеше заманында тән төсенә карап эшләнгәндер 

Тагы шуны әйтергә кирәк, әле XX гасырда ла гумаилы Европада матур тавышлы 
һәм музыкага сәләтче малайларны печеп (кастрация ясан) аларның югары вокал 
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сын саклап калганнар һәм мәшһүр тенор iap арасында Есастратлар <лп очраган 
Тенор (игән сүзнең да ни ьнәсе ип грат бит Хәрам агаларының ноеие алдыннан 

N өстәл әйтелгән (хәлбуки агая сүзе лип әһелләре һәм нубашлары нсемевен 
.1 • ьфына я нан[.ш) гатар п ленд i • дигән сүз да әнә шуннан килә 

ХӘРЕҖ / 1.Жярөчен гүлзнө торган салым жир i алымы (чыганакларда хараҗ, 
траҗ язылышлары ла очрый) Баштарак буйсындырылган халыклардан җыелган 
ясак рею игендә булган соңга таба да әле хареҗне башка диндәге юр генә 
(нө< i шаннар гошер гүләгән) ләкин гора бара хак дингә чыгучылар күбәйгәч хәреж 
мөселманнардан да җыела башлаган Хөреҗ акчалата, |а җыелган Гадәттә 
ул бөтен уңьгшнын өчтән бер өлешенә тигез булган Калак канлыгы чорында авыл 
т агын i и ш кәраҗы атаганнар (^Башкортостан пщнклоледиясе) Тора-бара 
• »раж ' .i [ымы гам >лдән чыккан \жят белән гошер генә калган »кии кайбер мөселман 

• һәм гөбэкләрендө хәреж гомумән "i алым мәгънәсендал сүз 6j шп имри 
Игеп сәреҗе уңыш күләменнән алына горгая җыем Твтен хэреҗе гетеннөя 

(морҗа нсәб) пн.щ) алына горган җы< м (тар >. 2.Чы 
үзләре дә гарәпчә хәреж сүзенә барып готашалар икән Б] сүз i 1авян 

герек һәм гатар гелләре аркылы кереп активлашкан лип уйларга мөмкин Беренче 
пкыр . i \i|i.ni.ii ип Никитинның Хоженне ia гри моря (1166 1472) я м ы ында очрый 

Дими бу китабында гатарча гөрки һәм iap.ni i үзләр аз гүге i 
Күп II к t аны шәкел» ораҗэт 

ХӘСИТӘ тир Гарәпчә касыйдә сү кпшөн кил п чыккан KM i tap пи ыи Йөргән 
гасмал yi лган өч яки дүрл пич мак л ы кесә 6j к« әге элеп кыз вл чыгары п ш 
п pi- (касыйдә) язылган көгазьш салганнар Татар тч [енец аңлатмалы сүзлеге нда 

Хәситә катын кызлар! i алтын көмеш акчалар ука һәм терик кыйммә 
щ [ӨН би !•' п . т \,\ [МӘК ' " п ННӨН КүКрӨККа Kin п к v.- la lnpi .n i би KM! , • 

ХӘТИМ / 1 Тәмамлау бетерү бетем Окур чосхафны һяр '>.>ч имам юнар 
Кисек! штабы 2.Мөһер cyrj мөһерләр Мвхөммөд галәйһиссөламнеи • 

Хатөмен-нобийин II амбарлар мөһере ягъни нң соңгы гөман 
л Корт* iv х.нт ч демосы Коръән укып чыкканнан соң гатарча укыла горган 

Mi Раббым А шаһ! & <\им Коръән уку и б ) ман кат i кимч! юк вреб «ие^ ич tin н 
I|I.LIII i и. i рөхмвп н бе ми гаф) ит гамәл i ыйбадвт кы пан и күң« i юребеэгя их iac пак 
• п. н.11. i i ҺвМ Иманда НЫКЛЫК ҺвМ yarn н 1.11. in ҺвМ pil ia 6j пам nil Mr пиләргә 
гвүф tin.i насыйп итсен млн сүзләре белән башлана 

Коръәндәге билгел! бер сүрәләрдән аятьләрдән һәм мәраенм гыйбарә 
горган һөркомпоне гың ничә тапкыр кабат [алуы билгеләнгән мини-кануни текпны 
№ \ т ' пыйлар Хәтемне укт Коръвнт ук; кагыйдөлвреиө буйсына i [ 

• уфи) н ми пи щ i кушымта р. ми м к м 1.1 бирелгән ел i и кч i 
Себер гатарларында катын иш ягъни хәтем ашы русч егрөк 

ХӘТЕМ ХУҖА тар 1 \ l \ i [сырда к [йберө, ир \ игәри нө шах) и мөЫ р юр 
• щ ннм mini к иш.щ i үз исемнәрен куйдырып язуларда туларны басканнар 
Ди n-iii iap хәтем \> җа ; i гпгчвл мөһер иясе шп атаганнар 2.Хуҗа Баһавет щи 
чзэр |н мөридләре белән намаздан соң укыган хәтем ч хәтемнең 

ми ни in i ы ш хасият и pi бардыр utn күрсәт* > 
i i н, р якларында баланы сөннәткә утырт; j на.1 инан уздырылган мәҗ let li IN 

уеннарны ia катым гуҗа дигәннәр 

./"•''14'- ' 

•I Ш 
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Ф и р д ә в е с 
Г а р и п о в а 

АВЫЛЛАРЫБЫЗ ТАРИХЫ 

Татар Танае 
Татар Танае авылы Яшел Үзән районында, район үзәге Яшел Үзән шәһәреннән 

46 чакрым ераклыкта, җирле үзидарә советы үзәге Мамадыш-Ә килдән—4, Гәбенә 
тимер юл станциясеннән—12. Козловка пристаненнан 45 чакрым ераклыкта 
урнашкан 

Авыл атамасы тарихи чыганакларда һәм белешмәләрдә искә алына. Казан 
ханлыгы чоры авыллары теркәлгән исемлектә составына Мамадыш атамасы кергән 
авыллар Мамадыш Пять дип теркәлгән Татар Танае авылы элек Мамадыш-Тәүгилде 
дип йөртелгән. 

Д А Корсаков бастырып чыгарган белешмәдән күренгәнчә (XVIII йөз 
мәгълүматларын үз эченә ала), авылда ясак түли торган 33 крестьян, ясак түли 
торган 253 татар. 4 керәшен татары яшәгән. 1859 ел мәгълүматларын туплаган 
тарихи белешмәдән анлашылганча. Гәбенә суы ярына урнашкан Мамадыш-
Тәүгилде (Танай) авылындагы 136 хуҗалыкта 412 ир-ат һәм 406 хатын-кыз кон күргән, 
бер гыйбадәт йорты булган 1898 елда басылып чыккан тарихи белешмә 
мәгълүматларына караганда. Мамадыш-Тәүгилде авылында татарлар һәм руслар 
яшәгән К П Берстель белешмәсендә <19()К) авыл Татар Мамадышы. Тавелдино 
Татар Танае (Татарско Мамадыш. Тавельдино Татарско Танаево) дип бирелгән 
һәм анда 1293 татар һәм рус кешесе яшәгәнлеге искәртелгән К Насыири 
мәгълүматларына караганда, Татар Танае авылын элек Тәүгилде Мамадыш дип 
йөрткәннәр. 

Нажин Борһанова мәгълүматларына караганда, Татар Танае авылы халкы 
күршедәге Мамадыш-Әкил. Карашәм, Әҗәле, Кызыл Яр авыллары белән 
бергәләшеп Кала ала уен жыенын үткәргәннәр. Бәйрәм июнь урталарында 
уздырылган Жыеннын атамасы икенче төрле Түбәтәй дип тә йөртелгән. 

«Әзи баба шәжәрәсе» Яшел Үзән районынын Мамадыш-Әкил, Татар Танае. 
Апае районындагы Арслан, Багаи, Гордеево, Салтыган авыллары белән бәйле 
Хронологик чикләре XIV—XX йөзләрне колачлый Шәжәрә фрагментар рәвештә 
Риза Фәхретдин Һәм Каюм Насыири тарафыннан бастырып чыгарыла. Шәжәрәнен 
тулы булмаган үзәгендә түбәндәге исемнәр билгеләнгән: Әзи баба->Баймәт-> 
Мөхаммәткол->Дәмин->Әмин (1841 елда вафат булган)->Мөхәммәтша-> 
Хәсәнҗан->Гарифҗан—>Эшрәфжан (1907 елда туган)->Наил (1942 елда туган) 

Шәжәрә легендасында Әзи бабанын килеп чыгышы ягыннан болгар булуы Һәм 
анын балалары Мамадыш-Әкил, Татар Танае, Мамадыш Арыслан, Мамадыш 
(Багаи). Гордеево авылларын нигезләүләре әйтелә (Әхмәтжанов). 

•Биләр шәһәреннән Баисар нәселе шәҗәрәсе» тексты Татар Танае авылында 
табылган зур күләмле шәжәрә китабыннан Марсель Әхмәтҗанов тарафыннан 
күчерелгән 

Шәҗәрәдәге материалларны XIX гасырда мәгърифәтче Каюм Насыири да күргән 
Һәм язып алган Анын материаллары да Татар Танае авылы бабаларыннан Жәммәт 
һәм биш утынын Биләрдән килгәнлеген теркәгән 

«Кыргыз шәжәрәсе»нә язган искәрмәдә Марсель Әхмәтжанов мондыи сүзләр 

әйтә: « к ы р г ы з этнонимы татар халкы өчен ят булмаган. Кыргыз-казакъ нәселләре 

Дәвамы, Башы журналның 2006 елгы 6 санында 
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Тау ягында, Татар Танае авылында пан Биләр шәһәрендә яшәгәннәр 
Олылар сөйләве буенча, ип элек Татар Танае оешасы авыл чрынына Мамадыш 

Әкил авылыннан Әэи-Әҗн бабай килеп утырган. Әжм бабаинын Жәмиәт. Баимәг. 
Гуймат, Колмөт исемле дурт улы була Жәммәттән туган Хәмид Хәмилтән туган 
1) < вгыйд, 2) Хәбибулла, 3) Халид Сәгыйдтән туган 1) Сәйдәш. 2) Сәифутла, 3) 
Сәймәт һ б Авылда бу кешетәрдән килгән нәсетләр әле лә исән-са> гына, матхр 
игеп яшиләр икән» 

)аек а8ЫЛШ урыс tap ла яшәгән Ютарыла искә атынган тарихи белен 
гуры II ^\! булган иде Татар Танае авылында гомер кичергән Дәүләтша абый һәм 
Мөнирә апамын сөйләвенә караганда. «Урыслар Танаида 40 теген генә булганнар 
һәм IS91 елмы аерылып чыкканнар һәм Рус Танаена нигез салганнар. Татар Танаенда 
бер урам әле дә Урыс урамы лип иөртелә. 

Урыслар бик яхшы жирләр алып. бик бай яшәгәннәр, бал кортлары канвам 
күп готканнар Алартра-бара 60 гөтенгв АНТКӘНН-Ф Хәтер 14-15 төтеннән артмас 
>лек Бөти гауда Мамадыш-Әкил крестьяннары белән Татар Танае һәм Г 

чалкы икесе бер яктан шул шрәдәге бәхәсле жир очен сугыша горган Булганнар 
Рус Танавнын Семен атлы кешесе Мамадыш-Әкил авылынын Вахит исемле кешесен 
гаяк белән бәреп утергөн 

Гатар Ганае авылы гирө-юнендв е.па-инеш-сулар. таулар, куллар, сазлыклар, 
басулар, исемле урыннар күп. 

Авыл үзәнлеккә урнашкан Анын икс ЯГЫНДЯ л.\ iyp i.iyiap icieicii киткән 
Ирексезләп, борынгы заманнарда бу тирәдә бик тур елга акма |ымы пеан ЛИЛ уйлап 
куясын 

Элек 6j гирөлөр калын урманнар белән капланып алынган 6j и 
янындагы ышна сү ie кергән гопонимнар шул заманатарлан калган гарихи 
ис галеклөр Менә кара урман Анын уртасында газа һем к>.п и бабаларыбы i агач 

рм.ннмн .11,(4 егып чәчүлек җирләр, йортлар сал) өчен урыннар ачалар (_> һем 
чишмәләр (•и: i.tii i.Ф ң [ы, чиста һәм сафлар Кешеләр күңеле вв нәкъ Ш) иш >к 
чиста һәм пакь булган Бер-береена ярдәм итеп, цустанө яшәгәннәр Бергәләшеп 
йортлар горгызганнар, дошман килсә бергәләшеп каршы юрганнар, бер 
бирмәгәннәр Олылар кечеләрне, кечеләр олыларны хөрмә! иткән Монда ч.иык 
бәхеыс һәм ишел трмыш белән яшәгән 

Урмам ВрШ ым ман I өбенв с\ы аккан У i 1өягә килем i > суында 
ЛеК алты м .1 ичермән пи I,н,ш Аны l паелылда I обенәы мч: юр 

•и iK ы p. lap байтак ( la> ч| ЫНШ с.'натарны чокыр дин вйтөлвр) I оба G ПС i.i Уктачыл 
чокыры. Каппы (каНЛЫ) күл чокыры. Ышланлы с>ы Кабык күпер чокыры елы 
Иске I оцеп.i 'lai чокыры, Нәүрәп чокыры Мим,ни чокыры. Ышналы чокыры. 
Елга чокыры, Нәҗметдин малае чокыры. Минһаҗетдин чокыры Акшарлык 
чокыры. Урта алан чокыры. Кыр ышланлы чокыры һ б Авылнын көньягында 
кечкенә генә инеш ага Кны халык югарыда иск., алып ките т и ч е , Ышланлы дип 
атый Анын гирәсендөге басуларны Һәм көтү юклөрне яв х.иык Ьһиланлм буе иш 
йөртә 

Күлларнен габи] ыйлары ia ка 1ыл ясалганнары ш бар \ia.i.i уртасындарак 
урнашкан күлне КаЛЫК Коч куле ДИЛ an.ni Лиманын икенче башын ia җәя 
көннәрендә кибә горган Пилмән ч , l' жвелөп ята Б) күлме авыл халкы казып 
ясаган Кулиен ике ягында га) калкулыклар урнашкан 6j калкулыклар M I 
казыганда чыккан балчык Аны Им мән га) шры шл йөртәләр Пилмән исеме ч i 
янында чикчәм кеиилврнен кушаматыннан килеп чыккан Авыл янын 
Каеп күле, Куныл күле, Сврбм күле, Мансур ц ie. Мунчада к> ie. Чыршы очы 
кү ie Каме к, ii- һ б исем юге кү > rap бар 

Чишмә ки 11щ юр Ки 1 щ > юачы i ки i иим Маржа ки и,ми- һ б Авы i янын ш 
ia 11ык һәм буа и в юге исен 

Гатвр Ганае авылы гауларга ы бай \и i.i Мичжа raj \»чн ганы, Меанл гавы 
II.II.IM гавы, Пана) гааы, Ышна гавы Чыбялая мим исеме ялгам гаупарны иска 
алып к и ң кирәк АВЫ i ЯНЫН |Я ГШ ЫН \ ii.in nana и Чабатасын каккан ГВ) КГЬТИбарП 
1Век Кайбыч раЙОНЫНЫН ШгуШНрмӘ ЯВЫЛЫНДа Ш Алып бапан чабаТЯ каккан I,I\ 

пар Гатар Ганае аны на халкы coilаәиенчә Vlbin бабаинын бер аягы ЩуШНрмӨ 
1 in.I ii.in 11 икенчесе Гатар I анае явы лш п б) пан Мен.' Бнп ха. ми к фантазиясе 

ним in \ i1 
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Авыл янынла чалу-печәнлекләр һәм болыннар да аһәнле исем алганнар Уба 
чаты чалуы. Маматыш болыны, Таш кичү чалуы (чалу янында коесы да бар. халык 
аны кое дип атый). Уба сырты. Вәлкә болыны. Арык арты һ. б. печәнлек-болыннар 
әле дә халыкка хезмәт күрсәтә. 

Басулардан Урман басуын. Ышна басуын. Вагай басуын һәм Марат басуың 
атарга мөмкин. 

Авыл халкы Кумыл юлы. Ходайбирде юлы. Күпер юлы дигән юлларны әле дә 
хәтерендә саклый. 

Аны.] янындагы исемле урыннарны да әйтеп китик Гәбенә күпере. Кабык күпер 
Питрәи тирмәне. Туйралык. Күпер ягы, Хәмиди култыгы. Кабык күпер, Гатау яры, 
Мансур аланы. Туералык. Жиләклек кашы һ. б. 

Халык хәтерендә Керәшен зираты атамасы сакланып калган. Зират урыны хәзер 
сөрелгән, басуга әйләнгән Ә чукындырылган халык якадан исламга әйләнеп кайткан 
Авыл халкы арасында керәшеннәр булуы югарыда искә алынган тарихи 
белешмәләрдә дә күрсәтелгән иле 

Авылда элек ике мәчет эшләгән Берсе урынында хәзер су суырта торган 
җайланма (водокачка) тора. Ул урынны халык хәзер дә мәчет яны лип йөртә 1992 
елла авылдагы башлангыч мәктәп бинасын ремонтлап, манара куеп мәчет ачылган 
Хәзер иртән авыл остенә азан тавышы агыла Авылга, халыкка иман кире кайта 

1990 елда авылда яна. ике катлы урта мәктәп торгызылган Ана Афзал Шамов 
исеме бирелгән. Татар язучыларынын олы буын вәкиле Афзал Шамов Татар Танае 
авылында хәлле крестьян гаиләсендә үскән Кайбер әсәрләрен (күбесенчә 
фельетоннарын) ул Тәүгилде псевдонимы белән бастыра. 

Авылда культура йорты бик матур һәм зур. Кибет, медпункт эшли. 
Авылда иске зират урыны бар. Анда зур кабер ташы сакланган. Зират ташларында 

Ак щ гат, Имхужди улы Имхи ЩИ исемнәрен укырга була. Бу таш кебек ук рәвештәге 
ташлар Шогәле зиратында да күзәтелә. 

Хәзер мәетләр күмелә торган зиратны авыл халкы карап, тазартып һәм тәрбияләп 
тора Тирә-юне тотып алынган, чүп-чардан чистартылган. 

Авылнын борынгы һәм күптән килә торган традицияләре бар Бәби туйлары, 
никах мәҗлесләре, сабантуй.зары үткәрүне халык чын күңеленнән эшли Авыл 
олылары дога кылганда шәһре Болгар газизләрен, су газизләрен искә алалар Халык 
үткәннәргә ихтирам белән карый, ата-ананы. олыларны ихтирам итә торган алмаш 
үстерә 

Авыл халкы үзәкләштерелгән газ яга, юлларга асфальт түшәлгән. 
Авыл урамнары халык телендә Урта урам (Олы урам), Ындырчы урамы дип 

йөртелә. 
Яшьләр хәзер авылда калып тормыш корырга тырыша. Бәхетләрен алар туган 

нигез һәм туган туфрак белән бәйләп табарга уйлыйлар 
Халыкнын тормышы әйбәт һәм нык Каралты-куралар таза, халык эшчән һәм 

тырыш Авылда яшь гаиләләр күбәя Авылнын киләчәге матур һәм өметле. 

Үзи 
Аксубай районында Иске Үзи һәм Яна Үзи авыллары бар Яна Үзидә татарлар 

яши. Ул район үзәге Аксубайдан 19 чакрым ераклыкта урнашкан Иске Үзи авылында 
чуашлар яши Район үзәге белән ике арасы 19 чакрым. 

Үзи атамасы тарихи чыганакларда һәм фольклор әсәрләрендә очрый. 
Иске Үзи һәм Яна Үзи авыллары янында археологлар бура. Имәнкискә, болгар, 

борынгы болгар. Аттын-Урда чорларына мөнәсәбәтле авыл хәрабәләре, зират, торак 
урыннары тапканнар. 

XVIIl гасырда Иске Үзидә 150 чукынган чуаш яшәгәнлеге мәгълүм А Артемьев 
белешмәсендә (1866) күрсәтелгәнчә. Иске Үзи авылындагы 71 хуҗалыкта 232 ир-ат 
һәм 222 хатын-кыз. Яна Үзиләге 115 йортта 372 ир-ат һәм 365 хатын-кыз көн иткән. 
1898 елгы китапта бирелгән мәгълүм атларга караганда, Иске Үзи авылыңда руслар 
һәм чуашлар, ә Яна Үзидә татарлар һәм чуашлар яшәгән К П. Берстель 
белешмәсендәге (1908) мәгълүматлар буенча, Яна Үзи авылында 1502 татар һәм 
чуаш. Иске Үзидә 826 чуаш көн иткән. 

XX йөз башында Яна Үзидә ике мәхәллә була. 
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Беренче җамигъ мәчетенен бүгенге көнге каләр сакланмаган бинасы мәхаплә 
кешеләре гарафыннан 1906 елла төзелгән 1909 елла ивхшишдә ир-ат затыннан ЗОЯ 
КВН iic.in.iim.iH I. гъяннары узләренен имамнары итеп Сираҗетдин 

т им улы Курамшинны (!862 етнын 15 чаенла туган) сайлаганнар Беренче 
una ЯӘ мәдрәсәсендә 83 ир бала һәм 60 кыз укыган 

Хәзерге вакытта саланган бер катлы агач мәчет 1906 елла Н Фошлеребрюген 
тарафыннан ипләнгән проект белән тәңгәл килә Яна чәхәчлә 1906 елкын 
февралендә геркәлгән Шул ук вакытта Казан губерна идарәсе икенче мәчетне 
геэергө pexcsi биргән выма проектный раслануы (тезелеш уставына каршы килү 
сәбәпле) тоткарланган Чөнки устав буенча, мәчет тирә-ягынлагы нөйдан 2t) 
сажиннан да КИМ булырга тиеп! түгел Шушы шартны үтәгәннән сон. 19Ш елнын 
7 ию ки.1-1 ниһаять мәсьәлә унай хәл ителгән Мәхәлләдә нр-81 (атыннан 273 кеше 
исәпләнгән 

Үзи авыллары утырган җирләр элек тоташ урман булган һәм халык урман 
арасына килеп урнашкан Беренче килеп утырган кешене халык Үзи баба дип йөртә 

Авыл аксакаллары сәйләненә караганда Яна Үзи акылын ла герле урыннардан 
җыелган халык яши Бу авыл Иске Үзилән аерылып чыккан Шунын өчен ана 
исемне Яна YJH ДИН кушканнар Берәүләр көзерк \лексеевскии районындагы 
Гитвнөледөн икенчеләре Яна Чишмә төбәгендәге Тубылгы Тау авылыннан 
КИЛГӨННӨр Авылда чукынмаган чуашлар да яшәгән Күбесе ислам каб) i итеп 
шарлашканнар Лнмд халкы чукындыру СӘЯСӘГен ү) ЖНЛКӘСеНДӘ ШТЫГан 
Халыкнын яртысы чукындырылган Чукынмый калган кешеләр аиыдиа топ ара. 
ягъни НЧ1 мөселманнар ә керәшен гвтарлары кече ци лип йөртелгәннәр Гнрә 
юньдәге гатар .шыллары халкы бу акыл егет юренә км 1 [арын Вирмәгвн Кече аралар 
in юлга чыту Я1 ы н караганнар Тикшерергә килгән попларны куып җибәрел ислам 
пиенә күчкәннәр. 

Авылда көчле мөселман гәпләре Мөхәммәтнекеләр була Viap v, uәренә бер 
inpai ясый lap Кср.чисм Nti.ipiapi.ini.in һәм чуашларнын la аерым кап. 

була. 
Авыл янында Хуҗалар тавы A\\\-I\\ raj бар Халык 6j raj янына барып нәзер 

. H I M Га\ iiiii.ni.i дога укырга чал ы к чәршәмбе көнне КИЛӘ Хуҗалар ПШЫ янынла 
борынгыдан калган кирпечләр чүлмәк кагыклары көбә к\ iмүкләр һәм камчылар 

Акыл янында К ы чар 1ИрвТЫ ДИП ВТВЛГаН НЭП УРЫН in\ ис И 
Хуҗалар i.iiii.i гурыкда] ы иген н гатар ка шх нжаты ада iMaii.ini.iH (Риваятьләр 

һәм u 11 н Li i ip- гомына урнаштырылган Яна Үзи авылында азып алынган 
Мәрҗән ка г.ц i.i Һем унике kin хикәяте* пиан гарихи рнваят I I 

•Яка Үзи авылы янындагы кырда урман меңдә Хуҗалар тавы w 
гауда борынгы иманнар ла МврЖӨН исемле бонар шәһәре буилп Мәрҗән 
шәһәрендә Гырышмал Хуҗа көкем сөрген 

Tl.ipbilllM.Li Хуҗаның берсеннән бере* СЫЛ) бсрСеННӘН берсе ВКЫЛЛЫ \нике 
кызы булган Хуҗа вларны i маре киткәч Бүләр шәһәренә Рабига остабикә 
мәдрәсәсенә укырга җибәргән \лвр арасында Мәрҗән иленен батыры Иштирәк 
ii.ilu (ИрНЫН i иш. •! к ҢәрКӘС СЫЛ] м бар икән 

Рабига остабикә мәдрәсәсе В\ юрдаге Хуҗалар галы итегендә пик гур чишмә 
буена урнашкан була Рабига кон саен Шәһрн Болгардан жир асты юль i 
шәкертен ияртеп j км i ыргя ки [ген 

Бер iuKi.il Болгар ИЛСН Я] бШ кан S I li\ юрга ка ҢИр КИ ЮЛ А Ш кан ҺвМ шәһәрне 
камап апай Бүлөрне якларга Кыэылтаудан Кызлардан Нократтан һ.б 
шәһәрләрдән батырлар килгән Иштирәк баһадир ш үэенеи итешләр 
юшманга каршы чыккан Сугыш бик каты булган бнж күп бәтырлар башларын 

i нар Иштирәк баһадир & юн эч батыр сугыша сугыша Хуҗалар 
MI н|.и<н.>р ii.in.ip iap raj башын ш гугаи и i юре әчем сон гаычы каннары • 
көр i. pi. i ĉ  i Биргәннәр һәм юш ман i iap әстенө ьф] ил ип. шгезсез сугышта шәһш 

В) I IV ivpi.lll I I Ф I 

.... • -|• и п хетта К 11,mn.m i • 

. imp ш PII ip м|" 
\ M , | H , II.IM.HI.1 I и i|i, i 01НЫИ l4. i i районы И,к, II 
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булганнар. Аларны тау башында җирләгәннәр Тырышмал Хужанын кызлары, Бүләр 
өчен сугыш барганда, яу а р т ы н н а н каргап т о р г а н н а р , ш у н ы н белән 
баскынчыларның кочләрен какшатканнар. Моны күреп ачулары чыккан илбасарлар 
кызларны куа башлаганнар Нәркәс сылу, мәдрәсәдә алган гыйлеме белән, куа 
килүчеләргә каршы ау корган. Үзе курка икән, бу ауга киекләр генә зләкмәсә ярар 
иде дип, һәм. җиргә ятып тынлап, туганнарыннан сорый икән: 

Корып куйдым ау ишкән, 
Шч\ шп кии яу микән?—дип. 

Кызлар куркытып: «Яу, яу!!!»—дигәннәр Шуннан унике кыз Мәрҗәнгә таба 
йөгерек атларын куганнар Ә яу алар артыннан калмаган, урман, алмагачлар эчендә 
утырган гүзәл Мәрҗәнгә хәтле җиткән һәм шәһәрне көл иткән. 

Ә Тырышмал Хуҗаны, анын унике кызын тотып алып Хуҗалар тавы кырына 
китергәннәр. Монда алар дошман кушуы буенча, яланаяк килеш коне-төне туфрак 
ташып, яна бер тау өйгәннәр Дошманнар, биек тау өелеп беткәч, Хуҗаны һәм 
анын кызларын шул тау башына тереләй җиргә күммәкче булганнар. Шулчак 
кызлар унике йолдыз булып күккә күтәрелгәннәр, ә Тырышмал Хуҗа таудан сикереп 
елга суына әйләнеп, агып киткән Халык хәзер дә шул елга башланган чишмәне 
изге санап, ана адарына, ә кызлар өйгән тауны «Кыз тавы» дип атый. 

1996 елның җәеңдә изге чишмәне төзекләндерү, матурайту һәм чистарту эшләре 
атып барылды. Бу саваплы эшкә Татарстан нефть берләшмәсе генераль директоры 
Рин.и Галиев алына. Бер ай дигәндә чишмә тирәсен кечкенә шәһәрчеккә 
әйләндергәннәр дә куйганнар Шәһәр паркларың бер якта торсын Чишмә яры 
буена асфальт аллеялар түшәлгән, кырыйларын кирпеч белән уратып алганнар 
Фонтан эшләп тора, ял итү урындыклары, ашау өстәлләре, намаз уку, ашарга 
пешерү бүлмәләре ясаганнар. Кыскасы, бу җирнен матурлыгын һәм гүзәллеген 
язып бетереп булмый, үзен барып күрергә кирәк. Халык бу урынны Изгеләр 
чишмәсе дип йөртә Ринат Галиев һәм аның җитәкчелегендә эшләгән алтын куллы 
нефтьчеләргә саулык-сәламәтлек, ак бәхетләр тели халык. 

АВЫЛ яныннан Олы Сөлчәсуы агып уза Ана Мөнәҗәп, Чиктермә, Мулла, Иске 
Үзи. Озын күпер сызасы. Гантәй күпер сызасы, Коры елга, Бикчабар, Чик, Яңа 
авыл арты. Кадыйр, Кисә, Кәжинкә елгалары килеп кушыла Авыл янында чишмә-
киэлеъ в р л е күп Кайберләрең генә әйтеп китик Кәжинкә, Кызыл Яр, Камышлык, 
Болын. Коры елга һ б. 

Элек басуларда да чишмә-коелар казылган, аларны карап, чистартып торганнар 
Бүгенге Яна Үзи авылы гөрләтеп яши Йортлар саны 200 дән артыграк. Колхоз 

идарәсе шушында урнашкан. Авылда урта мәктәп, мәдәният йорты, кунакханә, 
медпункт, балалар бакчасы, мәчет бар. Халык үзәкләштерелгән газдан файдалана, 
юллар асфальтланган. 

Халык әби-баба ята торган зиратны тәртиптә тота. 
Авыл халкы ялгыз яши торган өлкәннәрне дә онытмый 
Халыкның тормышы әйбәт, йортлары да таза, матур Авыл үсүгә, яңаруга һәм 

зураюга йөз тота. 
Яна Үзи авылында язучы Газиз Кашапов (Газизҗан Салих улы Кашапов. 1942— 

1991) туган 1992 елда авылда Г Кашаповка багышланган музей ачылган, анын бер 
бүлмәсендә тарих-этнография музее эшли. Авылда шулай ук журналист, җәмәгать 
эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык депутаты булып сайланган Роза 
Рәхмәтулла кызы Туфитуллова (1945) туып-үскән. 
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АККОШ КҮЛЕ-ИЛҺАМ АЛАНЫ 

«Мәгариф» нәшриятында «Аккош куле—илһам аланы» исемле китап 
әзерләнде Татарстан язучыларының «Аккош күле» иҗат йорты тарихы 
һәм бүгенге хәле тасвирюна анда Китапта лтыздан артык авторның 
«Аккош күле»нә багышланган xamupa-ягмалары. шигырьләре тупланган 
Без шул китапка кергән берничә истәлек язмасы белән укучыларыбызны 
дй таныштырырга булдык 

М ө д ә р р и с 
В ә л и е в 

«Аккош күле»ндә әдипләр чуагы 

Аккш OfM 
илһамнан.. 

Анда янган учакларның тотене лә үзгә, башларны әйләндерер чек куш ис 1С 
Ami.i үскән урман үләннәре дә купшы гвл-чвчкөлөрдөн «атлырак 

Анда үткән 1 очернен һәр чннуты сәгатькә тиң 
Әйе, татар әдипләренең атаклы жәйләве — «Аккош 

I куле»нең хәтер аланына әйләнә барган дәвере бүген 
Кулыгызга алган китапта уя ш\ i рәвешлерәк чагылыр 

I ш Чөнки авторларыбыз - шактый саын гомер юлы үтеп, 
хатирәләр урманы аша гарен уйланулар күлена габа 
салмак кына атлаучы юлчылар Алар һәр агачны, һәр 
\, гонне ганып, исемнәре бе юн ждашәлөр Ике якка pei -
pel булып тезелгән вдршы-наратлар аларнь 
I .нам ш Баш очыннан гына вакьп утраулары гөсле 
Ml |ык уйлык со н.и Lip ага Ул б0ЛЫ1 lap -Аккош к\, Ңш 
дигән утар өстеннән инде ярты гасыр буе агалар Бирегә, 
вйтик, of и е н гаилә кнлганп п егерме е 1 шн артык гомер 
\ iK.iH икән Снбгм ага Хәким, Нәби ага . [әү ш ир бе юн 
\ | Күрше буЛЫП чши башлаган ул ЕвННврНСН ҺөрКДЙСЫ 
әйтерсең лә бал тулы кәрә< к\ i1 .ipc 

«Аккош күле» — илһам апаны С н б т .нанын Хәсән 
Гуфан гөрө юсөкдә мил\\ т ә н > I N . гамь уты турындагы с\ иөре вле юб> ica аэылыл 

бетмәгән шигырь сыман яшырый Без килгән чорла ва ул икем рухы са> иде але 
Күрше күләннен кич утырып* ннл гына каләм очыннан гамгш асәрлврен >к> 
бәйрәмнәрен куреpiә насыйп булгалады Олыларны олы ыi ли ы к ьдир 1Ә, 
Жаннарның -бер ЯШЬТӘ* икәнлас шул чаклары бик ачык күренв НДС ХоДКЫМа 
Күрв ишеген шакып буеаккын ш арырак ЯШӘГӘН 

I омәр лганын > к- ки icn. и viae ипләшеп угыркш чаклары сагын 1ЫрВ Кая 
ннде бакыйлыкка күчкән аклы исемнәр 

Әдәби м о х и т генә гүгел, «Аккош күле*ндә дә ызандаш булган кзучь 
\о П.1 к фИ1 I.I lb 'ii i.i и пан DOM ВОЛ (ӨрӘЖӘСС бс ИМ НЫК аерыл Iли ПМСЪ Ир I 
берсен ныграк внлавы үз акын ктешүлөре гажөпмена Б) ьпүм нхда 



союзларыннан ныграк, абруйлырак бергәлек иде. Кешелеклерәк лип тә өстертә 

кирәктер 
-Аккош күле»ндәге әдипләр чуагы — татар рухи тормышындагы ин матур 

фасылларның берсе. 
Шул ук вакытта «Аккош күле» — киләчәк аланы. Бу китаптагы истәлек-уйланулар. 

мәгълүм сәбәпләргә бәйле рәвештә, беркадәр монсулык белән өртелгән булсалар 
да. Һәр язмадан әдәбиятыбызның дәвамлы язмышына омет-ышаныч һәм аның 
якты шәхесләре белән горурлану хисләре боркслә. Тарих тузаны күтәрелергә торган 
юл булып ятасы килми бу сәхифәләрнең Алар, үткәнгә генә бәйләп тотмакчы 
хәтер-хатирә «камыт-ты шау "ларыннан тугарылып, киләчәк үрләренә таба чаба. 

Моннан бер ел элек укучыга тәкъдим ителгән Матбугат йорты турындагы китап-
һәйкәл кебек үк, «Аккош күле» иҗат йортына багышланганы да — Татар Йортының 
әлегә күпләр өчен изгелеген җуймаган нигезен янә бер барлау, ныгыту омтылышы 
Булыр әле. аның чын бәһасен анлап. Милли рух аланы икәнлеген танучылар да 
б) л ы р1 

Анда янган учакларның төтене дә башларны әйләндерерлек хуш исле. Андагы 
кәккүкләр сезгә һәм безгә озын гомер телиләр 

З ө ф ә р 
Б ә ш и р о в 

Сурәтләрдә тарих «күзе» 

Аккош күле Бу шигъри географик исем безнең гаиләдә бик күп еллар көндәлек 
тормышта теллән тошмәде. Әдип Гомәр Бәширов тормышында Татарстан 
язучыларынын Аккош күлендәге ижат йорты аеруча зур әһәмиятле урын алып 
тора иле Чөнки язучылар өчен махсус ижат йорты булдыру идеясе, ләүләтнен 
рәсми оешмаларыннан рөхсәт һәм жир урыны алу, проектларын эшләтү, финанс 
чыганакларын табу һәм, ниһаять, практик яктан төзелешен тәэмин итү —болар 
барысы ла Гомәр Бәширов эшчәнлеге белән аерылгысыз рәвештә бәйләнгән. 

1950 еллар башында Гомәр Бәширов, СССР Дәүләт премиясе лауреаты, СССРнын 
Югары Советы депутаты һәм ТАССР Язучылар союзының рәисе буларак, бөтенсоюз 
аренасына чыга Ул Мәскәү һәм Союзның бик күп республикалары язучылары 
белән аралаша, аларнын тормыш һәм ижат итү шартлары белән якыннан таныша 
Мәскәү янындагы СССР Язучылар союзы Әдәби фондының Переделкино һәм 
Малеевка ижат йортларында торып, эшләп кайта. Күрәсен, шул йөрүләр, күзәтүләр 
нәтиҗәсендә ул Татарстанда ла язучылар өчен ижат йорты булдырырга кирәк дигән 
фикергә килә һәм аны тормышка ашыру чараларын да күрә башлый. 

Әтинен ул планнары турында мин беренче тапкыр 1953 елда гаиләдә иртәнге 
чәй вакытында ишеттем Күрәсен, ул мәсьәлә принципта инде хәл ителгән 
булгандыр, чонки сүз ижат йортын кай тирәдә салу турында барды. Сөйләшкәндә 
Васильево. Заимише. Моркваши дигән исемнәр чыкты Мин дә, ул чагынла 16 
яшьлек яшүсмер, сүзгә кушылырга булдым. 

Хикмәт шунда ки. без. Казанның Иске бистәсендәге Акком асты урамында 
үскән малайлар, табигатькә жәен-кышын ике жиргә йори идек Берсе — Иске 
бистәдән ерак түгел Иделнең Бакалтай дигән жире, икенчесе — Казаннып Ягодный 
бистәсеннән көнбатыш яктагы Аккош күле урманы, күлләре Жәйләрен Бака. и айга 
балык тотарга, ә кышларын Ослан тавына. Аккош күле урманына чангы шуарга 
йоргәш илек. Әлеге иртәнге чәйдә мин шул Аккош күле тирәсенең матурлыгын 
мактап сөйләдем Минем сөйләгәннәрем әтигә ничек тәэсир иткәнен хәзер әлтус 
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АККОШ КҮЛЕ ИЛҺАМ АЛАНЫ 

кыен. ихтимал, ул тирәләрне әти миннән башка ла бик яхшы белгәндер > л житди 
ИӨСЬВЛв әлбәттә. Язучылар союзында ла. югары оешмаларда да бик жентекләп 
каралган булырга таеш Ничек булса булды, шул елнын август аенда әти якын 
иптәше. Казан дәүләт университетының проректоры профессор Александр (Искән
дәр) Гаврилович Шәфигуллин белән мине Аккош күленә алып китте -Победа* 
автомобиле «Аккош күле» тукталышына килеп җитим, шосседан с у т борылып. 
урман юлы белән бераз барды да күл янындагы нарат урманы эчендә утырган 
дачалар поселогында туктады. Безне ул иортларнын берсендә ял иткән шагыйрь 
Сибгат Хәким һәм анын жәмәгате Мөршнлә ханым каршы алдылар Күрсен. Риза 
Ишморат гаиләсе дә шунда ял иткәндер, чөнки бераздан >1 ла жвмөгете Рәисә 
ханым белән безга кушылды. Сибгат Хәкимнәрдә чәй эчкәч барыбыз ла Аккош 
ку 1с гирәсен әйләнеп чыктык Шуя вакытта минем үтенечне тынлап, язучылар 
урманмын бер матур җирендә туктап гор [ылар ә мин аларны фоторәсемгә юшердем 

Аккош күле тирәсе белән танышкач безнен горкеч. кире шоссега чыгып, урыан 
юлы белән төньякка таба китте Бер-ике чакрым узгач Кече Тирән ч i янында 
туктап, шул тирәләрне карап ЧЫКТЫК Ул кипне төшергән рәсемнәрдә Кече һәм 
Зур Тирән күл күренешләре бар Күрәсен, булачак Hxai йорты урыны шушы 
пшвлердөи сайланган булса кирәк 

Соңыннан ул шулай булып чыкты на Язучыларга юкап Йорты эчен урынны 
Кече Тирән күлдән үргә менгәч каен урманы эчендәге бер аланнан бирделәр Ул 
вакытта анда шул тирәдәге 4—5 кужалыкнын бәрәңге бакчалары й и UK i бөрәнте 
бакчасында язучы ирга ижат йорты б) щыр) өчен әтигә бик гур көч куярга гуры 
килде. Ул мәсьәлә Казанда гына гүтел, күбесенчә Мөскөүдө кал ителә нде Чөнки 
юэялеш С< ( Р Язучылар союзынын Әдәби фонды якчасына алып бары 
соңыннан ялгышмасаы янын балансында 6j шы Күрәсем шкал кортын салырга 
Татарстанмын Совмины да ярдәм иткәндер, чөнки әтинен. «Аккош к') к - нефть 
акчасына салынды дигәне исемдә HlakM.ni iyp киртәләрне узыл кыенлыкларны 
ҖҢҢГӨЧ 1955 елны дүрт җыелма фин йорты кайтарылды Ижа1 nopiu очен бүлеп 
бире 1гөн шактый гур 
м ә й д а н д а ул дүрт 
Яор1 ти бик in i ip т а 

т о р Г Ы I Д Ы I I р 
То к- пли барь 
гурында яти Мәскәү-
дәге С С ( Р Ә [Әби 
фонды ал ii.ni и ишми 
рявошто кисап биреп 
ГОрЯ иде Шулай 
беркөнне әти мине 
тагын дус ГЫ про 
фессор А I Щөфи 
iy.i 111 м Ое i.tii м а ш и 

нал м и р и л и . Аккош 

ку [вне в 1ып ки i ге 
Мин яна са 1ынган (киоикки JJW 
ф и н й о р т л а р ы н 
гөэелеш мәйданын фоторәсемнәргә гөшерергө т е ш идем i « м ә йөкләнгән 
бурычны мин кулдан килгән кадәр гырышыл үтәдем Ьәм уя фотографияләр 
Мөскөүтө хисапка кушымта 6j 1ып киттеләр 

Гатарс ган яэучыларынын «Аккош к\ юа нсеиен йөрткән кжяя яортынын гярнхы 
(герче j i Аккош k> м men щ түгел в Кече Гирән к> i ямыидв б) кя т) 1955 е ип 
\un.i шушы иүр! Фин йорть аи башланып китте 

Әтинен сейлягүләре буенча клоп йорты СССР Язучылар союзынын Маскяп, 
ннындагы Переделкино ижяп йорты впояыинрм НТВЯ манлаштырылган булган 
\и [,, вшханә к губ ме (пункт һвы башка шун сый га яянн ш> оешы • 
күздә готылгаи Әмма герле сәбәпләр буенчя v i планнар гормышкя ятмады 

http://HlakM.ni
http://ii.ni
file:///un.i


"Аккош күле» ижат порты икенчерәк, үзенчәлекле бер формада имли башлады 
Язучылар ижат портыннан бүлматәрне бер елга арендага ала торган булдылар. Ул 
арендага йорт яныннан яшелчә-жимеш бакчасы очен жир Ив бүленеп бирелде. 
Билгеле, шәһәрдән читтә урман эчендә утырган портта язучы берүзе генә яши дә. 
ижат та итә алмый Шунлыктан ул йортларда язучылар гаиләләре белән тора 
башладылар 

Ижат йортына бәйләнешле истәлекләр минем хәтердә өзек-өзек фрагментлар 

Кече тирән кр 1933 шикелле хәтер 
түреннән чыгып 

күз алдына килен басалар Ул истәлекләрнең фрагментар булуларынын икенче 
сәбәбе дә бар. Мина бер вакытта да «Аккош күле»нлә даими рәвештә озаклап то
рырга туры килмәде. Гадәтгә, мин анда әтигә бетмәс-токәнмәе хужалык лиләрендә 
ирдән итәргә генә йөри идем. Инде барган юлы Аккош күле тирәсендәге урман
нарда йөрү, елнын төрле фасылларында табигатьнең берөзлексез үзгәрешен күзәтү, 
аларны фоторәсемгә төшерү минем өчен бик зур бәхет иде 

Шуна күрә мөмкинлек булганда мин Аккош күленә бик теләп бара идем 1955 
елның кышында барганда яна салынган йортлар әле буш иделәр, берничә кеше 
генә тора иде Шуларнын берсе — язучы Нәби Дәүли. Нәби абзый инде шул еллардан 
ук анда даими яши иде һәм. ялгышмасам. ижат йортының беренче коменданты да 
булды Ул коннәрдә мин иртәдән караңгы төшкәнче Аккош күле урманында, 
фотоаппарат күтәреп, чангыда йөри идем. Бер баруымда каршыга шагыйрь Зәки 
Нури очрады. Ул шоссе янындагы кибеттән азык-төлек алып кайтып килә иде. 
Тонык кына кон. нбалак-ябалак кар ява Зәки абзый, туктап ниндидер мәзәк сөйлән, 
күнелне күтәреп жибәрде Мин аны шунда рәсемгә төшердем. Бер иптәш мине дә 
Зәки абзый белән бергә рәсемгә төшерде. Ул фотография мина бүген дә Зәки 
абзыйнын коләч йөзен, оптимизм һәм юмор белән сойләшүен искә төшерә 

Шулай итеп. «Аккош күле» 1955 еллардан язучылар өчен чын мәгънәсендә ижат 
йорты булып китте Ул вакытта әлеге дүрт йортта 15 язучы торган, чөнки өтинен 
көнлапек дәфтәрендә 400 мен сумга 15 язучы очен дачалар салынуы турында и 1ылган 
(Г Бәширов Күнел дәфтәре. Икенче дәфтәр— 8 декабрь, 1956 ел. Кулъязма). Шуны 
ла истә тотарга кирәк: ул вакыт өчен 400 мен сум бик зур сумма булып санала иде 

Әмма, күрәсен, ул дүрт йорт язучыларга житми башлагандыр. Чөнки әти гагЫН 
яна йортлар салдыру эшләре белән йөри башлады By юлы ипле портларны шәп 
юан нарат бүрәнәләреннән салдылар 1957 елнын сентябрь аенла мина гагын Аккош 
күленә барып, яна салынган йортларны отчет өчен фоторәсемгә тошерергә туры 
килде Ижат йорты утарының урта җирендә зур, дүрт гаилә иркенләп торырлык 
йорт салынган иде Ул йортнын ике якта да иркен верандалары да бар, һәр гаилә 
өчен аерым ишек эшләнгән иде. 

Утарның көньяк-көнбатыш почмагында тагын бер кечкенә генә агач ftopi 
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1ККОИ1 КҮЛЕ-ИЛҺАМ ЛЛАНЫ 

салынган иде Анысы булачак комендант өчен салымлы лип әйттеләр Әмма 
комендант гаиләсе өчен ул кечерәк булды шикелле, анын гаиләсенә сонрак шул 
>к тиредә икенче йорт салдылар Ә бу кечкенә йортта озак еллар минем әти яшәде 
ҺвМ кжат итте 

Тора-бара йортлар арткан нан-арта барды С Хакны һәм И Гази б> утарда \J 
йортларын салып куйдылар. Утарнын төньяк-конбатыш почмагында 40 метр 
шрөнлектө скважина казылды Һәм hep йортка яхшы артезиан суы килә башлады. 
мунча салынды һ ә р йортмын бакчасы буяды, алмагачлар, АИЛӘК жимеш 
утыртылды, яшелчә түтәлләре күренә башлады һәрбер ой алды чәчәкләр беләм 

Шулай итеп яман кара көзгә кадәр -Аккош күле- вжал Йорты >( гор-
Mi.iiiii.i белән яши башлады. 

Аккош күлендә төрле елларда халыкка танылган бик күп язучылар, шагыйрьләр. 
воабия! галимнәре яшәделәр иҗат иттеләр Мим күреп белгәннәре генә да IIKIKII.HI 
Хәсән Туфан ( ибга! Хәким. Абдулла Әхмәт, Риза Ишморат кжн Нури Нәби 
Двуяи Афзал Шамов. Хәсән Хәйри. Мария Елизарова. Гаяиыжям Латыйп, Нил 
Юзиев Рафаэль Мостафнн һәм башка бик күпләр Аларнын һәрберсенем гормы 
шынла иждтында «Аккош күле» һичшиксет тирән л калдырган б\ парга шеш 

Гомәр Бөшировнын тормышына һәм иҗатына килсәк. Аккош к\ ЮКН 
ИТе ифр.м iyp булды дип ихлас күнелдән ышанып әйтә .нам Юкка гына автор 
«Туган ягым—яшел бишек» повесте ахырында языл) урыным «Аккош к\ 
ип 1965 1968> а 
«Җидегән чиш-
.11 Li «Аккош 
күк- 1978—1981» 
лии куймаган бил 
Аккош күлемен 
\i.ii > р габи] вте, 
.III T.I! Ы I 1.1 II 1.1' I 

и,Ik г ымлык язу
чы кешегә ижап 
миемә IVM.IU.MI 

ч.1 бирелеп, и ih 
амланып >ш-
iepi в ярдәм м I 

.) M i l 

ШӨҺӨр Ю I-II 1.1 н 
I ы 1ы гормы 
белән я и i.. i. 
чакларда иж( 
йорты ӘНӘ MIX I 

yvifii йортлары 1955 м 

i белән сагындырган Ул оюлар әтинен көндәлек взывла 
рында 1.1 ч.м ы наннар Мәса юн 

«Б) көннәр ю KJ ка ы к >ш юре бе юн или катыр ним IK минем л..и ка 
күлендә верандада бер\ «м ямь яшел урманга куэсалгалал азып утырган чак шрым! 
Кач китте м РӨХӘ1 КӨННӘр кая мимем i (Тормыш 
щфгәре Сайланма әсәрләр V гом Казан Гатар юл нәшр 2005 Ю66.) 

Я I Lin алып көзге кадәр әти белән әни «Аккош к\ ie»H ю ишми киярлек ашаса 
i,i с ГНЫН канам ваКЬП iapi.ni l.i АЛ ам ла ЮЛ ӘЭС НИ И К Дөрес кышларын КӨНеН ы 

к-мә оар К.Ш1Ы1.1 ик ' .һм 1454 еллап башлам кышын \км>ш к\ i, 
i.HI u.i шуа башлады Чаңгы сукмакларында юки Нури очрап 

и и 
Әти һәр язны бик сагыныл көтел ала MIL- Mapi аенда хк без Ккхош куленв 

парым бакчада язгы айларга готына идек tan н ющ .парным 
н ак известь белән буя) карлыган куакларына корткычларга и 

сиптерү губәдөн кар reunpi a оегач гел юремв кар вал ramaj Һәм башка баш куп 
шундый өр Гадәтта кыш буе ашаган luehap торьпдцыннан гуеп ул aai 

тучылардан Сиблп Хавим Хаоәи Гуфвм ш күренгөлн бш 
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Ә инде апрель аенда 
б е з н е ң анда барулар 
ешая Табигатьнең уян
ган чагы. Ничәмә-ничә 
мәртәбәләр Аккош күле 
ө с т е н н ә н күктә каң
гылдашып кыр казлары 
узганын сокланып карап 
калдык без! Урман 
артындагы кырлардан 
карлар эреп. ерганаклар 
буйлап шаулап, язгы 
ташулар ага. Утардан 
ерак түгел Шайтан 
ергана ! ы н н а н аккан 
язгы ташу танышы хәтта 
төннәрең дә ишетелә иде 
Кече һәм Зур Тирән 
күлләр арасындагы 
үзәнне су баса. юл өзелә 
Шул вакытларда Аккош 

күленә Хәсән абзый Туфан да йөри башлый иде. Бер баруда мин аны әнә шул 
үзәндә карлы суны ерып барганын күреп хәйран калган идем. 

Язнын ничек килүенә карап, үзәндәге юл кипшерү белән әти белән әни «Аккош 
күлонә торырга күчәләр иле Дөрес, әтине төрле эшләр шәһәрдән ботенләи үк 
җибәрми, әмма күн вакыты шунда уза иде. Жәи җиткәч, алар янына безнең балалар 
да торырга киләләр иде. 

Балалар концертын карарга җыелган тамашачылар 
1974. август 

Бүтән язучы гаиләләрендә дә шундыирак хәлләр иде Дөрес, иҗат йортына көндез 
барсан. бакчаларда хатын-кыз һәм балалардан башкалар күренми әле. чөнки 
язучылар һәрберсе үз бүлмәсендә, язу өстәле янында Бервакыт хәтта баганаларга 
•Тынычлыкны саклагыз!» дигән өндәү дә язып эленгән иде. 

Иҗат йорты СОЯ) өчен урын сайларга килгән бер төркем 
язучылар Аккош купе урманында L 'улдан уңги Габдрахшш 

Әпсзламов Риза Ишморат Мөршид» ханым (С Хәким 
хатыны/. Александр Ганрчлчнич Шәфи.тллин /Казан дәүләт 

университетының проректоры) Гомэр Бәширов. Рәисә 
Ишморатова. Сибгам Х.жим !"53. август. 



АККОШ КҮЛЕ И.-П.ЛМ АЛАНЫ 

Иждт иортынын. Г.Тукай әйтмешли, -һәр ягы урман иде. Элегрәк елларда 
табшать анла шактый бап. саф чиста иле ате Каи вакытларда утар тирәсенә хәтта 
пошилар ла киткәлиләр иле Ә инлс кошларның киплегенә, төрлелегенә чәиран 
каласын Әти белән Хәсән абый Туфан ул кошлар белән аеруча мавыгып киттеләр 
Әти Мәскәүдән Чехословакиядә басылган «Кошлар дөньясында* исемле рәсемле 
китап алып кайтты, а Хәсән абыйнын шактый калын, махсус белгечләр өчен 
чыгарылган «Определитель птиц СССР» китабы бар иде Шул китаплар буенча 
алар шактый кошларны танып, күзәтеп тордылар. Мин дә ал арны сурәткә тошер> 
белән маныгып алдым Архивтан б> китапка рәсемнәр сайлаган вакытта бер кошнын 
рәсемен күргәч, «кылт» итеп исем.) гөште Bj кошнын оясын мина бил ХасвН 
абый Туфан үче күрсәткән иде1 Аккош күтенә бер килүемдә минем ки 
абый килде «Зөфәр вйдө, чин сиңа бер яна кош күрсәтәм",- лип. урманга алып 
китте. 

Урманда ятдан алып жәй урталарына кадәр кошлар сайраган таныш өзелми НДС 
Сыерчык, сандугач, күке. шәүлегән, уткойрык һәм башка бик күп кошларны 
якыннан күрү гадәти хәл Әтинен бакчасына терәлеп үскән биек каенга 
сыерчык оясы бер елны да буш калмый иде Дөрес, миләш чыпчыклары кнлак гер 
өлгергәч шактый маян китерәләр иде китерүен. 

Әмма 60 нчы еллар урталарыннаи 6j идиллия шактый ук кыьсеэ б) шм бозыл
ды Сәбәбе — Hxai йортыннан генынсга ике-оч чакрым ераклыкта «Оргси 
водлары »шлн башлады Кайвакыт жил шул яктан кара сөрем .Lii.ni килә ерганак 
лар буйлап Тирән күлгә әллә нинди сасы. сары төстак CJ а р агып ПМПӨ башлады 
агачлар корыды Аккош куленен һавасы бозылды кошлар оа елдан с па кими 
башладылар [>> \.).i ятучыларга шактый борчу салды Э ш щ i уңайдан Оргсинтеэ 
китекчеләренә дә, югары оешмаларга ш йөреп карады Ул проблема буенча ки 
мик, академик Б Е Арб\ юн белән .т.. кипәште Сонрак иводларнын КХНОЛОГИЯСе 

камилләштеме, ничекме күзга күренгән <i-i-m кимеде Әмма габягатъ 
шактый MI ыйфьлөнде, кошларнын саны да. торе дә бик ки меле 

Еллар узу белән иҗат И Т Ж В Д Г н 
йорты Татарстан Ятучы- • 
ларсоюэынын жөйгс ре 
щденциясе булып китте 

Тугандаш рес пуб i и 
калардан ки 1гөн язучы
ларны лл шунда алып ба
рып кунак in.i горган 
6j i ii.ii.ip 1966 елкым 
к м иде Урта \ 1ия һәм 
камка | респуб IHK I ta 
р ian килгән я (учы 
лармын бер ГӨрК< мен 
,ин Аккош к̂  leii.i.i к\ 
нак иткән и it Исемдә 
к а л г а н н а р д а н l мрур 
In юм Кайсын К\ 1нев 
СабН i \Ь канон В1 ИЖ и 
• • • > i кечю нә гена Hop 
i ымын вераи iac ын ia 
пик кун< i ie п и н габыи 
артын и гәпләшеп ч гырганнар и к Км таныч мин л а р pa алмый 
k.i i [ым чөнки кунак i ipra \> IMBH и ң юм бушамадым Шул \к көй 
Аккош к^ ЮН Ю .'in икенче к и е р » кунаКНЫ к ил IH КИЛГВН ЯЗуЧЫ 
Сәйфи Кудаш иде Чай юн сон Сәйфи Кудай Кәсен Гуфан Меквыыал Маһдиев 
һәм бакчада каен кул i шактый ыиал сойдашсл утыр 
in tap < ИНЫМИ ш \KKoiii к> м урманнары буй в л Йорвп па кайтты акр S i көнне 
пешергән фоторөа ми т • 

! I | 

башкаралар 1974 
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Тора-бара «Аккош күле»ндә үзенең традицияләре туа-оеша башлады 
Шундыйларның берсе — «әдәби жомга» Утарнын урта бер җирендә күпкырлы 
формадагы беседка (чатыр) бар иде «Әдәби җомга» көнне «Аккош күле»ндә яшәгән 
язучылар, шул беседкада жыелып, берәр авторның яңа әсәрен тыңлыйлар 
Соңыннан фикер алышулар, бәхәсләр башлана Мина фәкать ике «әдәби жомгл»ны 
күрергә туры килде 1969 елнын 18 июлендә шагыйрь Хәсән Туфан «әдәби җом
гада» шактый озын яна бер әсәрен укыды Икенчесендә. 1969 елнын 9 августында 
Сибгат Хәкимнең яна поэмасын тыңладылар Кызганыч, укылган әсәрләрнең 
исемнәре вакытында язылмаган, ә хәтернең ялгышуы мөмкин. Әмма ул көннәрне 
төшергән фотографияләр «әдәби җомга»ларнын ничегрәк узуларын күзалларга 
ярдәм итә алалар 

Тагын бер матур 
традиция бар иле. Жәи 
ахырында, яшелчә, 
җ и л ә к - ж и м е ш л ә р 
өлгергәч, уныш бәй
рәме уздырыла баш
лачы Мин 1%9 елнын 
9 август көнендә узды
рылган уныш бәйрәме 
мәҗлесендә булган 
илем. Утар кырыенда 
зур гына бер сарайда 
(ул клуб хезмәтен дә 
үти иде шикелле) озын 
өстәлдә табын әзер
ләнде, һәрбер кунак 

Хжш Туфан Сибгат Хәким Галар Бәширов иҗат йортыннан үзенең бакчасында 
автобт тукталышына баралар IWJ апрель Ү Р •*• 

җимешләрне алып 
килде, башка нигъмәтләр дә шактый мул иде. Мәҗлесне бик күңелле итеп тамада бу
лып Чәки Нури алып барды Шагыйрьләр шигырь укыдылар, үзара күңелле итеп 
сөйләшү ирдан мәҗлес гөр итеп торды Нәби Дәүли, ниндидер юмористик шигырь 
укып, халыкны көлдереп алды. Ә Хәсән абый Туфан үзенең мәшһүр « Ә жир барыбер 
әйләнә'» шигырен бик ялкынланып укыды. Ул мәҗлестә төшерелгән Хәсән абый фото
рәсемнәре (гәрчә яктылык бик начар булса да) минем архивта ин кадерле кадрлар 
булып сакланалар. Белмим, булдымы икән соңыннан тагын шундый матур, күңелгә 
сенеп кала торган мәҗлесләр. 

Жәй көннәрендә Аккош күлендә шактый бала-чага җыела иде. Алар үзара бик 
ГИЗ дуслашып, бергә уйнап, урманга җиләк, гөмбә җыярга йөреп мәш киләләр, үз 
тормышлары белән яшиләр, кыскасы, рәхәт чигәләр иде. 

Алай гына да түгел, ел саен диярлек җәй урталарында шунда торган балалар 
язучылар, ата-аналары. килгән кунаклар алдында концерт та куялар иде әле. Берза-
ман башлана концертка әзерләнүләр, репетицияләр, әниләренең күлмәкләреннән 
концерт костюмнары әзерләүләр һәм башка шундый ыгы-зыгылар. Концертны оеш
тыручы, балаларны җитәкләүче энтузиаст кешесе дә бар — ул әдәбият галиме Хәсән 
Хәйринең җәмәгате Рауза ханым. Менә беркөнне әлеге «әдәби җомга» уздырыла 
торган беседкада сәхнә оештырыла, чаршаудан пәрдә тартыла. Сәхнәдә, пәрдә ар
тында төрле яшьтәге бала-чага. җыелып, чырык-чырык көлешә, шаяра Ә беседка 
алдыңда тамашачылар, һәрберсе үз эскәмиясе белән килеп, рәт-рәт тезелеп утыра
лар Концертны, гадәттә, ин кечкенә бала башлап җибәрә Китә шуннан шигырь 
укулар, бергәләп тә. аерым да җыртаутар. бикләр. Соңыннан һәр артистны, яшенә 
карап, әзерләп куйган бүләкләр дә көтә Ә1е 

Инде тамашачыларның шатлану-соенүләре. көлүләре, кул чабулары әйтеп 
бетергесез ихлас була. чөнки һәрберсенең диярлек йә оныгы, йә баласы катнаша 
бит' Әмма ләкин атар арасында да Хәсән абый Туфан һәр чыгышка ү к н е ң эмо-
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циональ реакциясе белән аерылып тора иле. 
Бүген ул сәхнәдә җырлаган, биегән балалар инде урта яшьләрдәге ләрәжате 

ирләр ханымнар - үзләре ата анатар. 
Аккош күлендәге шул тарихи. Хәсән Туфан. Сибгат Хәким шигырьләрен укыган 

беседка бүген дә бармы икән'' Йөриләрме икән ул бакчаларда, чәчәкләр аравында 
ирактан күбәләккә охшаган нәни балалар'1 Күптән имле минем Аккош күтенә 
барганым ЮК Һем барырга аягым та тартмый Чөнки күп еллар буена әти гомер 
иткән, үэенен мәшһүр әсәрләрен нжат иткән кечкенә, сөйкемле агач йорт беэнен 
гаиләдән китте инде. Минем хәтердә Аккош күле гомеремнен ахырына кадәр әнә 
шул .ни белен язучы дуслары бергә яшәгән вакытлардагы сурәттә, бер хыялый 
гүзәл дөнья кебек кенә сакланыр инде. 

2006 

Л ә б и б ә 
И х с а н о в а 

И с т ә л е к л е җ ә й 

Язучыларның иҗап мөмкинлекләрен үстерү уңаеннан илленче еллар башында 
респуб [икабы i көкүмәте иҗат йорты гәзү өчен җир б\ геп биргән иде Биек 
әйләндереп алган яшел аланны бер күрүдә яраттылар калам ияләре Б 
кояш нурларында ялтырап. Аккош күле жәелеп ята. икенче якта — Кече 1 up.m 
күл Яр буенда! 1.1 каеннарны» к\ 1ӨГӨСС су өстенә тошеп. к^ гне гагын да тирәнрәк 
|,н |,ш да серлерәк игеп күрсәтә 

Ачык гөсләргө буялган фин Йортлары бер-берсенә герөлеп, пыгызланыл утыр
мый iap I ирле җирләргә 
сибе ien урнашканнар Бу 
йортларда күбрәк роман 
повес гьлар я |учы ө к ө н 
.мин юр һәм сугыш И.НИ 
жәсенлә иҗатлары бүле
неп горган фронтовик-
гар яшәп ижал и гө и к 1 i 

е i tap i.i ирем Ш ә р ә ф 
\\о [өррис По 1к нам) 

t Ы* и п . H I ПО 1MB и н а н 

и и Беркөнне Я гучылар 
сою 1ыннан канатланып 
кайтып Ktp ie Бешен га 

.i дә нжя1 Йортына 
п\ гевка бир] әр икән 

I ажаел бер җәй 6j i ал 
\ i минем өчен Бик күп язучыларны, ,паркын гаиләләр 
белдем [ачалар биламөсенен кыл уртасында 1әнгөр чәчәкле үрма 
и ш ында агач беседка бар Кич җиттеме язучылар шунда кыела Кем 

1НЫНДЯ утырып оеган буыннарым языл к тәрем чарлап влырл 
• [тъләрне көтеп алалар кебек 1 ыныч гъшызык җәйге кич урман ягыннан 

юкә балы гүтөллөрдвн килөк чачак исләре бөркелә Гүшәмаәге икктр ишпасы 
гнрөлм OIMI.II булып озынборыннар өерелә Бнк Йөдә 

Мә 1әрри< бер гөтөтеп в i 63 шока мл Фл\\\\ Хөсни кетке 11 
Ибраһим Гази гөмөке гөтенен яратмый, яшьтән >к гартыаган сугыш iap 

Ш'рты 1956 еМНЫҢ Ч Л ' 

http://oimi.ii


тә өйрәнмәгән Бу яктан фикердәше һәм дусты Афзал Шамов белән бер алар 
Ибраһим ага фронттан алып кайткан «трофей» халатына төренеп, беседка 
баганасына аркасын терәп, читтәрәк басып тора. Ул күбрәк кеше сөйләгәнне 
тыңларга ярата Кайчагында берәр жор сүз дә кыстыргалап куя Фикердәшләр 
арасында үпкаләшу ю к . Әй ул онытылмас кадерле кичләр!.. Күпме истәлекләр 
тынлалым ла мин анла. никадәр акыллы сүзләр ишеттем мин анда. Еллары да 
нинди иле бит анын... 

Муса Жәлилнен «Моабит дәфтәрләре» дөньяны шаулаткан чак Җәлилчеләр 
баш очындагы куе кара болыт таралган вакыт. Хәсән ага Туфанның озын-озак 
сәфәрдән әйләнеп кайткан еллары Әлегә кадәр исемнәрен дә әйтүдә тыелган 
Галимжан Ибраһимов, Галимҗан Нигьмәти. Фәтхи Бурнаш кебек классикларның 
әсәрләре әдәбиятыбызны бизәгән коннәр 

Ул жәине Хәсән ага белән бер 
йортта яшәүдә зур куаныч булды 
безнен өчен. Күл ягындагы 
капкадан кергәч тә ун кул якта 
беренче порт иле ул Кояш 
чыгышына караган бер бүлмәдә 
Хәсән абый яши Урман 
ягындагы ике бүлмәгә безнең 
гаилә урнашты Ничек шулай 
туры килгәндер, бу легендар 
шагыйрь белән б е р н и ч ә ел 
күршеләр булып яшәгән кешеләр 
без Казанның Иске дип аталган 
урамына, шулай да иске һәм 
бернинди уңайлыклары бул-
наПШ, хатыны актриса Луизаның 
сонгы сәгатьләре узган хәсрәтле 

Ь i Ю i ГаяиХуҗи, йортка кайтып төшкән иде ул. 
Фатих Хөсни гаиюязре беяэн Шуннан ерак түгел, Нестеров 

чокырында тактадан үзебез салып 
кергән кечкенә өебез Еллар арулана башлагач, язучыларның да фатир хәлләре 
яхшыра гошеп. Хәсән абыйга да, безгә дә Эрмитаж бакчасына караган зур йорттан 
фатир бирделәр Бер ун елдан сон шәһәрнең Ленин районындагы фатирларыбыз 
да бер үк ишегалдында булып чыкты. Инде менә Аккош күле буендагы ижат йор
тында ла өйдәш булырга язган. 

Хәсән абый бүлмәсендә төне буе ут сүнми. Ә иртән, ишек- тәрәзәләрне ачык 
калдырып, урманга чыгып киткән була. Кайчан ятып ил иткәнен дә белмәссең. 
Урыны похтә.тәп жыелган. өстәл өстендә — яшел кара белән энже кебек вак 
хәрефләрдән тезеп язылган кәгазь битләре. Бер читтә тәмәке төпчекләре белән 
тулы кол савыты Сулы стаканга куелган урман чәчәге дә өстәл өстендә Бергә тора 
башлаганнан бирле. Хәсән абыйнын зәңгәр кыңгырау чәчкә алып кайтуына игъ
тибар итә идем Беркөнне сенлем Венера хәл белергә килгәч, күләгәдә сөйләшеп 
утырабыз шулай Хәсән абый кайтып керде Кулында әлеге дә баягы кыңгырау 
чәчәк. 

—Нинди чәчәк ул, Хәсән абый9 — дип сорады Венера 
— Исемен белмим әле Тургайлар килгәч чәчәк ата ул. 
—Тургай чәчәге дип әйтик без аңар. 
Бу исем шагыйрьгә бик ошады Хәер. бу турыда Илдар Юзеев та әйткән икән 

анар. Соңыннан Илдарның -Тургай чәчәге» дигән китабыннан укып белдем. 
Язучыларның кайберләре төнге сәгатьләрдә эшләргә яраталар Тирә-икта 

тавышлар тынгач, хәтта кошлар да очудан туктагач, мөгаен, тургай чәчәге дә күзен 
йомгач, илаһи минутлар, сәгатьләр иркенә биреләләрдер. Кондезләрен күбрәк ял 
итә 1әр иыһәргә барып. Язучылар союзындагы хәлләрне белеп кайталар. Хатларны, 
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газета-журналларн ы н яна саннарын адым кайталар. Әхмәт абыйның накн белешеп 
горалар 

Ул елны олы шагыйрь Әхмәт Фәйзи бик каты авырын киткәннән оои Масязи, 
табиблары да хәлен жинеләитә алмагач, туган якнын саф һавасы килешмәсме днп, 
бирегә алым кайтканнар иле Сенпесе Зәйнәп ана белән шохсвэ кояшлы яктан 
иркен бүлмә бирделәр Әхмәт абый күбрәк ачык веранданың челтәрле рәшәгкатәре 
аша дөньяга карал ята Каләмдәшләре кергәч, күнеле күтәрелеп китә. сөйләшү 
бик җинвп булмаса да, күп хәлләр турында белешә. 

Әхмәт абыйны мин студент чагымнан ук беләм Гаиләсе белән күбрәк Мәскәүдә 
яшәсә да кыш айларында Казанга кайтып, озак-озак торып китә иде Меж :-
(хәзерге Кави Нәжми урамы) һәм Бауман урамнары кисешкән чаттагы актерлар 
iv.iaii юр.нында анын да бүлмәсе бар иде Белүемчә Ь) бү ою яшь тччыларнын 
өлкән шагыйрь белән очрашу урыны да була иде Университетның татар бү тегендә 
укучы яшь каләмнәр бирегә әдәби түгәрәккә вш килә язучы аларны исемнәре 
белән белә. үз күреп сөйләшә, иҗатлары турында га кта лурнлиарга и ia Бервакыт 
ул минем дә «Зәңгәр чәчәк-, дигән шигырем турында язган иле Дөресен этим 
ТӘНКЫЙТЬ мәкаләсен укуы авыр булса да. шундый зур шагыйрьмен игътибары 
сөендергән иде. ^ 

Бирегә кайткач Әхмә1 ип.ишми 
янына кереп, борчып иорергә I 
уңайсызлана идем Беркөнне анын I 
верандасы буеннан үтәргә туры 1 
килде. Шулвакыт анын 

— Ник кермисен? шып хәлсез I 
i.iiibiiiii.iii ишеттем МУЪ И 

Бик уңайсыз \'1\\л оят булып I 
китте. Янына кергәч Л \ ( 

Ба i ал арны 1зләп чыккан Ц 
идем,—днп аклашам -*лг шкЪЛ^Ш 
таштым. 

—Сим анлыи имие Мөдәррискә ^ -' 
куш Малайлар артыннан йөрү ).,„., „-.,,.,,,.,., >,.. ... /.,;.„••, •"•••• 
втд up алс v I. ш к шагыйрь,бераз 

тын алып торгач.— ӘМил малайлар а ор ишәстен tarerei 
карал в гуымны күргәч 

Чага цигөн гөмбә ул Малайлар урманнан кыеп керткән Әхм 
савыкii.ip.nы оры ки 1ә иш ек 

Карт каен кәүсәсенә абын i үскән коры гөмбәне чага дип әйтүләрен белә 
идем Беркөнне хатын-кызлар ислән Әхмәт абыйнын авыруына urj i чага фай шлы 
икән [ип әйткәннәрен сөйл еп юрган идек Ничек ишетеп алганнар ш ничек 
>и! генә җыеп катканнар аны б) гынгысыз жаннар 

Әмма Әхмө1 абыйга әллә нинди көчле аерулар ш файда итмәде \нын көле 
авырайганнан авырая барды Көннәрдән оер көнне шагыйрьне шәһәрнен 
онкология бо [ьницасына в 1ып китте юр 

iH-, в ,k.i I., Kin утырулар лайды ул көннәрдә Язучылар Әхмәт абыйнын авыр 
язмышы гурында сөйләшүдән качалар кебек ише Хәсән абый и күм вакьп ярын 
бүлмөсенд әп укып утыра башла I вакытында нинди гена 
исте юк юр сөй 18ми и ie бил ) i Шәрәф бе юн мина 

Күргәннәре кичергәннәре гурында мавыктыргыч ито i 
янын укып гуймас иле бер китап Кайсы гына битен вчсан да бәя юл бетергесез 
кыйммө1 и сәхифәгә KMI.II.KI.III N i еш кына вшьлек оялы I.IKI.HU гурында искә 
влаши Гуфаннын БитлЛалтшига фатирына Гакташ күп килгән Кичләр Cj 
бетмә) агыйрьларнен Гуфан аны озата чыккан сеАләшв-^ейләша Гакташ 
фатирына барып кктка i Ш) шй гая ожаяыя • сашп шшгав б) в пашиш икс 
чин. йәрак 

Гуфан ижаты) исерсез 6j гуслык гурын ш игун шй юл при ы укыр] в мом к пи 

http://kmi.ii.ki.iii
http://iki.hu


Уңнан сулга Риза Ишморат. Очи») Фәйзи Нури Арсланов. 
Мансур Мозаффаров һ 6 О Фәйзинең вафатына дүрт ай 

по 1958 ел. 

Беренче кат күреш) минутында 
Сиздек микән үзебез, юк микән. — 
Ку чарны без мәңге аерылмаска. 
Ташлашмаска биргәнбез икән 

Алар ташлашмаган. Бу икәүне мәрхәмәтсез үлем генә бер-берсеннән аерган 
Бик иртә. рәхәтләнеп яшәр чагында, янып-ялкынланып и жат итәр вакытларда 

аерган. Такташның соңгы 
сулышында да баш очында 
Туфан булган. Аккош күле 
буендагы тын һәм тыныч 
кичләрнең берсендә Хәсән 
абын бу хәсрәтле вакыйга 
турында бол а и дип 
сөйләгән иде: 

— Такташ авырып 
киткәч, кон саен хәлен 
белергә бара идем Яшь 
идем ул чагында, авырып 
китүнен ни и к ә н е н дә 
белмәгән вакыт Үз 
башына гөшмөгәч, каян 
беләсең аны. —дип үкенеп 
сөйләгәне бар иде Хәсән 

абыйның — Тора-бара дустымның хәле бик авыраеп китте. Саташа башлады. Три
бунадан шигырь укыган кебек итенә. Бухарин. Рыковларны сүгә. алар белән 
бәхәсләшә Аннан тагын аңына килә. Үләр минутында да аңында иде. Күз карашы 
мәгънәле, иреннәре КЫЙМЫЛДЫЙ, ә сүзе ишетелми Гөлчирә дә. мин дә нозенә иелеп 
тыңлыйбыз, авызына колагыбызны куеп карыйбыз Сүзен аңлый алмадык. . Соңгы 
сулышы өзелде Һадиның. Ниләр әйтергә теләде икән ул. нинди васыятьләрен 

ирештерә алмый 
калды икән? 

Бу сөйләшүләр 
үзләре кыйммәтле 
бер сәхифә булып 
калыр лип кем 
уйлаган'' 

Инде жәи үтеп 
бара Кояш элек
кечә кыздырса да. 
төннәрен салкын-
ча Язучылар бе
седкага калынрак 
киенеп чыга баш-
ладылар Әкренләп 
юкәләргә сары төс 
и н ә Коз я к ы н 
лашу, гомумән. 
күңелләргә сагыш 
сала. Табигать хо

зурында яшәү рәхәтенең, ял вакытларыңда гына була торган борчусыз һәм ваем 
сыз кәефкә бирелеп көн үткәрүнең тәмамланып килүен күреп тору кешене басын 
кыландыра Шулай беркөнне -Кичке чәй янына Хәсән абыйны да чакырыйк әле»,— 
дидем Шәрәф барып, шагыйрьнең ишеген какты Ул кыстатмады, т а к көттерме 

де. яна гына язып тәмамлаган шигырен альт керде. Үзе бик дулкынланган иде Ин 

Куда 
• иҗат йортында Гомәр Ьәшировта кунакта Сәйфи 
I. Мөхәммәт M,)hi\uen ХА .ш Туфан 1966 июнь 
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элек нинди хисләр бу шигырьне язарга мәжбүр итүен сөйләде Аннан сон. һәр 
юлына аңлатма бярө-бире «Әйткән илен • шигәя шигырьне укып күрсәтте ELi-
лар буе көтеп тә. күрешергә санауны айлар гына кангач якты ПОНЫВШИ китеп 
барган хатыны артистка Луизага багышланган и 

Гомерендә iyp тетрәнүләр кичергән олы шагыирьнен рухи ныклыгы, нинли 
генв авыр [ЫКлар курев лә сынмавы сыгылмавы, мәхәббәткә хыянәт итмичә гомере 
буена саклат сокландырды безне Озак та үтмәде, композитор Әнвәр Бакиров 
шигырьне кәйгә салып җыр сөючеләргә бүләк итте. һәм \п купяөрнен күңелен 
яулап алды 

Ә КӨЗ? Ел фасыл ы нын галәти бер ИЯЗГСЯе > 1 Үз матур шгы. уз моны үз сагышы 
белән үтә дә китә. тагын әйләнеп килергә китә Яналан я i килер тургайлар кайтыр 
лоньны ямьләндереп, тургай ГВЛЛӨре ЧӘЧӘ* агар ӘДИПЛӘР КЫСЛЫП i 
шигырьләр укып утырган беседканы үрмәле ниләр чорнап алыр Ялчыларның 
Аккош күлендәге ижат йорты гагын асанланып китәр 

2007 

Р а в и л 
Ф ә й з у л л и н 

Әдипләрнең гамь бишеге 

Доресен әйтим, язучылар ншн торган «Аккош күле* лач.нары гурында Ир 
кенләбрәк. тәфсиллерәк, күлемлерәк men язарга ниятем бар иле > i гелөкнен 
хәзер дә кимегәне юк Фотосурәтче Рифхәт Якупон белен без аны альбоы-китап 
итеп күзаллаган идек Бу жәһәпән беркадәр ип башкарылган ш 
көтелмәгән яна .-»•/• •*£*„ • > -ял" 
мәшәкатьләре көн ҷ 
саен .тиярлек туа 
i ОрЫн ни 
итләгәннәр һ ш UN 
чнгере ю гор ш I-
ш\ мм С) n.iii i tpn 
калап йөргән арала 
кермә гле «Мөга 
риф- н рНЯ i Ы 
••Аккош күле» ту
рында күмәк китап 
а кр i ергөн оә 
ик.ш' \фөрин' 
Көн 1 ел сок ia 
ni.ipi a i ына ка ia 
• Мәгариф» бе юн 
сан шшмыйча б) i 
Mi.ni Әле күптән гугел генә безләр өчен бик гө кадерле булган Казанмын м һүр 
Матбуга1 йорты гурында менә шген кита .парын куйдылар Ихтимал гвтар 
өчен гарихи әһөмиятк ул бина һәм анын кеше юре какын i \ ш бе и 
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Йортлар саны ике дистәгә дә тулмаган шушы бәләкәй «авылда» әдәбиятыбыз 
тарихында калырлык куп әсәрләр язылган. Әнә бу йортта мәшһүр псомалар туган, 
тегесендә атаклы роман язылган, өченчесендә, әйтик, пьесалар, гыйльми хезмәтләр 
әзерләнгән, кемнәрдер денья халыкларынын әсәрләрен татарчага тәрҗемә итү белән 
шөгыльләнгән... 

Кызганыч, «Аккош күле»нең иҗади гөрләп яшәгән «егет» чагына туры килә 
алмадым мин «Язучылар оясывна күченеп килгәндә, бу жирнен аксакал 
хуҗалары — Гомәр Бәширов. Хәсән Туфан, Сибгат Хәким, Ибраһим Гази, Хәсән 
Хәйри. Нәби Дәүлиләр биредә юк иде инде. Килүем 1989 елда булды. Фин йорты 
дип йөртелгән өйнең миңа дигән өлешендә элегрәк Мәҗит Рәфыиков, Гәрәй 
Рәхимнәр яшәгән булган. Баштагы бер-ике елда нигәдер сирәк киленле, мич ягып 
җылытырлык йорт булса да, кышларын бөтенләй йөрелмәде. Идел буендагы элек 
яшәгән Заимише сагындырдымы, әллә бүтән сәбәпме, кисәк кенә үзләшә алма
дым. Ә менә сонгы унбиш елда шулкадәр беректем бу җиргә, аерыла алмас дәрәҗәгә 
килдем бугай инде Шушы елларда биредә байтак шигырьләр, публицистик 
ыәкалалөр, эссе-уиланулар рәвешендәге күп хезмәтләр язылды Китапларга кергән 
кайбер шшырмәрем ахырына «Аккош күле, фәлән елда язылган» дигән искәрмәне 
күргәч, шул елларга караган күп истәлекләр яңара Шулай да «Аккош күле»нә ун 
ел, кимендә биш-алты ел алданрак килмәгәнемә үкенәм Теләсәм, мөмкинлекләр 
бар иде 

Совет чорындагы СССР территориясендә язучыларның иҗат йортлары 
дистәләгән иде Переделкино, Ялта, Күктүбә, Дубулты. Гагра, Пицунда, Малеевка, 
Дүрмән Союздаш саналган республикаларның һәрберсендә диярлек язучылар
ның иҗат йортлары, ял итү базалары бар иде. Үз вакытында Татарстанда да бөтен
союз статусындагы ижат йорты булдыру юнәлешендә талпынышлар булып алды. 
Барып чыкмады. Хәер, ул вакытта оешкан булса да, бу заманның байлык жыю 
осталары — елгыр егетләре, мөгаен, аны үз кулларына төшергән булырлар иде... 
Алда саналган нарга бик үк охшамаса ла, «Аккош күле» үзенчә бер ижат йорты 
инде. Үзенчәлеге шунда: биредә путевка-юллама биреп яшәтү тәртибе булмаган 
диярлек Гадәттә, бер килеп урнашкан кеше, гомерлеккә төпләнеп калган Берәүләр 
үзләре порт җиткергән, икенчеләр, казна йортын үз итеп, хуҗаларча яшәп яткан
нар Йортлар Әдәби фонд карамагында булган. Теге яки бу нәрсәне тозергә яки 
төзәтергә кирәк булса, Язучылар оешмасына буйсынган әнә шул Әдәби фонд вәкил
ләренә мөрәҗәгать иткәннәр Хөкүмәтнең язучы хезмәтенә хөрмәт белән карау
ның гаҗәеп формалары булган ул заманда' «Аккош күле» Россиядәге ижат йортла
рының Переделкино 
дигәненә күбрәк туры 
килә бугай Анда да бер 
төркем язучылар 
үзләренә билгеләнгән 
йортларда гомер буена 
торып ижат иткәннәр. 

«Аккош күле»нен 
оешуына ин куп өлеш 
керткән кеше —Гомәр 
Бәширов Ул — үткән 
гасырның 50 нче елла
рында республиканың 
ин абруйлы шәхесләр
нең берсе СССР Вер
ховный Советы депута
ты. Сталин премиясе 
лауреаты, Татарстан 
Язучылар союзы рәисе Югары даирәләрдә сүзе үтә торган чагы. Ул заманда, хәзер
ге «Аккош күлевннән ерак түгел генә җирдә — аралары күп булса бер чакрым бу
лыр —Татарстан өлкә комитетының ял итү базасы булган. Халык аны обком дача-

i Сәйфи Кудаш Гомер Бәширов Аюа 
урманында 1966 ei 
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лары дип Йөрткән Ул вакьпта Беренче секретарь - Моратов Зиннәт Ибәтович Тагар 
мохитен, тарихын һем рухын яхшы белгән кеше буларак Салих Гыилечханович 
Батыев та ул заманда республика җитәкчелегеңдә jyp түрә кеше. Г Бәширов шул 
кешеләр аша язучышшга җир алуга ирешкән «Язучылар - партия б) тышчылары, 
алар белән якын булу комачау итмәс* дигәннәрдер инде 1.1ач.иарнын оешуынла. 
материаль базасы ныгуында татын бер кешенен — элеккеге фронтовик офицер 
Бәдретдинов Шәмсетдиннең дә өлеше iyp булган ) Әмма янәшәлек гомере озакка 
бармый 50 иче еллар ахырынла «Оргсшпез* заколы төзелә башлагач, об| 
бу җирдән Идел буена — Боровое Матюшинога (бу сүзнен ппарчасын ник 
балки, ул тирәләрдә безнен тел, гомумән, гамәлдә лә түгелдер) күчеп китәләр 
Житакчелар сәяси мәсьәләләрдә генә түгел, желогик юемга вя бик сизгер «Ак
кош күле»неи оешу гврихы шудайрак Гомер агага рөхмәп урыны жәннө 
сыя Моннан оч ел шек кенә Бәшировлар йорты (анда берара М Маодиеа тә 
яшәп алды) исән иде Бүрәнәдән салынган җыйнак кына б) йор1 шактый нык. газа 
иле әле һәрхәлдә 
мемориаль ftopi men 
сакларлык иде. Бе-
терделөр Ул урында 
яна кешеләр яна п> 
ла! сарай саллы тар 
Ә бетмәек.1 гиеш и уе 
I омөр Ь.лииров ни
гезе! Варислары да 

рухи дөнья кеше ю 
ре юкса j ii.i Jo 
фар күренекле фо-
рорөс сам, кы >ы Ли 
лия педагог, М. 
Мәһдие вне н кап ы 

НЫ, IHII.II м Гәүһә
рия - редактор-ЯЗ) Гамар Баширп хашыт Н >/•»... 
111 -| Нидө хикмәт ваемсызлыктамы алла вак меркднтиль исеп кисат 
җәһәттән күренекле журналист, шагыйрә Ксия Юнькова •Ватаным Гв 
газетш ын a (2006 2 июнь) кайчандыр \ Гуфан ( Хакимнәр ишөгән йор 
аяныч көлдә икәнлеге гурында әрмен языл чыкты Чарасызлыктан ул әрнүләргә 
кушылырга гына ка л 

( ni lмү i.ipcH.i K.ipai.ni up • \kkoiti к\ и>нен гажөел ывтур чоры 
о\ т и и Габигать козурлыт ы. саф тык һәм гынычлык iM.iniiin.ciap юк дияр ек, велик 
ул вакытта юньле юлы да булмаган) шкал өчен идиллик щцтглар Яши юрми 
йортлар i.i бор чамарак кеэерге кебек & 
пулатлар юк Чагыштырмача социаль гигезлек Кешеләр ижал и 
нисез ачык гүтәл tap ю чәчәк тар 
да м\ i м н б) пан Көз [әрен укыш Бәйрәмнәре \ ишрганм 
кайбер фоторәсемнәр и> i акланып калган) я |учы ир кыс ш 
рвн укыганнар фикер алышканнар Бердәнбер уртак мунчага (хәзер пар йорт 
ян всендө шәхси мунча!) чир. цы рсен кипкәннәр 
йерешл төр, кунак 6\ кшү iep Jyp сарайны клуб сыман итеп яше а р т ы бергә 
гелевизор кара) тар Күмәклек, бердәмлек кешелеклелек хисләре көч > 
Йорт |врнын кужа ифы күбесе сугыш кичкән асы i ир атлар I ыныч гормышнын 
гаилә иминлегенең, габигать күркәмлеген 

Кемнәр яшә ю, кемнәр ижят men яткан б> жир юрдә' > гкан е i Фарук ага 
Сабиров (я |учы iap мча шры са 1ына6 .наннан vi>u утыз ел иш бире ia6j 
«хужд( Ы" комен шнты б) е т ы н апрелендә вафат б) мы М 
\ i \ iupik.ni чыршы lap а шеясы ка иш)бс 1өн шушы мл ie е i тан артык ва» 

VKKOUJ •!.! яшәгән (кайбер төре би 
җай генә торып китк • искә гешереп ) 
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өйрәнүчеләр өчен, бәлки, кирәге чыгуы бар дип, исемлек китереп узыйм (тулы 
булмавы да мөмкин). Гомәр Бәширов. Сибгат Хәким, Нәби Дәули, Хәсән Туфан, 
Афзал Шачов, Нәкый Исәнбәт, Ибраһим Гази, Әхмәт Фәйзи, Фатих Хөсни, 
Габдрахман Әпсазәмов, Хәсән Хәйри, Гариф Гобәй, Зәки Нури, Абдулла Әхмәт, 
Рувнм Моран. Сафа Сабиров. Гали Хужи. Салих Баттал. Шәүкәт Галнев. Мария 
Ечизарова, Шәрәф Мөдәррис, Ләбибә Ихсанова, Нил Юзиев. Фәнил Мансуров, 
Алексей Талвир, Габделхәй Сабитов, Мәҗит Рәфыйков, Рафаэль Мостафин, Ростәм 
Кутуй, Галимҗан Латыйп, Мөдәррис Әгъләм. Фаил Шәфигуллин, Фәннур Сафин, 
Ризван Хәмид, Рәдиф Гатауллин. Габдулла Шәрәфи, Мәгъсүм Насыйбуллин, Гәрәй 
Рәхим, Ринат Мохәммәдиев. Роберт Миннуллин, Сафуан Муллагалиев. Камил 
Кәримов, Рифкат Закиров. Рөстәм Мингалимов, Наис Гамбәр . Бүген яшәп ятучы 
язучыларны һәм төрле елларда җәйләрен дуслары хозурында айлап-айлап яшәп 

-Аккош к\ w>•>«).) иш.>.;»1 я л чы upihm i'n'p пмры-м ("\ иһи/ уц.м Фшин\ Хо, т> I'ttui lliinin/uii)i 

Х.Һ ш Гуфан ГашрЕаширов, НвбиДэүшҺәм Зәки Нури (улы белән). 60 нчы еллар. 

алган Мөхәррәм Каюмов, Эдуард Мостафин, Марат Закиров кебекләрне лә бергә 
исәпләсән, алтмышлап исем килеп чыга. Нибары ике гектар чамасы гына булган 
алан өчен зур сан бу 

Казан азучыларының бакча-дачалар рәвешендә күмәк яши торган җирләре 
берничә: Заимише. 774 км дип йөртелгән Идел буендагы һәм Биектау-Киндерле 
җирләре, тагын Васильеводан ерак булмаган, элек «чегән хуторы* дип аталган 
урын Займище дигән җиргә журналист-азучы халкы 60 нчы еллар уртасында килеп 
урнашта Анда — Аяз Гыйләҗев, Иллар Юзеев, Шәүкәт Галиев, Газиз Мөхәммәтшин, 
Әхсән Баян Вакыйф Нуруллин. Рәис Даутов. Диас Вәлиев, Ибраһим Нуруллин, 
Яхъя Халитов, Адлер Тимергалин, Әхәт Мушинский. . Үземнен дә уноч елга якын 
яшьлек гомерем шунда узды. 774 км дип йөртелгән җир — Әмирхан Еники, Гариф 
Ахунов, Нури Арсланов, Гөлшат Зәйнашева, Хисам Камал, Ләбибә Ихсанова, Марс 
Шабаев. Лирон Хәмидуллин, Фәрваз Миннуллин ; Васильево — Мөхәммәт 
Мәһлиев, Фәнис Яруллин. Мөсәгыйт Хәбибуллин, Рәфкат Кәрами, Жәүдәт 
Дөрзаман, Рәшит Әхмәтжанов, Зәет Мәжитов, Әхмәт Рәшитов, Кояш Тимбикова, 
Шамил Маннапов, Роза Мулланурова, Рөстәм Фәйзуллин (Акъегет), Мансур 
Шиһапо&зар: ә Биектау-Киндерле җире, белүемчә, Зөлфәт. Роберт Миннуллин, 
Рафис Корбан. Рашат Низами. Газинур Морат, Рәфикъ Юныс, Камил Кәримов, 
Ләбиб Лерон исемнәре белән бәйле Бу җирләрдә дә язучылар яшәгәннәр, ижат 
иткәннәр, җәйләрен гомер кичергәннәр һәм кичерәләр Әмма күпләр очен язу-
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АККОШ КҮЛЕ ИЛҺАМ АЛАНЫ 

ЧЫЛарНЫН гоп нжэт урыны лип барыбер -Аккош куле- санала Тарихи уткәне белән 
дә. язучыларның ишлелете белән дә. җырларга кереп калган исеме белән лә Бүтән 
дачалардан аерып куярлык өстенлекләре лә бар шул Казанга якын Каены-
чыршысы. юкәсе-имәне үсә торган урчан. Якынла гына ике натур Ч I - Тирән 
кул. Кече Тирән кул Шуна өстәп, җиләге, гөмбәсе дигәндәй Килеп, беренче 
күрГӨН кешеләр: «Жәннәт урыны икән бу жир 1 . — дип сок.1ана.]ар Яз\чыларнын 
кишәрлек жирларе алай күп түгел түгелен уртача 5-6 сотый чыга торгандыр Алай 
ла сер бирмибез, кайчак, бераз мактанып. б) кишәрлек жир—ой салыр өчен генә 
бирелгәне, өбезнен топ биләмәләр ә н ә ничаклы дип уршн-күп акларын сур 
Бу сүзләрдә хаклык та бар капканны ачып чык та урман сукмаклары буйлап кит 
Кинәнеп иор. табигать белән хозурлан, хыяллан, яна әсәрен очен ХНКМӘТЛС сүмөр 
MI ми йөр li.m шулай йөргәннәр --—-. . ^. .^^ — , 
ЛӨӨДИПЛӘребез «Туган нгыч ишел \ЗЛ \ 
б и ш е к » . « К ы р ы г ы н ч ы булмв* H f t \ 
«Яшәү б е л ә н үлем арасында» авам ' Л шШ 

«Гүзәл I.IMI Онытылмас еллар*. 
-Туканга хатлар» кебек әсәрләр 
шулай йөреп уилаш.ш язылганнар 
ЛИП уЙЛЫЙМ 

Г е р р и г о р и я с е б ә л ә к ә й i ( нө 
булса да, язучылар «авылы»нын үз 
бүленешләре бар Югары оч Түбән 
оч Кесә гелефоныннан яхшырак 
и ш е т е л с е н о ч е н . Түбән очтан 
Югары очка менәләр Түбән оч — 
баплар машина гылар я Ы К )i |рЫ 

о ч . н и г е з л ә , «жәяүле кеше Я 
сукмагы-! ! yi күрүчеләр. Әүвәл f A ^ H H 

НИЧСК 6 j I I . ш |1,ф бе 1МИМ \ • iep 
шулаирак Мин үзем лә Югары очта / \ 
яшим — кайчак «Түбәндәге-ларга Кийчамдыр яошимц-• • 
ш а я р т ы п ә й т е п ку ям ( 
КИрМӨННеН биСТӨССНДӨ капка июен!. . ЯШИССЗ ПоеаД бИСТӘ шак буЛ1 р 
Сез нык булсагы i Югары оч V юк яхшырак с LK I шыр'- Көлемсерәп куялар, каршы 
әйтмиләр iaii.ni үзләре Әйтергә кир.1к i учы 6) гмаган эм! 
кешеләр белән ныгытуда Ренат Харисның олеин- iyp Гомумән соңгы елларда 
урнашу ю ц мөс ьө 1Ө [әрендә б) шман] л ка< башбаштак \ кшчәнлек аөресрәге 
>, (баш 1ык нык сиздерә. 

Накһм Һәрнәрсәне үзгәртүче боек кеч Яшәгән <мч туна инана I 
Кешеләр үзгәрә буыннар апашына авыллар шәһәрләр еш кына ганымаслык 
КӨЛГӘ к и . 1.1 «АККОШ к1) w • а н ы па la б и к н ы к > 1ГӨр К ХӘСӘН I \ ф а н rhtMHl Ф ә н ш 

Мостай Кәрим, t вйфи Кулашлар горыл басса гел luapi iaii.ni ганыыыЯ горырлар 
иле 50 нче с шарда салынган йортлардан хәзер фәкать әчесе гена калды I 
кийлап па к \.i и ә \ә1ер1ечә әйтсәк «тузган горак» ис гөлекләре Якын ии ы ел lap ш 
алардан берни аө калмастыр инде Ә гатар каны өч и бик кадерле ttopi шр югыйсә 

Берсен ю X Гуфан А Шамов яшәгән икенчесендә <. Хәким И I а ш 
өченчесен и 11 [өүли Нигөшун гый кәлтә калганнар сон алар 
җавап бир\ кемнедер гаепләр кыен Ин 
билгеләнмәгән |өүлөтнекеме алла косуси кешеләрнекеме? Шулай ia a 
үткән йор] lap һәм анын гирөлегс очеп беренче чиратта варис шры 
гу гам пары к лишргыры шештер Күбесе шунда үск. ••• атаклы 

с ө м е Раф| Хөкимнен, втнее (һәм үзе ю!) яшәгән йортны кар 
истәлекле мемориаль йор1 итеп саклап салырга иенкинлекләре юк гүп 

.. Аккош к^ 1С»нен мин п шаһиты б) нан I s 18е м и ш ш \ юн м и е м - • 
югалт) iap байтак булды Ннл Юзиев I вб i\ uia Шөрәфм Фәннур t афин Хәсән 

http://iaii.ni
http://iaii.ni


ч Хаким Нам Ибраһим Гази я 
чирт 2003 е 

уртак 

Хәйри, Наис Гамбәр, Модәррис Әп>ләм гүр ияләре булдылар бу елларда Әйткәнемчә, 
элеккеге портлар урынына язучылык эшенә катнашы булмаган яна кешеләр нигез-
фунламентлар корып куйдылар, яна пулатлар салдылар Соңгы ике елда гына бу 
мохит өчен сәер күренгән, бер карасаң мәчеткә, бер карасаң клубка охшаган яна 
бер галәмәт зур бина пәйда булды Кайчандыр тынычлык хөкем сөргән табигать 
кочагында краннар. КамАЗлар танышы хәзер сирәк тынып тора Ярый. дөнья гел 
бер урынла тормый, төзесеннәр, корсыннар да ли. яңару — яхшы гамәл. Шулай да 

гарихи грлдицияләрне онытырга 
Щ ярамый Әйтик, бульдозерлар. 

к р а н н а р белән шактый ук 
имгәтедгән төп керү капкасын 
үзеннән соң рәтләп калдырырга 
була бит инде' Авылча гади 
матур гына капка өстендә 
«Аккош күле- дигән язу да бар 
иде Күпләр очен истәлекле 
(фотога төшәр очен генә булса 
да) урын Аның каравы жир 
кишәрлекләрен тотып алган яна 
шәхси капкалар, жил үтмәслек 
тоташ коймалар калыкты Яңа 
заман яна кешеләр, яна әхлак. 
яна тәртипләр . 

One гормыш алга бара Куанычы да. хәсрәте дә җитәрлек. Иң кыены — якын 
кешеләрне югалту. «Аккош күле»ннән Мәңгелек Йортка беренче озатылган кеше 
1958 елда Әхмәт Фәйзи булган Табигый, ярты гасыр эчендә кемнәр килеп китмәгән 
бу дөньяда! Шул исәптән -Аккош к\ ie»H ы лә < оңгы елларда минем өчен иң авыр 
югалтулар — Мөдәррис Әгъләм һәм Наис Гамбәр вафатлары булды Сонгысы би-

. 1Ә ни озак яшәмәде, ә инде Мөдәррисне чын мәгънәсендә «Аккош күле» 
ияләренен берсе дияргә була Кеше буларак та. шагыйрь буларак га ул бу җирдән 
аерылгысы i алтмыш ел гомеренең төгәл яртысы бирелә узган Мөдәрриснең яшәү 
рәвешенә торле кеше төрлечә караса да. ул бу җирнең бизәге булган икән һәрхәлдә. 
минем очен шулай Күршеләр идек без Ин аралашкан кешем дә ул булды Иртән 
торып ишекне ачуга. Мөдәррис яки Наис торган йортларга төбәләсен: торганнармы. 
ишекләре ачыкмы? Кичләрен 
дә шулай: кайттылар микән 
утлары бармы' 1 Төрлечә 
яшәде Модәррис. «җен ачыш-
njpi ип чаклары да булмады 
түгел. Ләкин беркайчан да. 
беркем алдында да шагыйрь 
икәнен, татар баласы икәнен 
оны i малы 

Модәррис катлаулы кеше 
иде. кайчагында сүзенен чын
мы, ялганмы икәнен аңлап 
бетереп тә булмаган кебек, 
аны бер яклап кына аңлап яки 
аңлатып та булмый Әйтик, 
анын соңгы еллардагы 
«Аккош күле»нә. 
жиренә мөнәсәбәтен кабул 
итү кыен Гөл кебек тотасы урында, торган йортын карамады, ташландык хәлгә 
җиткерде Ә бит бу җир аны олы иҗатчы иткән Гүзәл табигатьнең дә үз рәнҗүе 
булырга мөмкин бит әле Үләренә берничә ел кала ул «Аккош күлоннән китте. 
яки китәргә мәҗбүр булды Сонрак өен жнмереп ташладылар кишәрлек жире 
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күршеләр җирләренә кушылып «эреде» Хәзер ул төштә Мөдәррис истәнме 6) чып 
ике карт алмагач калды Берсенен алчалары бигрәк тә тәмле, сусыл Исән б) как 
киләсе жәиләрдә авыз да итәрбез Әчма ул алмалардан өстәмә бер тәм. ачы сагыш 
тәме дә килер инде 

Наис Гачбәр чина үзенчә якын иде -Казан утлары»нда хезмәттәш бутып баитак 
еллар бергә ипләдек Шагыйрь һәм гыйлемле редактор буларак, уя әдәбиятны 
бигрәк тә шигъриятне бик нечкә тон. анлыи иле Үзечә бәйле рәвештә лә моны раслый 
алам: ижатыч турында язылган йөзләгән мәкаләләр арасында Н Гамбәрнен хезмәте 
төплелеге, тирәнлеге белән бүтәннәрнекеннән бер башка аерылып гора Еш нска 
төшәсез, сагындырасыз, дусларым' «Аккош күле» ул Агачлар. Кешеләр К^ шар 
Иле генә түгел, Сагыш. Гамьнәр >кире дә 

Без Һәм бездән ш ә р е буыннар өчен «Әдәбият — халыклар дуслыгы» дигән ошгар 
бар иде һәм ул изге гешенчөидс Хәзер лә б\ шигарне бөек саналырлык шимр иш 

Равил Фәйз) тнда кунакта Бервнт м и м » 11 нкт Николай Шамшуры* \ 
Валерий Тургай (Чуваши*} иквин* реямне 11 кми Шдаррш в а ш и lli,/-j^ Ибролымош 

Туфан Миңңулмш ЫшурХөснияр Равил Файзуялим СтатсмтКумш >'•• 
Фокия < офин 2005 ЗООА 

т ям «Ажжош күлежявге гормыш реияше б) вевнэга гел гугрыяыкяы булып 
килде. Иим ш гена « IMKHLIH нинди ген» асыл пешеләрен каб 
Биредәге һәр йортта диярлек күренекле июшр кунак булган «тал i вть 
.им. .ш- сайраипевн! һ ә р очрашу гкаяеш ечан бәирвм ы гормыш ир 
булгандыр [ип уйлыйм Әйтик, Гомер Ввшировларда Хәсән Гуфаи яки I iiorai 
Хәкимнәрдә кемнәр генә б) метан па ним ш гене е\ imp сей машаганлер! Б) 
жали ген .и 18 пи макташ алмвсам и имием вЧилта да күне юма п а 
(ми..ik булды Кайчак иск., шшереп утырам гутан тумача 
кол ю г а [ардан пыш VLIM.HM.IUH.IH ВАОИЯЛ с ә ш т ъ т ш е ш а к ш n u i 
Әхсән Фөтхетдинов >рнесч мч.чдлни-в \Opet кырчылар Илһам 
Шакиров Илфирә һ . ә г у п н н а РафаЭЛ СвХЯбиеЯ КОМПОЗНТОрД! 
Монасыйпов, Шамил Гимербулатов галимнәр Вил Мирзаяно 
КөрИМ] шин ViciK-iMCN күренешче ШУЧЫЛЛР прын лл э т к ә н 1ә юк ипле1 Куна» 
булган жирдө бөракәт а р т и л е р Балки ул чыннан ля азулашдыр 

Халыкларнын рухи гуслмгы гуряшдя осям чоршотт авввм оваионмвсв и 
адвбивсволврнетархвмвл*! 1шв бүгенге шанда и» бик актуаль Яки 
булдыру 1»чсн Р.КМЧ 14-миыр> члралары гына китми б) ипка евлвте 6) или һәрбер 
шәхесне әдәбиятка калеп итә бс rj • я р Ы кан гусааиварча ара ваашл аяш оа»\ • 
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Чаңгы юлларын кар баскан 

кмрек «Аккош куле»нсн бу жәһәпән лә бәрәкәтле лир икәнен искәртеп үту кирәк. 
МӘСӘЛӘН, иманында Мәскәү тәржемәчесе Рувим Моран биредә җәйләр буе яшәп. 
С. Хәким, X. Туфан шигырьләрен тәрҗемә иткән Моннан нәкъ 50 ел элек 1957 
елда чыккан «Татар совет антологиясе»н (рус телендәгесе) төзүдә катнашкан байтак 
рус язучылары кунак булганнар биредә. 

Бүгенге көндә 
«Аккош күле»ндә 
унлап язучы яшәп 
ята. К е м н ә р 
д и г ә н д ә , санап 
китәм Түбән оч
тан башлыйк Ре
нат Харис, Жәүдәт 
Сөләйман. Зиннур 
Хөснияр, Флүс Ла
тыйфы... Югары 
очтагылар — Зин
нур Мансуров. 
Мөдәррис Вәлиев, 
Равил Фән I) шин 
ягъни мин, Ман
сур Вәлиев, Ркаил 
Зәйдулла. Фоат Га-
•имуллин. Төрле 

төбәкләрдә туып үсеп биредә тамыр жибәргән төрле яшьтәге, төрле холыктагы 
кешеләр. Әмма кайсын алсан да, татар әдәбияты елъязмасында, сәяси, мәдәни, 
гыйльми дөньяда үз урыннары бар шәхесләр. 

Бүгенгесе шулай. Мона кадәр әдәбият учагы булып килгән бу «Язучылар 
.Lijni.i-in.iii киләчәге ниндирәк булыр? Табигый сорау. Мин лә уйланам бу хакта 
Уйланам да мондый нәтижәгә киләм: ул, мөгаен, ун-унбиш еллап узгач, элеккеге 
язучылык данын йөртерлек жир була алмастыр Чөнки бүген яшәп ижат итүчеләр — 
олы яшьтә Яшьләре уртача алганда алтмышлар тирәсе Яшәеш үсеше өчен буыннар 

гармониясе кирәк Әйтик, моннан утыз еллар элек биредә Гомәр Бәширов кебек 
өлкәннәре дә, Рафаэль Мостафин. Нил Юзиев кебек урта яшьтәгеләре дә, Ренат 
Харис, Мөдәррис Әгъләм кебек яшьрәкләре дә булган. Әйткәнемчә, хәзер хәл бүтән 
Хәзерге язучыларнын балалары гел генә язучы яки рухи лонья хезмәткәрләре булып 
китмәс. (Мәрхүм әтиләре китапханәсендәге кул тамгалы китапларны чүплеккә 
чыгарып ташлаган «варислар»ны ла күрергә туры килде.) Бу йортларда башка буып 
яшәр. Телләре, көй моңнары инде бүтән булыр. Нишлисен, кыйтгалар да үзгәрә. 
империяләр җимерелә, халыклар юкка чыга «Аккош күл°» генә үзгәрми торып 
кала алмас шул Шунысына разый булыйк ул Вакыт дәрьясының аерым чорында 
татар әдәбиятынын бишеге, милли рухнын үзенә күрә бер үзәге булып кала алган 

«Аккош күле» Табигатьнен һәр фасылында үзенчә матур, үзенчә гүзәл Хәер, 
Табигать илаһи матурлыкнын үзе бит инде Аннан аерылмаганда, үзеңне анын 
белән бербөтен хис иткәндә, кеше күнелендә дә ямьсезлеккә урын калмыйдыр. 
Жәй башында алмагачлар, чияләр чәчәк аткач, алар агач-куак түгел, күбекләнеп 
торган ак болытлар гүя. Көчлерәк жил исеп куяр да зәнгәр күккә ашарлар кебек 
Таңнарын сандугачлар берсен-берсе уздырып өздереп сайраганда уянып китәсен 
дә исәрләнеп татлы уйларга таласың, яшь чакларның сәгадәтле сәгатьләре искә 
төшә Кышларын үзенчә әкияти дөнья Тоташ аклык дәрьясында ак каеннарның 
гвэ сылу гәүдәләре җанына янә бер аклык өсти Бәсле куакларга кунган кызылтүш — 
миләш чыпчыклары үзе бер могжиза1 Рәссам бул да кәгазьгә гошер дә куй Kail 

көннәрне иртәнчәк мич торбаларыннан талгын гына төтен баганалары күтәрелә 
Димәк, кемнәрдер мунча яккан. Мөгаен, кемдер ләүкәдә хәл беткәнче чабынып, 
чогенлердәи кызарып чыгар да яна яуган карда аунар .. Апрель башларында каен 
сулары төшкән көннәрне бәйрәм кебек котеп алабыз. «Кемнең анда күз яшьләре 
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АККОШ КҮЛЕ ИЛҺАМ АЛАНЫ 

ЧЫККШ ак каенмын күкрәкләреннән!» Гажәеп манара: кар әле китеп бетмәгән 
жир — ала-кола, күк — лете зәнгәр. бөреләр жвгарле тулышлы, сулаган һава —тәненә 
бальзам Мин yieM тәүлекнен берәр сәгатен урманла үткәрергә Tbipi.ii 
айларында, гадәттә, шулай туры килә дә Капканы ачып чыгасын да үзен белгән 
сукмаклардан китәсен Монда сина һәр агач. һәр куак. үлән—иптәш, серләш Алар 
арасында уйланып йөрергә яхшы Ниләр генә уиланылмый Табигать кочагында' 
Мәрхүмә дәүәнием: «Минут зченд^ алла ничә тапкыр Мәскәүләргә барып кайтам 
мин!»— дия горган или (үзе Мәскәүнен кайсы якта икәнен лә белми1). Мин лә кайчак 
ана охшап куям Тон уй. әлбәттә. 
әдәбият турында Ижатташ 
каләмдәшләр, әсәрләр турында 
Күнелдән алар белән сөй 1әшәы 
бәхәсләшәм, ниндидер фикерләргә 
КИ 1ӘМ планнар корам 
-.)ш .IM.J.I.IIII i..[)i.\i" бүсеш ел әр 
генә гүгел кайчак бик iyp гарихи 
шәхесләр дә була Кол Гали, 
Канд.шыилар да. Тукай. Такташлар 
АЛ Җиңелгәннәре очен борынгы 
бабай iapi .1 .1.1 •• »лә] ә» кайчак 
Бүгенге хаким хөкемдарлар да 
КЫрЫЙ 13 к.1 ГМЫЙ Иҗат Процессы 
дигәннәре шул буладыр инде 
һәрхәлдә, пидер —берничә шигъри 
in мы берәр *даһи» фикерме ияреп 
кай i мм и калмый урманнан. Үт 
коча] ип i i ш\ Lin уйландырып, 
ки< [Өндереп яшәртеп һәм матур 
картайтып кеше итеп Йөрткәнен 
очен рәхмәт сина. Аккош күле! 

Әйе, А к к о ш күле Ка ган 
үзәгеннән ерак гүгел Хәер ул үзе 
лә Казан гче шәһәрнен парк 
юна( Li санала Кремль гирөсеннөм 
исәплән Маскөү HI ына таба 

м ина белән злдертсән. 20—25 минутта парын га китәсен Матур кирләр 
| 1МОЛ1 ураганда Идел белән янәшә каймаланып барган урманнар еракка 
еракка сузыла Унбиш чакрымнар оры китсен атаклы Раифв монастыре пгын 
1,1 (рырак ion яклары, Идел гандв Явыз Иван салдырган Свяяжск кальгасы 
I ,и.1 р гарихы өчен хәтәр җирләр! Нинди гүзәл жир юрне я) ил килгән баскыннар 
Хәтәр жир i.ip i.i хәтер ie 6j i> бик re кирәк! Мена без әлеге габигатьнон яиннину 

м мим жирен ю о к ы и горабы \ \ жХл мә хужа 6j пап i>\ гонгы минем очен 
i рурлык һәм |Әрәхө Шулай шеш гө !>\ б т минем Туган кирем гарнхи 

11.1 .IM 

чарт 

Чыршы хозурында 2003 t 

http://Tbipi.ii


Безнең күргәзмә 

Фәрит Яруллин 

(1914-1943) 

Беренче татар балеты «Шурәле» композитор Фәрит 
Яруллин тарафыннан 1940-41 елларда языла. Иҗат гомере 
кыска гына булса да, Ф. Яруллин милли музыкабыз 
тарихында лаеклы рәвештә ин хөрмәтле урыннарның берсен 
яулаган талантлы, киң полотнолы әсәр тудырды. 

Ул 1914 елнын 1 январенда Казанда туа Әтисе Заһидулла 
Яруллин—халык музыканты, Габдулла Тукай истәлегенә 
багышланган популяр марш акторы. Менә шул сәбәпле, 
Фәрит кечкенәдән музыка һәм сәнгать кешеләре арасында 
үсә. 1930 елларда, Казан музыка техникумында уку белән 

" беррәттән, үзешчән хор түгәрәкләренә җитәкчелек итә, 
татарча концертларда җырчыларга аккомпаниатр була, 

яшьләр театры спектакльләрендә музыкаль бизәлешне алып баручы триода уйный 
1933 елны Мәскәу консерваториясенә укырга җибәрелә, соңрак Татар опера 

студиясендә композиция буенча профессор Литинскии классында дәресләр ала. 
1937-39 елларда студиядә укыган чагында ук, төрле әсәрләр язып, профессиональ 
осталыгын үстерә Муса Жәлил, Әхмәт ФөЙЗИ, Нәҗип Жиһанои белән очрашып 
киңәшкәннән сон «Шурәле» балетын яза башлый. 

Тукай яшенлә Ватан сугышына китә һәм 29 яшендә Белоруссияне азат итү 
сугышларында хәбәрсез югала. Аның каберен 40 елдан сон гына ачыклау мөмкин 
булды Боларнын барысы хакында да язучы Рашат Низаминың «Ут һәм җыр» роман-
хроникасында җентекләп язылган (ТКН, Казан, 2000 ел). 

«Шүрәле» балеты элекке СССРнын, шулай ук Европа илләренең бик күп 
сәхнәләрендә зур уңыш белән барды Балет өчен композиторга Татарстанның Г. 
Тукай исемендәге Дәүләт премиясе бирелде 

Рәсемдәге бюсты Мамадыш шәһәренең үзәк мәйданына куелган 

Әмирхан Еники 

(1909-2000) 

Күренекле әдип-проэаик Әмирхан Еники 1909 елнын 
2 мартында элекке Уфа губернасы Базәбәй оязенен Яна 
Каргалы авылында туа. Яшьтән үк әдәбият, иҗат эше 
белән кызыксынган үсмер егет 1925 елны Казанга килә 
һәм университет каршындагы рабфакка укырга керә 
Шушы чорда көндәлек матбугат битләрендә анын әдәби 
парчалары һәм беренче хикәяләре күренә башлый. 

Укытучы, журналист, методист, инструктор 
Кыскасы, булачак язучы зур тормыш мәктәбе уза Ватан 
сугышы елларында исә хәрәкәттәге армиянең хуҗалык 

___^ һәм каравыл частьләреңдә хезмәт итә. 
Үзенчәлекле язучы-художник буларак, Ә. Еники 

нигездә сугыш һәм сугыштан сонгы елларда формалаша Анын «Ана һәм кыз» 
(1972). «Бер генә сәгатькә» (1944), «Тауларга карап» (1948), «Кем җырлады?» (1956) 
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кебек хикәяләре татар психологик прозасынын матур үрнәкләре булып саналырга 
хаклы 

Житмсшенче елларга килеп җиткәндә ул инле «Саз чәчәге». «Йөрәк сере-. 
«Рәшә* «Без дә солдатлар идек». «Гөләндәм туташ хатирәсе» повестьлары 
• Матурлык». «Әйтелмәгән васыять» кебек хикәяләре, заманны борчыган әхлакыи-
иик проблемаларны кыю рәвештә күтәрүе белән бергә сәнгатьчә камил эшләнүләре 
җәһәтеннән дә игътибарга лаек. 

Әмирхан Еникинен иҗтимагый тормыштагы актуаль мәсьәләләргә багышланган 
публицистик мәкаләләре, очерклары, әдәбият-сәнгагь турындагы уйланулары һәм 
истәлек язмалары көндәлек матбугатта еш күренә ки toe 

Альфред Ә1.ДРӘШ1ПОВ 

Бер < орауга—бер җавап 

Казан авүлт университетының журналистика һәм 
СОЦИОЛОГИЯ факультеты көндәлек матбугатка, әдәбиятка 
һәм фән өлкәсенә ка гам ияләрен байтам әзерләде Җитәкче 
буларак, уңышларыгыз һәм Сезне борчыган мәсьәләләр 
\.1Кһ1ид,< Осрнич.1 су I •iiiiorei иле 

Васил Заһнт улы ГАРИФУЛЛИН, КДУнын 
журналистика һәм социология факультеты деканы, 
филологии ф әре докторы, профессор: 

— Һ ә р б е р милләтнен рухы анын иатбутатында на чагылыш габа Татар 
журнал HI ш к л с ы н ы н тарихы —моңа ачык мисал Гам ! Ис\лм.ш - Матб) i В1 
ил >ыйфш 1.Ш1.Ш ин авыры ип и irece милләт шлөре» оеп юкка i ьша әйтмәгән iep 
I MI кына бүгепте журналистикабыз ӨЧвн борчылып -Канла СОН безнен Исхакый, 
1 укаң Фат и \ Әмирханнарга гин журналистларыбыз .ипи iape6e i к ли и \ i 
милл.нпс уятырдай утксн гелле публицистларыбыз?) и п сорау бирерм ар 
Ләкин чор белән чор башка сәяси иҗтимагый вәзгыять бүтән икәнен ы яхшы 
онлыйбыз югыйсә һ ә р х ә л д ә , гатар журналистикасы бүген узенен мөһим 
Вазыйфасын милләтебезне берләүштер\ бурычын 1аеклы утөп килә 

Кайсы гына елларга күз салсак та Казан Дәүләт университеты курналист 
әзерләүдә зур им башкарып ки i к Безнен 6^ юк берничә дистә с i кмамын u И и i 
буе республикалары һәм өлкәләре эчен журналистлар әэерләүч 
булды Бүген республикабыздагы матбугат чараларында иплөүчеләрнен шул 
исәптән җитәкчеләрен вз нәкъ менә бездә укыл чыккан кадрлар гәшкнл итә 

Бүгенге көндә безнен фак] [ьтетта BOO юн артык студент укый Быел инi дан 
|ртык журналист әзерләп чыгардык ш\ (арнын яртысы и я р юк гатар re юндә яза 
горган кадр iap Калам әһелләренә нхтыяж iyp чөнки безнен Татарстанда рәсми 
геркө \\ узган менгә якын газета һәм журна i чыгь 

Дөресен -ип ик бүтенте гаять кат 11\ ш чор I.I журналист ирга мөнәсөб 
MI,HI иш еп булмый әле Ө исән ка пш i юребезие совет чоры и юологиясеннән 
арына алмауда искече фикер йөртүдә гаепләсәләр яшь журналистларга карам 
белемсезлектө әхлакый кыйбласыэлыкта « а р ы д ы к и я гаепләүләр күп ишетелә 

\А гөнкыйть күсөгенен авыр башы еш кына журналист кадрлар • 
факультетка ia гөшкөләп горды һәм көзер is гөшкали Ә бит яна iut\.i 
курнл ип гикага аяк б к кап яшьләргә карата кирәгеннән артык галөл lap кую ҺИЧ 

һ 1 М . , |., [вре< гүтел Ижятнын 6j өлкәсендә гелөса кайсы гармактагы кебек ^к 
еллар вәвамында билгеле бер гөжрибв-багал гуплагач шул исә! i гормыш 
гөжрибөсенә ия булгач кына гур ганыл] аласым бит Без исә кичә гене ыәжтал 
1скө1 сен калдырып килгән балалар бутенгя студентлар ижаты буенча 



журналистикабыз дәрәҗәсе турында фикер йөрткән булабыз. 
Республикада журналистлар әзерли торган факультетны» тагар һәм рус 

бүлекләренә бюджет буенча без нибары 13 әр 6aia кабул итәбез. Бу гадәттән тыш 
зур конкурс китереп тудыра. Кадрларга кытлыкмын бер сәбәбе лә шул 

Әнә шул кытлык еш кына көндәлек журналистикага тиешле квалификациясе 
булмаган яшьләрне дә тартып китерә. Күпләр бу өлкәне, әйтик, зәңгәр экраннардан 
үзен күрсәтер өчен йолдыз булу максаты белән генә сайлый. Безнең факультет 
студентларының да беркадәр каләме булганнары, тулаем алганда яртысынннан 
артыгы, икенче-өченче курстан ук редакцияләрнең тулы штатта эшләүче 
хезмәткәрләренә әверелә Без моны бер яктан хуплыйбыз Икенче яктан, бу—уку 
процессына зур зыян сала. Медицина өлкәсендә яңа гына белем үзләштерә башлаган 
студентны катлаулы операция ясарга мәжбүр итү белән бер бу. Тиешле белеме 
булмаган, ярым грамоталы, эрудициясез, әле шәхес буларак өлгереп житмәгән. 
формалашмаган кадрлар журналистикабызда әнә шулай да пәйда була. 

Инде без уйлап та куябыз: әллә сон булачак журналистларга университетта уку 
елларында, бигрәк тә гомуми гуманитар, классик белемнәрне алу чорында, 
редакциядә эшләүне бөтенләй рөхсәт итмәскәме'1 

Бу ситуациядән чыгу юлы бер генәдер. Ул да булса факультетның үз гамәли 
базасын, шул практиканы оештыруга хезмәт игә торган матди-техник һәм технологик 
җиһазланышны ныгыту. Министрлык тарафыннан расланган укыту стандартлары 
буенча безнекедәй факультетлар заманча телевизион студия, типографик 
лабораторияләр белән җиһазланган булырга тиеш Цифрлы революция чоры дип 
йөртелә торган үтә дә кызу темплы заманның таләпләреннән калышмый атлау 
мөмкин түгел. Бу мәсьәләдә соңгы елларда беркадәр алга китеш булса да. бүгенге 
студентны уку процессында ук газета чыгарырга, радио-теле видение тапшыруы 
әзерләргә өйрәтәбез дип, авыз тутырып әйтә алмыибыз. 

Хәзерге техник һәм технологик үсеш заманында бер университетның гына бе шен 
очен миллионнарча сумлык жиһаз алырга көче җитми Ярый әле без хәзер контракт 
буенча укытудан беркадәр акча эшли алабыз. Аннары аерым редакцияләр хәлкадәрн 
ярдәм итә Кайбер мәсьәләләрдә «Татмедиа» агентлыгының, Журналистлар 
берлегенең дә теләктәшлеген тоябыз. 

Күптән түгел Мәскәүдә узган киңәшмәдә без. бер төркем деканнар, Россия 
мәгариф һәм фән министрлыгына журналистика белгечлегенә «ижади» дигән статус 
бирү тәкъдиме белән чыктык Бу—абитуриентлар арасыннан студентларны иҗади 
конкурс аша сайлап алырга мөмкинлек бирер иде Әлеге мәсьәлә унай хәл ителсә. 
укыту процессына практик журналистларны, тәҗрибәле каләм ияләрен укыту 
процессына активрак жәлеп итәргә мөмкин булыр иде. 

Милли кадрлар әзерләү турында сүз алып барганда үз халкыбызның бай рухи 
культурасын үзләштерү проблемалары аеруча актуаль бурыч булып тора. Бу 
юнәлештә туксанынчы еллар башыннан шактый эшләр башкарылды (татар 
журналистикасы кафедрасы ачылды, белгечлек буенча күп кенә предметлар татарча 
укытыла башлады, дәреслекләр, уку ярдәмлекләре бастырып чыгарылды). Тик уку 
стандартларының «өстән-, Мәскәүдән төшерелүе милли кадрлар әзерләүдә зур 
киртәләр тудыра. Бу стандартлар нигезендә студентлар рус, чит ил әдәбиятлары. 
рус теле, рус һәм чит ил журналистикасы тарихлары буенча йөзләрчә сәгать лекция 
тыңларга тиеш. Ә менә үзебезнең татар әдәбияты һәм журналистикасы тарихы, 
халкыбыз тарихы, мәдәнияты буенча өстәмә дәресләр бирү очен мөмкинчелекләр 
бик аз. Мәскәү стандарты якадан тота Хәзергә мондый дәресләрне кансын 
факультатив, кайсын «региональ компонент» дигән исемнәр астында укытабыз 
укытуын. Ләкин бу мәсьәләдә елдан-ел «кысыла» барабыз 

Мөһим бурычыбыз—гомумкешелек кыйммәтләре һәм журналист этикасына туры 
килә торган әхлакый сыйфатлар тәрбияләү, журналист эшчәнлеге белән бәйле 
хокукый гыйлемнәрне өйрәтү. Хәзерге шартларда бу таләпләргә цифрлы 
технологияләрне тирән үзләштерү, базар шартларында конкурентлыкка сачәтле 
булу да өстәлә. Менә шундый кин планлы белгеч әзерләү очен безнең югары уку 
йорты, һичшиксез, үзебезнең университетның да, хөкүмәтнең дә, массакүләм 
мәгълүмат чараларының да даими ярдәменә һәм теләктәшлегенә мохтаҗ. 

Әңгәмәдәш— Рашаг НИЗАМИ 
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Тормыш язган хикәяләр 

Н ә г ы й м 
М ө х и б у л л и н 

«СӨЛЧӘ БУЕНДА» ЯЗЫЛМЫЙ КАЛДЫ... 

1972 елның жәе иде. Мин Кырымга. Евпаториядәге санаторийга барырга 
тиеш ТУ-124 самолеты белен төн уртасында Симферопольгә очасы. Мин 
иске Казан аэропортында. Ли яктылы җылы жәиге төн. Безнен репс бераз 
кичектерелеп гора Минем игътибарны бер төркем кәефле агайлар җәлеп 
итте. Алар базык гәүдәле бер кешене озаталар. Аны уратып алып герле-
герле мәзәкләр сөйлиләр. Бу чал чәчле, кысык күхте агайны кайдадыр 
күргәнем дә бар сыман. 

Ниһаять, тон уртасында исән-имин Севастопольга килеп төштек Ул 
абзыкаи да чыкты, «Жәмәгать! Кемнәр Евпаториягә9» дип сөрән салды 1±1\л 
арада бер таксист га пәида булды Без барыбыз алты кеше җыелыштык. 

«Утырыгыз, дүрт кеше алам*,—диде шофер. Теге абзый мина «Ярар инде, 
ханымнар китә торсын, без икенчесен көтәрбез»,—диде. Ләкин күпме генә 
көтсәк тә, икенчесе күренмәде. Без троллейбус белән Я пага килеп, иртәнгә 
кадәр тимер юл вокзалында поезд көтеп утырырга мәҗбүр булдык 

Икебез дә «Октябрь- санаториена барабыз икән Яна килүчеләрне о n.i 
яшьтәге баш врач кабул итә Мин сәер юлдашым артына чиратка бастым 
Путевка, карточка һәм паспортларны барлыйбыз Оялып кына юлдашымның 
җилкәсе өстеннән үрелеп анын документларына күз төшергән илем. чак 
кычкырып җибәрмәдем Шәйхи Маннур ләбаса бу! 

Ул чакта бе i ү 1сбезие күшәше юнышлар кебек хис итә идек инде Шәйхи 
абый (мин ана шулай дип дәшә башладым) табибка керер алдыннан ииня 
борылып карады да 

—Сез, дускай, каршы килмәсөгез, бер палатага урнашыр идек,—диде. 
Каршы киләмме сон. дүтя куллап риза булдым Табиб янына керүгә > i 
миннән: 

—Кто ло1 мужчина! ко юры и голысо что был у меня?—дип сораш Мин 
горур i ына 

—У нас в Татарии его даже все ученики тают, он—наш орденоносный 
поэт-писатель, автор романа «Муса» о Джалиле, .тип чатнатып жавал бир кы 

Табил «Если гак, мы еще с ним встретимся Возможно, он согласится 
прочитай, нам лекцию»,—дигәч, түбәм күккә тиле. 

Шәйхи ага белән ганышлыгыбы iem ш) иш башланып китеп, озын гомерле 
булып чыкты Санаторийдан сон без гел гелефоннан хәл белешеп горды к. 
бер беребе tre кунакка да баргаладык 

Бер гапкыр шулай гуган көнемне миндә икәу генә бәйрәм men утырганда 
Шәйхи абый белән бабама rani куйдыр) гурында юнашмакче булдым 
Дөресрәге, гашка нинди сүзләр яз) гурында Әтием 1гыннаи Бабам, во юс гь 
старшинасы, япон сугышында кашашкан, ан.ы Георгий гөресс белән 
бүләкләнгән Шәйхи aoi.ni бол ай дип н (арга кннәш и ис «Рус ШСШ cyl ЫШЫ 
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каһарманы. Чирмешөн волосте старшинасы Мөхибулла». Лнын бабам турында 
күбрәк беләсе килде. Шуннан мин сөйләдем инде. Көндезге 12 дән төнге 12 
гә кадәр—12 сәгать рәттән! «Ояттүгелме, бер-беребезне атлә кайчаннан беләбез, 
нигә элегрәк сөйләмәдең бол арны?»—диде шагыйрь. 

Шәйхи абыйга ниләр сөйләдемме? Менә шуның аз гына өлешен булса да 
кәгазьдә кабатлап карыйм әле. 

Әтием Мингалимнең әтисе Мөхибулла, ягъни минем бабам, бик ярлы 
гаиләдә үсә. Тумыштан таза егет сабан туйларында рәттән батыр кала. Рус-
япон сугышында бер сажин1 буйлы егетләрне гренадерлар частена алалар. 
Бабам да гренадер була Ул һөҗүм вакытында японнарны берәмтекләп түгел, 
үзе әйтмешли, «чалгы белән печән чапкан кебек» кыра. Патша бүләге санал

ган «Георгий тәресе»н күкрәгенә 
кадый башлагач, чукындыралар, 
ахры, дип куркып, олуг бүләкне 
җиргә салып таптый. Шуннан 
үзен яткызып каша батканчы 
камчылыйлар. Өйгә кайткач, бу 
хакта беркемгә дә сөйләми, чонки 
авылыбыз Лашманның Түбән очы 
ислам диненә әйләнеп кайткан 
керәшеннәрдән торган. 

Мөхибулла солдат сугыштан 
соң хужалык эшенә чума. Ярлы 
крестьяннын очсыз аяк киеме ча
бата инде Чабата ясарга исә юкә 
кайрысы кирәк Ә юкә кайда? 
Патша урманында Бер тапкыр 
урман каравылчысы Мөхибулла
ның эзеннән килә дә, юкә кап
чыгын эзләп оенен чормасына ук 
үрмәләп менә. Гренадер шунда, 
беткән баш беткән дип, «стре-
лок»ны чабуыннан сөйрәп төшерә 
дә, кызып китеп камчысы белән 
теге аңын жуйганчы яра. Аны 
Чирмешәнгә, земский начальник
ка алып китәләр. Мөхибулла сол-
л.ипыи ойдә дүрт баласы, хаты
ны һәм әнкәсе елашып, «Себер 
китте—башы бетте» дип кайгыры
шып торганда, Чирмешәннән 
Земский белән Мөхибулла кочак
лашып кайтып төшәләр Бәхеткә 

каршы, түрә анын япон сугышындагы командиры булып чыга. Земский 
халыкны җыеп: 

— Беләсезме, бу кешегә патша бүләген тапшырганнар Кемнәр аны бүгеннән 
үк авыл старостасы итеп куярга риза9—дип сорый Халык риза була Менә 
сиңа көтмәгәндә бәхет! Әкияттә эт «Үләргә киткән кызыкаи баен кайта 

Рәсемдә уртада Ш Маннур щдаН 
Мөхибулкын и гда I/ Очирханов (Новосибирск 
егете) Pai ем артына Ш Маннур кулы белән 

Сю.тй дип язылган «Нәгыйм the ба күңелле генә 
ЯЛ иттек куп нәрсәләр i оиләштек Дуслык дәвам 
итсен Бу шуның истәлеге булсын Зур ихтирам 

белян Ш Маннур 25 Ю. 72.» 
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түгелме?» лип өрә бит әле. шунын кебек иңде. 
Тагын ике елдан Мөхибулланы волость старшинасы итеп куялар Менә 

шунда китә инде өйләнү маҗаралары. Бер бай гына тол хатын элегрәк ана. 
зур бирнә белән, кызлыкка алган хезмәтчесен кияүгә биргән була. менә 
шу i бөтен мал-мөлкәтен mm, ана яшь хатын булып килә Ягъни кызына 
көндәш була. Ләкин яна старшинага болар гына да җитми ана укымышлы 
өченче хатын кирәк. Мөхибулла күрше авылдагы Сөнгатулла и) манып олы 
кызы Мәхрүзәне сорап килә. Әткәсе ризалык биргәч, кыз шул конне үк 
качып китеп, яраткан егетенә ябышып чыга Шуннан сон старшинага, өченче 
булып, үз ирен ташлап, авылнын ин чибәр хатыны кил.» Ләкин оч хатыннын 
берсе лә бер кәлимә русча белми Старшинаның эш урыны исә—урыс-мукшы 
авылы Чирмешән. Ул наратын жигеп. дүртенче хатынга япь-яшь һәм биниһая 
чибәр Мишифаны сорап, ярым урыс. ярым татар авылына бара Әти-әнисе 
риза була. ләкин чая кыз туп-туры; «Мин сина бармыйм, теләсән. малаем 
Мингалимгә ал»,—ди. Старшина булачак киленен шунда ук \i янына 
тарантаска утырта, әти-әниссн гутам -тумачаларын жыя да. үзенен Лашманына 
гуЯ ясарга алып каша Өйдә бу хәлне малае Мингалим (сонра минем әти) 
белми әле Старшина кайтып керүгә шәрран яра «Тизтабыгыз Мингалимне. 
ана кәләш алын кайттым!». Малае исә елап; «Әти. мина хатын кирәк гуге i 
дип ялвара. Ул бүтәнне ярагкан була С о тал Мөхиб] та -каты к\ и м кеше. 
шул конне үк мулла чакыртып никах укыта Ләкин бу мәҗбүри ясалган туй 
фаҗига белән төгәлләнә. 

Ун ел старшина булып тору дәверендә Мөхибулла юллар с.плыра. күперләр 
тозетә. Земский аны мактал бетерә алмый Гуган авылы Лашманда өйләр 
кайда унаи, шунда салынган була. шуна урамнарда кәкре-бөкре килен чыга 
яисә бөтенләй булмый. Урамнарны тураш капла старшина бай крестьяннар 
рөхсәтсез үзләштергән җирләрнең бер өлешен яр ыларгв бир.» Менә шул 
кулаклар бер В1 кара] ым яллап, туй вакытында старшинамы ап.ш утертв 1вр 
Вакыйга 1916елны була Казан 1убернаторы суд-медэксперти п доктор ашын 
җибәрә Мәрхүмне гүреннән чыгарып ярып карагач, күкрвгендә мышьяклы 
J6 ядрә табалар. 

Гренадер Мөхибулла шул килеш тә өч тәүлек анын җуймый tie 1 юн 
агучыны кыйнап үтерүдән ул алып кала "Закон буенча хөкем итсеннәр 
ли Ләкин халык старшинаны шулкадәр ы ярата ки, гегене инде гврмвгө 
кергәч, барыбер кыймап yiep.i.i.ip t lapinmia үз кулы белән -Мине ,н\чы щи 
башка беркемне лә хокем игмоск.»» лип я и.:и кал сыра • -> i ЯВЫ ларны авыл 
халкы гомер гомергә каһәрләр халык бәддогасы ин jyp жәза булыр-.—ди 
ул. 

Әлеге фаҗигадән сон си кон еллап аргык KIKI.II \ 1лы Лашман авылы нын 
150 еллык юбилеема каткач яшь буын н.жил.ырс урамда мине очратып 
«Нәгыйм абый. Мөхибулла бабаңны аттыручыларны беләбез» киделәр 
Юбилей гантанасында авылнын тарихчысы «Лашманда икс күренекле шәхес 
i е берсе Гаяз Йсхакыйнын бабасы Исхак м\ ша икенчесе рус япон 
СУГЫШЫ каһарманы Чирмеш.<н СТарШМИВСЫ МөХНб] 

Мөхибулла бабабы i япон сулышында каһарм.имык күрсәт 
МиНГаЛИМГӨ оер оер армы оч суГЫШТа K.iinaiiibipia пры КИЛӘ Герман 
СуГЫШЫНа аны. \ 1Ы кебек күрел ИЗйСХИЯ \ tc ШЫП КИЯ Сине барыбер 
а ючаклар минем бе юн 6apj шәбрәк булыр in .Мием si 1ы артиллерия 19 
башта е шовой, аннары па иучв б) a I ражданнар сугышын ы исә л)\,\ бер 
i.iiiKi.ip уз өенә разведкага барырга гуры килә 

1918 елны ак чехлар Лашмаяга кере Отриыи вггабы аш шо\\ өйде, ягыш 
Мөхибулла старшина оеноа урнаша Якын игы урманда исә кы коллар ограды 
гуплана Командир әтине разведкага кибәрв * гаршиня үзен көтелмәгән 
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хатләрдән аралар өчен. идән астыннан өч якка оч юл казыткан була. Мингалим 
шуларнын берсеннән идән астына үтеп кереп, өстә сөйләнгәннәрне мыегына 
чорнап утыра. Иртән кызыллар авылдагы отрядны тар-мар итәләр... 

Бу вакытта өндә анын хатыны Минзифа чибәр булмый инде. Утын 
кискәндә пычкы сикереп, бармагын җәрәхәтли дә, каны агуланып, икенче 
көнне танда ук донья куя ул. Ярты яшьлек кызлары Миңленурны ятим 
калдырып. Әтием сугыштан кайтканда ана дүрт яшь була инде. 

Әти, беләсезме, кемгә өйләнә? Күрше авылның Сөнгатулла мулла кызы 
Мәхрүзәгә. Теге вакытта ябышып чыккан егете герман 
сугышыннан кайтмый. Анардан да бәләкәй кыз калган 
була. Шулай итеп, кичәге солдат белән аннан тугыз 
яшькә олы солдатка һәм ике нәни кыз бер гаилә 
булып берләшәләр. Аннары бер-бер артлы мин, 
сенелкәш һәм ике энекәш дөньяга килгәнбез. Әни 
ара-тирә шаяртып: «Сүземне тынламый кара, 
Мингалим, кирәгеңне бирермен, мин бит синең 
әниең буласы кеше идем»,—дип әйтә торган була. 

Төпчегебез туу белән диярлек, 1930нын 
гыинварында (мина ул чакта 6 белән 7 арасы), өйгә 
тиф үтеп керә. Өч ир-ат: әти, мин һәм бәби энекәш 
кенә бирешмәгәнбез Калганнар бар да егылган. Әни 
шунда әтине Маһруй атлы карт кызга өйләндерә. 

Әтием Мингалим «Мин балаларымның кем кулында калуын күреп җан 
бирергә тиеш»,—ди ул... Маһруй авыруларны бага, 

малларны һәм өйне карый. 
Әнинең беренче иреннән булган кызы Мәснүга үлә, калганнар язга таба 

бар да тернәкләнә Шунда Маһруй, шөкер, терелдегез, мин китәм инде. ли 
Әни карыша Зинһар, китә күрмә, авыр вакытта ярады да, соңыннан Мәхрүзә 
куып жибәрде дип әйтәчәкләр бит, ди. Маһруй исә, тиф йокты, үз өемдә 
чирләп ятасым килә, ди. Анда анын әнисе белән энесе генә. Тәки кайтып 
китә. Күпмедер вакыт үткәч, әти белән әни, бәлешләр пешереп, хәл белергә 
барсалар, теге ишек алдында ут чәчрәтеп утын ярып ята икән Чирлим диюе 
хәйлә генә булган, димәк 

—Әй, Аллага шөкер, сау икәнсең, киттек, утыр әйдә,—ди әни Авылның 
ерак очы бу, ат җигеп килгән булалар. Маһруй исә тагын карыша. 

—Ярар инде, рәхмәт. Алма кебек балаларыгыз бар, тигез, матур гаилә, 
мин артык. Сезгә бернинди үпкәм дә юк, ди ул. Кайтуын кайтмый, ләкин 
ин якын туганыбыз кебек булып кала Әнием аны әтинен якын дусты 
гармунчы Сибгаткә димли Өйләнешәләр. 

Сибгатнен беренче хатыныннан туган улы Миндар үткән сугышта 
Рокоссовскиинын ординарецы була. Маршал аны бик үз итә, Жинү парадыннан 
сон үткәрелгән банкетка да алып керә хәтта. Ул парадка Рокоссовский 
командалык итте бит. Табында Сталин белән бер тирәдә утырдым, арада 
биш кенә кеше бар иде, дип сөйләде миңа Миндар. 

Ул сугыштан япон сугышы каһарманы Мөхибулланың улы белән оныгына. 
ягъни әти белән мина да өлеш чыкты. Әти Сталинград янында ятып калды. 
Ленинград яныннан минем турыда да кара хәбәр килергә мөмкин булган. 

Полкыбыз Ленинградны саклый иде Ул көнне аңдагы 3500 солдат һәм 
офицердан ЮОләбе генә исән калган. 40 кешелек разведзводтан исә берүзем 
исән калдым. Без, унлап авыр яралы яткан блиндажга снаряд төшеп, 
блиндажнын өске ягын кубарып атты. Безне берәмләп алып китә башлаганнар 
иде дә, бу эш кинәт тукталып калды. Коткаручыларыбызның үзләрен 
үтерделәр булса кирәк. Гыйнвар уртасы, чатнама суык. Башка яралылар, 
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озак интекмәс очен, блиндажда булган спиртны ныгытып эчә башладылар. 
Мин оидә дә. фронтта да аракы-фәлән эчеп карамаган идем. бу юлы ла 
гыелып калдым MpidHid мин берүзем генә исән илем ипле Ләкин минем 
дә минутларым санаулы иле Кинәт янда ат пошкырды һәм кемдер татарча 
сүгенеп җибәрде. Мин дә шундук үзебезчә. «Абый. коткар мине- .шп 
кычкырдым hdM аңымны жуидым. 

Янә медсанбатта, тәннән мина кыипылчыкларын алганда гына оныма 
килдем. Ленинград госпиталендә гангрена дин сул аякны кисвселөр иле 
геш-тырнагым белән карыштым Чөнки к> ттык таягы тотарлыгым КЖ—сул 
җилкәмне мина кыипылчыгы чәрдәкләде Хәтта, аяксыз калганчы улусы 
артыграк дип. Сталин исеменә «рапорт-протест» та яздым әле Температурам 
күтәрелгәннән күтәрелә барып. 40ка житте. Тагын ничәдер тәүлектән 
Черештем госпиталендә смерпшкдар палатасында аныма килдем r̂ [әргә 
теләгәч үлсен дигәннәрдер инде... 

Бу палата чыннан да Газраилнен кабул итү бүлмәсе кебек икән: чиста ак 
күлмәк-ыштан киертеп алып чыгып кына торалар. 

Мен.) соңгы кат кием юыштырырга минем дә чират житте Яшь. таза 
медсестра мине бәби тоткан кебек кенә күтәреп алып чыгып китте. Па 
«Татарина понесли готовить к встрече с Магомедом»,—лип о (.ими калды вр 

Сестра чишендереп паннада юа башлагач, рәхәт булып кипе Кайнар L> 
белән кайнаша торгач, тирләде булса кирәк, кызый кофтасын саллы Шунда 
мин гомеремдә беренче мәртәбә шулай якыннан хатын кы i имиен күрдем 
«Теперь и умирать не жалко»,—дидем. Сестра мием җибәрде «Что, Гагарин 
до сих пор тлуюбабу не видел'»—ди Ул мине нәни бапа белән шаяргандай 
шаярып юды 

Палатага кире керткәч, кемдер миннән: -Ну как, готов к встрече . 
Магомедом '•• лип тралы I отов, мин әйтәм, цель я унидел ни к-ничьи 
титки. Шунда мин гомеремдә бүтән беркайчан да ншетмвгөнне ишеттем 
әжәл бупиыннан алган хәлсез, зәгыйфь ирләрнен тыелалмыича. шашынып 
көлүен. 

Көлү гынгач, Советлар Союзы Герое, ике аягы ла кнселгвн танкист-
капитан: «Запомните, пет разведчик пережинс! все\ нас-, пие - »io почему 
же?»—дип сорагач, белая диде «Да потому, что перед смертью оговорнл про 
любовь». 

Иртән Герой безнең арада юк иде инде. Аны күп итеп кансая) u ппшярш 
кала алмаган 

Мин исә гаГЫН Оер атнадан утыра башладым, aniiemi П ачылды БүтШ 
палатага күчер te юр 

Бераз соңрак . [енинград внында минем AN аш булачак erei re сугышып 
.1 тан Хәер AN ЩИДӘН Л.\ Ы апа гурында сөйләргә кирәк •• и 

Әтииен беренче хатыныннан булган кызы Миңленурны әбисе мин вле 
нәни чакта ук С вердловскига алып килом Шунда абыйсы гаилвсенда уса 
ул, 7 к iac< ны русча укып бетерә 1937 е шы авылга па бар кайтып катлам 
иде. Урьк кешесенә [имләүләрен әйтте гнж әтием риэалых бирмәде 
( оныннан « Раз гы не с гушалась нас, мы гөбе не при наем» октан катны вти 
мина әйтеп аздырды \иилн сугыш башланды Эта кайтмады бил нидс 
1947 елны көтмөгвндө өни ю юнья куйды 

Әнинең \ 1еме бигрәк аянычлы б) шы Мина Казанга гелехрамма суктылар 
\,,1,1И. гиЗрӨК каш, НрТӨГО к.ппып жшм.кмн. ӘНИ ӨЭСДӘ, ВИЛ БеЭНеИ 
Чирмёшәнгө почта самолеты гына оча и к, гаэдарөстеняв утырып каны ым 
кашып ӨЛГер ЮМ 

Бер агай сатыл алган сыер сөзгәк 6j гыл чыга Әни каданс каршыларга 
кыл кы 1Ы i к\ 1мәк киел бара Гете сыер гуп-туры вяыи өстенә ки п ы 
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сөзә. Мөгезе күлмәк эченә кереп калып, ычкындыра алмый, җиргә швп-
шап сугып, сыер әнине урам буйлап өстерәп алып китә. Ярый әле шул 
тирәләрәк яшәгән туганнан-туган сенлесс күреп ала, көрәк белән башына 
сугып, сыерны ега. Л ә к и н әнинен бөтен арткы буыннары ватылган була 
инде Фельдшер берни дә эшли алмый... Төне буе кулымда булып, иртән 
җан бирде әни... 

700 грамм—оч көнлек ипиемне алып кайткан идем, шунын белән өчесен, 
җидесен үткәрдек- Күлләр белмидер, 1947 ел—ачлык ел ул. Безнен авылда 
да ачтан үлүчеләр күп булды. 

Минлснур апа турында сөйлисе идем бит. 1952 елны бик авырлык белән 
генә эзләп таптым мин аны. Таныш милиция хезмәткәре аша. Фамилиясен 
белмәгәнмен чөнки, «Мингалим» дигән исемнән «Мингалёва» дигән фамилия 
ясар дип кем уйлаган аны! 

Свердловск вокзалында поезддан төштем. Апа белән ничек табышырга? 
Телеграммада вагон номерын күрсәтмәгәнмен. М и н аны соңгы тапкыр 15 ел 
элек, 20 яшьлек кыз килеш күргән идем бит. Ә ул мине 14 яшьлек малай 
итеп хәтерли... Бөтен кеше таралып бетте, мин калдым да таза, чибәр бер 
хатын калды торып Менә ул «О, Нагим, это ты!» дип, үксеп мине кочаклап 
алды. 

Апамның беренче ире инде үлгән, хәзер Василий атлы хәрби очучы белән 
йөри икән. Кичен ул үзе дә килде, ике фронтовик иркенләп бер сөйләшеп 
утырдык. 

Василарның Ленинград янында үз йортлары булган. Абыйсы, очучы 
истребитель, Ленинградны күктән саклаган. Вася исә истребитель булырга 
укып кына йөри икән. Бер тапкыр шулай абыйсы аның иңенә үз кителен 
сала да. кибеткә барып үзенә тиешле азык паегын алып кайтырга куша. 
Шулай итеп үзе дә белмичә ул энесен үлемнән коткарып кала. 

Кибет бер квартал ары була. Вася күпмедер киткәч, горелдәп-дөбердәп 
бомбардировщиклар килеп чыга. Васяның күз алдында бер бомба боларнын 
өенә килеп төшә Өйдән, әтисеннән, әнисеннән һәм абыйсыннан зур бер 
чокыр гына торып кала. Хәер, тагын әле абыйсының кителе һәм апыи 
кесәсендә абыйсының документлары була. А н ы ң каравы үзенен бер генә 
документы да калмый. Вася абыйсы хезмәт иткән частька бара, шундый-
шундый хәл булды дип сөйләп бирә. Абыйсының документлары белән ул 
булып сугышырга рөхсәт сорый. Аны абыйсының самолетына утырталар. Ул 
тагын әле башкалардан аерым, мөстәкыйль очыш ясарга да рөхсәт сорый. Үч 
аласым килә, ди. Рөхсәт итәләр. Вася күктә дошман бомбардировщиклары 
төркемен очрата, курыкмыйча берьялгызы һөҗүмгә ташлана һәм бер самолетны 
бәреп тә төшерә. ( М о н ы ң өчен соныннан ана орден бирәләр.) Ләкин аның 
үзен дә бәреп төшерәләр. И с ә н кала к а л у ы н , әмма к у л ы н имгәтә. 
Сверлловскига госпитальгә җибәрәләр. Аннары шунда хәрби училищеда 
курсантларны очарга өйрәтә башлый. Үзе исә бер куллап машина йөртергә 
өйрәнә. Ватык машиналарны сүтеп, үзенә машина җыя. Шунда иптәшләре 
әйтә ана. Жуков янына приемга барыйк, бәлки яна машина бирер, син 
чүтеки гади кеше түгел бит, диләр. (Сталин 1946 елны Г. Жуковны Одесса 
хәрби округы командующие итеп сөргән иде бит, аннары Урал округына 
күчерде.) Жуков кабул итә боларны. Аңа Васяның хәл-әхвәлен алдан аңлатып 
куйган булалар инде. «Барып кердек,—дип сөйләде мина Вася,—керүгә Жуков 
акырып җибәрде: «Ты что, сволочь, с чужими документами сел на советский 
самолет?!»—ди. Мин куркудан чак кына астыма җибәрмәдем. Маршал шунда 
елмайды да, «Не бойся! Смотрите, вот кто отстоял Ленинград!»—дип мине 
ике кулына күтәреп алды. Аннан, нинди йомыш белән килүемне сорагач, 
«Завтра же дайте!»—диде. Өр-яна машина бирделәр». 
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Вася алам белән училишела таныша, ул анда бухгаттер булып эшли иле 
Апа кияүгә чыгарга ризалык сорады миннән Әти өчен лә. әни өчен лә син 
калдын инде, диде -/Кипите1 Яшәгез!»— дидем. 

Җизнәкәй аннан 7 яшькә кечерәк икән. апаны шул борчый иле (Миннән 
дә бер яшькә яшьрәк булып чыга.) Әти белән әнине мисалга китердем, 
безнен әти дә 9 яшькә кечерәк иде бит 

Шәйхи абый мине тәмәкесен көйрәтеп, ара-тирә сораулар ла биргөләп, 
дикъкать белән тыңлады. Соныннан -Нәгыйм дус, бу кызыклы тарихыңны 
язып бир. без аны «Казан утлары»нла бастырырбыз*.—лиле Шагыйрь 
журналның редколлегиясендә икән Рәхмәт әйтеп, баш тарттым -Мин язучы 
түгел бит, минем коч җитмәс».—дидем. Бераз уйланып горгач Шәйхи 1быЯ 
бодай диде: «Әгәр риза булсаң, синей ярдәм белән бабан. әтиең һәм (вен 
турында роман язам. оч томлык әйбер бар монда. Исеме «Селчө буенда* 
булыр». (Сөлчө—безнен авылдан өстәрәк кенә агып чыга торган елга ) Сөенеп 
риза булдым, әлбәттә Мин авылга кайтып материал туплап бетерәм дип 
килештек. Бер мәртәбә икәүләп тә кайтып килербез шгән и юк анысына 
өлгерми калдык, ләкин бабайны белгән карт-карчыкларны (Яраштырып бик 
күп яна материал җыйдым, аларнын барын да Шәйхи абыйга тапшырдым 
Шәйхи абый сүзендә тора торган кеше, роман һичшиксез язылачак дип 
уйларга була иде Ләкин.. Алла боерса, шмәгәнбеше 

Көннәрдән бер көнне Шәйхи абый көтмәгәндә борч] гы гавыш белән 
болан .тип шылтыратты: 

— Нәшим дус, нишләптер исәнлек какшап горл әле «Сөлчө буч 
тукталып тора Син. зинһар, безнен XHpypi дустыбыз белән сөйләш әле. 
Бәлки, мина шунда кереп яту кулайрак булыр 

Без бш Зәки Алимовнын Ю нчы шәһәр кастаханөсендө ирш ел тек 
кенә булган илек Ul.ii ы ирене i ул члкм ЯТ\ UIH баш гарТГЫ 

1ӘКИ дус! СауЛЫГЫМНЫ каЙГЫртуЫН ӨЧеН рӘХМӨП Ләкин минем исән-
саучагымда«Муса»мнынрусчага гәржемөсен күрәсем кит.», •дигән иде) i 

Медицина фәннәре докторы, хирур] ижи Җиһанша улы Алимов аптыраган 
гавыш белән мина болай диде: 

— Күрәсен, обком хастаханәсе кирурглары көле өметсез б) панга күрә 
операциядәй ваз кичкәйдер инде Мина нишләргә? «Сон пиле» иш ..итеп 
булмый бит 

Мин \ К9М (Ә |ӨКИ ЮН > ГвНӨ б) В n.iM 
—Зәки дус! Әгәр [ә баш гартсан ул шүрләр, авыруы тагын да көчәер, -

шлем 
—Шулаен шулай да ул. Ләкин операция өстәлендә әзе гел кип 

генә башына җитте дияселәрсн көт тә тор. 
Озак кына уйлангач 

Mpi.ni ин ю, алып ки i rye гыбызны,—диде. 
Иртәгә операция дигән көнне Шәйхи абый утенече белән кнеи мине 

чакырмы Шәйхи абыйнын күңеле алай китек гүгел иле Ш> i көлен 1Ә ю 
миңа а [әби пием ю яр ом итәргә ii.ipi.mnы кинәшларен бир »(шл 
язып маташа идем) Доктордан мине үзе янында кичке гупыэларга кадәр 
калдыруын сорады ^иыи беркайчан лл шулай хискә бирелеп озак 
сөйләшкәнен күргәнем юк иде вас Янында кызы Миләүшә ю ртътды 
Иртүк ашыгыч командировкага китәсем бар и к ч i сабый балалар кебек 

. [ускай, in |рөк әй laeen кайтырга гырыш, оял калды 
Чын ип i.i. мин имемне мөмкин кя top ги кмж бетереп гүрл көннән өйгә 

кайтуга, хастаханәгә чаптым 

Ufl 

http://Ul.ii
http://Mpi.ni
http://ii.ipi.mn
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—Операция бик авыр булды,—диде Зәки.—Теге яман чир бөтен ашказанын 
бозып өлгергән. Ашказанын бөтенләй диярлек алырга туры килде. 
Практикамда андый хәлләр булгалады минем: пациентларым аннан сон әле 
кимендә биш-алты ел якты дөньяда яшиләр. 

Шуннан, тәмәкесен озак кына суыргач, әйтә бу: 
—Ләкин, Нәгыйм дус, Шәйхи абый тәртипсез бала кебек. Минем сүземне 

тыңламый Инде ничә көннәр буе селкенми аркасында гына ята. Мин һәр 
көн анардан өзелеп-өзелеп хәрәкәтләнүен сорасам да, файдасы юк. 

—Сон ята бирсен, анын ни куркынычы бар?—дим мин. 
—Беләсенме, дустым, хәзер аңарда докторлар өчен ин хәтәре—үпкә шешү!.. 

Гомере буе авызыннан челемен куймаган тәмәкеченең үпкәсе болай да чак-
чак кына калган бит. Без хәзергә бу чир алдында көчсез!.. 

Шуннан палатага кереп, Шәйхи абый койкасы янына килдек. Кәефе 
алай ук төшмәгән, әле бераз шаярткан да була. Мин исә керүгә шелтәләргә 
тотындым: 

—Шәйхи абый, нигә сез докторлар сүзен тыңламый хәрәкәтсез генә ятасыз? 
Ул уңайсызлана төшеп: 
—Егетләр, мин бит ашказанын теккән җепләр өзелеп китмәсен дип 

шикләнәм,—диде Хирург шунда кырт кисеп әйтте: 
—Шәйхи абый, мин теккән җепләр мәңге өзелә торган түгел—гарантияле! 
Шуннан сон шагыйрь минем муеныма асылынып әкрен генә торып та 

утырды. Ләкин бик соң бул!ан икән шул инде... Икенче көнне үк янә каһәр 
төшкән ашыгыч командировка. Без бик авыр аерылыштык. 

Бу юлы да командировкадан ашыгып кайтуга хастаханәгә йөгердем. Зәки 
еламый гына: 

—Менә. Нәгыйм дус, синең гозереңне тынлап срогы чыккан ашказаны 
зәхмәте белән көрәшергә керештем. Обком врачлары юкка гына баш тартмаган 
инде. Операциянен үзен, билләһи дип әйтәм, бик уңышлы уздырдым. Ләкин 
ике яклап үпкә шешү дигән чирне җиңеп булмады. Мәрхүм гомер буе чамадан 
тыш тәмәке суырып ашказанын гына түгел, үпкәсен дә ашатып бетергән 
шул... 

1980 елның 10 июнендә була бу хәл. 
Шулай итеп. «Сөлчә буенда» романы да, Шәйхи ага хыялында йөрткән 

башка күп әсәрләр дә язылмыйча калды... «Муса» романының әдип шуны 
күрү хакына дәваланудан баш тарткан тәрҗемәсе генә дә чыгып өлгермәде 
бит хәтта... 
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K i t£ itap kuzatu 
тап күзәтү 

ТӘНКЫЙТЬ ТӘ—ТИРӘН ДӘРЬЯДЫР 

Әдәбиятта яна исемнәр, яна йолдыз
лар ачу чагыштырмача сирәк күзәтелә
дер Әмма. вакыйга бу тарак, ул әдәбият 
соючеләр даирәсендә, кин кат
лам җәмәгатьчелек хәтерендә 
нык уелып кала Берничә ми
салны гына искә төшерик 60 
нчы елларда Сибгат Хәким. 
Хәсән Туфаннарның хәтер-
фатихасы белән Зөлфәт һәм 
Мөдәррис Әгъләмов поэзиягә 
әнә шундый бер ыргым белән 
атылып керделәр түгелмени? 
Вакытында Айлар Хәлим дә 
шигърият ы үченен исемен 
ныклап яңгырата адды. 
Хәгердә ич берэаман шигъри 
мөнбәргә таг ын ике яңа 
исем —Ркаил белән Ләис 
күтәрелде! Инде якындагы 
кеннөргв әйләнеп карасак. Луиза Янсу-
арнын романтик илаһи иҗаты күз ал 
Л1.ШЛ килеп баса 

Мининдә шулай: ул—«кавалерия» 
сыман җиңел сөякле көрәк өн юра 
та актив Ә менә авыр «артиллерия»— 
прозабызда күңелне куандырырлык яна 
нсемнөрне атап китү кыенгарак юш,. 
Әдәби тәнкыйть өлкәсендә дә балкып 
кабынган яна исемнәрне сирәк очрата 
быз. 

Ә шулай ия Укучынын игътибарын 
җәлеп итәр өчен, 6) урына* мин 
жомләмне махсус оздсм күп нокталар 
куйдым Чөнки әле күптән гугел генә 
әдәби гөнкыйть бакчасына! яна ачыш 
ка, up яна исемгә ана бөр аллеяга no 
булдым1 «Жнмешлөре* нов ачы на паче 
дә түгел гаманча гына Укучынын 
көткәне анар идем Сүз И ни.и Вөлм 
улланыи «Һәр шагыйрь бер дәрья-
шиш о п Лы гурыи i.i бара* 

(. и иш юү Ki.it ч гул 1 юл ишын иа 
ме ипи |.ри ҺӘМ ГНрвИ ИӘ1 ЬНӨГӘ ия 
Һәрбер шагыйрьнен шушы бакый юр 

мышыбызла аерым бер >тра>. аерым 
дәүләт, кабатланмас дәрья икәнлегенә 
матур ишарә Автор ике-оч битлек кенә 

кереш сүзендә ук укучы ал-
дына: «Каян килә сон б> та 
тар күңелендә шигърияткә 
булган сихри тартылу 

ГУр иКИЫйрЬ ~ j көче''» дигән сорауны к>я 
Һәм шунарга жентекләп их
ластан жавап ЭЗЛИ Шл-
пайралвкаавн үзлнмгеи олы 
серләргә үзенчә ачкыч i.i 
барга омтылышын % i анар 
ЮШ MA.IT үрнәкләре аша 
еешшндырпп вә ышандыр
гыч рәвештә исбат :ам бирә 

Сүземнен башында ^к 
китаптагы ике үэаичяяекнк 
ассышк им үтәа DUB Бй 

ларның беренчесе-—азма 
i.ipa.i калыбы тагы Иман 1'\\ Милдап 

Моң. Сабантуй. Мәхәббәт. К 
Ирек. Әрнү. Сәфәр. Намус Вакьп 
Галәм кебек мәңгелек гешенчәлөр 
һәммәсе лә Баш хәрефтән бирелгән 
Мина калса, мондый бире ЮШ шиге 
сүзләр- ГӨШвНЧӨЛӨрНаН AU\J.\ МӘГЬНӨСеН 
бер башка ӨСКӘ кллкыгып к>я .ii.ip 
кетердә ныграк уенын кам Ьагорини 
бу гамәлендә мин Сүзне олыi,i\ ка 
дерләү төсмере лә ВүрВМ 

Икенчесе —көчләп гакмыйча i i o n 
герле гасыр, гарда ваюл аралыгына 
•ПШГӘН баш акыл ияләренең ф"*ҷ!*— 
pen бик урынлы Һәм ОТЫШ 1ы ii leu мәк,i 
•аладаен гукыыасына кертеп жибәрү 
Илиш Вәлиулла уаенен уйлар пашш 
юша .парный саллы фешврләрен пик 
оста кушын жибәрә белә Кайбер I i 
пшнөр аспират lap һәм генэшйп i 

челәр үпкхшомөсея •глишын байта я) 
малары .' re i.i б) ка мадаея ш нзншш ш 
классккпапаопвш вмоә русмын ш л и 
i.Hi I.Iшмнәрскнән аЛЫНТаН ӨЗВКЛӘр 
враан интаталар балан чуарланган В] 
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лыр Мондый «жонглерлык», игезәк 
мәкаләләр берәүне дә бизәми. 

Китапнын «Равил ФәЙзуллин 
шигъриятендә Моң һәм Сабантуй рухы» 
дигән күләмле мәкалә белән башланып 
китүе табигый һәм урынлы булса кирәк. 
Чөнки инде менә ничә еллар тормыш
тан хакыйкатьләр эзләүче шагыйрьнең 
иҗаты, колачы, тематикасы кин. ул 
һаман да эзләнүләр һәм ачышлар юлын
да Шигърият мәйданына килүенең 
сәбәпләрен ул вакытында бик төгәл һәм 
кыска гына аңлатып биргән иде: 

Вакытны Хакны Халыкны 

танырга безнең исәп 

(«Азмы синдә fiaiiлык ••) 

Менә шундый зур. кешелекле 
төшенчәләрне байрак итеп алган ша
гыйрьнең иҗатың автор, үзе бил
геләгәнчә. Мон һәм Сабантуй рухы яс
сылыгыннан торып, шуларның иң эч-
кәрге нокталарына кереп бәяли, халкы-
милләте очен сызланып яшәү кичереш
ләрен ачып сала. Татар озак гасырлар 
дәвамында м о н — м о ң л ы л ы к белән 
«авырган» икән1 Ә чын шагыирь үз хал
кының шатлык һәм сагышларыннан 
берничек тә читләшә алмый. Дәүләтче
леген югалткан татарның менә шушы 
халәтен Р Вәлиулла бик тәфсилләп, хис
си фәлсәфә белән анлатып бирә Әнә 
шулардай чыгып, шагыирь иҗатындагы 
Ныклык. Көрәшчелек рухын. Хакый
кать һәм Хөрлек кебек изге 
кыйммәтләргә хезмәт итәргә омтылы
шын гамьле итеп тасвирлый 

Дөресен әйткәндә. Равил ФәЙзуллин 
иҗаты хакында байтак язылды Яшь 
тәнкыйтьче Илшат Вәлиулла исә аның 
шигъриятен янача аспектта анализлый. 
үзенен уй аргамагында сабантуи мәйдан
нарының уртасына кереп китә һәм ша
гыйрь иҗаты аша Сабантуинын татар 
өчен бәя биреп бетергесез мөһим, ка
дерле күренеш, ф ә л с ә ф ә , мәңгелек 
бәйрәм икәнлеген раслап күрсәтә Шу
нысы куанычлы — Илшат үзенә кадәрге 
тәнкыйтьчеләрне кабатламый, инде без 
«күнегеп» өлгергән шагыйрьне безгә өр-
янадан ача. Мисалга укып китик: «Са
бантуй фәлсәфәсенең Милләт. Ватан. 
Дәүләтчелек фәлсәфәсенә барып тота
шуы табигый. Чөнки батыр, каһарман. 
фидаи ир-ат гомер-гомергә Ил тоткасы 
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булган» Ике генә җөмлә—ә никадәрле 
зур мәгьнатәр сыйган биредә! 

Китапны укый барган саен заманы
бызның чуалчык һәм болгавыр икәнле
ген ничектер о н ы т ы п торасын да 
үзеннән-үзе матурлык һәм көрәш дөнья
сына килеп керәсен. Еш кына ямьсез 
тоелган тормышыбызга, күңел халәтенә 
гамь, яктылык, нур өсти бу егетебез!.. 
Шагыйрьләр иҗатына таянып, тормыш-
яшәеш-табигать турында үзенең киче
решләрен, концепциясен бәян итә. Го
мумән, анын бу хезмәтендә янача уи-
фикерләр Менделеев таблицасыдай «кай
нап» тора шикеллерәк тәэсир калдыр
ды миндә. 

Мәкалә башына куелган, жидешәр-
сигезәр сүздән торган озын атамалар 
баштарак «куркытып» куйган иде Әмма, 
укый-таныша башлагач, аларнын хак
лыгы һәм урынлы булуына ирексездән 
ышанасын. 

Яна язмага керешкәнче, монысы ни-
нәрсә икән дип. тагын укып китәбез. 
«Рәдиф Гаташ: Көнбатыштан Көнчы
гышка гомер озынлыгындагы Шигъри 
Юл». Менә шунардан үзен теләсә ни 
аңла, укучы! 

Әмма сүзенең башында ук И Вәли
улла без яшәп яткан бу дөньяда Ауропа 
һәм Азия—ике төрле кыйтга, бер-бер-
с е н ә охшамаган ике төрле донья, 
мәдәният, менталитет, фәлсәфи караш
лар барлыгын искәртеп куя. «Көнчы
гышмы. Көнбатышмы?» Күп кенә ха
лыклар белән беррәттән. мондый сорау 
татарлар алдына да һәрвакыт куела 
килгән Автор Нәҗип Думавинын 
Шәрыкка, ана җавап рәвешендә Жамал 
Вәлиди кебекләрнең татарны Гаребкә 
йөз белән борылырга чакыруы хакында 
укучыга мәгълүмат бирергә дә онытмый. 
Географик яктан без шундый кинлеккә 
урнашканбыз ки, глобализация тәэсире 
белән татар күңелендә Көнчыгыш та. 
Көнбатыш та гармониялә, үзара аңла
шуда яши. 

Яраткан Хак мине шулай—бар иткән 
Шәрык-гарепкә бер (!) 
гыйбрәт яр иткән 

1"С ина С Рамнгә тәкьлидан») 

Әлеге шигъри юлларын мисалга ки
тереп, китап авторы татар шагыйре 



тәнкыйть : • 

Рәдиф Гаташны шушы ике кыйтпнын 
I [ы, гуганшшы .иш саный, шушы уй-
хисләрнең иҗатында ничек чагылыш 
тапканын анализдай. Хәтта, бер лә ике
ләнеп тормыйча, анын шигъриятен 
•Көнбатыш чоры* һәм -Көнчыгыш 
чоры» лип ике өлешкә бүлеп каравын 
белдерә Әйе, вакыт-вакьл Хөйям, Ха
физ кебек шагыйрьләрнең исеме күре
неп китсә дә, Рәдиф Гаташның »Көнба-

гы оры»нда Гете. Баирон. Гарсия 
Лорка һ. б. лар белән чирләп диярлек 
мавыкканы истә әле Биредә, ул чаклар 
сәясәтенә хас булганча. Көнбатышны 
аапрыш-прогресс, мөдөни-фөннн каэа-
нышлар үзәге дип идеаллаштырунын 
йогынтысы да күпмедер роль уйнады 
булса kiip.ik Шагыйрьнен «Парижлар
ны күрик'" дил ШНГарь ташлавы. Мад
рид һәм Лондон кебек борынгы-мәдәни 
калаларга ашкынуы бер дә юктан бул-

магандыр. 
Ләкин, куанычка, еллар узгач, чор 

лар алышынгач, Р Гаташ «Көнчыгыш-
»нын түренә дә кыю атлап керә a i n.i 
Экзотик газәлләр, сагындырган роба-
гыйлар ярына өйләнеп кайтты Мәкаләдә 
шушы кайту гурында гәфсилләи. җен
текләп язылган. Робагыйларының бер
сендә шагыйрь үзе [Ә *ХөЙям!дим Кан 
гам Гукайга » лип ачыктан-ачык бел
дерә Р Гаташ иҗатында ике дөнья, ике 
кыйтга бергә урелеп ките иактау-хуп-
гауга шек күренеш 6j юбаса 

Мәкаләнең бер бүлекчәсендә ша-
гыйрь иҗатының ике канаты булган 
Мәхәббәт һәм Романтикага да, лларнын 
кеше күңелен, кеше җанын саклап ка 
iv H I i,i я н Li миссиясенә карата и бай 
гак урын бирелгән 

Романтика димөктөн анын [а 
чәчкәләрдәй герлесе була бил Илиш 
Вә мп i ia өрсә ли - Роберп 
Әхмәтҗан шигырьләре башка шигъри 
юн|,ч ырлап аеры [ыбрВК ГОрган, ГЫЛ 

к ым n.i гарт) көченә ия ^ u 9 романтик 
дөнья, үзгә романтик галәм булып куа 
ал ii.nia \ккл~ < ох [анырга i ына ка ia 
иҗатын и берәүне вә каба! [амый гор 
ган \и.\ рьнен чиксез чынбарлыкны 
чагылдырып, үз ки< фикер юньясын 
ГудЫрЫТ! i i i i in.pnai m e \tn.t бе ITB 

/кучы iapra гәкъ им ите a i\ > кичәле
ген и и \ I ia бик гө си «гер готып 
л и.ш Оптими 1м бе юн пессими IMIU.HI 
ич. .HI горган нокта яры бар 1Ы1 ына 

ишарәләп, уя анын романтикасына «оп
тимистик пессимизм* р>\ы хас дип 
мөһер с 

Чынлап та шулай түгелмени 

Ь\ китапның иитым күпме битен 
Ничә бит бар та.'ын--эйт) читен 
Тик ашегя ачкан бшялэрендш 
A 1 таң иде офы*. чшпязреидз 

1«1 омар китабы») 

Китапта Роберт Әхмәтҗан шигъри
ятенең метафораларга искиткеч 
луы асеышкллн өйтеле б) фикер шигъ
ри юллар-ыисаллар белән ныгытыла 
Каләм остасының «яфраклары- гына да 
әллә ничә икән ләбаса—әле ЯШСЛ кар 

ip әле алтын сандугачлар ном 
сары кошлар 

Р Вәлиулла, шагыйрьнен уныш-та-
бышларына ихластан куанып, аны 
бәхетле иҗатчы лип гамгалый Яма а 
ман килгәч. янача рухтагы шигырьләр 
язуына (елвктвшлек күрсәтә Ике гасыр 
(иске һәм ана!) уртасында басыш юр
ган граждошн-шагыйрьнен «татар ир 
гөсе»нв, ми ми чынбөр паска xai ыэтыш-
лы романтик уй-мднесебәтен унай сый
фатлар дип бәяли Ромднтнканын туг
ры олы их юс вәкиленә көрмәл юк ю 
рен белдерә 

- Бе н ә бер хәбәр кирәк* пи өн 
мәкаләдә исә Лена Шагыйръжам и 
ла бүгенге кешелек жамтыятенеи кыен 
кәле-кри 1исы гурында! ы фикер lepra 
шулай ук топле анализ ясалган 

Шагыйрә иҗатында сү юәр жергня-
сенен гангә mere rare i юге һем • 
мы космик нур сыман бөреп гора исәк 
бер дә алгышмабыз 

'Җир суса. ан Яңа 
К\ калырлык "I шаныряых 

гырмш 
• кирәк ' 

Анын пҗапинла пи МӨЬим, ип уЭӨК 
iема lapiu.m бе| ек р)хи 
кыимм.м 1врнен өһәмия [ ie iei 
гөшер^ 11арны оныiкаш яисә оным 
гошкән аакмгыятьнен кыеп көле, кеше-
[екке кризислар гашкыны ибырыл] 
2002 t' i ш Лена Шагыйръжвнн] i 

• -.['•'- ипли шушы икс сү 
мәгънәле гирөн фөлсефе ятере пгеи ки 
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табы басылып чыккан иле Анла 200 дән 
артык шигырь Һәм 4 поэма урын алган. 
И Вәлиулла менә шундагы и жат 
үрнәкләрен үзенен фикри күзәтүләренә 
нигез итеп алган. 

«Яман илдә яхшы булу авыр-.—дип 
борчыла, чан кага тынгысыз шагыйрә
без Мәкаләдә әйтелгәнчә, анык «Дөнья 
базары, яхут яна «Америка фажигасе» 
дигән лирик-публицистик поэмасы да. 
асылда киелсезлекләр. камиллектән 
ерак торган халыкара һәм кешеара 
мөнәсәбәтләр турында. 

Мөдәррис Әгъләмовның шигъри 
фәлсәфәсенә хас кайбер үзенчәлекләр 
хакында сөйләгәндә дә Илшат Вәлиул
ла үзенен югары, фикри биеклегеннән 
төшми, халкы - милләте өчен җан атып 
яшәгән шагыйрьнен тетрәнүләрен. 
күнеле мөлдерәмә тулы уй-кичерешлә-
рен фәһемле сүзләр белән укучыга җит
керә, олуг Моннын сәбәпләрен милләт 
язмышына бәйләп аңлата Халкы күңе
лендәге тирбәлешләргә үтә сизгер ша
гыйрь юкка гына ачыргаланып язмаган
дыр: 

Кем тарафыннан киселде 
Туган met дшж канат' 
Ил, Ватан дигән изгене 
Кайсыгыз аяды талап ' 

(«Килде ул— кабахәт чорнын ••) 

Мөдәрриснең иҗаты, чыннан да— 

Сабантуй. Моң һәм кайнар хисләр 
җыелмасы. Бакыйлыкка омтылу! 

Тагын шунысы куандыра: И. Вәли-
vi.ia яшьрәк буын шагыйрьләрен до игъ
тибарыннан читтә калдырмаган Анын 
Газинур Морат, Габделнур Салимов. Ра
мис Димәк Марат 1акир, Луиза Янсуар 
иҗатына карата әйтелгән фикерләре дә 
янача. заманча янгырыи. фәлсәфи өслүбе 
белән укучыда зур кызыксыну уята. Ки-
тапнын кайсы гына битләрен ачып укы-
сан да. авторның һәр жөмләсс моңга, 
нурга, фәлсәфәгә манчылган! 

Безнең байтак кына талантлы әдәби 
тәнкыйтьчеләребез (Т. Галиуллин. 
Р. Мөхәммәдиен) баштанаяк прозага ке
реп киттеләр. Мансур Вәли дә повесть 
һәм новеллалар язу белән мавыгып алды. 
Ниһаять, офыкта янача таланты (при
звание) белән яна йолдыз, «саф» 
тәнкыйтьче кабынды Ана үзенең иҗади 
җегәрен. хакыйкать иләүдәге омтылыш
ларын төрле якка чәчмәскә-чәчелмәскә 
кнм.-ш итәсе килә Һәр шагыйрьнең бер 
дәрья икәнлеген исбатлап күрсәтүе безгә 
әнә шулай дип әйтергә тулы нигез бирә. 

Җитәр, шушы урында туктап катыйк 
булмаса. Шигъриятебезнең серләрен. 
әдәби тәнкыйтьченең колачын ныграк 
һәм тулырак аңлар очен бу китапны, 
һичшиксез, кулга ТОТЫП, җентекләп уку 
фарыз. 

Рашат НИЗАМИ 
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«Татар энциклопедиясе» битләреннән 

ГАЙНУЛЛИН Мөхәммәт Хәйрулла 
улы (18.8 1903. Тәтеш оя.эе Коллар а 
ге Апае р-ны Кьпыл Тау а -24 5 1985 
Каза») әдабият галиме- филол фән д-

9 18), нроф (1967) ТА( l 
РСФСРның атка.) фон этлеклеге (1963. 
1973) Шврекь м* ,ч им тыя тәмамлаган 
нам сон <1931) шунда эшкә кала 1943-44 
елларда Татар дәүләт нәшриятын җитәк 
in 194 I ген СССР ФА Ка ian филиалы 

иың Тел. әдәбият һәм тарих ип тында 
(1944 53 1959 61 дә директор) Г Тукай 
К Насрый III Камал иҗатларына багыш 
танган беренче мәкаләләре матбугат бат 
[әрендә 1930 i елларда күренә баш 

лый 1950-60 еллардагы хезмәтләрен i > 
X Һади, 3 Бигиев, М.Акъегет >а [ә 
Дәрдсмәнд <' Рәмиен III Мохәммөдев 
и.к.и [арын анали тый 20 йөз башы га 
i i|i \\у( • i ик.и ми ныклан гпрып 
әйрәнө I беренче гагар хатын кызяз] 
чыларь [ < I Сөмип ва Маһруй Мә >аф 
фария i Сәгыйдә Гыйффәт Туташ, М Ак-
•w рина ) әсәрләрен гуп наган «Өмет Йол 
дызлары» (1988) исемле җыентыкны 
гөзүч! һәм кереш сү i авторы Төп кезмөт 
юре 19 20 in 11 башы татар әдәбият рн 

кына иҗтимагый фикер һәм матбугат га 
ркхына карый Урта мәктәпләр һәм 
югары уку йорт гары вчеи дәреслекләр 
ҺӘМ ХреСТОМаТИЯЛӨр литры 

Хе IM Татар әдәбияты \ \ йә i 2 ки 
К 1947 Татарадил юр< К 1978 Татар 
әдәбияты тарихы 6 томда К 1985 (автор 
даш) Татар* кая литература и пгублииис 
гика начала XX века К 1966 Татарская 
пггература \ 1 \ m ка К 1975; 

Ә i Даутов Р II Hyp) i ним н Д ( о 
ип Г и ipi ганы я I) 'п.! гары Биобиб иогр 
бел1 шма К 1986 Мея >ммв1 I Лн) i гни 
(1903 1985) Казан j i шрь й N8 
Мея 1мм п I'. ) uryi i i 1ИМ Һ IN 
H3j iii К 2003 

ГАЙСИН Hyp (Нур) ию) Эха 
(2.11.1914 кезерп Башкор 
к и м Ч 1км пыш р MI.I Эхм гга 1.12 I1''»"' 
К i ан) in игыйрь 1936 10 i i lap ia К la m 
ne i иш ня ип H.III i.i укый 1941 • 
ii rra ibi p 
H i м ЫШЫН i i К ' ' И - \ p t ЮН 

кайткач бераз вакыт «Кызыл таң» (Уфа 
ш ) г-тасы редакциясендә адабя и 
булып пили 1946-52 дә Калан татар театр 
уч-шесьшда лнректор урынбасары наш 
фасын башкара «Ватаным өчен» иш 
аталган беренче шигъри җыентыгы 1937 

өнья күрә Яшьләр] I 6ai ы 

i - \н ]Ы кичтә» 
(1958) «Өм. i г.. |ыхыялым»(19е 
пыш моя» (1984) нсемл) җыентыклар 
авторы 

Мәсәлләрендә һәм сатирик шигырь 
лөрея |в икейе i н кси* ы i 
п.iK кебек кимче нжлвр фаш нт 

ел ia I автобиографик характердагы «Кы 
(i.i г игтанлы малай» поаестъгн бастыра 
Аның әсәрләре лира м һәм m п 
б II с м а р ы п а н Mi (ВЛЪЛВрб-И 6, 

Эсер M.iK гәптә па Сай [анма 
кер ки) К 1971 

'<) I in и, ц >и. ни ф Балачак и юнн т 
ки п и ыйръ Я (кын 1984 N11 
I .наш Р Нур Гажсмвта 80 яшь Казан 
II гары 1994 N11 Га пи » III Ике ran 
кыр ветеран Наганым Татарстан 1994 
> нояб 

ГАЛӘҮ < м ржани) м ом, • \ 
,шн улы I 
өя (>• I .иш. w\\ .1 12.11 1938) 
п,| гнет гөрҖ1 м 1897 I 
эан мәдрәсәсендә укый 1903-07 . • 
кал шәһәрендә j кыт j 4i 
Шул ел iap I.I б е р е т • та i ip) 
кый Р) с» ( Баку ) 

•..и- i галарын м күр н • 
•Туп» ж яын о. штыр) мы юриь i 
һәм акын чын i i 
i.i ( Һренб) pi шәһәрен • 
1914 к.' кадәр «Кәримен Xei .. 

11.1111)111)111 II П I 

н.IN фәнни поп) игрброо I 
п « б) ры һ т 
сарыфы» 1910) pi иисцн > 
pa «Төркм \к\• 119111 i 
гези Шул ук ел мә Л.( 
Пушккштып -Ь 
н н I II 1'и II 

и М ) par - > һ т • К 

Дәвамы Журналыбызның 2005 вя v саныннан ба 



тасы» («Крсйцерова соната») әсәрләрен 
тәрҗемә итә Аның тарафыннан 
эшләнгән К.Н.Батюшков А.С.Пушкни 
М Ю Лермонтов шигырьләренең тәрҗе
мәләре үз шигырьләре б н беррвттәи Open 
бургта басылган «Ник язылганнар?» 
(1912) җыентыгына кертелә 1919 да Баш 
кортстан АССР Мәгариф халык комие 
сарматының кантон бүлегендә. 1920 дә 
Оренб\ рг, Мәскәү шәһәрләрендә мәгариф 
системасында һәм нәшриятларда эшли. 
1921 дә Оренбургта хәзерләү артеле оеш
тыра, ләкин властьлар тарафыннан ул 
1923 тә ябыла 1925-26 да Мәскәүдә Үзәк 
нәшриятта эшли. 

Актив иҗат чоры 1920 елларга туры 
килә. Яңаның шке б-н көрәше, авыл-
шәһәр мөнәсәбәтләре, яңа кеше тәрбияләү 
темаларына багышланган очерклары һәм 
хикәяләре fni матбугатта еш чыгышлар 
ясый 1920 елларга хас булган яңа кыйм
мәтләрне мактау, искелек билгеләрен хур 
лау күренешләре «Каяу» (1927). 
«Төешер» (1928) < Күпнең берсе» (1930 
исемле җыентыклар! л кергән хикәялә
рендә чагылыш таба. Мәсәлән. 1934 тә 
Мәскәүдә рус теленә тәрҗемә итен ба
сылган «Кабулсай* романында мөселман 
татарларының күмәкләшү чорымдагы 
психологиясенең үзгәртү идеясен татар 
аны тарыңда дуңгыз фермалары төзү. яңа 
кеше формалашуын Туктамыш картның 
диннән ваз кичүе аша күрсәтелә Г үзен 
драматургиядә до сынап карын «Салам 
торханнар» (1926), .Пугач явы» (1926) 
пьесаларым яза 

1920 еллар ахырында Г «Канлы там
галар» исемле дүрт томнан торырга ти
ешле эпопея өстендә эшли башлый Аида 
1877-1917 еллар вакыйгаларым гатар кре 
стьянының милли һәм социаль азатлык
ка габи үткән кат 1аулы юлын тасвирлау 
күздә тотыла Сюжеты конкрет тарихи 
вакыйгаларга нигезләнә «Ил тыныч чак 
та» исемле беренче китап авылдагы со
циаль каршылыкларның кискенләшүенә 
кигерим 1877 дәге ачлыкны сурәтләүгә 
багышлана «Ил иреккәндә» исемле икеи 
че китабында язучы 1897 дә үткәрелгән 
халык санын язып алу вакыйгаларын һәм 
татар крестьяннарының массакүлөм 
рәвештә 1894 тә Төркнягә күчен китүен 
яктыртырга. «Сабак» дин аталачак өчен
че китап рус-япон сугышын һәм 1905-07 
еллардагы Рев-ция вакыйгаларын. 
«Өермәләр» дип исемләнгән дүртенче 
китап Окт. рев-циясен чагылдырырга 
пи in була Ләкин бу ниятен язучы өлешчә 
генә тормышка ашыра ала ике китап язы
лып бетеп, басылып чыга; алар татар 
әдәбиятында күренекле вакыйга буларак 
174 

кабул ителә, яңа реалистик тарихи роман 
жанрына нигез салалар «Болганчык ел
лар» романында заманына хас булган 
идеологнк карашлар кысаларында Г. үз 
игътибарым социаль каршылыкларны 
сыйнфыйлык б н аңлатуга юнәлтә Сафа 
Таҗи Саҗидә кебек тви уңай геройлар ми
салында автор аларның сыйнфый үзаң 
нарының барлыкка килүенең һәм үсеше
нең сәбәбе итеп авыр тормышны һәм га
делсезлекне күрсәтә. «Мөһаҗирләр» ро

манында Г «Болганчык еллар» романы 
геройларының язмышларын яңа гарихи 
вазгыятьтә тасвирлый - татар крестьянна
ры Торкиягә күчә. революцион идея юр 
татар авылларына үтеп керү сәбәпле, алар-
да сыйнфый үзаң уяна һәм үсеш кичерә 
Бу әсәрләр Мәскәүдә 1930 да һәм 1934 
тә рус теленә тәрҗемә ителеп басы ш [ар 
ләкин татар телендә дөнья күрмиләр. 
I960 елларда гына романнар татар теленә 
(Р.Даутов һәм Я Х.1ЛНН1Н тарафыннан) 
тәрҗемә ителәләр һәм Казанда «Болган-

к еллар» (1976) һәм «Мөһаҗирләр» 
(1977) исемнәре б-н нәшер ителәләр 1937 
дә. милләтчелектә гаепләнеп. Г. кулга алы
на романнарның кулъязмалары конфис
кацияләнә Һәм соңыннан югала 1938 дә 
Г атый үтерелә үлгәннән соң аклана. 

Әд.. Даутов Р Әдипнең фаҗигасы 
Казан утлары 1966 N 9 

Ф.М-Myt ин 

ГАЛИ (Галисв) Габдулла Гали улы 
(20 6 1920 .'iaeni оя.н Шөдкеа сентябрь 
1941). шагыйрь 1935 тә Казан, иел ни гы 
рабфа; ына укырга керә «Яшел бөреләр» 
(1939). «Үсәбез» (1940) исемле җы. ктык 
лар чыгара, аерым шигырьләре «Алар саф 
та» (1961) исемле күмәк җыентыкка керә 
Боек Ватан сугышында катнаша. Украи
надагы Каменец Подолы к mebapi өчен 
барган су1ышта һәлак була. 

ГАЛИ (Га.шгн) Закир Халит улы 
(1902. Тәтеш өязе Ямбакты а. 1941),әдәби 
тәнкыйтьче, тәрҗемәче. 1923 25 1928-34 
елларда «Кызыл Татарстан» г-тасы pi 
дакциясендө эшли (1928 32 дә җаваплы 
сәркатип, 1932-34 тә баш мөхәррир урын 
басары). 1932дә «Атака» ж-лыныц. 1931 
36 да «Кызылармияче» i гасьн t баш 
мөхәррире. Татар пролетар язучылары 
ассоциациясенең (ТАПП) идарә Ә1 ьзасы, 
Татарстан совет язучылары бер итеп Оеш 
тыру комитеты рәисе урынбасары була 
1920 30 елларда барган әдәби процесска 
багышланган (шул исәптән Сирин, Г.Га 
ЭНӘ иҗатлары турында) мәкаләләр авто
ры К Горбунов. И В Сталин \е.1мәтлә]Н'н 
татарчага тәрҗемә итә. Нахакка репрес 



• ТАТАР ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЕ. БИТЛӘРЕННӘН 

СИЯ [ӘНӘ ( 1 9 3 7 ) ү л г ә н н ә н сон а к л а н а 
(1958) 

Т.Ш I ы 

ГАЛИ (Галиев) Мөхәммәт Вәли улы 
(24 3 1893 Лаеш өязе Олы Елга л 16 ."> 1952 
Казан) язучы, журналиа эдэбш 
«Касыймия» (1910 12) «Хөсөенкя» (1912-
11) ме гресөлар нда укый Б е р нче бөтен
дөнья сугышында катнаша 1917 19 еллар
да туган авылында укытучылык итә 1919 
дан Ка имли - Кы ш л армия •• «Эш» 
«Эшче* «Татарстан хәбәрләре» i галарын 
да «Игенче» ж ыңдаэшли Идел буе хәрби 
OKpyi ыныц 11•-11 юры булып гора 19 
«Бе иим i'i.ni|j.n •• 1924 29 да «1<|>естьян ra-
.«•n.i- 1929-31 да «Кызыл Татарстан»! га 
[арыңда җәнаплы i гркәтил 193 > гә Ка гаи 

>i өмам i ii m 1939 га кадәр Ка вн 
mvi им гында Казан бе] ре ЕГВН n i 
техникумында КП( ( өлкә комитеты кар-
шындагы Марксизм iuniiin.ni ик гывда 
укыта Бөек Ватан с у п л < зларыкда 
СС( Рньщ Әдәби фоңдыныц Татарстан 6у-
енча вәкиле булып ш у Дәүлө1 MJ юенын 
әдәбият бүлегендә ипли 1946 (ая С С С Р 
Ф Л Казан филиалынын Те i и-*пият һом 
гарих ип гында Әсәрләр! 1911 ген баш 
лап •• Йол ип I* i га ында • Ан • * гын ia 
й.» ы I.I баш вый «Cat • 11921 > 
.. i>,i I.I ii.H. i .иш ipi - i i . (1925) • Кала ке 
шелвр булдык»(1928) «М.Галиәсәрләре» 
(1929 !l i китапларына кергән хикәя һәм 
оч* рк tap да \« в шин i кадар һәм 1920 30 
да авылда барган социаль үп решлерне 
та! в и р «Ti i n i бәхет 
эзләгәндә» 11936) «Имана* 11939) • Кашм 
Насыйри» I 194 i X s разим в I рлектө 
,i и.i 11 һәм 1.4 4> ш 1Д1 MMI n гтрында куе 
ia) пьесалары Каюм Насыйри гурындагы 

язы ii.Ni бетми калган роман авторы Хез 
иеп ю р 19 20 йөа б J rai ip ' l «бияты га 
рихына Г Каргалый Г Утыз Им «и 1 Кур 
с иш AKMJ i n Г I укай . [өр и манд Г Ка 
мал ( Рамнев Ш Кама i I Гафур рм i 
һәм 1М..И [арына кар1 ш •• I в «та \ кучы 
лар өчен кесә сүз н re» 11928) • Русско га 
i ip, и ш i отвары <194 I * гезүч» Татар и 
u 11,1 И.С Гурп н ын «Аучы я 1м i i |ры • 

i • 3) ш 01 • I* 19 fe) Ж Вернның 
« Q м мим i.i 20000 ки и метр» («8000 ш 
ип | мп юй» 1938) әсәрләр! н .1 Н Гол гой 
А II Ч( хов хикәя иик м гөржем i ктө 

, (сер Гормыш KM i.ipM К 19 Н 
мал К n i l ( ш м и м ' ю 
Шагыйрь баскан оләрд IH К 19 i7 ( ай 
i iHM i i. вр юр К 11ни 

Әд l inn\ Ni Me* IMMSI I.i ш 

I , p , IMI, i ip ( И ж а 
К 1978 Әмир* ш P Гый 

Татарстан 1993 N 3 Р а м к а 3 Талант
лы яэ\'чы. күренекле галим Ка 
л а р ы ' 1993 

Р У Әмырханов. 

ГАЛИ (Галиев) Гомер Била 
(16 6 1900. Сембергуб . Буа оя.*.- Иске Тин 

1ДВОНЯ1 тәнкыйть 
1 гать эшлеклесе Гражда] 

т ы ш ы н д а к а т н а ш а 1919 еллап актив 
рәвештә г1\С'ЛИ1|пстик мәкаләләр Һ м 
лар. революцион пафос б-н сугарылгаи 
әдәби рецензияләр б-н матбугатта чыгыш 
ясый башлый (соңыннан .LI,I|I «Пролета 
риат әдәбияты шин көрәшкәндә* (1931) 
җыеятътгына керә) 1921 дән Каза] 
та Татар коммунистлар ун гын i ••• 
1923-24 то һ Такташ һәм К I [эжки 

: арссаетяэучыларынын «Октябрь» 
исемле беренче әдәби оешм 
36 ( ө з е к * I. юрб-я) Б *• вянын 
баш редакторы 1931 нан Тагар китап 
нәшриятының әд рби н кторын Тат Ф про 
летар язучылары .нчопиапнжтн (ТАПП) 
җитәкли Татарстан совет язучылар 
( Һ ШТЫр} КОМИП п Г« |Hi 

була 1929-34 гә Казан медицина ки гында 
татар теле 1им ,>;ибияты каф милире 192 i 
re гамәли к) i ижма сәнгать күр • 
11.цим 
|н «Чит н шар и - (1926) i 

• i күрә Дөнья к\ prei 
ничек ип к б) LII.I ' - 119211, «Ат i клаган 

• Бер НЧ1 и i • 
юре б н үк I jncj "нкыйть 

игътибарын жалел ите Ләкин j i 1920-30 
м'и . шарда IKTHB i i ni ар м I6H про 
urn i.ш.i иш биреп popj 
б\ парах аеруча кип ганы И 

ii на I.I карамастан Г I1<; 
К Гинчурии Һ Г 11.1 ни \ I уфаи '• I 
и,к,и [арын i 6ai мш laiii.in м ж i 
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Юмор-сатира 

Э П И Г Р А М М А Л А Р 

Камил Кәримгә 

Ялганнарын камил бик. 
Син үзең дә Камил бит!— 
Сәхнәләргә мендең мәллә... 
Сәнгатьтә дә калыйм, дип?! 

Әдәбият >фтанган ди: 
—И бу язмыш... рәхимсез! 
Мәңгелек йортына... 
Тьфү-тьфү лә!.. 
Түрәләр йортына киткәч... 
Калдым Гәрәй Рәхимсез! 

Марат Закирга 

Өстеңдә—гимнастерка, 
Аякта—ыштыр, итек. 
Кеше куркытып йөрмәле, 
Каләмне штык итеп! 



Мансур Вәли-Барҗылыга 

Эшләпәң казански, 
Чәчләрен кызларски. 
«Кызларски» дигәннән... 
Матур-матур кызларга 
Күзләрен кызгански! 
Яңа исеч-ат сиңа 
Тач булыр сымаиски: 
Мансур Вәли-Моржалы!.. 
Юк ла... 
...Мансур Вәли-Маржалы! 
Шул хормәткә бер рүмкә 
Тутырып салгански! 

Рашат Низамига 

(«Казан үтдары»ннан «Идшл 
китүенә ••/.' i 
утлары»на кайтуын 

Торалмымсмң бер \ рында— 
Яшисең күчә-күчз: 
• Казан \тлары*на кайпың. 
*11лс.|»ләр кичз-кичә. 

Равил Фәйзуллинга 

Әллә юри, алла иштап. 
Башны бутады микән? 
Үае яаган китап, дисәм... 
«Газиз КНТвбы* икзп! 

. 1абвв • 1КгЧ)Н ипо рампалары 
1пзф.п ХӘЙРУЛ и ш 
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ХАФА 
ШАЯН ХИКӘЯ 

Атаулла соңгы көннәрдә туры гына кайтмый башлады Бүген дә менә 
шунын аркасында Бибинур карчыкнын күнел сызлануы иртәдән бирле 
кымтырыклап, борчып тора. Ул сызлану төш вакытлары җиткәч тә басылмады 
Киресенчә, йөрәк тирәсендә ниндидер корт-мазар, бөжәк йөргәндәй, үзен 
сиздереп торды. Сәгате-минуты саен, үзенен җир төсенә кереп каралган, 
авылдагы бай хуҗалыкларның тавык кетәклегенә охшаган өеннән чыгып, 
үзе әйтмешли, кулга тотып, борын өстенә куймыйча берни дә күрмәгән 
күзен төбәп, авылның ин очында урнашкан зират буендагы юлны күзәтте 
••Күренми бит, киребеткән жан! Картаеп сакалы агаргач . Акыл керергә вакыт 
бит инде!»—дип сукранды карчык һәр чыккан саен 

Ачуына буылган Бибинур карчык бар нәрсәне, һәркемне дошман күрде 
бүген: баш өстендә елмаеп торган кояшка—кыздырганга, чишмәгә су алырга 
төшеп барган күрше кызы Хәлимәгә—чиләкләрен «яман» чылтыратканга, 
унъяк күршесе Хәйдәргә—«кирәкмәгән вакытта» иске коймасын яңартырга 
тотынган өчен эләкте Өй эчендә дә эшенен рәте -башы булмады. Йөрәге 
тынгысызлап торганлыктан, кулына нәрсә алса, шул төшеп китте. Яратып 
чәй эчә торган, тышына чәчәк рәсеме төшерелгән чынаягын да чәлпәрәмә 
китергәч, йоклап алыйм дип үзенен катлы-катлы матрас түшәлгән тимер 
башлы, асты пружиналы караватына барып ятты. Аны шыгырдатып, як-
ягына әйләнгәләп ятса да, күзен йокы алмады, ахырдан, ничаралан-бичара 
дигәндәй, торып ук утырды 

Кабат юлны күзләргә дип тышка чыкса, шаккатты: көтү тузаны әллә 
кайчан жиргә кунган, энгер-менгер авылның эченә үк кереп килә ләбаса! 
«Йә Аллам, кайларда йөри икән сон бу, Ө? Бу вакытка тиклем калмый 
торган ие—нәрсәләр генә булды икән үзенә...»—дип, сукрана-сукрана, кинәт 
сызлый башлаган башын тотып, янә караватына кереп ауды. Бераздан аһ-
ваһ килеп, кызыл эчле галушларын лаштыр-лоштыр өстерәп, янә урамга 
таба кузгалды. «Сукыр» күзе белән ерактан ук үзенә таба атлап килүче яшьтәше 
Сатимәне танып атып, сүз башлады: 

—Синеке генә гаепле бу хәлләргә! Гомер-гомергә өйдә тора, тәртипле ие. 
Синекенә ияреп кенә бозылды, харап булды, бичара, жан кисәгем. Атауллам 
минем!—диде ул, аның каршысына «йөрмәгән» аяклары белән очып диярлек 
килеп. 

—Абау, нишләвен бу, Бибинур жаным? Атаулла да кайтмадымыни? Минеке 
дә юк, шуна борчылып килә идем. 

— Бүген дә иргә белән синеке ияртеп китте бәгырь кисмәгемне үзем күреп 
калдым... 

— Кайталар!—дип шатлыгыннан кинәт кычкырып җибәрде Сәлимә 
карчык —Икәүләшеп кайтып киләләр бит. карале .—Бибинур карчык каш 
өстенә кулын куеп. карашын офыкка төбәде. 

Чыннан да. зират буендагы юлдан әкрен генә, керт-керт атлап, көне буе 
урлашып тамагын туйдырган, Бибинур белән Сәлимәнең үз ханнарыннан да 
кадерле булган ике кәжә кайтып килә иде... 

...Бибинур сөекле кәжәсенә кушаматны ферма мөдире Атауллага үч итеп 
кушкан иде... 
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ТАРТУ КӨЧЕ 

ХИКӘЯ 

Ничек итеп камырлык чәнечкеләренә кадала-кадала куактан төшүләрен дә. 
бакча артындагы биек койма аша сикереп чыгуларын да сизми калды малайлар 
Иләмсез этнең куамы, юкмы икәне белән кызыксынып та тормыйча, чапканда 
алар үзләрен Һәр көн иртән йөгерергә күнектергән Әлфингә рәхмәт укыдылар 

—Кайда йөрдегез, чукынмыш малайлар? Борчылып беттек! Һәм нигә болай 
янып пештегез, артыгыздан шайтан куды мәллә'—дип өзгәләнгән әниләренә 
малайлар: «Шайтан гына бупса икәм»—дип, Ранилларнең печәнлегенә менеп 
сыздылар. Куркудан йокылары качкан булса да, алжу үзенекен итте. башлары 
хуш исле печәнгә тию белән йоклап та киттеләр. Тик бу юлы йокы татлы булмады. 
Төне буе шайтан эте белән саташып чыкты малайлар. Җитмәсә, иртән әтиләре 
белән ж>1тди сөйләшү көтә иде үзләрен. 

—Бернәрсәгә дә ышанмый бу әти-әниләр... Без икебез берьюлы ычкына 
алмыйбыз бит иңде. Бар иде бит ул эт,— дип сөйләнде Зөлфәт «җитди» 
сөйләшүдән соң кулыннан камырлык энәсен каезлыи-каезпыи 

—Барын-бәр иде дә—кем ышансын ди анз. 
—Хәзер үзең ышандыңмы инде мәктәп бакчасына НЛО төшкән дигәнгә? 

Минемчә, бу эт белән булган хәлне беркемгә дә сөйләми торырга кирәк. 
—Беркемгә дә! —Ранил Зөлфәткә мыскыллы караш ташлады—Әниләргә 

сөйләдек бит инде. 
—Алар барыбер ышанмады бит. Искә алсалар да, күзгә генә күренгәндер. 

диярбез. 

—Мин әниләргә апдый алмыйм. 
—Ка-ә-аян төшкән әүлия! Хәйләсез дөн*я файдасыз ди өйрәнерсең. Сонга да 

калабыз бугай инде. Сәгать ничә әле ул? 
—Сигезенче ярты. Өлгерәбез Бу вакытта бакчада Камилә ападан башка берәү 

дә булмый. 
—О, как раз. Без беркем дә юклыктан файдаланып әтиең эзләрен төшерергә 



—Әлбәттә! Әйдә, алайса. 
Авыл уянган. Уянган гына түгел, бөтен сулышына яши дә иде инде. Авыл 

кешесе эшкә иртә китә. Бу вакытта урамда мәктәптә практика үтүче балалар 
гына була. Соңгылары әпегә икәү—Ранил белән Зөлфәт кенә. Үз ихаталарында 
кайнаучылар исә шактый. Менә Ранилләрнең каршы күршеләрендә эш гөрли—өй 
сапалар. 

Кояшта янып каралган осталар түбә ябу белән мәшгуль. Зөлфәтләрнең 
күршеләрендә дә эш кайный. Гүзәл апа белән Әлфинә апа койма буйыйлар. 

—Исәнмесез. Алла ярдәм бирсен! 
—Исән булыгыз. Кая җыендыгыз әле боләй иртүк,—диде Гүзәл апа, күк 

уртасына ук җитеп килүче кояшка күзен кысып карап. 
—Практикага. 
—Бетмәдемени әле ул практикагыз? Икәүләп тырышасыз бит инде,— диде 

Әлфинә апа шаян елмаеп. 
—Тырышлыгыбыз ж^тми, күрәмсең, йә—көчебез. 
—Кит әле, булмаганны. Безнең спортемеИнарыбызның көче җитмиме? Мәңге 

ышанмыйм. Кичә кичке йөгерештән кайтканыгызны күрдем. Олимпийский рекорд 
куйдыгыз. Ренат абыегызны машинасында килеш узып киттегез. Мин авызымны 
ачтым да калдым. Гүзәл апага да әйттем әле. 

—Күрми калдым шул. Мин тәрәзәгә капланганда һавада сез күтәргән тузан 
гына эленеп тора иде. 

Малайлар: «Районда булачак ярышка әзерләнәбез»,— дип кенә җавап кайтара 
алдылар. Алар узып киткәч, күршеләре өзелгән сүзләрен дәвам иттеләр. Зөлфәт 
шунда асфальтка чүгәләде һәм кроссовка бауларын сүтеп җибәрде. Ранил берара 
Зөлфәтнең юклыгын сизмичә ашавын дәвам итте. Шактый ара үткәч кенә күреп, 
кире борылды. 

—Ни булды тагын? 
—Әй. бәйләп булмый. 
Ранил: «Кит инде, кеше көлдермә!»— дияргә дә өлгермәде, Зөлфәт җиңеннән 

тартып аны үзенә таба иелдерде. 
—Нәрсә сөйләүләрен тыңпә әле,— диде ул пышыпдап. 
—Юл уртасында кеше сөйләшкәнне тыңлап утырыргамы? Әллә ычкынасың 

инде. 
—Кычкырмале. Тыңла дим мин сиңа, аннан аңларсың. 
Ранил теләмичә генә күрше хатыннарның сөйләшүенә колак салды. 
—...Мәктәп бакчасыннан кишер урлаганнармы? И оятсызлар! Ничек куллары 

барган? 
—Әйе, үзләре әйткәннәр. Аларны хәзер психбольниска җибәрәләр ди. Ниндидер 

утлы шар сөйлиләр дә утлы шар сөйлиләр ди. Өсләренә кием киертеп булмый 
ди Барыбер янып бетә дип салып аталар ди. 

—Һаман да тапкандагы кебек анадан тума йөриләр диме? 
—Ие. 
—Кайдан тапканнар соң аларны? 
—Елгә буеннан, әрәмәлектән. 
—Хәзер мәктәп бакчасына кишер урларга кермәсләр инде—утлы шар 

«чишендергәч». 
Әлфия апа белән Гүзәл әпа көлешә башладылар, ә малайлар мәктәпкә 

ашыктылар. 
—Мин бернәрсә дә аңламадым. 
—Ә нәрсәсен аңламыйсың инде аның—мәктәп бакчасыннан кишер 

урлаучыларны елга буендагы әрәмәлектән анадан тума килеш табып алганнар. 
—Кемнәр соң алар? 
—Әй, ике алкаш инде шунда. Түбән очта икесе генә яшиләр бит әле. 
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—Фиргать бепән Фәргатьме? 
—Ие инде. Минемчә, монда Әсма әби күргән оча торгам тәлинкәнең дә 

катнашы бар. 
—Син НЛО ике кишер карагын урлап, чишендереп, киемнәрен ягып, үзләрен 

әрәмәлеккә төшереп аткандыр дип уйлыйсыңмы? 
—Белмим әпе. Минемчә, безгә мәктәп бакчасында тикшерү үткәрергә кирәк 

Бәлки берәр мәрсә ачыклый алырбыз... 
—Исәнмесез, Камилә апа. 
—Нигә шулай иртә димме. Башка вакытта иң соңгылардан булып килә идегез 

бит. 
—Башка көнне иртән йөгереп кайта идек,— диделәр малайлар җилкәләрен 

сикертеп. 
—Ә бүген йөгермәдегез мени? 
—Тизрәк йөгердек, Камилә апа. 
—Бик дөрес эшләгәнсез, егетләр. Бик кирәк миңа бүген сезнең ярдәм. Бакчага 

кереп карасаң, котырган филләр йөргән диярсең. 
«Котырган филләр» гаепле төстә башларын иеп Камилә апалары артыннан 

бакчага керделәр. Бопаи ук булыр дип көтмәгәннәр иде алар Бакча кичәгегә 
караганда да куркынычрак иде. Күрәмсең, өченче «котырган фил» аеруча 
тырышып ташлаган. 

Ранил сызгырып куйды, Зөлфәт тел шартлатты, бакчачы апалары иса дәвам итте: 
—Күргәнегезчә, эш муеннан. Бүген иртәрәк эшли башларбыз Мемә бу җирне 

кеше рәтенә китерү белән кайтарып җибәрермен. 
Кайтарып җибәрмәсә дә малайлар бик теләп эшләрләр иде. чөнки бу «сугыш 

манзарасында» аларның да өлеше бар бит һәм бу минутта аларны гаеп хисе 
кимерә иде. Ике кеше утыз сутый ж>1рне берничек тә ярты көн эчендә тигезләп, 
түтәлләрен рәтләп, чүпләрен җыештырып, кыйшайган кәм казылган помидор-
суганнарны төзәтеп, күмеп чыга алмыйлар. Әлсерәп йончыган малайлар тагын 
ике сәгатьтән куаклар күләгәсенә килеп аудылар 

—Җимерүе җиңел дә рәтләве авыр. 
—Нәрсә эзләде икән соң ул эт, ә? Нәрсәдер эзләде бит иңде /л. 
—Эт нәрсә эзләсен инде—сөяктер. 
—Гадәти эт. Тәмуг эте нәрсә эзләргә мөмкин? 
—Тәмуг эте булса—җан эзли 
—Ә нәрсәгә ана жан? 
—Нәрсәгә икәнен үзе беләдер иңде. 
—Жан йөзек түгел ул, дус, җирдә ятарга. 
—Йөзек? Йөзек, йөзек... Йөзек дисең инде. Ә беләсеңме .. Ә бәлки ул 

чынлап та йөзек эзләгәндер? 

—Нинди йөзек? 
—Хәтерләсәң, Әлфиянең бармагында яшел ташлы йөзек бар иде. 
—Иә, бар иде Ләкии нишләсен ди эт Әлфиянең йөзеге белән? 
—Ә бәлки, ул берарсенең өйрәтелгән этедер, югалган әйберләрме тәбып 

бирә торган. Кемдер йөзеген югалткан да эзләргә этен җибәргәндер 
Этен? Үзен генаме? Әйбер эзләгәндә дә, минемчә, өйрәтелгән этләрме дә 

ияртеп йөриләр. 
—Ә бәлки, хуҗасының вакыты булмагандыр, ә эт шул дәрәҗәдә акыллыдь^ 
—Ә бәлки, ә бәлки! —Зөлфәт Ранилгә җөмләсен тәмамларга ирек бирмәде 

—Нәрсә дип баш катырабыз әпе. Бүгем мәктәп бакчасында засада оештъ**.»* 
Әниләргә Айдарларда кунабыз диярбез, аларда аулак өй—әти-әнисе кунакка киткән 

—Димәк, бүген кич белән шушы урында очрашабыз. 

Малайлар учка уч бәрештеләр. 
Җәимең сыек караңгысы төшеп җиргә, йортларга, агач ботәкларьма сарылгач 



ике шәүлә койманың песи сыймалы гына тишегеннән мәктәп бакчасына үтте. 
Алар койма буеннан гына барып куаклыкларга кереп югалдылар. 

Малайлар этне ярты төн көттеләр. Күктәге сирәк-мирәк йолдызлар да сүнә 
башлагач, аларның өметләре тәмам өзелде. 

—Их, булмады бу. 
—Бүген булмаса, иртәга булыр әле. 
—Нишләп Әлфия һаман кайтмый икән? —Ранил үзен ныграк борчыган мәсьәләгә 

күчте. 
—Берәр МӨҺИМ эшләре килеп чыккандыр- Миннән тормый дип үзе әйтте 

бит. 
—Ярар, килмаде бу убыр. —Ранил борчуын таратырга теләп теманы икенчегә 

борды. 
—Нинди убыр? 
—Элек менә шундый кара этләрдән убыр дип курыкканнар бит. 
—Кызык әле бу,— диде Зөлфәт һәм аның күзләрендә очкыннар кабынды. 
—Син нәрсә, Зөлфәт, уп этне чынлап та убырлар рәтенә кертмәкче буласың 

мәлпә? Кит әле. Гап-гади эт ул. Юк, гадәти булмаган куркыныч эт. Эт кенә,— 
диде Ранил, «эт» сүзенә басым ясап. 

Бакчада ниндидер хәрәкәт башлануы малайларны сагаерга мән^бүр итте. Бүген 
малайлар көне буе рәтләгән түтәлләрне кичәге эт янә тар-мар итеп йөри иде. 

Ранилнең йөрәген нәфрәт биләп алды. Бу нәфрәт куркыныч этнең гап-гади 
эт икәненә инану белән дә көчәйде. Кулына пәкесен кысып Ранил яшеренгән 
урыныннан ук күтәрелә башлаган иде дә, Зөлфәт аның футболка итәгеннән 
тотып өлгерде, һәм нәкъ вакытында булды бу, чөнки Ранил дустын куркаклыкта 
гаепли-гаепли футболкасын ычкындырырга маташканда эттә сәер үзгәрешләр 
башланды. Аны башта ут йотты, эт шәүләсе сакланса да, ул тулысынча уттан 
тора башлады. Эт-ут кечерәя-кечерәя кеше башы чаклы шарга әверелде һәм 
җирдән аерылып күкка күтәрелде. Уп шул дәрәҗәдә тиз оча иде ки, хәттә җәядән 
аткан ук та әны куып тота алмас иде. 

Малайлар утлы шарның җәйге куктә чак-чак сызылып калган эзен генә күреп 
өлгерделәр... 

Инде җәйгә өченче мәртәбә түтәл ясаучы малайлар янына классташлары 
Гадилә килеп басты. 

—Егетләр,— диде ул, гадәтенчә йөзенә мескен кыяфәт чыгарып, —минем 
йөзегемне күрмәдегезме? Бик матур, яшел ташлы. 

Малайларга бер карашып алу җитте, алар шунда ук бер-берсенең ни уйлаганын 
аңлап алдылар: «Йөзекне эзләүчеләр саны артты. Әлфия үзе кая икән?» 

—Йөзек яшел ташлы дисең инде. Мин аны өченче көн шушы урында тапкан 
идем. Синеке икәнен белмәдем бит, үзеңә биргән булыр идем. 

—Таптың? Шушында? Кайда инде ул хәзер? Зинһар, бирә күрегез. Әбиемнеке 
иде, әбием төсе. 

Гадиләнең әбисе бер атна эпек гүр иясе булган иде. Оныгына васыять итеп 
шушы йөзекне калдырган, күрәмсең. Ранил йөзекнең Әлфиядә икәнлеген әйтергә 
дә өлгермәде, Әлфия үзе дә мәктәп капкасында пәйда булды. Ранил белән 
Зөлфәтнең йөзләре бердәй яктырып китте, иреннәренә елмаю кунды. 

—Әлфия! Нишләп шулай озак? 
—Борчыла башлаган идек инде. 
—Әй, безнең әбиләргә барсаң, тиз генә кайтам димә. Кунак итә белә уп. 

Сагынып беттем үзегезне, күгәрченкәйләрем!— дигән сүзләр белән Әлфия ике 
дустын да муеннарыннан кочаклап алды. 

Очрашу шатлыгыннан дуслар Гадиләнең караңгыланып киткән йөзен дә 
күрмәделәр. 
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Сәлам, Әлфия. Хәлләр мичек?— диде ул, сүзләрем теш эраларыннан гына 
кысып чыгарып. 

Ә, Гадилә. Күрми дә торам икән. Әйбәт. Ә үзеңнең, ничек?— диде Әлфия, 
классташының ачулы тавышына игътибар итмичә. Ул Гадиләнең үзен күрәлмавыньц 
сәбәпләрен белә иде. Гадилә, әлбәттә, бер ел эчемдә сыйныфта лидерга әйләмә 
апган яңа кыздан көнләшә иде. Әлфия нинди генә яхшы кыз булмасын, Гадилә 
аның начар якларын гына күрде. 

—Әйбәт иде әле,— диде Гадилә.—Кунакта булдың мәллә, күренмәдем, 
—Әйе. Әбиләргә барган идек. Син үзең дә берәр җирдә кунакта булдыңмы 

сон. Каникулның бер ае үтте бит инде. 
—Кунак кайгысы юк әле. Әбине да җирләгәч... 
— 0 , гафу. Кайгыңмы уртаклашам. 
Малайлар кызларның сөйләшүләрем тыңламыйча да, ишетмичә дә түтәл 

ясауларын дәвам иттеләр, Һәрберсе уз уйларына баткан иде. Ранил ничек итеп 
Гадиләнең йөзеген Әлфиядән алып биру турында, Зөлфәт исә убыр эт турында 
уйлады. 

—Йөзегем кайда дидең син, Рамил? 
Ранилга уңайсыз булып китте. Бер яктан карасаң, Гадиләнең әбисенең төсе, 

икенче яктан, Әлфиягә, бүләк ителгән йөзек. Ранил каушап суз табалмый торганда 
Зөлфәт аңа ярдәмгә килде; 

—Иртәгә алып килеп бирербез, яме. Бүген үк кирәк бупмзса. 
Гадиләнең йөзе ачулыдан сөйкемлегә әйләнде. Ул. шушы сүзләрне генә 

көткәндәй: 
—Ярар, ярар. Иртәгә алып килерсез. Алай ук ашыгыч түгел,— диде. аның 

сөйләве гаепле кешенең аклануына ошап китте. —Ә сез бүген су керергә 
төшәсезме? 

—Бәлкем төшәрбез дә. 
—Мин дә бүген елга буена төшмәкче идем. Мине дә ияртмәссез микән' — 

Кызның бит очларына алсулык йөгерде 
Әлфиянең аның белән дошманлашасы килми иде. Ул аңа, күптәнге дустына 

эндәшкәндәй: 
—Гадилә, матурым, әлбәттә, ияртәбез—диде. Ләкин Гадилә генә аның 

ягымлылыгына тиешенчә җавап бирмәде. «Сиңа әйтмәдем лә» дигән караш 
ташлады да, малайлар белән хушлашып читкә китте. 

—Гадилә сине яратмый,— диде Ранил. 
—Бу—йомшартып әйтү,— диде Зөлфәт 
—Моның сәбәпләре бар. Гадиләне гаепләү урынсыз Ие, ярар, миннән башка 

ниләр эшләдегез, сөйләп җибәрегез әле. 
—Нишлик инде. Йөрдек шунда юләр сатып. 
—Күп саттыгызмы? 
—Нитәрлек. Ә җитди сөйләшсәк, монда бик сәер хәлләр булды бит әле. 
һәм малайлар бәйнә-бәйнә кызга ул югында булган хәлләрне сөйләп бирделәр 

Алар Әлфиянең иөзенда курку, шаккату, ҺИЧ ЮГЫ сәерсенү күрергә өметләнгәннәр 
иде. Ләкин кыз тыныч калды, бары тик зөбәрҗәт күзләрендә генә сәер очкьинар 
кабынды. 

—һәм сез аны убыр дип уйлыйсызмы? 
—Йөз процентка. 
—Иөз үк димәс идем Сиксән биш-туксан. 
—Сез безнең заманда җыен җен-париләр, убырлар барлыгына ышанасызмы' 

Китегез әле, көлдермәгез. Сабый да түгел инде үзегез 
Әлфиянең сүзләре дусларыма авыр тәэссир итте. 
«Ни булган моңа? Әллә әбисеннән алмаштырып кайтарганнармы? Без бит 

бер-беребезгә нәрвакыт ышана идеки— дип уйладылар алар. 



—Син безгә ышанмыйсыңмыни? —Зөлфәтнең йөзендә дә, тавышында да үпкә 
чагыла иде. 

—Сезгә ышанам, ә сезнең күзләрегезгә—юк. Төнлә күзгә нәрсә күренмәс. 
Сезнең гэп-гади этне дә убырга санавыгыз бик сәер миңа. 

—Ул гап-гади эт түгел иде! —Ранил ачуын сиздермәскә тырышса да, тавышы 
калтырап чыкты. 

—Йә, ярар, күгәрченкәйләрем. Мин бит болай гына. Мин ыианам сезгә, ышанам. 
Кызның сүзләре малайларны тынычландырмады, киресенчә, үртәде генә. Ул 

сүзләр бу уңайсыз сөйләшүне тизрәк тәмамлар өчен генә әйтелгән кебек тоелды 
аларга. Әлфия белән аралашудан, аның янында булудан гына да күңел рәхәтлеге 
ала торган малайларга бу сөйләшүдән соң йөрәкләренә таш бастыргандай авыр 
булып калды. 

—Әллә Әпфия берәр нәрсә белә микән? Без белми торганны дим,— дип сүз 
башлады Ранил Зөлфәт белән икәү өйләренә кайтып барганда. Әпфия Камилә 
апа белән сөйләшәсем бар дип калган иде. 

—Бу безнең Әлфия түгел. Алмаштырганнар аны. Теге оча торган тәлинкәләр 
Әлфияне урлаганнар да, берәр спецагентларын Әпфия кыяфәтенә керткәннәр. 

—Әллә нәрсә сөйләмәле, Зөлфәт. Ни дисәң дә, бу безнең Әлфия. 

Балалар кайтып беткәч, Камилә апа бакчаны тагын бер урап килергә булды. 
Койма буенда үсүче куаклар төбендә җиргә ботак белән рәсем ясап утыручы 
Әлфияне күреп аптырап китте: 

—Бәрәч, Әпфия! Нишләп утырасың монда, бөтенесе дә кайтып беттеләр бит 
инде. Ранил белән Зөлфәт тә кайтып киттеләр бугай. 

—Әйе, Камилә ала, мин аларга кайта торырга куштым. Үземә генә уйланырга 
кирәк иде, ә безнең мәктәп бакчасыннан да тынычрак ж/ip юк. 

—Анысы дөрес. Кишер урлаучылар да булмагач, хәзер бөтенләй тынычлап 
калды, Ходайның рәхмәте. Иә, ярар, син утыр алайса, мин чия куакларын карап 
киләм әле. 

Камилә апа үзе буе куаклар арасына кереп югалгач, Әлфия янадан үз уйларына 
чумды. Уй йомгагы мондый фикер белән очланды: 

«Минем янга киләчәк әле ул». 
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80 нче еляары 

Ymt "i а< ырның 



ЯЗ. Ш И Г Ъ Р И Я Т . ТУКАЙ. 

Тагар халкының боек шагыйре Габдулла 
Гукайнын гуган көненә һем fyi 

бәйрәменә багышланган күптөрле чаралар 
1ика күләмендә кип җәмәгатьчелек 

катнашында үткәрелә горган iyp тантанага 
әверелде 

Ип әүвәл I Тукайнын бакыйлыкка 
күчкән көнендә Каэш н Яна Татар бистә 
се шратында хәтер янврт) мөрөсим 
Иска алу җыены алдыннан шагыйрь кабе
ренә чәчәкләр куелды һем внын рум i юга 
укылды Биредөул көнне I 1укайгабагыш-
•liiHKiii шигырьләр л ә , анын шәкелен ivp.i.i 

ганихлш бөһаләү с\ i юре па яңгырады 

Быел Шигърият һәм Туган тел бәйрәме 
кысаларында беренче мәртәбә 6j [арак pec 
пуб шк.ты т м и Гукай районын u • I укай 
көннәре* үткәрелде Район башлыгы 
Хөрмәт) шин Саһир ш илтшисы бе DM \ гн
ул чаралар Очраш} [арда Я гучы iap Бер юге 
рәисе урынбасары • > (акиржвнов, тучылар 
Р Бат) i ia, к Имамов Р Бөшөров \ 
Жәлөйһ б катнашты Мәдәният йортларын 
ы һәм мәктәпләрле оештырылган очраш) 
iap hep in е и в юбият сөючеләр өчен ое 

я (учыларөчен ю файда ш 6j 1 ал 

М е н ә 1.1 ел и и л е а п р е it. .и'н I.I I..I и. 1ч |iiii 

онынын ( убаш авы гы к губын ш I Гукай 
нын гуган көненә бай ыш имми әдәби и) 
цлеаль бәйрәм үткере ю Быелгы гантанада 
Гатагх I.I и я гучы tap берлеге рәисе и Ибра 
һимов ш\ ай ук Р Mot i ирин К Керимов 
Балтачта вш HI иж үче каләм abs i юре I 
Мөх IMS и һем I' Шәрафиев катнашты 
Очрашу! i бөтен районнан укытучы шр әдәби 
4 1 сөючеләр Һәм иҗат бел өсы 
ба юлар жые [ган и к Гантана и нжал ком 
кур( i.i җиңүчеләргә һем ин күп кнтал 
укучы I ipi I 6i 1әк 1вр 1 лшыры I Ш ' 
ишгърият бәйрәмен |в катнашучылар I Ь 
к мим.in I K i n ПүЧИНКӨС! IHpai ым I.I 
җирләнгән газиз әнисе Бибимөмдүде юьк 
I.I .ш каберенә чәчәк юр< > гып .тын pj 
кына юга6i чыт 11 

Ictimagi-madani 
i tormi$ibizdan 
1җти чагы й- мәдәни 

тормы ш ы б ь п дан 

Һәрвакытгагы'К1 Арча районы бөек вк-
гашынын гуган кенене аеруча хәстәрле 
рәвештәәх.'р.1.1нм'н Бәйрәмдәкатнапц вчен 
башкалабыздан Я рәисе и 
Ибраһимон жнтөкчелегенав бер төркем ка вм 
әһелләре килде Кунаклар быел чагыш-
гырыача күбрәк 6j чал чөнки • шр юасында 
Идел буе республикалары н |учыларынын һем 
гержемечс вренем г 
мын Li катнашучылар Мескаү Баодсортегвн, 
Чуанн ган N муртая Мари И к веки i юре 
юбвр иде •Тукайнын тугаи яты минем өчен 
Ясная Поляна Милайлиаское һәм башка и п 
урыннар кебек үк кадерле иш «Др 
родов» агурналынын баш мөхәррире \ Ки 
ноаиеЯнл Кырлай м) кй иомплеы ы» 
гам чыгыш 1.1 и ы Алар булган чакта күңелдә 
ышаныч га яши кнтал ia и геб 

гебез һертәрле бозыклыктан үз фай 
• |рыш\чы : ip Lin өс ген ка 

ii.ip Ә I аб о i I.I Гукай wj кен a i 
енрлөрне шагыйрьнен икенче бер бөаш map 
Бакый Урманчс гарафыннаи шлам 
нына соклануымны йөрәгем щ гомер був сак 
I.ljlMI.III • 

Арча үзәгендәге мәйданда уткарелгөн 
Шигърият бәйрәмен кмы м\ 
нзшипаль район башлы ы А Незиров салам 
ләле Аннары Ти ц петыныи 
ив! ариф феи ив! врнф һем ии i IH 
мәсьәләләр комитеты рәисе шагыйрь Р 
Вөлиев Россия Шнгьрняп вкадеми н 
мдентыВ Устинов Ьашкортстаи Чуашстан 
N 1м\|ми.1 Мари и к- н ачылар оешмалары 
азләкчеларе һ й чыгыш ясады Бә 
ангыраган шигырьләр *.ыр музыка белен 
аралашып барды *рч i пвавгогнка ювл ияген 

1НЫШ) I.i 
герле төбәкләрдән кьи ш н кунаклар күне 
ген ь -им гм к:тө91 .'.• i 

(өекле шагыйребе мен гуган көнен ш 
26 ш|ч и. иртәсен !•' башка ибы i . • 
I I укай һейка кне гочвк i i rj мер -
I rrapt i IH Яя/\ ки i оветъ Р 
метший I [ре ш 
К» Камалтыноа Премьер-министр! 



сары—мәдәният министры 3. Вәлиева, 
Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Р Ратни-
кова. калык депутатлары, әдәбият һәч сәнгать 
әһелләре катнашты. 

М Җәлил исемендәге Татар дәүләт опе
ра һап балет академия театры бинасы янын
дагы Г Тукай һәйкәле алдында үткәрелгән 
Шигърият бәйрәмен кереш сүз белән Язу
чылар берлеге рәисе, шагыйрь И Ибраһи-
мов ачып җибәрде Аннары бәйрәмгә җыелу
чыларны Премьер-министр урынбасары -
МӘДӘНИЯТ министры 3 Вәлиена сәламләде һәм 
Президент М Шәимиеннен 2007 елда Татар
стан Республикасынын Г Тукай исемендәге 
Дәүләт бүләкләрен бирү турындагы Указын 
игълан итте. яна лауреатларга иҗат уңыш
лары һәм сау тык-сатамәтлек теләде. Шун
нан сон быелгы бүләк ияләре: шагыйрь Ра
зил Вәлиен, композитор Рәшит Кәлимуллин, 
сынчы-рәссам Рада Нигъмәтуллина (кызла-
ры Изабелла һәм Марина белән бергә), иҗат
ларының югары дәрәҗәдә бәяләнүе өчен, 
җәмәгатьчелек алдында ихлас рәхмәт сүзләрен 
белдерделәр 

Шигърият бәйрәмен күренекле шагыйрь 
Рәдиф Гаташ алып барды Тантанада ша
гыйрьләр Р Фәйз) шин Ш Галиев, Р 
Әхмәтҗан. Р Миннуллин.Л Шагыйрьҗан, 
С Гәрәева, X Әюп, 3 Мансуров, И Гыи-
ләжев. Р. Газизов. Г. Морл Р Зәиду ил. Л 
Лерон, Г. Садә, Б. Дурбелмаэ (Төркия), С 
Малышев. Ф Бәнрәмоиа. Н Сафина, Ш 
Жиһангирова. Ф Тарханова. Л Газизова, Ф 
Солтан. Л. Янсуар, Ч Зариф. О Левадная һ 
б чыгыш ясады Шигърият бәйрәмендә Р. 
( әхаби һәм анын оныгы Н Сәхәби, И Бик-
таһиров, А. Габетдинов. Б Насыиров;1 баш
каруында Г Тукай сүзләренә язылган жыр-
iap шулай \к халык көйләре яңгырады, 5 
яшьлек Ч. Хаҗиева исә бөек шагыйребезгә 
багышланган шигырь укыды 

Шул ук конне Г Камал исемендәге Та
тар дәүләт академия театры бинасы янында 
Г Ккаинын туган көненә багышланган 
бәйрәм концерты булды Инде байтак еллар 
инамында оештырыла торган әлеге тантана 

татар теленә—шагыйрьләр теленә мәдхия 
җырлау төсендә узды. 

БӨЕК ӘДИПНЕ ХӨРМӘТЛӘП 

Республикабы i җәмәгатьчелеге, галимнәр 
татарлардан иң беренче булып Хезмәт Герое 
дигән мактаулы исемгә лаек булган классик 
әдибебез Галимҗан Ибраһимовнын тууына 
120 ел тулуны зурлап билгеләп үтте Татар
стан фәннәр академиясенең шушы бөек 
шәхес исемең йөрткән Тел. әдәбият һәм 
сәнгать институтында «Гатимжан Ибраһичов 
һәм XXI гасыр» дигән темага фәнни-прак-

тик конференция булып узды Аныңзшендә 
Төркия. Әзәрбәижан. Россия (Башкоргетан. 
Удмуртия. Чуашстан, Мари-Иле. Мәскәү, 
Симферополь) һәм Татарстан галимнәре, җә
мәгать эшлеклеләре. мәгариф хезмәткәрләре 
катнашты 

Г Ибраһимов турында роман-трилогия 
язган башкорт галим-язучысы С Поварисов-
нын бу әсәрләре өчен ничек материал тупла
вы һәм трилогияне язу тарихы турындагы 
чыгышы конференциядә катнашучыларда 
аеруча зур кызыксыну тудырды. Ул «Г Тукай 
татарнын шигърият Пәйгамбәре булса, Г Иб
раһимов проза Пәйгамбәре»,—дип. клас
сигыбызга бик зур бәя бирде. 

Конференциядә катнашучыларга Г. Иб
раһимовнын әдәби зшчәнлеген. тормыш 
юлын чагылдырган буклетлар, секцияләрдә 
сөйләнгән доклад текстлары җыентыгы, язу
чының портреты төшерелгән календарь һ.б. 
бүләкләр таратылды 

Г. Камал исемендәге Татар дәүләт ака-
.K'Mim театрымда I' Ибраһимов мимчегенә 
багышланган тантаналы кичә булды АңдаТР 
! [ремьер-министры урынбасары—мәдәният 
министры Зилә Вәлиева һәм Татарстан Язу
чылар берлеге идарәсе рәисе Илфак Иб-
раһимовчы п ясады Г Камал театры ар
тистлары бөек әдип тормышын чагылдырган 
махсус спектакль күрсәтте. 

• ЯҢА ТАТАР ПЬЕСАСЫ-2006»ГА 
ЙОМГАК 

Инде дүртенче ел рәттән татар драматур
гиясен үстерү, татар театр сәнгатен баету мак
сатыннан Г Камал исемендәге театр. ТР 
Мәдәният министрлыгы. ТР Язучылар бер
леге. «Яна гасыр» теле радио ком пан иясе, «Ка
зан утлары» журналы, «Татарстан яшьләре» 
газетасы белән берлектә «Яна татар пьесасы» 
конкурсын уздыра Билгеле булганча, автор
лар конкурска сәхнәдә куелмаган, матбугат
та басылып чыкмаган һәм узган еллардагы 
конкурсларда катнашмаган пьесалар тәкъдим 
итәргә тиеш 

2006 елгы конкурста барысы 31 пьеса кат
нашып, 15е икенче турга узды. Жюри әгъза
лары сынавын узганнан соң, пьесалар саны 7 
гә калды. Апрель азагында барлык каләм иял
әре дулкынланып көтеп алган вакыйга бул
ды: конкурсның нәтиҗәләре игълан ителде. 
Туфан Миннуллин «Мулла» һәм «Дивана» 
пьесалары өчен ТР Мәдәният министрлыгы
ның махсус призы—Гран-прига һәм икенче 
премиягә лаек булды Беренче премия «Су
ган чәчәге» пьесасы өчен Казан мәдәният Һәм 
сәнгать академиясе студенты Илга i Зөйни-
евкә бирелде. Өченче премия иясе — 
Мөслимдә яшәүче прозаик, драматург Фоат 
Садриев (пьеса «Тәрәзәгә егет килгән» дип 
атала) Кызыксындыру премиясенә лаек бул
ган авторлар Ләбиб Лерон («Күгәрчен»), 
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Рәдиф Сәгъди («Бакчасарай гел 
Мәскәүдән Нвзифе Кәримова ("Ак әрем 
чәчәге») 

Нәтиҗәләр билге к булганнан сон, -Яна 
татар пьесасы 2007» бәйгесе башланып китү 
какында да игълан ителде Яна бәйге нигез-
ймәсендә янадык га бар иренчесе—яше 35 
гәп артмаган авторлар очен махсус номинация 
билгеләнә җиңүчегә Туфан Миңнуллин пре
миясе биреләчәк 

БАШКАЛАБЫЗ КҮРКЕ 

Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт Зур 
концерт (алымын беренче түгәрәк юбилее 
Моннан ун ел элек гранит белән тышланган 
баганалы, баскычларына ак мәрмәр гаш 
җәелгән, утырыр урыннары ятлы, ипле. 
лөнья музыка сәнгатенең им күренекле ия-
пәредө иркенләп илһамланып чыгыш ясар
дай бина пәйла булды. Анын сәхнәсе түрендә 
Зур концерт i.i ii.ini.ui «йөрәге» саналырлык 
59 регистрлы орган тора Биредә700 гамаша 
чы сыярлык ГӘП ЯП, 70 урынлык камера залы 
бар 

Бина конструктор В Абрамов, архитектор 
лар В Логинов белән Е Прокопьев проекты 
нигс кнда һәм "ВЕПП» архитектура остаханә-
сенен ижат төркеме катнашында пөэе i к I Uy' 
екг авторларының шушы кеэыөте 2000 елда 
Россия Федерациясенең әдвбият h.iM сәнгать 
ӨЛКвсендвге Дәүләт бүләге белән бәяләнде 

Ботен Европала ин затчылардан саналган 
органны калыкка курсөт) иәРФнен атказанган 
сәнгатьэшлеклесс, 1'а гаре тнпын чал ык .ф 
тисты, РФ Дәүләт премиясе лауреаты Казан 
дәүләт консерваториясе ректоры дгхкрессор 
РубИЯ АбДЗ I ку 1рЬШ1ЛЫК куя Н 
Жиһ.шон темен ык- К.нан л.)ү.тә1 консср 
наториясе. I Гукаи исемен |.ие ГашрДә, ип 
фи гармониясе, III Монасыйпов жн 
гендөге Гатарстан гУспуслихасынын дәүләт 
кыллы квартеты В с пни.ikon *n 
төкчелегендәге «Мәскәү виртуозлары» орке 
гi(ii.i м Плетневжитөкчелегендөге Россия 
ми мп оркес гры В I ергиев җитәкчелеген-
юге Мариин геатры оркестры О Лун стрем 
җитәкчелеген юге Бит бэнд коллектив tapb 
Николай Петров (фортепиано) Мишель 
Шаглои (орган) Вадим Репин (скрипка) 
җырчылар! «наОбразцова ЛюбовьКазар 
НОВСКВЯ Вахтам Кик |би m li.tvi 1ЧШК.1 пик 
кун юр бире м чыгыш ясауны у ләре очен 
iyp мәртәбә иш саный 

Бире i i iafl ух у юбе «ен атак ш я IJ 
чы шятылребезнен гомумән cam 
юренен юби iefl гантана пры на i 
ре OIL у гә 

typконцерт i.i ал концерт мәй ончыгы 
гына түгел әле ул ә бәлки респуС 1нкабы i 
мкп м.. 1.ЧП1 һәм сеж и \ юге ю ^нын 
көндәлек яшә, һәм киләчәк усеш мәе юге 
җәмгыятебез юге гөр ie юн гөрле н ре 
гвтьлөрнен бергә кушылуын б) i ibipyra юн 

н Иҗтимагый әһәмият к BBI • 

дан «Көмеш жеп* һәм «Руссилуэты» Бөтен-
россия мода бәйгеләре. 199S 
хатын-кы пар арасындагы Лөнья чемпиона-
тынын ахыргы чатчы - Алисә Галләчова 
белән Се Шюн уены. «Аттын мән 
[ыкара мөселман киносы ачыл) гантанасы. 

сәяси вакыйгалардан Икенче Ботенлонья 
татар корылтае. Татарстан Республикасы Пре
зиденты М Ш Шаймиевне 
тантаналары i-1" биредә 
үткәрелү Зур конперт залының *.очһурияте-
без күрке саналуына бик саллы ЮЛИ 

Зур концерт заты ачылганнан бирле анын 
директоры булып шатын; 

i атказанган сәнгать иплек 
сур Шиһапон ян ш 

ХӘЙРИЯ ЕЛЫНДА 111 ЕЛ1 k_lh 
ГАМӘЛЛӘР 

С. Сәйдәшев исемендәге Зур кониерт а-
п.шла балалар м) иыка мәктәпләр 
иахсус урта сәнгать ук) № р 
нп галант n.i В 
НИСТр П.и urn, i l l М • 

llll.lpl.l.l.ll.l I l l l l l ' " 
ыьер министр ypi i 
стры Зилә Вөлиева гапшыр iu 

Мәдәни 
саны ел.кш ел ар 
40ка җитте Стилен (иянен ку 1вм( 
кечә түгел—ул хөэе] мгвтьук) 
йортлары укучы [арына I менәр сум 
Пф м> И.1К..1 мәктә! 
ю, гамен ю бирелә 

. > tere максат i * >н • Ma 
кеев* БӘйрня фо • 
(сурсәтүен ю әйтер] i кир • • 
иеп шатка 10ар ui н сум •• 
Моннан или Казан мү ыка учи [ишесынын 
2 нче курсында укучы ЧоелияФаП 
маж уе 1 гипен !•• .к фон 1 
К.11,111 м у l.'l Kt'H 
махсус урта MJ »i 
укучысы i.ipim.i IJIIKM\ 

ире ше 
Яла стилен i.i • 

нашты Алар һәрберсе гам 
кипми күрсәтте Маска, юүлә1 консер 

вяториясс каршын 
укучысы IV I ш t 1Йфи к 
сериатори • 
ка мөкгәбеннан М рнна һ • 
инковлар Мәск •. 

I 
III I ' I U СӘХНӘ ЮН J • 

ИҖА1 кич.и I 

Ркпуб иканын I I •• • 

рыня .*,<• •• 
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сары Айрат Жаббаров ана Президент М LU 
Шаймиев Указы белән бирелгән «Фидакарь 
хезмәт өчен» медале белән бүләкләнүе ха
кында ирештерде Шагыйрьнең каләмдәш
ләре анын шигырьләрен укыды Язучылар 
берлеге рәисе И ирак Ибраһимов Зөлфәт Ma-
пиковка анын "Гомер бер генә. сөю мәңге
лек» дигән сүзләре язылган тугра бүләк итте 
Юбилярны якташлары, хезмәттәш!әре. те
атр коллективлары тәбрикләде Шагыйрь 
сүзләренә язылган җырларны Татарстанның 
халык артистлары Шамил Әхмәтҗанов. Ге
оргий Ибушев. Татарстанның атказанган ар
тисты Ростәм Закиров һәм башка сәхнә ос
талары башкарды. Ул көнне тамашачы 
Зөлфәтнең «Ходай сулышы» дигән яна кита
бы белән дә танышты Шагыйрь аларньш 
кайберләрең үзе укып күрсәтте 

Кичәне Татарстанның атказанган сәнгать 
нилеклесе Луара Шакиржанова белән Татар
станның халык артисты Хәлим Жәләлов алып 
барды. 

PS Ни кызганыч, б\ кичә АНЫҢ үзе исән 
чактагы соңгы ижят тантанасы булган икән 

РОССИЯ МИЛЛИ ОРКЕСТРЫ 
КОНЦЕРТЫ 

Казанда РФнен халык артисты Михаил 
Плетнев җитәкчелегендәге Россия Милли 
оркестры концерты булып үтте Концерт ал
дыннан уздырылган матбугат очрашуында М 
Плетнев болай дигән иле -Архангельскида 
тусам да. Казанны мин үземнең туган ягым 
•mii саныйм Бу—минем балачагым шәһәре, 
монда мин музыка белән шөгыльләнә баш
ладым Казанны һәрвакыт яхшы яктан гына 
исемә гөшервм һәм бнрегвһәрчак шатланып 
киләм». 

С Сәйдәшен исемендәге Зур концерт 
алындагы чьиънпын оркестр татар компози
торлары әсәрләреннән башлады Н. 
Жнһановнын «Нәфисә» увертюра-поэмасы 
һәм Р Кәлимуллиннын -Симфоник фрес
каларлы ннгырады Аннан сон атаклы пиа
нист Денис Мапуев. оркестрга кушылып. С 
Рахманиновның Паганини темаларына рап
содиясен башкарды 

Икенче бүлек алдыннан сәхнәгә Пре
мьер-министр урынбасары—мәдәният мини
стры Зила Вәлиена күтәрелде һәм музыка үсе
шенә зур өлеш керткәне өчен М Плетневка 
••Татарстан Республикасының халык артисты* 
дигән мактаулы исем бирү турында Прези
дент Минтимер Шәимиевнен Указын игъ
лан итте 

БАШКАЛАДА БАШ МӨГАЛЛИМ 

Казан мәгариф идарәсе башлыгы итеп 
Илсур Гәрәй улы һадиуллин билгеләнде Ул 
1964 елда Балык Бистәсе районының Таулар 
авылында тугая Казан педагогия институ
тын тәмамлап, биология һәм химии укыту
чысы белгечлеге алган Мона каләр Казан 
шәһәренең 71 нче мәктәп директоры, мәга-
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риф министры урынбасары. Бөтендөнья та
тар конгрессы башкарма комитеты рәисе 
урынбасары, Мәгарифне үстерү институты 
ректоры булып эшләде. 

ИЖ БУЕНА СӘФӘР 

-Казан утлары» журналының баш 
мөхәррире, Татарстанның халык шагыйре 
Равил ФәЙзуллин җитәкчелегендә бер 
төркем язучылар—журналның баш мөхәррир 
урынбасары Рәфикъ Юныс, бүлек мөдире 
Рәдиф Сәгъди һәм -Мәдәни җомга* газета
сының баш мөхәррир урынбасары Газинур 
Морат Ижау, Әгерҗе якларыңда әдәби оч
рашуларда булып кайтты Алар «Казан утла-
ры»ның мен саны чыгу уңаеннан дөнья 
күргән «Сүнмәс утлар балкышы» дигән ки
тапны тәкъдир итү кичәсендә катнашты 
Кичә Ижауның «Спартак» мәдәният сара
енда узды. Анда Удмуртия башкаласының 
татар җәмәгатьчелеге, шулай ук җирле язу
чылар Р Баттал. 3 Нуретдин, И Биектау-
лы, Удмуртия Язучылар берлеге идарәсе рәи
се Е. Волков. Удмуртиянең татар милли-
мәдәни мохтәрияте рәисе И Шәрипон. Та
тар иҗтимагый үзәге рәисе Ф Мирзаянов 
катнашты һәм чыгыш ясады 

Шул ук көнне кичен Татарстан кунакла
ры Әгерҗе районы Кичке Тан авылы 
мәдәният йортында әдәбият еоючеләр белән 
очрашты Очрашуда Әгерҗе муниципаль 
районы башлыгының социаль мәсьәләләр 
буенча урынбасары Равия Лутошкина, рай
он мәдәният бүлеге модире Фәез Мусин 
катнашты 

ГАЛИҖӘНАП КИТАП БӘЙРӘМЕ 

Узган елнын апрель аенда Татарстан ки
тап нәшрияте Г Камал исемендәге Татар 
дәүләт академия театры бинасында «Китап 
бәйрәме»н зурлап үткәргән иде. Быел да ул 
шушы традицияне дәвам итә Быел ул бөтен 
республик;! күләмеңдә уздырыла. 

-Китап бәйрәме» Әлмәт, Зәй, Бөгелмә 
шәһәрләрендә булып үтте инде. Әлеге чара
ларда Татарстан китап нәшрияты директоры 
Дамир Шакиров һәм нәшриятның баш 
мөхәррире, шагыйрь Рафис Корбан җитәк
челегендәге делегация катнашты Делегация 
составында язучылар Мөсәгыйт Хәбибуллин. 
Резеда Вәлиева, Рабит Батулда, Марсель Га 
лиев. Камил Кәримов, Хәбир Ибраһим, Да
нил Салихов. Асия Юнысова, җырчылар— 
Зөһрә Сәхабиева. Георгий Ибушев, Нурзадә. 
Фердинанд Сәлахов, баянчы Рафинат Сала 
ховлар бар иде Алар өч шәһәрнең дә татар 
гимназияләреңдә, үзәк китапханәләрдә оч
рашулар үткәрде, Әлмәтнен гарип балалар 
и нтернатында, ятим балалар йортында. Бөгел 
мәнен техник көллиятендә. Татар иҗтима
гый үзәгендә булды 

Татарстан китап нәшрияты очрашу үткән 
һәр оешмага 200дән артык китап бүләк итте 
һәр очрашу, һәр с;н|>әр шәһәр мәдәният са-



ИҖТИМАГЫЙ м э да НИ ТОРМЫШЫБЫЗДАН 

ракларында гөрләп узган күнелле «Китап 
бәйрәме» белән тәмамланды Анда Әлмәт 
театры артистлары да катнашты 

Нәшрият директоры Дамир Шакировүз 
чыплпынлл искәртеп үткәнчә, быел беренче 
тагар басма китабы донья күрүгә 285 ел Алда 
әле безне зур чаралар кета Сентябрь аенда 
Казанда Халыкара китап ярминкәсе узачак 
һәм Г Камал театрында зур бәйрәм 
yi к эрелә1 ДО 

ГЕРМАНИЯДӘ ТАТАР ЗИРАТЫ 
ТӨЗЕКЛӘНДЕРЕЛӘ 

ТР Президенты Минтимер Шәимиев «Та
тарстан» журналы һәм Германиинен «Татар
лар Дойчланл» берлегенең Беренче ботендонья 
сугышында Германиядә әсирлектә һәлак бүз 
ган тагар хәрбиләренен зиратын төзеклән
дерү буенча хәйрия акниясен хуплады 

«Татарстан» журна!ынык баш мөхәррире 
[' Фәттахов раславынча ГР Хөкүмәтеннән 5 
мен евро редакциянең хәйрия хисабына 
кучкам имле Ул гоп мемориаль ташны юр 
гызу, шратны төзекләндерү эшләренен бе
ренче этабын башкару өчен тотылачак Бүген 
ташландык көлдәге траттабезнекберничә 
йөз ватандашыбы (жирлөнтвн 

ПРЕЗИДЕНТНЫҢ РӘХМӘТ ХАТЛАРЫ 

Татарст in Pi i пуб шк к ы хакына күпк-1 
лык нәтиҗәле ммм.т- гатар әдәбиятын 
үстерүгә лаеклы олеш керзл/с очен н lyn.i Ла 
iMinion Кави Гаһир v n.in.i (Кави Латыйп) 
язучы Кожевников Лев Афанасьевичкв I i 
тарстан Респуб игка I (резиденты М Шайыи 
евнен Рөхма] катлары гапшыры шы 

Мәдәният өлкәсендәге казанышлары 
һәм күп е.гзар буе намус белән эшләгәне 
өчен Татарстан Республикасы Дәузәт Сове
ты Аппараты Оештыру иларәсенен Татар
стан Республикасы Дәүзәт Советы М 
ят. фән. мәгариф һәм милли мәсьәләләр 
комитеты эшчәнлеген тәэмин итү бүлеге 
мөдире Родионов Григорий Васильевичка 
(Гәрәй Рәхимгә) Россия Федерацияле Пре
зиденты Указы нигезендә «.россия 
Федераииясенен атказанган мәдәнинт хе t 
мәткәре* дигән мактау ты исем бирелде 

Татарәләбт1ятын һәм сәнгатен ^стеру.' i\p 
атеш керткән өчен Татарстан Решу 
Язучылар берлеге идарәле рОТСС Ибраһнчов 
И.крак Мирза у.зына (МӨХВШЙЛ M11pu1r.1i 
«Татарстан Республикасының атказанган 
сәнгатькәре* дигән макта) (Ы ПОШ бирелде 

Матбугат азкәсенләге казанышлары һәм 
күп еллар буе нәтиҗәле эшләгәне очен «Та 
тарстан яшьләре» газетасының баш ЫЮКВр 
рире Исмәгыйль Сәлман улы Шф-фнемь! 1'<ч 
сия Федерациясе ПреЭй ИНТЫ УкЖЯЫ ВИ 
if>ll» II» Ф)||||М||ИШ1И111 ilK.iuiii in н в 
HI хезмәткәре» (из^шмапвулыисембирелл 

Май аенда Татарстан Язучылар бердел 
әгъзасы, гпрлггмптг Гатарстаннын гтказан 
ган МӨДВНИЯ] u Ш ШЯрс Фншя [арифкым 
ГаЙнанова вафат б) злы. 

/himihihiihi.-i-i | урәтя9р 

бит нд' I м л^ 41 ым Татарстан. Тышлыкның 

Гыиаыкның &fpm ич, бшмндв т у ч ы \.1ьбе pi \<к.)нов 
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ЗӨЛФӘТ 
(Дөлфәт Госман улы Маликов) 

Татар милли чәләнняте зур югалтуга җ 
2007 елнын 15 маенда озакка сузылган кат 
сон күренекле шагыйрь, Татарстан Респуб 
атказанган сәнгать эшлеклесе, Г. Тукай 
Дәүләт бүләге иясе Зөлфәт (Дөлфәт Г 
Маликов) вафат булды. 

Долфәт Маликов 1947 елнын 3 гыйнварында Татарстан АССРнын Мослим 
районы Яна Сәет авылында колхозчы гаиләсендә туа Урта мәктәпне тәмамлагач, 
1965-1969 елларда Казан дәүләт университетының филология факультеты татар 
теле һәм әдәбияты бүлегендә белем ала Ә 1969 елдан журналистлык эшендә: 
-Чаянв журналы редакциясендә әдәби хезмәткәр, аннары Мәскәүнен М. Горький 
исемендәге Әдәбият институтының икееллык Югары әдәби курсларын 
тәмамлагач. «Яшь ленинчы» газетасы хезмәткәре. 1983 елдан гомеренең сонгы 
көннәренә кадәр ул «Чаян» журналында эшләде. 

Зөлфәтнең беренче шигырьләре студентлык елларында ук дөнья күрә. 
Шагыирьнеи -Язмышлар ярында» исемле беренче китабы 1971 елда Хәсән 
Туфанның кереш сүзе белән чыга. Әдәби тәнкыйть инде беренче басмаларыннан 
ук ш.и ыйрьнен якты талантын, шигырьләренең камил формасын һәм лиризмын 
билгеләп үтә 

Зөлфәтнең аннан сонгы ижаты. күпсанлы поэтик әсәрләре—гражданлык. 
лирик шигырьләре поэма, балладалары «Утлы бозлар». «Адашкан болыт». «Ике 
урман арасы•>. «Йорәгемне былбыл чакты» һәм башка җыентыкларында тупланып 
чыгып, кин жәмәгатьчелек тарафыннан яратып кабул ителде. 

Зөлфәт күпкырлы талант иясе иде. Дөнья драматургиясенең боек классиклары 
Шекспир. Лопе де Вега, Шиллер пьесалары Г Камал исемендәге театр сәхнәсендә 
анын тәрҗемәсендә куелды. Ул—шулай ук курчак театры өчен пьесалар. 
«Мәкерле песи» исеше беренче татар балалар операсының либретто авторы да. 

Зөлфәт—халык күңеленә күчкән гүзәл жырлар авторы Ул чын-чынлап 
чаткыбызның яраткан шагыйре иде Татар халкынын язмышы, анын үткәне, 
бүгенгесе һәм киләчәге әдип иҗатында төп урынны алып торды Зөлфәтнең 
шигърияте миллионлаган укучысын тирән дулкынландырып, аларның Йөрәгенә 
үтеп керде. 

Ш.и ыйрьнен ижаты дәүләтебез тарафыннан югары бәяләнде. Ана «Татарстан 
Республикасынын атказанган сәнгать эшлеклесе» дигән мактаулы исем бирелде. 
«Мәкерле песи» операсына язылган либреттосы өчен Зөлфәт республиканың 
М Җәлил исемендәге бүләгенә, «Ике урман арасы» һәм «Йорәгемне былбыл 
чакты» китаплары өчен Татарстан Республикасының Г Тукай исемендәге Дәүләт 
бүләгенә лаек булды Татар әдәбияты үсешенә керткән зур өлеше өчен 2007 елда 
шагыйрь Татарстан Республикасынын «Фидакарь хезмәт өчен» медале белән 
бүләкләнде. 

Талантлы шагыйрь Зөлфәтнең якты истәлеге халык күңелендә мәнге 
сакланыр. 

М. Шаймиев, Ф. Мөхәммәтиш н, Р. Миңнеханов, Ю. Камалтынов, 
3. Вәлиева, И. Метшин, Р. Хәбипов, И. Ибраһимов, Р. Зәкиев. 

/чар булды: 
ы авырудан 
ликасынын 
исемендәге 
ое ман улы 



Яңа китаплар 

ПН Истәлекләр терлс 
Кереш Сү ик Я 1УЧЫНЫН 

Аяз Гыйләжев: Истәлекләр / Төз. И Гыилә-
җев.—Казан: Татар кит нәшр 2006—271 б. 
Тиражы—3000 данә. 

Аяз Гыйләжев кыю фикерле талантлы язучы була
рак, әдәбиятнын төрле өлказәрендә—прозада, драма
тургиядә, публицистика һәм эпистоляр жанрда—зур 
иҗади мирас калдырган шәхес Тормыш юлы да бик 
тә гыйбрәтле фаҗигале һәм сөенечле вакыйгаларга 
бап Бу китапта биш ел J ICK арабыздан киткән ш ы к 
язучысы А Гыйләжев турында истәлекләр, анын 
иҗаты һәм сәхнәгә куелган әсәрләре хакында сөйләүче 
мәкаләләр (алар иллегә якын) белән бергә үзенең ав
тобиографик язмалары һәм шигырьләр дә урын ал-

елларны чагылдырган фоторәсемнәр белән бизәлгән. 
\ 1ы гарихчы-галнм Искәндәр Гыйләжев язган. 

Викә Рахимова. Җайдак малай —Казан: «Мәга
риф, нәшр.. 2007—103 б : рәс 6-н Тиражы— 
2000 данә. 

Шигърияткә 80 нче елларда килгән Бикә Рәхи-
мова ун иш китап авторы Ул өлкәннәр өчен дә. ба-
лалар өчен дә ижат итә. Аның сүзләренә байтак 
Koiii.ip шылган Шагыйрә шулай ук публицистика 
өлкәсендә дә актив эшли. актуаль темаларга язылган 
мәкаләләре матбугатта еш күренә Анын шигырьлә
ренә һәм мәк.1.1.1 иренә иаипшәрнәр [ек хас Ь 1'әхи-
мованын бу китабы балаларга адресланган; анда 
нәниләр очен кызыклы, маҗаралы, мөэөк һәм i ыйб 
рал к шигырьләр гупланган. 
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