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ЯҢА ҮРЛӘР ЯУЛЫЙК! 
-Ни генә дә җиккесез! Чаба Заман - житкесез! •• Әйе Вакыт томырылып чаба 

Әле күптән түгел 1енә яна гасырны каршылаган илек. инде ундүртенче елы ла килеп 
җитте! Кеше акылы казанышларына күбебез ияреп тә җитә алмый буган Вакыт 
«кызуырак әйләнгән* саен, Жир-галәм үзе дә Кешенен -учына сыя*, дөресрәге. 
ихтыярына буйсынып калды шикелле Кешелек уэ-үэен харап итәрлек дәрәҗәдә 
«көчле!» хә(ер 

Нинди генә өлкәдә эшләмәсен, гаме булган һәр кешене Замана бик нык 
уйландыра бүген Иҗат кешеләрен бигрәк тә За чан таләпләренә лаек дәрәҗәгә 
ничек ирешергә? Язучы икәнсен. нәрсә турында, ничек ягарга? «Кеше АЛНЫ өчен 
көрәш барган* ЧОрда фикердәш укучыларыңны ничек табарга, җыярга? Җәмгыятънен 
рухи үсешенә үзеннән ничек өлеш кертергә? сНичек?»лөр күп Җавап габ) гына 
җиңел гүгел. Чишелеш өчен әлбәттә ин әүвәл максатны төгәл ачыкла) шрур 
Минемчә, безмен өчен бүген ин иеһиые халкыбызны 1ыялы милләтләр рәтендә 
саклап калу. HII.HU. телне, милли мәгарифне, әхлакны |ә\ i-мче югебезнен ишек' 
булган Республикабызны саклау, гавәм халкының у «анык үстерү Моңа ирешү өчен 
тарихны белү, хезмәтне сөю, талантларны кадерләү, киләчәкне анык күзаллап 
максатчан булу шарт 

Язучы халкына бүгенге көнлә бер дә жннел түгел Хәер, намуслы иҗатчыга 
беркайчан да жннел булмаган Халыкка тирле актан мвгьяүмат-1ифоома1пи i аш кыны 
ишелеп тишкәндә, бигрәк тә Өстәвенә, табигатьтәге аномалия күренешләре ешайган 
шикелле, иҗтимагый тормышта да сәяси катаклизм хәлләре җитәрлек Шука 
күрә, үзендә тулы жаваплылыкны тоймыйча иҗат итәргә гырыш) мәгънәсезлек 
Тотынгансың икән, максатымны ачыклаудан тыш нмал ышанычыңны НЫГЫ1 
коч дәрманынны чама iaj 

Я гучынын коралы С\ i Чын ( \ i певвлъваиияләным Алтын t ^ мен кадере 
беткәне юк Заман ы -чорына карап Сүзне ташка чокыганнар гирега гешерганнөр, 
кәгазьгә басканнар. Сүз — ничә гасырлар буена Китап рәвешен ю Кеше ICKHCH 
ик бөек казанышы саналган Нинди форматта булмасын аоньяда барыбер Сүз 
кв мчан., v i иөнгелек .) син я гучы буларак Аны иярли аласынмы ' i > s хуҗасы 
икәнсең, өйдә акылыңны күрсәт, матурлыкны лапта изгелек иңдер! Гехник 
ка (ашашлар (. \ i кодрәтен күрсәт,- чаралары i ына Шунысын га онытмыйк бе шеи 
api iа меньеллыкдарга сузылган С\ i гарихы. Одәбиял гарихы < ирек халыклар ы 
гына булган тарихи мирас, гарихя Пам гык 

Без, бүгенге журнал хезмәткәрләре, озаке гларбуе у кбезбе 1гөн аңлаган шушы 
хакыйкатьләргә гаянып ниләргә тырыштык «Казан утлары» бүгенге кош,. 
России күләмендә ин абруй ал журналларның берсе Я мыш рәхмәте бе юи мина 
бу журил iла еи-рме биш е па MKI.III или\ мпчәррнр ILK на шфлсын башкарырга 1>ры 
килде. Бу елларда журнал минем очен ата-анам |а налам ал ижап йортым ш 
булды Журналның ботен яшәү дәверендә чыккан мен дә гуксан биш санныи ач 
йә II-I якыны минем баш мөхәррирлек кул гамгам белән юнья күр 
өчен гур коч салган хезмәттәшләремә чиксез рәхмәт [емен ирешкән уңышларыбыз 
— уртак хезмәт нәтиҗәсе Б) сан хезмәт колле|ггивыныи минем җитәкче юкта 
.иерл.имәи сопп.1 саны Журналдагы җитәкче юк ш нчч.кеп чна к\ n a p i a 
1a1111n.1p1.1p1a вакьп җил re Алар сөекле басмабы una н\и\ урларга чна биеклекләргә 
күгервр шл ышанасы килә Әмма б) күчеш минем журналдан аерылуым гүгел, 
киресенчә, а п а габа и коч сәләт җиткән кадәр уртак журнадыбы i үсешенә ө кш 
кертергә иарышачлкмын 

Сүзебез баШЫНДа -Вакьп юмыры п.ш чаоа'- ш дек Иңе, ч.юл ГЫНв l y e 1 оча' 
Бүтәнчә б) ш ш '| 1мый Шулай ов ел tap, гомерләр у м дин артык офтанмыйк! ^ гквн 
е i шрнын мә1 ьнөсе кешеләргә күпме яөрежа в игелек кылу бе юн бәя имә бит! Бер 
hepeoe me (мрлк.н ie ia\i,t 1 мр белән сөендерик Хәерле Яна I i lap булсын! 

Равил ФӘЙЗУЛЛИН, 
ТЬщврстаиның голын ш 

http://hii.hu
http://1a1111n.1p1.1p1a
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БИШ АЛМА 

1 
Без китәсе идек. Машинабыз 
Менә-менә инде кузгала. 
Күкрәгенә кысып биш алманы, 
Йөгереп килә сабый кыз бала. 
Тын калдылар бу баланы күреп. 
Озатырга диеп килгәннәр. 
Ә сабыйның күзләрендә курку. 
Өлгерәмме, юкмы дигәндәй. 
Көзге шыксыз болытлы көн иде. 
Җилдә үксеп яңгыр сибәли. 
Без көтәбез. Җил-яңгырга каршы, 
Кил син, сабый, йөгер, кил әле. 
Кил, курыкма, йөгер, без көтәбез, 
Ашыгырлык юллар калмады. 
Югалтырбыз бәлки биш минут без, 
Югалтмабыз, тик, биш алманы. 
Күкрәгенә түгел, йөрәгенә 
Кысып килгән ихлас җимеш бит. 
Бу йөгереш урам буйлап түгел, 
Еллар буйлап куркып килеш бит! 
Рәхмәт, сабый, алмаларың өчен, 
Ходай сиңа алда җай бирсен! 
Алмадамы соң эш, бу дөньяда 
Сәлам бирә белми кайберсе. 
Без китәсе идек. Сабый кызны 
Күрдек әле, ярый, иншалла! 
Нигә шулай сискәндерде мине 
Сабый кулындагы биш алма?.. 

!'.»ниф ШӘРИПОВ (1950) • шагыйрь публицист. «Ян. учагым». «Мәңгелек сер» шАзатЯЫК 
• итатар авторы «Татнефть» ҺӘ» Татарстан Япчы лар берлегенең С Снпайманова 

Премиясе лауреаты Татарстанның атказанган мәдәният хешпткоре 
' I яши 



2 
Яман шәүлә йөри авыл буйлап, 
Чор билгесе, заман сулышы. 
«Киләчәксез авыл» коткысының 
Тере авыл белән сугышы. 
Мин хәтерлим әле бу мәктәпне, 
Дистә-дистә анда без йөрдек. 
Мәктәп тора. Ләкин, нинди файда? 
Укучылар бары өч бөртек... 
Нигә китә кеше туган җирдән? 
Нигә бетә авыл дисезме? 
Авылларның яман аты бармы? 
Заманасы әллә көйсезме? 
Дәвер саен яңа юлбашчылар. 
Юлбашчыда яман коткы бар. 
Күпме еллар күндәм авылларны 
Коллар исәбендә тоттылар. 
Биш алма да, биш минут та түгел 
Җуйганыбыз туган авылдыр. 
К.ш i Lin ки пт1 йөргән безгә түгел. 
Авылыма күбрәк авырдыр. 
Күкрәгенә биш алмасын кысып, 
Йөгереп килә сабый кыз бала. 
Җилдә үксеп көзге яңгыр ява, 
Ә күңелдә яра—13 кала... 
Яман шәүлә йөри авыл буйлап, 
Чор билгесе, кара күләгә. 
Авылымның соңгы җан сулышы 
Соңгы сабыйларга эләгә. 

Бер алманы бишкә бүлә идек. 
Биш алманы ничек бүләсе? 
Алмаларны җиргә тәгәрәтеп, 
Әкрен генә әллә үләсе... 
Җимерелеп яткан каралтылар, 
Үлән баскан таныш, буш юллар. 
Күпме алар, сукыр тәрәзәле, 
Җансыз, ямьсез, үле авыллар! 
Урамнары, зиратлары белән, 
Тормыш кала, күпме »ш кала. 
Соңгы сулышымы авылымның 
Мәктәптәге шушы өч бала? 
Чокыр-чакыр ватык юллар буйлап, 
Яман шәүлә, бушлык кузгала. 
Әле үзе белми, 
Шул бушлыктан куркып, 
Йөгереп килә сабый кыз бала. 
Алары да китәр. Калса калыр 
Ялгыз ирләр белән карт-коры. 
Киленнәр дә килми авылларга, 
.{иманаңны шөпшә чаккыры! 
Шул бер җанга керде инде авыл, 
Барысына хуҗа бер түрә. 
Түрәләре никтер, гел имансыз, 
Дәшми генә коллар тир түгә. 

7 
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Бер алманы бишкә 6ү \ә идек. 
Тук замана җитте, иншалла! 
Бер генәсе татлы булгандыр бик, 
Ачы хәзер никтер биш алма. 

4 
Кайтып җиттек без дә. Ә башкала 
Ыгы-зыгы белән мәш килә. 
Күз алдымнан китми бер кыз бала, 
Күзләремә никтер яшь килә. 
Нәрсә җитми? 
Телевизор карыйм. 
Тәмле ашап. җылы урында... 
Экраннарда бушлык, яман шәүлә, 
Ә уйларым сабый турында. 
Экраннарда бушлык, хәтәр шәүлә. 
Колакларда моңсыз, көйсез җыр. 
Көе була торып, көйсез калган -
Өе була торып, өйсездер. 
Азат тормыш инде якын кебек, 
Мөмкин хәзер иркен суларга. 
Тик, соң инде. 
Күпме вакыт үткән, 
Күпме егәр бушка югалган. 
Олы юлдан читтә, үз ямендә 
Гөрли иде авыл күптәнме? 
Безне әле куып җитеп була, 
Куып җитеп булмый үткәнне. 
Күпме бала урам буйлап чаба. 
Кем өлгерми, кемдер өлгерә. 
Ул сабын бит, китмәгез дип, 
Безне 

Ташламагыз диеп йөгерә! 
Калдырмагыз безне, ташламагыз! 
Күзләрендә шуны күрәм мин. 
Кемдер әйтер, юкны сөйләмә дип, 
Ләкин, авыл җанын беләм мин! 

Күкрәгенә биш алмасын к ы с к а н , 
Көзге җилдә ябык гәүдәсе. 
Ул йөгерә, тик, артыннан куа 
Замананың кара шәүләсе. 
Ул шәүләдән качып булмый инде. 
Бу абыйлар китә, барыбер. 
Килер бер көн, озын, озак бу юл 
Ике якка кинәт ярылыр. 
Бер ягында аның хәтер калыр, 
Бер ягында мәңге буш өйләр. 
Читтә үскән баласына безне 
С о ң г ы сабый, үскәч, бер сөйләр. 
Алмаларны җиргә тәгәрәтеп. 
Әкрен генә шулай үләсе. 
Л ә к и н , ничек тере авыл җ а н ы н 
Ике якка ярып бүләсе?.. 
Без китәбез инде. Сез каласыз. 
Шулай килеп чыкты язмышлар. 



Хак юлга бу бер дә охшамаган, 
Нәрсәдәдер монда ялгыш бар. 
Без китәсе. Шулай килеп чыкты. 
Тик, күңелдә кала ярасы. 
Бар дөньясы дөрес түгел кебек. 
Үзгәртергә юк бит чарасы. 
Шыксыз, көзге болытлы көн нде, 
Яңгыр снбә-сибә җил улый. 
Көйсез-өйсез киләчәкне күреп. 
Авыр гына шулай Җир сулый... 

6 
Без китәбез. Без яшибез ерак, 
Тәмле ашап җылы урында. 
Гамьсез генә яшәп булмый никтер, 
Уйлыйм һаман авыл турында. 
Авылдагы соңгы дусларымның 
Күзләрен бер кайтып күрәм дә, 
Юк булса да, гаебем бар кебек, 
Үзем аңламаган күләмдә. 
Сәер инде. Мин әллә кем түгел, 
Көч-куәтем чикле-чамалы. 
Гомер юлым чуар, ачы, кырыс, 
Язмышым йөз төрле ямаулы. 
Азмы читтә гомер итүчеләр, 
Тәмле ашап, җылы урында. 
Моңсыз-көйсез җырлар тыңлый-тыңлый, 
Уйламыйча авыл турында, 
Кыйбла чишмәсендә1 Җир сулышын 
Ишетми дә, күрми, белми дә. 
Гаепсезләр гаеп гизгән чакта, 
Гаеплеләр сизми берни дә. 
Күпме авыл тын тәүфыйгы белән 
Денсез чорга килеп бәрелгән. 
Тик, бар иде, бар иде бит куәт, 
Араларлык үлем хәленнән! 
Бар иде бит, бар иде бит форсат 
Сүз әйтергә авыл турында! 
Никтер, кайчак, тәмле-җылы түгел 
Тәмле аш та, җылы урын да... 

7 
Йорт аралаш түрә чыккан бездән, 
Алтын куллы, тырыш, белемле, 
Сүз үтәрлек куәт ияләре, 
Эш кырырлык маллы, керемле. 
Гаеплисем килми беркемне дә. 
Барыбызның коче чамалы. 
Авыл көне бер дә җиңел түгел, 
Язмышы да ертык, ямаулы. 
('<•( K<iiiuipA<i ч.мср, нвы\дашлар? 
МмгГОПт 1'ш I Оерга без йордек! 
1>.ф \I.IK ШМП НМ егып салыр 
Авыл сабыйлары өч бөртек... 
Чшк.> MI it'ii r.i\ \лр күчерәсез... 
Җиңел булмагандыр язмышлар. 

Лиы ШМ 

В 
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Шул ук көндә авыл үлеп бара... 
Нәрсәдәдер монда ялгыш бар. 
Күкрәгенә биш алмасын кыскан 
Ябык кына сабый гәүдәсе. 
Ул йөгерә, тик, артыннан куа 
Ялгыш юлның кара шәүләсе. 
Безнең авыл күпме түрә биргән -
Таза, матур, тырыш, белемле. 
Ләкин читтә, читкә түгәбез бит, 
Авыл биреп калган керемне! 
Үлсә үлә, ләкин, биреп кала 
Барыбызга зиһен, тазалык. 
Үлсә үлә... Соң инде, соң ... 
Нишләдек без? Нәрсә карадык? 

8 
Килер бер көн — озын, озак бу юл 
Ике якка кинәт ярылыр. 
Бу ялгыш юл. Чарасы юк аның. 
Килеп җитә ул көн барыбер. 
Бар дөньясы дөрес түгел кебек. 
Төзәтерлек юк бит чарасы. 
Ерагая авыл, якынайган саен 
Минем белән сабый арасы. 
Ни эшләдек? Нәрсә карадык без? 
Нинди олы байлык югала... 
Ничек кенә җимермәделәр бит. 
Тыгып алып утка, суга да. 
Кайткан саен, дусларымны күреп, 
Онытылып, иркен суласам, 
Киткән саен, никтер, бөтенләйгә, 
Бөтенләйгә инде хушлашам. 
Җимерелгән нигез, әнкәм монда кала. 
Күршеләрем кала, йөрәгем. 
Каберем дә шунда калсын иде... 
Бу васыять — соңгы теләгем. 
Бәлки, файда бирер авылыма 
Каберемдә торган исемем. 
Бәлки, мин дә бик тиз онытылмам, 
Гасырларның кагып ишеген. 
Киткәндә дә, якты мизгел булып. 
Күз алдымда торыр иң элек -
Урам аша, биш алмасын кысып. 
Бер сабый кыз килә йөгереп. 

й, 



•ук^эдмэ эвэгЬг 
дЧәчмә әсәрләр 

Ай г ө л 
Ә хм ә т г а л и е в а 

ХИКӘЯЛӘР 

Кайтаваз 

Каяндыр ишетелер-ишетелмәс кенә мом ап.ма иде Урал гавынын гашлы 
итәгендәге мәгърур кыяфәтле сылу каеннар шавынов илеме ул, аллө инде тау 
күкрәген ярып, кылтык кыиар ганышыбелән челтерәгән инеш агышында илеме 
- ничек кенә булмасын, колакны иркәләгән әлеге ион ган калырлык иде 

- И Ходай Тәгаләнен кодрәте1 Җирдәге оҗмахтыр бу. балалар. *• Ана. 
машинадан төшкән ШӨЙгө, аякларының авыртуын ла онытып, тир.» ч к in ы 
илаһи матурлыкка текәлде Үзе ГОМер бакый кыр аала ягында яшәп. күккә 
ашкан тауларны, таш өстендә бии-бии аккан инешләрне гәүге гапкыр 
күргәч, сокланудан телсез калды Яфракларын жәйге җилдә җилпәзә 
урынына лепердәтеп. иркәләнеп серләшә серләшә больл lapra үрләгән 
агачлардан карашын аермый гына. берара билен уып торды Ча I 
күренмәсен әле цигөндәй ак яулыгын маңгаена ук гөшерел кысыл 6 
кам ivчын төймәләде. 

Кия ис белән кы |ы исә жые гма ӨСТӘ I бе ган урын ысларны җиргә куеп, 
табын әзерләү хәстәренә керештеләр Аларга ни б\ якларга беренче гапкыр 
гына килүләре түгел шул. тау түбәсен,' карап авы | ачып гормас [ар 

- Әнкәй, әйдә, тау елгасына төшеп, юынып меник гө чәйлЭп алырбы i 
Әлләни озакламабыз, ят җирдә кем китеп чыкмас 

Ана. КЫ 1ЫНЫН С\ ieil ҖӨПЛӘП 
- Шулай балам юл кешесенең юлда 6j туы хәерле дип өстәп 
- Ашыкма, иркен I.ш ял ит, әби, лиле кюп) кеше. кечкенә i 

кыяр-помидор кыз гыры II.HI гавык пәрәмәч ише ри 1ык геэө гезә. - Әле 
күлгә барып җиткәнче, күз күгәрер Рәхәтләнеп аякларыңны язып ал 
кузгалырга җитешербез. 

Сонгы елларда ананың аяклары сы нан интектерә и ie. шуна u кичне 
белән кызы уэлөре йөрергә яраткан гозлы м ггөалыл барыр! а күндер 
Карчыкны юлеракльпы ару талу куркьпчади мәчесен гавык-чебешлөрен 
сылтау игеп киреләнде Янәсе күрше күләннең генә күз колагы җитешмәс 
Дөресен әйткән ю балаларына артык мәшәкать i\ сырасы ки мәген и к о ал 
кетенең олыларҷ Ешьлөрнеке яшьләрчә (игәндәй Шулай ы ай-ваена 
карамыйча тәки ^ пәренекен итге rap кияве м.ннинанын арткы j пыр) ычына 
йомшак мендәрләр гүшеп, анам патшабикәләр урыны әзерләде кызы 

Айгол ӘХМОП \ 1И1 П\ чп-чы вБояытта - . чтютч/' 
.титры ТРЯщучыял еы Чаллыда мат 



жәһәт-жәһәт юл төенчеге хәстәрләде, йорт-кураны күршеләргә тапшырды 
Төн пәрдәсен ертып, тан нурлары шәпләнә башлаган сәгатьтә юлга № 
к> калдылар « М и Ш кадерләгән кебек, үз балаларыгыз сезне кадерләсен» 
- ананын юл догасына изге теләк-фатихасы кушылды. 

Ана Һәм кы s гөлҗимеш куаклары белән кайматанган сукмактан җитәкләшеп 
су буена төштеләр Дуамалланып, ярсып аккан елганың боздай салкын суында 
бнт-кулларын югач. арыган тәннәренә мизгел эчендә к ө ч . сихәт өстәлгәндәй 
булды, ананын ирен читендәге буразналарына якты елмаю эленде. 

- И Ходайның хикмәте! - А н ы н соклануы, сөенүе, рәхмәте шушы 
сүзләргә сыйган иде 

Кызы эндәшмәде. Кайнап торган елгага карагач, авылның язгы ташуда 
кодрәтле дәрьяга әверелгән, җәйләрен чыпчык тезеннән генә булган нәни 
инеше, әнкәсенең яшь. үзенең сабый чагы күзалдына килеп, к и н ә т кенә 
күңеле нечкәрде. Кул сузымы арада гына иде ул чак, керфекләргә эленгән 
яшь пәрдәсен бармак очы белән тирбәтеп җибәрсәң, аермачык булып, тып 
итеп каршына килеп басар кебек иде... 

Яр куенына язгы ташудан боз кисәкләре, чыбык-чабык, салам чүпләре 
сыенып калтак Авыл башындагы атле-матле агач күперне, һәр елдагыча, ташу 
^ 1С белән алып киткән; аргы якка чыгыйм дисән, үз кыюлыгыңа чытырдатып 
ябышырга һәм өстенә кадәр су менеп җиткән торба-басма аша тәвәккәлләргә 
генә кала Карлан арчылып кына килгән бакчанын капкасы ачык калганмы, 
ишек алдыннан чыгыл гайтанмы - бүген-иртәгә бәрәнлисе олы сарыклары 
ниндидер могҗиза белән аръякка ук килеп чыккан иде. Хикмәт димә инде, 
шунда бәрәнләп тә куйган җитмәсә. Кемдер күреп, хәбәр итүгә, әнисе зур 
кунычлы резин итекләрен киеп, өйдән чыгып та чапты Сабыйлыгы беләнме, 
кызык күрергә оме: юнепме, кызда анын артыннан иярде. Әнә анын әнисе, 
аш ы га-кабалана инеш буена йөгерә Шундый яшь, җитез, чәчләрендә көмеш 
бөсларнен ие дә юк әле Аръяктагы сарыкның бертуктамый ачыргаланып 
мәэлдәве, к\ I күреп ияләнгән бер карыштык инешнең олы дәрьяга әйләнүе, 
әнкәсенең басма башында икеләнеп, чарасызлыктан кулын угалап торуы 
сәбәп булдымы к ы ш ы н күнсленә кинәт кенә шом йөгерде. Баема дисән 
катере калырлык бу торбага аяк басса, әнкәсе таеп китәр дә каралып күренгән 
әлеге төпсез дәрья аны мәңгелеккә йотар кебек тоелды кызга К и с ә к кенә 
чәч [ипләре тирләп чыкты, аркасына исә салкын йөгерде. 

- Әнкәй' - К ы з н ы ң ачы тавышы инеш буен яңгыратты. - М и н куркам, 
теге якка чыга күрмә' 

- Бәрәне жәл бит, балам, алчыкыасак, ишен үлә бит нарасый Ходайга 
гапшырып, чыгып карыйм 

Б\ ярда күзләрен чытырдатып йомган кыз секундларның, минутларның 
никадәр озын икәнен шул мәлдә аңлады Әнкәсе яңа туган бәрәнне пөлтә 
изүенә тыгып, теге ярдан басмага атлыйм дигәндә, янә бер үлеп терелде 

Баласыннан аералар дип коты очкандыр, әлегәчә ярда арлы-бирле 
йөренгән сарык кинәт кенә жан-фәрман су буена атылды 

- Әб бу инәЙләр Бала дип бозлы суларга төшәргә дә әзер шул 
- Әнкәсе, бәрәнне күкрәгенә кыскан килеш, көйле тавыш белән сарыкка 
эндәште - Төч-төч-төч. кил әле, җанкаем, көтеп кенә тор менә шушында 
сине дә чыгып алырмын Язгы суларга төшеп әрәм буласын киләмени' 
бәрәнеңне ятим качлырып 

Малда да адәм акыллары бар диярсен: сарык бертуктамый кычкырса 
кычкырды, үзе басма башыннан кузгалмады. 

Әнкәсендә куш йөрәк микәнни сон - башта бәрәнне чыгарып, кы (ңын 
куенына сыендырды, аннан, каяндыр килгән көч белән сарыкны ябык 
иңнәренә сатып, тагын басмага аяк басты. 
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Әнкәсе белән ике арада, күп булса, ун-унбиш алым ятканлыр Ул 
аранын чакрымнардан күпкә озын һәм карышлардан күпкә кыска икәнен 
кыз сонрак. үсә-үсә аклаячак. Әлегә - якынаймый тилмерткән ике яр 
арасы. Әнкәсенен суга карамаска тырышып, аягын шуыштыра~ш\ыштыра 
ипдөп кенә атлавы, җилкәдәге сарыкның тыпырчынып к>юы. б) икәүне > i 
кочагына алырга теләгәндәй, инеш слынын гөрелдәп агуы кызнын котын 
очырды. Баягы кебек ку ten йомып утырса, внхвсс б.кма өстеннән юкка 
чыгар һәм ул шушы бәрәнне кочаклап. яр буенда гына түгел, гомумән бөтен 
җиһанда берүзе калыр кебек тоелды Кыз уз-үзен белештермичә. к> шәрен 
шар ачып, кинәт сикереп торды да. бәрәнне җиргә яткырып Басмага габя 
атлады. Дөньядагы ин газиз кешесен югалтудан курку хисе өстенрәк булып 
чыкты аяклары торба өстеннән бер ике кечкенә алым ясады 

Шул мизгелдә ул әнкәсенен куркудан күгелҗем төскә, кергән м юәрен 
күрде, анын «Кермә!* лип ышыр.ипклндаи тешен кысып Эндәшкәнен ишетте 
Һасма өстеннән тасмадай шуышкан агымга не ien карауга, башы өй 1әнеп 
кипеме ,. дигәнче карасу ташкын аны уэ кочагына алды Кадганында 
төш белән өн буталды. Ташудан сон тынычланырга ө термәген инеш-дәрья 
йөзендә әнкәсенен лапы якын куздарс. генә чагы или (ай 6) i ш 

...Елгамын икс яры болытларда кушыла икән Алай гисән, > i болыт lapra 
нигәдер аларнын өй исе, өй пасе сенгөн кебек Ул болыт врдаяна гуган бөрәннен 
бөдрә ионы да чагылган кебек Ул болытларга әнкәсенен «Әй 6) инайлөр Бала 
лип бошы суларга да төшәргә әзер шул-дин йомшак кына кабал швы i . 
кебек Кечкенә кызчыкнын ic.i.iii л.\ (урларча итеп «Әнкәем^ гадизкәем, 
КИРӘКСӘ, мин лә синен өчен утка-суга керермен* ДИЛ > ВДДЫНа ПЫШЫЛДавы 1.1 
кайтаваз булып болытлар итәгенә барын бәрелә кебек 

(оныннан, авыл ч;иiкы б) вакыйганы «үзегез генә гүтел, малларыгыз 
да күлмәк киеп тугандыр» дип шаяру канаш искә ГӨШерГӘНДӘ, кышын 
башында бер генә сора) бөтерелә иле гаҗәп, •< j i сарык бәрәнләгәнче 
аръякка басмадан ничеклөр чыкты икән ' 

Мен,» хәзер, гау елгасының шомарып беткән [ашлар осленнән i\ II.HI 
дулый акканым күзәткәндә кышын кунсленд ere сорау гагын баш 
к.1 IKI.II'11,1 гаҗәп, .1 ул сарык аръякка басмадан ничеклөр чыкты и 

Балам, лиле ш> шак әнкәсе кышы уйларыннан б̂  шереп Kwnj 
аптырагандыр .шла. киттеләр ia югалдылар он горгандыр герке иик_бу 1маса 

Әнкәй, сукмакка чыгыйк га, гаудан аркага кочтырып менгерермен, 
аякларына көч КИЛМӘССН 

Инде болай ю бөтен авыл калкы «КЫЗЫН белән киявең ку i 
i i.in.t к\ гөреп йөртә* иш аһ итеп сөйли, балам Ананын гавышы калтырап 
kHiTT. ут. бәхеттән мөлдерәмә күзләре гашып гугелә күрмәсен w 
башын югары ч гөреп бө \рө бо п.н ирга гекалде Шулбо ил lapra гүбәләрс 
гигөн мәгърур raj up. әйтерсең, л\[л горур ач ы ал 1ында баш ияр. 

к и н, и кенә чүгеп тәбәнәкләнеп куй ш Ә ie генә texep әйтеп, шау шшып 
утырган агач яфраклары ta, «бәхеттән елыйлар микәнни* иш аптырап, 
бермәдгә ii.ni калды Хәтта га) елгасынын гөрелтесе ia шул мизгелдә 
гукталгандай гоелды Гүя барысы в каяндыр ишетелер ишетелмәс кем.. 
булып агылган, колакны иркәләгән моңга, җил канатында ги 
кайтава ira мөкиббән и w 

К о т к а р у ч ы 

Kc^t^K тибрәтеп язга бакса u м.шшын алыш бирешсез генә җиңелергә 
исәбе юк иде бугай Югыйсә кичтән аяк асты гөмам җепшекләнеп һавага 
яз исе iip.iii.in адәм балаларының күңелендә в ниндидер иләслек яңаруга 
[өньянын уянуына, яшәрүенә өмп пәй в б) дан и в Ә буен кышмын мәнге 

http://ii.hi
http://iki.ii
http://ii.ni
http://iip.iii.in


кмтмасп «индий к н н ц ю n n күр айв una урамы п ал гүгел шуып 
иo ln^нa,ь>кмнI,.н.к\lslЯlЪlкм],leь]нльl^\^L'Ыli.Гxlp^lакo'Ll;)pы}lмl.l.tx^pьlMl.ll^l^l,l 
1миырлалнм1дмәсә.оилә1енә\тир\ын хәерле. Хәер. күпләрболаЙ да. башын 
комгаяиирген тәнә кошыдай, тирә-яктагы буранмын бәла-каисыңлүен көтеп. 
[Ыиыч кына бикләнеп утырырга байтактан к\некте инде. Ү з биләмәсенә генә 
зыян килә күрмәсен каганнар нигә шунда чукынып китми . 

— Ком сибештереп керәм азе. Бала-чаганынтаеп егылуы бар. - Ибраһим. 
оер кулы белән иске күфәйкәсен төймәләгән, икенчесе белән киштәдән 
колакчынлы бүреген ЭЗЛӘП маташкан жиреннән хатынына эндәште. 

Рәйханә ждн кебек кергән гөлләренә олы якта су сибә иде, бусага аша 
гына кырк\ җөмләләрен ыргытты: 

— Синең шул булыр имле Ишегалдына таратсан житәр. К и р ә к кеше 
үзенекен үзе белер әле Тавыкларга дигән комны к ы ш буе авыл урамына 
ташып бетердең бит имле1 

— К ү п сөйләнмә' - Ибраһим чат куна башлаган кашын мәзәк сикертеп, 
жавап кайтарырга өлгермәде. Рәйханә, тәрәзәдән урамга күз ташлагач, 
итәгенә ут капкандай чабулап, бу якка йөгереп чыкп.1 

— Тәки тынасылары юк! Тегеләр бугай. Трактор хәтле машина белән 
килеп туктадылар. Ибраһим дим, базга төшәсенме әллә? Шәһәргә к и т к ә н 
иле диярмен. 

Карты бераз икеләнеп торды да. кулын селтән ишеккә юнәлде. 
— Без күрәсен кеше күрмәс, гомер буе качып йөрер хәлем юк. Капканы 

ачып керәм 
УЛЧЫГЫН к ш к ә ч Рәйханә аны; эченнән белгәннәрен укый-укый тәрәзәгә 

капланды Җиденче дистәсен ваклап килсә дә, карты егетләрчә төз гәүдәле, 
һаман ла җитез хәрәкәтле, шулай ла әллә бозлавык булганга, әллә борчулы 
\и Lip бимазалаганга, бу юлы ул аягындагы чүчинкәсен шуыштырып кына 
.п 1ыи иле Тимер бикне ычкындырырга ашыкмады бугай, бертын башын 
иеп \рынында каккан казыктай ГОРДЫ, аннан сон гына чакырылмаган 
кунакларны каршыларга дип капка төбенә чыгып басты Күп тә үтмәде, алып 
гәүдәле ир заты белән анын әшнәләрчә чөкердәшеп кереп килгәне күренде. 
Артларыннан яланбашлы, алтын чәч бөдрәләре тун якасына сибелгән урта 
яшьләрдәге бер хатын да атлый иде Рәйханәнең күзе хатынж>ш без үкчәле 
итегенә гукгалды «Әтекөем, монысы ниндөй көяз курчак тагын?» Биек булып 
үскән яраннарын ургаырак шуыштырды да йөзен шулар арасына яшерә 
төшеп, янә ишегалдына күз ташлады Ниндидер кызыкка тап булгандай, 
өчесе дә ишләрен балкытып елмаялар, алып гәүдә вакыт-вакыт Ибраһим 
өстендәге алама күфәйкәнен җилкәсеннән кагып ала, тегесе нәрсәнедер 
раслаган шикелле, бик канәгать кыяфәттә ияк селкеп тора. «Ибрайны әйтәм. 
Ата каз урынына муенын суза-суза артына борыла, иблис токымы. Сары 
маржа күрдем дигәч тә-> Рәйханә, читкә тайпылып, ишек катындагы олы 
көзгедән үз кыяфәтенә карап алды А н ы н өстендә тутырган тавык кебек 
гәүдәсен, ташып торган күкрәкләрен тагын да мулрак күрсәтүче аркылы 
сызыклы яшел халат иде, җәһәт кыланып, йокы бүлмәсенә кереп тә китте, 
ә дигәнче халатын изүе чигүле зәнгәр күлмәгенә алыштырып та чыкты. 
Башындагы әби яулыгы да шкаф киштәсенә очып, кынага буялган чәчләр 
өстенә гегендө-монда ашка барганда гына киелә торган кечкенә калфаклы 
өрфия яулык менеп кунаклады Ибраһим гор-гор килеп кунакларны өйгә 
әй [әгәндә, Рәйханә хәтта бит очларына кершән тигерергә дә олгергән иде. 

— Карчык! Карчык дим! Рәйханә! 
Яшен алтмышның теге ягына чыкса да. кемнең генә карчыкка .»иләнәсе 

килсен - Рәйханә тешен кысып баш чайкады «Кеше алдында булса да шулай 
ПИМӘСВ •• Vse. Йөзенә май кояшы яктылыгы кундырып, кечкенә якка чыкты. 



— Элла үзе бака төшеп качканмы лип торам - Ибраһим. Рәйханәгә 
ишарәләп, аңлатма бирүне кирәк тапты — Ну. апай. к>рыктык. дөресен 
әйтим! Баштарак милиция-чазары. аннан киналагы кебек адараваЙ, 
ЖегСТЛӘре капка каккач ион Мин әйтәм, берәр мафиузи булгандыр, мине 
лә винават итеп калдырырлар, сул юлында йөртерләр 

Алып гәүдәле ир ачык елмаеп. Рәйханә ислән исәнләште, елтыр 
ботинкасын салгач, ике куллап күреште лә: 

— Менә. коткаручымны үз күзем белән күрим лип киләсе иттем 
Хатыным Гөлсинә белән парлап киллек әле. 

Рәйханәнең сары маржа дигәне дә якты йөз белән татарча исәнләште. 
алай гына ла түгел, «и-и апа җаным» дип. иннәреннән үк кочып аллы 

Коткаручым дигәч үк аңлаган иде Рәйханә: чакырылмаган кунак й к Яна 
ел алдыннан ук Ибраһим тарган вакыйганың герое иле Исән калган икән, 
РӨХМӨ1 гөшкере Болай булгач, һәр ишек какканнан куркып яшә^тәренә 
дә чик куелыр, могаен. 

— Ой. мактал кына йөрисез икән. газ миченә бәрәңге шәңгәсе гыкканыеы 
Әйдәгез, әйдә. чишенсче) лә гүргә үтеге i әле лип күгәрчен урЫНЫНЯ гөрли-
горли. Рәйханә кунакларны о ты якка дәште — Ни агынны кем ШЮӨМ ДӘ 

— Мансур булам. Рәйханә апа Хәзер. аин МОЫСН1 - Мансур гүш 
кесәсеннән телефонын алып. кемгәдер -әйбертәрне оны керг» лип әмер 
бирде дә башта хатынынын тунын салдырды, аннан ү юнен Ш 1Ы курткасын 
ел.И.Л1 ишек катындагы шкафка элде Рәйханә иса Гөлсинәнен шфа 
буй-сынына күз гашлал, игеннән гена көрсенеп куЯ гы Кеше хатыннары 
нәрсә ашап КЫНа яши икән сон ул. менә ШКЫӘ1 ' K)i ыйсө, яшь /КИ ЕКСНЧӘК 
гүгеллеге лә күренеп тора. кырыктан өсләдер һулмалы ипле Рәйханә \ ie 
беренче баласын тапканнан сон >к чүпрөсалган камыр к\к кабара башлаган 
иде. күпме кызыкса лл галчыбыктай нәзек билле чагы .имәнеп кайта 
алмады, хәерле булсын Югыйсә авыл җирендә \лшн кызнын артына 
утырып юра алганы бармы' Иртәдән кичкә кетле вягөсте әйләнәсен-
|у.11анасын. иптән башын бушамый әле малы әле бакчасы әле вш-суы 
ДИГӘНДӘЙ ЮК пиле. КуТШС КӨрӘКВт [ӘНСӨН 08 КИМеЫӘСӘ КИМеЫӨС икән 

— Лием өстәлне гел якка әзерлик, уртага күчереп куй Калганын 
бе * ионда кы шар үзебез карарбы >, вйеме, Гөлсинәкөем? Рәйханә нн ie 
чәчләренә чал кунса ла. яшь чагыннан \к ки и.ш гадәте буенча, иренен 
башка \л1 ын к ы (.тар тр.кенлә янәшә басыл горуын I.I күтәрә а шый и к 
ук кебек кадалган карашы бе 1ӘН Ибраһимны ш менә ил я ына шатлы 

Рәйханә апа безнен бера i күчтәнәчләр аә бар иле. шофер алып керсен 
инде. яме? — Гөлсинә бо H.IH шнгыравыдай юп юнгәр к\ төрен тырып. 
РәЙХаНӘГӨ елмаеп каралы >л лл б> ЕМаДЫ ӘЙ КШСГС ачылып ЖИрӘН ИЫеКЛЫ 
егетнен кулында] ы олы олы сумкалар идәнгә га с ик 

— Әгеквем! Боларге ӘЛЛӘ Ярты Чаллыны сыйдырды! ы (мы ни б) ' Ибрай вим 
кгасы Ибраһим! Күр әле шкале! Рәйхане вне һаман ишек аша ташылган 
капларга сумкаларга гекалеп шаккатып калды И Мансуркаеы пиклар 
болай мәшәкатьләнәсе иттегез ипле щ кап м pacxyi шшд! Карале, шуферын 
ia керсен әле чәйләр төр, жмдңчмр Урамда кангырап утырмас бил инде 

Ж.И i мыек 
— Все нормально, апа'Минем барысы ia ̂  к-мСч :ән чәй [Ә музыкада 

дип lemeii елтыратып елмайды лл \\\>:i\ җитезлеге бе юн чытып га югалды 
— Ул үз урынын белә. — шн ирен чите белән көлемсерәп, Мансур 

Рәйханәга борылды V юге i карарсы i инде, монда ри вделар и б, юклөр 
дә Чын күне мән лип каб) i И 

Катын кызлар гер гөр килеп әйбер кл\\\ белән булашкан арада И 
и ас башын алыштырып, Мансурны кунак Ь\ швеена пеште 
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— И апай. бодай зурлыйсы түгел иле имле' Ш\ пет re апалар түгеп... 
— лия-лия. биек гөлләргә күмелеп \тырган диванга ымлады. 

— Гомер кыйммәтрәк. Ибраһим абзый Син булмасан. аъзә канчан жир 
астында ятасы кеше илем бит Аннан, менә моны да урнаштырып куй әле. 
- Мансур куеныннан конверт алып. Ибраһимнын кулына сонды - Ьерәр 
кирәк-яракка тотарсыз 

Ибраһим корт чаккандай конвертны кире этте. 
— Кит. апай. кеше көлдермә. Кесәнә тыгып куй берүк, эт итеп сүгеп 

ташлаганчы. 
Мансүр хатыныныкы кебек үк зәнгәр күзләрен балкытып, йөзен тутырып 

елмайды'да урыныннан кузгалды, стена буендагы сервантның пыяла ишеген 
ачып. конвертны чәй сервизы астына кыстырып куйды 

— Сина кирәкмәсә. Рәйханә апа тотар, хатын-кызнын кирәк-ярагы мәнге 
бетми аның Башка бу турыда сүз кузгатмыйбыз. Ир. күзләрен хәйләкәр 
кысып, зат ягына чыгып китте. 

Өй хуҗалары өстәл тирәсендә ыгы-зыгы килгән арада Гөлсинә ире 
янәшәсенә килеп утырды да колагына иелеп, ялт кына: 

— Акча бирдеңме? — дип сорап алды 
— Бирәм дидем бит — бирдем. 
— Ничәне? 
— Ярыйсы гына. 
— Саранланма, тагын бир. Аның хәтле генә чәчбикәләренә дә 

туздырасындыр. 
Мансур ялт кына хатынының бит очыннан үбеп алды: 
— Нишләптер дүрт ай буена ул чәчбикәләрнен берсе генә дә килеп 

хәлемне белмәде! Ничә карасам, аяк очында син утырдың! 
Өстәл-урындыклар белән әвәрә килгән җирдән, аш бүлмәсенә чыккан 

арада Рәйханә дә пышылдап кына: 
— Ибрай лим. карале, акча-мазар да нитмәгәндер бит? — дип баядан 

бирле телен кычыттырып торган соравын бирергә ашыкты. 
Хатын-кыздан сер яшерә алам дигән ир-ат дөньяга тумагандыр, 

мөгаен... 
— Борынын этнеке белән бер. билләһи... Сервантка куйды. Алмыйм 

дигән идем. ике сөйләшерлек итмәде. 
— Китчәле. биргәннең битенә бакма ди. Берәү кадер итеп биргәч, сал да 

куй. Күпмеләп икән? — Рәйханә кабалануыннан кулындагы кайнар табасын 
әйләндерә язды. Кызарып пешкән шәнгәне олы тәлинкәгә бушатканда 
бармак очларын өтеп алуын да искәрмәде. — Халадилниктан ак майны алып 
бир әле' Берочтан май канатын да! Житәрлек булса, тәрәзә пәрдәләрен 
азыштырыр идек. күптәннән Сәлимәнеке кебеккә күзем кыза иде... 

Ибраһим суыткычтан касәгә сачынган майны алып. шап итеп өстәлгә 
куйды да: 

— Карчык! Кесәсенә кире тыктым җибәрдем булыр! Эшеңне бел! — дип 
төксе генә дәшкәч, кәнфит, бат савытларын тотып, затга юнәлде. 

Күчтәнәчләрне дә кайсын кискәләп, кайсын турап, кайсын бушатып 
тезгәч, өстәл тәмам туй табынына әверелде, сыйдан сыгылып тора башлады 
Түр башына Мансур алып килгән затлы коньяк та менеп кунаклагач, дөнья 
бөтенләй түгәрәкләнде Ибраһим уймак кебек кенә өч рюмка куйган иде. 
моны күреп. Мансур ана сораулы караш ташлады. Аны сүзсез аңлаган 
Ибраһим: 

— Апагыз эчүен ташлады бит. кадироватса итте. — дип шаяртып 
куйды. 

— Кит. карт шайтан, кеше ышандырырсың Үз гомеремдә б е р стакан 
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аракы эчтем, анысы ла син жүләрне тыңлап Үлгәннән калдым Әнә. мина 
сок салыгыз, сезгә иптәшкә чәкештереп утырырмын. — лиле Рәйханә, иренә 
терсәк белән төртеп аллы ла янына олы бокал китереп куйды 

— Хатын-кыз эчсә. эш харап икән ул. Мансур энем — Ибраһим ачарга 
лигән шешәне кунакка сузып, башын чайкады — Авылга карарга гыйбрәт 
хәзер, ир-ат айнылы. хатыннар егылып эчә башлады Өйне лә уйлау юк 
баланы ая Ирне әйтәсе дә юк инде Эчәләр, апай Жыинаулашып эчәләр 
Шулар янына хатынлы ирләр ияләшеп ничә сиыия таркалды Сабакы 
белен бер Г)ит ул хатын-кыз. әнә безнен хәзерге чапырыш күршене әйтәм 
әле Өч баласын ике ирендә калдырып килгән дигәннәр ие. монысыннан 
тагын бала тапты, тагын ташлап китәр инде Ике күзендә ат тоягы \йнап 
тора минсинәйтим 

Иренен бу сүзен ишетеп. Рәйханәнен лә күзенән яшен уты сибелде 
— Карале моны. әйтәм аны жәй житсә. бакчага су сибәргә кирәк лип. 

колонка төбеннән керми, шул хатынның күзенә чекрәеп карап тора икән. 
кар] шайтан! 

I в 1СИНӨ к ы п - к ы и.! i иннеккә буялган иренен салфетка белән сөрткәч. 
ки га келә Рәйханәгә төбәлде. 

— И Рәйханә апа. Ибраһим абыйны күз карасы кебек саклап кына 
яшәгәнсеңдер, әйеме! — диде ул сүзне шаяруга борып 

— Гөлсинәкәем. ир-атны алай гына сакларсың, бар! 
бу масамы " Безнеке егерме биш ел районга йөреп «Скурый» шоферы булып 
.in 1өдв янында гел япь-яшь споралар ни iep б) п.шып V 

ускэнкэем. Кайтып сөйлвйменн ул сина Яшь чагында күнеш ач) прны 
ярата иде абза] ы i көэер гене комы коела башлады — Рәйханә үч алган 
кыяфәт гә иренә кинаяле елмайды да кунакларны кыстый кыстый сыйларга 
ю i ы и 11.1 Гвлсинөнен рюмканы ирен чите белән генә урт ип куюын күреп, 
узенен НИ рәвешле кырлы стакан белән аракы эчкәнен исенә төшер к* ое 
\\ кӨ .1 МЫЙЧ I кычкырып ки 1сп ХИбврДе 

Элегрәк авыл жирен лә кышларын мал суйгач, п/рлал аш уткаен, оер 
береңә кунакка йвреют, галете бар иде Ибраһимнар оер көнне 
боза) суеп, күрше-ТИрвне пика рЗШТе, икенче көнне каршы күрШ( 
мәжлескә кер \с [өр Иркен отпуск вакыты шуня күрв иркен 
Гармуннар белән җырлашып дамзәм суын ввыэ ите нте утыра торгач. 
ГӨН уртасы КИТКӘН иде Ибраһим ничек ӨЙЛӨренӨ чыкканын щ чишенеп 
урынга ауганын оя кетер [өмөде Иртән уянып килем 
газаплары гарелган иде Күзен ачкан уңайга ирнеи кар.ппы чашнынык 
чәчкәле күлмәгендә берегеп катлы. Гәүдәсенең гулылыгыннаи качып 
учка сыеп oei. ipi. in нечкә бил яоаргя маташуымы путалы күлмөкке 
\ 1111.1 китә инде Рәйхянеяен Күр пиче иртеден горыл байбичә 
кейзләнмәсө Хәер хатынын и е п халаттан гузган чеч баштан күргенс 
бармы Ибраһимнын ' Кайчан карама үре п.-н озын го шмыш оми гүбөсснө 
ini.tini.i4 ясал кыел куяр Очсы лы гына ситсы алып кашыр па айве кияргә 
үзенә өледөн әле матур күлмәк тетеп гашлар Менә хәзер да йөзен чытыл 
кына йою 111Н гор] in ирен үчек rai вн дай к ipa лир юкке их им кы ш i 
чәчкәләр т ө ш к ә н яна күлмәген киеп аш 6\ [мөсен да бетере ю Я 
кебек \ i ЯССУЫ ка дар киң клеш бе юн би ien буып куйыаса ^ои 

Ибраһимнын чатнап башы авырта и я Җитмәсә ге к кибеп -
iiiK.iM I ябышып каткан иярсен Олы чүмеч белән сап салкын чишмә суы 

чөмерсен и к- ю шушы МИН] I 
Кая каты men чөй ясал I Ирнен гавышы 

кар м.п ыл чыкты 
— Нәрсә атасы баш >'\си.< гукран оя килим > кереп 

http://oei.ipi.in
http://ini.tini.i4


каңгырткандай көйләп кенә эндәшсә дә. Рәйханәнең ирен читләренә 
кинаяле көлемсерәү эленеп калды ., 

— Син сон Үзен эчеп карамагач... Кеше хәлен аклыйсыңмы. 
- Ибраһим б\ минутта бөтен дөньясына ачулы иде, хатынына да гомер 
6j юнанча дорфа итеп эндәште Ынгыраша-ынгыраша урыныннан торып. 
чәйнек борыныннан гына су чөмерде. Аннан, борын астыннан мыгырдана
мы! ырлана. тагын караватка килеп ауды. 

АЧУЫ чыккан Рәйханә дә түзмәде: 
— Эчмә, кем куша сина! Салган берсен каплап барырга дигәнме 

Житмәсә. күзеңне тондырып каршыдагы хатыннарга карап утырасын, мине 
адәм \\ры итеп! — дип кызган табага май өстәп жибәрде. 

— Караса..! Кеше хатыннары, ичмаса, синен шикелле кеше эчкәнгә йөзен 
чытып утырмый, эчә дә, көлә дә белә. Утырасын шунда кара көелеп. минем 
кабыргага төртеп. Әйтерсең, мин барып чыккан алкаш... Әллә нигә бер ярый 
инде ул Бүтән хатыннар шикелле бер рюмка аракы эчә алмаганыңа мин 
гаепле диярсең. — Ибраһим сүз көрәштерүдән тәмам усалланып китте. 

Рәйханә бу юлы бик тыныч тавыш белән: - Эчә алам, нигә эчмәскә. 
Эчәргә теләмим. Хатын-кыз башым белән шул зәхмәтне күтәреп утырырга 
Кит. гыйбрәт, — диде дә чәйнеккә чишмә суы салып, газны кабызды. 

Аның һәр сүзенә, һәр хәрәкәтенә жене котыра башлаган Ибраһим 
бөтен көчен жыеп урыныннан сикереп торды, кухня шкафының өске 
киштәсеннән яртылаш бушаган шешә үрелеп алды. Аны өстәлгә шап итеп 
утыртты, чәчәкле чынаяклар яныннан кырлы стакан китереп куйды. Төбе 
күмелерлек итеп кенә аракы салгач, күзләренә кот кунгандай булды, эһ 
дигәнче авызына бушатты. Аннан стаканны тутырып аракы агызды да 
хатынына сузды 

— Эчә алам дисеңме? Синме? — диде мыскыллы тавыш белән. — Мәле, 
күрсәт, төбенә кадәр! 

— Котырдыңмы әллә? Бар әле, теңкәмә тимә, эч тә менеп ят. Колагым 
тынычланыр. — Рәйханә дөбер-шатыр чыгып китәргә жыенганда Ибраһим 
анын беләгеннән эләктереп алды Үз сүзен итәсе килүме, шайтан суынын 
тәэсире идеме — ир бүген танымаслык булып үзгәргән иде. Анын 
котсыз чыраен күреп, Рәйханә куркып ук калды. Житмәсә, ире өстерәп 
дигәндәй остәл янындагы урындыкка китереп утыртты да кырлы стаканны 
шапылдатып алдына куйды. 

— Эчә алам диден. Күрсәт. Түлке моны эчеп бетерсәң, егылып үләсен 
бит син. — дип һаман бер сүзне тәкрарлады. — Эчмәсән..— Ибраһим, 
канландыр ярдәм өмет иткәндәй, күзе белән тирә-якны айкады, таяну 
ноктасы тапкандай, мыскыллы елмайды. — Тотам да әнә теге яраткан 
гөлеңне ишегалдына чыгарып утыртам, биш минуттан кәкрәеп төшәчәк. 
Ана суык ярамый дигән идеңме? Тышта егерме биш градус кына, ничава. 
— Ибраһим айкала-чайкала түр яктагы ак чәчкәле азалия гөлен күтәреп 
чыкты да аны да Рәйханә каршысына китереп куйды. 

Хатын ни көләргә, ни еларга белми иде. Аның каравы, иренең холкын 
белә: болаи итеп үз киресенә каттымы, сүзеннән кайтыр димә. Хатынының 
гөл дигәндә җанын бирергә әзер икәненнән ничек файдалана, хәерсез! 
Рәйханәнең көз көне Казаннан ук керфек какмый саклап алып кайткан 
затлы гөлен ике дә уйламый кар өстенә чыгарып утыртырга әзер, мөртәт1 

Нәрсә, әллә чыннан да эчә алмас дип уйлый микән? Рәйханә борын 
төбендәге аракының эчкәнче үк күңелен болгаткан исешми куырылып 
куйды. Шушы шайтанның үзен дә, исен дә, аны эчкән кешене дә жене 
сними, гомерендә бер йотымын авызына капканы юк, бүген килеп 
ничекләр кулына алсын? Житмәсә, ир кисәге, «эчәлмисен, эчсең үләсен» 



дип, каршында үртәп тора. жан көеге ӘЙ тә. карап карыйк, кемнен сүзе 
сүз булыр?! Рәйханә җен ачуы Бё юн иренә мыскыллы караш ташлады 
да үзе дә көтмәгән җитезлек белән кырлы стаканны авызына китерде. 
күзләрен чытырдатып йомган килеш әле голт-голт итеп. әле сутышсыз 
калып мизгел эчендә аракыны эчеп бетерде Тончыкмады да тын^ы* ла 
калмады, тик «эчен үлгән диярләр инде. хурлыгы ни тора - дигән уе баш 
миеннән сызылып үткән арада чыннан ла теге дөньяга эләккәндәй бутлы 
Зал ягындагы караватка таба ai [агаңда ie rces-авВЗСЫЭ иренен шар кебек 

>нын күзләрен генә күрен өлгерде Рәйханә 
Шул хәлдән сон Ибраһимны жен юыштыргандай булды хатынына бер 

генә тапкыр да тел гибрөтеп • • >ч- димәде у к дә эштән бәләкәй шешә белән 
спирт ташуын кырт туктатты 

Кунаклар! л шушы вакыйганы кыскача гына соиләп бирергә туры килде. 
Гөлсинә керфек төпләренә яшь бәреп чыкканчы рәхәтләнеп көлле. Мансур 
каш астыннан гына елмаеп утырды. Ибраһим исә. хатынының хикәятен 
бөтенләй ишетмәгәндәй бик бире вп гавык боты кимерде 

— Ибраһим абый минем ^.езгәбик зур рәхмәт овгтдеөы киле! - I алсннә 
урындыгын читкәрәк ггереп, торып ук басты —Сез искиткеч кеше сез 
булмасам.11 мин ике баламны кочаклап — Хатынның гавышы калтырап 
китте, ул хәзер дә инеше > гырган ирен югалтудан курыккандай к\ 
тутырып Мансурга мба карап л.\ н,1 

Ибраһим үзенә булган игътибардан, мактаудан уңайсызланып, к\ i 
селтәде дә I олеин.me бүлдерергә ашыкты: 

— Алай, исәнлеккә шөкер итеп ишик вене берүк! Әйдөлс, Мансур 
энем... 

I В |' ИНӘ Рәйханәгә габа үрелеп iii.inn.i i ian кун iu 
— Бездә үзеннән олы хатын кына гына алай пиләр, сездә сызыл 

икән 
— Олысына бөләкьене ирен.) хатынына шулай .шп тдвшвбеэ ипле 

ГөлсинӨКВем Тартынып утырывле, каннар 4an.iH.ia lUMUIMf IIHUII аны t 
ит. — Рәйханә, табын уртасындагы гам гомиарны кунаклар алдына пеп, 
алармы КЫСТарГа ТОТЫНДЫ t \ I НВбС НИҺДЯТЬ моннан iypi ВЙ пек 6) пан 
вакыйгага килеп бәй юн к 

Декабрь башы иле \ 1 кипме ИбраһиМНЫН йок машинасына кышкы 
гөгөрм әр салып Чаллы ба мрынн.ш кайтып ки ienie и н Каршысыннан 
сиреналарын гулӘТеЛ yicn КИТКӘН «АШЫГЫЧ ярым • машин.кын күрГӘЧ 
гөннөра чемердәп куйды Үзе шундый машинада егерме биш ел шофер 
булып эшләп, инде пенсиягә чыкканына башак б\ tea оа очрата калса 
һәрчак ш\ гай йөрәге урыныннаи куба Гагын кемнен оер газизе ниләргә 
калыккандыр Ипле күрмәгәне оа калмады кебек күнегергә ю күптән вакьп 
шике i ie. ЮК, кеше КЯЙГЫСЫН i бигрәк ы > [емГӨ күнегеп б\ [МЫЙ ИКӘН У i 
Авыр ис гәлеклөр белен кайтып килгвндә Мин кшөге китәрөк ю i читендә 
КОТОЧКЫЧ КЫЯфӘТКӨ КерГӘН машинаны анын ГИрв НТЫНЯ ЖМВТПЛПГаН 
халыкны, инспектор при ы күрел, купе | түрен •Ай-һай исән калучы бул ал 
микән?» [игән ямьсез уй кисеп үтте Гомер буе кеше каяз ысын кайгыртып 
\\\[\.<) канына teiпон НДС б) ЮЛЫ I.M« [еШММ ишми ГЫНЫЧ ШИВуТСП КИТӘ 
алма 1Ы 'iniK.tp.iK ш.п машин,к ы и гуКТаТТЫ Жые плпкан кеше юрт. и 
берсен берсе о> ia 6\ ie сөй юган өзекләреннән ш\ i ьидашы 11ы хәзер 
гимер өеменә генә әверелеп калган •Мерседес»*? каршылан iyp 
белән килүче «КамАЗ» машинасы бәрелгән икән ике шоферны ш бил 
авыр хәл п әле гене «Ашыгыч ирлем* алып киткен Жинел машинадагы 
пассажир у поп анын канга баткан \\*\ ^ып салганнар 
oi генә көйме ьли иш куйганнар 
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Шул минутта Ибраһим, бу коточкыч күренештән тагын да .пп.щ.кп. •, 
машинасына таба атлаган иде бит НврСӨ Мвжбүр НТК аны кире борылырга 
- и р бу хәлне, үтерсәләр дә аңлата алмый иде Әйе, берәүләрнең бәхетенә, 
\ I кире борылды Беркемгә дә сүз катмый гына мәет янына килеп басты, 
иетеп. җәйчәне ачты. Йөзен-чазарын аерырлык түгел, тоташ кан гына 
Ибраһим могҗизага өметләнми иде, шулай да тормышта кеше ышанмастай 
ха 11әр белән ахтә ничә тапкыр йөзгв-йөзочрашкан ир кесәсеннән беркайчан 
да калдырмый торган, үзе белән бергә картайган түгәрәк көзгесен алды. 
Гаишникларнын берсе «матур гына» итеп анын аяк астында комачаулап 
йөрмәвен «үтенсә» дә. Ибраһим үтенме сытарлык тозлы-борычлы сүзләрне 
колак яныннан гына үткәрде. Көзгене башта кайры т у н ы н ы н итәгенә 
ышкыды, аннан җансыз гәудәнен борын тирәсенә китерде. Бераздан, үз 
күзләренә үзе ышанмыйча, кыргый тавыш белән к ы ч к ы р ы п җибәрде: 

— Сез нәрсә монда, исән кешене мәеткә чыгарып! Жаны бар бит! 
— Синен кебек акыллы башларны гына күргән бар, абзый, зинһар, 

мишәитләп йөрмә! Каян килеп исән булсын.. Сөякләре чәрдәкләнеп 
беткән... Врачлар карады инде. исәннәрен төяп киттеләр. Бар, абзый, 
юлында бул' - Түгәрәк гәүдәле, өреп кабартылгандай тук чырайлы гаишник 
Ибраһимны читкә тартырга маташты. 

— С о н . ышанмасан. үзен кара. - Ибраһим каударлана-каударлана, 
«мәет-нен төймәләре каптырылмаган курткасын ача төшеп, култык астына 
көзгене тыкты. Беркадәр вакыттан сон: 

— Әйтәм бит исән дип! Көзгене кара, тирләп чыкты! Энеч, минем бөтен 
гомерем шундый зштә үтте, сүз көрәштереп торма, тизрәк бүлнискә илтергә 
кирәк' - диде башын күтәреп.. 

— Ну, апай. үзем дә курыктым!.. Кузовка сузып салдык, астына ике кат 
телогрейка түшәдем, гаишникларнын берәрсе кырыенда утырып бармасмы 
дисәм Үзем Чаллыга таба борылып чабам, үзеч, чәйтәм, ай-һай. исән 
калса да. моннан кеше ясый алырлар микән дим... Карарга к у р к ы н ы ч ие 
Ой i Б( МПга илтеп җиткердем, сине алып кереп киткәч карасач, теге 
телогреи кал арны н икесе дә сыгып алмалы, кан гына Аларны шунда ташлап 
кына калдырыш инде.. Йөзлек киеп тугансыңдыр, апай, хәзер каршымда 
пуяиыИ парялокта утыруыңа ышанырлык түгел. — Ибраһим шул көнне 
кабат хәтереннән уздырып, баш чайкады. 

Ул көнге вакыйгалар турында сүз кузгалткач, табын янында барысы да 
җитдиләнеп катдылар Мансур дәшми генә авыр сулады, Гөлсинә янындагы 
кечкенә сумкасыннан кулъяулык алып, күз яшьләрен сөртергә тотынды, 
Рәйханә, «бер могҗиза инде» дип кабатлый-кабатлый, ияк кагып утырды. 

— Дүрт ай буе сүтеп җыйдылар бит мине, Ибраһим абый. - Мансур, 
ниһаять, әлегәчә җитди итеп кыимылдатчаган сүзен башлады — Рәйханә апа 
әйтмешли, бер могҗиза булды ул А н ы н бит инде авариясе дә... очраклы хәл 
түгел, күптән теш кайрыйлар иде Ярар, монысы башка мәсьәлә. Ш у н ы гына 
әйт әле: син нигә минем жегетләрдән качып йөрдең, ә? Ничә килсәләр, син 
юк. То шәһәрдә, то районда... Аңыма килгәч, мина энәсеннән-жебенә кадәр 
сөйләп бирделәр, аякка басканчы, чалайлар аша булса да рәхмәт әйтә торыйч 
дисәм... Атарны күргән саен чыннан да базга төшеп утырдынчы әллә? 

Ибраһим белән Рәйханә, сүз берләшкәндәй, бер-берсенә борылып 
карадылар. А н н а н , бөтен җ а в а п л ы л ы к н ы үз өстемә алам д и г ә н д ә й , 
Рәйханә: 

— И Мансуркаем, башта милитсә килгәндә абзыен чыннан да әйдә юк 
ие. Ү з е ч әиттеч: шулай-шулай, чина да сүләде, бүлнискә илткән, исем-
чазарын да. кем икәнен дә белми. Гомер буе кирәксә-кирәкмәсә бөтен 
кирте борынын тыгарга ярата инде ул, дип тә остәдем әле. Кәгазьләренә 



хнютвг 

нидер яздылар ла китеп бардылар, алары бүтән күренмәле. — лиле тураебрак 
утырып А н н а н , монысын әйтергә м и к ә н , ю к м ы дигәндәй, тыныбрак 
торды да. тәвәккәлләп остәп куйды — Әллә ниткән олы машинада шкаф 
хәтле жегетләр килеп тошкәч. курыктык шул Абэан ла. «юк-бар кеше 
булмагандыр, мине дә талкып йөрерләр инде*, дип борчылды И һ д а күрә 
бәласеннән башаяк дип. абзагызны базга качырдым Үзеч тегеләргә әйтәм 
яшь хатынга ияреп шәһәргә качты, знаит та низнаю. дим Шулай дигән 
аркылы ла әллә ничә килеп сораштылар 

Хатынынын COHILI суиәрен ишеткәч. Ибраһим бертын тамагына кылчык 
кадалгандай тотлыгып торды 

— Вәт кортка! Монда да үзенекен кыстыра и к ә н . ә Яшь хатын имеш 
— Ул шулай дип сукранган, ләррәү колешеп алдылар. 

Мансур алдындагы тәлинкәсен читкәрәк этәреп, терсәген өстәлгә куеп. 
ияген кулына терәде. 

— Ибраһим абый. озынсүзнен кыскасы шул син миннән жанын теләынне 
сорый аласын Алтын балык булмасам ла. кулымнан килгәнен эшлим 
Машинанны яңартасымы өй-ыазарны рвтяясеме — таргынчыича әит 

Рәйханә нилер әйтергә теләп калкынган иле. Ибраһим кунаклар күзе 
алдында ЯНЫН ж.иненнән тартып т у к и п ы 

— И апай. — диде ул гадәте буенча кискен генә итеп. аннан бераз 
уйланып торды. — Ачуымны китерел утырма әле Болай да эте-бетенен 
мал, акча дип күзе тонган Безгә апан белән инде бернәрсә дә кирәкми, 
булганы яшисе гомергә житәр Чукыша-чукыша булса да. тигез яшәп 
бетерергә язсын С и н . күреп торам, олы урындагы кеше. тегендә монда 
сүзен дө утвдер Җаен б) ica авы па булыш син Акча бир диюем гугел 
дөрес вила Жалки .шли. күз алдында үлеп бара бит Урамга чыксан. 
җан әрни Теше төшкән кортка шикелле, анда бер ташландык ай ион u 
икенчесе тырпаеп утыра. Хәтәр хәл ие әле. мәктәпне бетерә, ыр лш.ш сү i 
гаралгач у ш ы м илаһи KJ н а н баш ш ы л а р 

Шушында туган, шушында кендек каны тамган Ибраһим очен авыл. 
чымпан да, элек-электән бер изге урын кебек иле Районда ЭШЛӘГӘНДӘ 
үзәктән менә ш ы п фатир л^ гөкьдим нткөннвр иле үзенә, ир б> кшетв 
Рәйханәсенә әйтеп тә тормады — капталы кителе >шлөл йөрүен белде. 
Кубарылып каядыр күченүне күз алдына да китерә алмады ул Төнге сменадан 
бушап, иргә белен кайтып киткәч кәйләрен еш кына авыл башындагы 
тауда ту к i ал a iopi.ni 1лләтебариде Ибраһимнын машинасыннан ГӨШӘ 
лә яшел чирәм өстенә чалкан c j (ылып яга Иртәнге тымызык жил м ы л 
килгән бөтнек, ЖИ ЮК вфрагы исенә КОЗурланыл, күңеленә [\ нан әйтеп-
. HI 1.111,111 бетерә а. 1м к i ы к о I N мклән исереп oepaj черем итеп ала Олы хис 
дигәне — тормышның к ы л ы й an [аудан гутан гөшенчө Квннен көнендә 
каты авырулар пешкән янган сынган юнья бе юн кушлашкан бәндәләр 
белен очрашып, ашвунен ни дәрәҗәдә пи ал гәыгә ни ижамяеген онлаудан 
руган шс чдам бадасынын өлешенә пкгон гомер щ кадер кыска чины 
ноктага кагылгысыз тизлек бе иш якын ишшсыи, шуны белгән хәлдә тагын 
ла iii.il рак каударланасын ашьп юын артына өйләнеп баксал күчмк 
кагып мактанырлык изге гамәл яхшылыкларына караганда юньяныи 
Knitpi.ui.iH lo iapia м и н н ы й itoiepyeii к ү н ә күбрәк [ашлана 

Хәзер ю инде оптөи кавтып 1шлген ыеле булыаса и Ибраһим вшй коне 
Н.1К1.П ii.iKi.il im i рц губесенөменеп, уз уэебе взя паплвшел \тырырга ярата. 

Күр әле сия чиш гөпи йөргән чагында гур перья т п а гоеягаи инеш 
гемам кибеп корып бара гире ягын каймами алган гал иш 1ир.«.ен әрсез 
гитенек юр сырыл в a LH клегрви шушы i ij битенеп ун HI ынла камыш tap 
арасына сыенган челтер чишмә бар иде кешеяерго әрнү рәнҗүе көчле 
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" 
т е м е - УЛ да юкка чыкты Ипчекләр рәнҗемәсен - ишегалдын И кое 
казытып. рәхәткә тиенеп яшәгән авыл кешеләре анын янына юлны онытты. 
кемгә кирәк - шул чистартсын лип к\ i селтәде Сусаган юлаучыларны 
тешне камаштырыр тык суы белән сыйлаган чишмә — ввылнын жаны 
- уз күз ишләренә буылып, жир куенына кереп югалды... Әнә. кәнсөләр 
артында былтыр гына төзелгән мәчетнен яшел манарасы балкып күренә 
Мәчет белән бергә авылга кот. иман. бәрәкәт кайтыр дип өметләнүчеләр 
дә булгандыр, әмма һәркем үзалдына -йөрүче юк» дип гаҗәпләнү (Ән ары 
узмый, шул бусаганы атлап кереп, калебендө нидер үзгәртергә омты гмый, 
азан тавышы яңгыраганда эшен ташлап, колак салып торырга да вакыт 
тапмый. Мәчеттән ерак түгел клубнын калай түбәсе кояшта ялтырап 
китә Аны түшәме җимерелә дигән сылтау белән ябып куйганнар иде. 
жиде-сигез ел үтте бугай, хәл-әхвәле белән кызыксынучы гына юк. Аның 
явындагы ике капы таш мәктәп, каникул булгангамы, ятимләнеп калгандай 
күренә Хәер. җәйгелеккә таныштан арынып калганга гына түгелдер... Әле 
Ибраһимның балалары шунда укыганда, урта мәктәп һәркөн сабантуй 
мәйданыдай гөрләп тора иде. Заманалар үзгәреп, тугызьеллыкка калгач та 
алай ук янанеуламады, бер башына балалар бакчасын күчереп куйдылар 
Эреле-ваклы сабыйлар, тирә-якка ямь биреп, җиһанда тормыш дәвам 
иткәнен исбатлап, кыңгырау урынына чыңлап пәри бирделәр Соңгы 
елларда мәктәпне башлангычка калдыру турында сүз китте. Ушлырак 
гаиләләр, балаларын сигез чакрымдагы күрше авылга йөртеп укытуга 
караганда, шәһәргә юл тотуны хуп күрде дә алдын-артын карамый ташкалага 
сыпыртты Әнә. теге очта Назыймның берничә ел элек кенә салган хан 
сараедай йорты балкып күренә. Шуны йозакка бикләп, китеп бардылар. 
шәһәрдә акча түләп кеше фатирында көн күреп яталар хәзер. Ятмый кая 
барсын, алча кебек өч баланы җил-давылда, кар-буранда ни йөрәге белән 
чит авылга укырга йөртчәк кирәк? «Элек шулай укыдылар әле. автобус та 
б\ гмады, ничә ел тәпиләп иорделәр». дип авыз каплап маташучылар да 
габы i юыр Элек белән бүгенгене чагыштырырлыкмы'* Унике-унөч яшьлек 
кы шины Ва \ тынны көзге кара таңда укырга дип чыгарып җибәреп кара 
син... Нинди генә бәндәләр очрамас юлында Автобус дигәннәрен әйтер 
идем. унынчыларны йөртеп карады инде былтыр Ибраһимның олы оныгы 
ла күрше авылга иореп укыды: атнаның яртысын җәяү теркелдәделәр Иә 
автобус ватылган, йә бензины юк. йә шоферы исерек. . 

Аскы урамдагы Рәсимнең өе күренми күренүен. Алар да. шыгырдап 
торган бүрәнәдән гүрничәдәй өй салдылар да ишегеңә йозак элеп. Чаллыга 
китеп бардылар. Ике баласын гимназиядә укытып, аларның да кеше 
фатирында акча түләп яшәп ятышлары... Авыл очындагы Рәхимәнекеләр 
дә китеп барды, бөкре карчык болын хәтле өйлә берүзе утырып калды. 
Ибраһим үзенекеләр өчен дә кан калтырап тора: улынын игезәкләре 
бишенчегә барырга җыена. Алар да ду килеп кубарылмаса гына ярар иле 
Шулап, авылның җанын алам дисән. мәктәбенә генә балта чап икән 
Элегрәк клубларны ябып. яшьләрне биздерергә маташтылар — берән-
сәрән булса да. тамырдан аерылмаучылар табылып, авылны сонгы сулыш 
алудан саклап килде. Хәзер. менә. мәктәпкә тотындылар... Шунысына 
гына аптырый Ибраһим: кем белән сөйләшмә, берәү дә борын астыннан 
ирланудан узмый Янәсе, кая бара бу дөнья, нигә тезгеннән ычкынды, 
нигә алай. нигә болай. Ычкындырма, ал тезгенне үз кулына, үзеңнең кеше 
икәнлегеңне, сүз әйтергә хакын барлыгын исбатла! Китеп барганнарны 
гаепләргә ашыкмаса да. күңеленнән алар белән дә бәхәсләшә Ибраһим: 
өрлектән ир уртасы егетләр бит сез. балаларыгыз өчен көрәшергә бер генә 
мыскал көчегездә юкмыни11 Җыелышыгыз, хакыгызны даулагыз гамчы 
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тама-тама боз тишә. лиләр, бер ишетмәсәләр. бер ишетерләр Дәшмиләр 
— димәк, аларга шулай о ш ы й . лип уйлый бит уя түрә халкы Өстәгеләрне 
гаепләп тел чайкау җинел дә. еламаган балага имездек каптырмауларын 
ла онытыр1а ярамый бит Ю к инле. аеры-чөере килеп, таркалып йөрергә 
калгач, юк инле. Куркакка әйләнеп бетте авыл халкы, ^ i с\ юн кистереп 
әйтү онытылды бервакыт ачылып китеп. Рәйханәсе белән ш\ i хакта ГӨП 
куерта башлаган иде. үгкен телле хатыны бер сүз белән Ибраһимның авы ы н 
каплады «Үзен сон? Баз баскычынын кайчаннан алынганы юк 

М е н ә хәзер Ибраһимнын Мансур алдында авыл дип сүз кыимылдатуы 
шушы минутта гына башына килгән фикер түгел иле Туган авыл ымын күз 
алдында кузы сүрелгән учак кебек сүнеп баруы чыннан ла анын җан ярасы 
иде. Үзенен дә. башкаларның ла көчсезлегенә. телсезлегенә жаны әрнегән 
карт чарасызлыктан алдында яткан саламга тотынырга б\ i 

— Һм... — диле Мансур гадоплөнүен яшерә алмыйча — Син, Ибраһим 
абый, Ешндидер эксклюзив кебек Авылыгызнын башлыгы, җитәкчеләр 
бардыр, аларга сүз катканыгыз булдымы сон. ни диләр' 

— Д и м и л ә р шул. Мансур энем. Берни лә аимнлөр Н> әйтсәләр 
берәгәйле әйтәләр Әле беркөн башлыкны күреп, -шрат коймаларын 
төзәтәсе иде. бигрәк адәм ыстрамынл җиләнле. Такта ишесен КШӨТСӨИ выя 
итеп булса ла эшләр идек». ДИГӘН нем ввэемв карап КвЛМ «С к\ры ү ЮН 
дә шунда 6api.ni ятасын бит, Ибрай абзый Коймалы б) 1сани 6j гмасани 
ул чагында», дип ыржаеп тора «Яшькә карап а п к ш м и urj | иим кеммен 
беренче барып ятасын Алла белә- дигәч, кара коелып китеп бар 
Менә син дә кулынны күкрәген-i куеп әйт a ie ^ t авы ii.iiuu.in ка i 
белгәлә!i юрасынмы ' < с ша ниндирәк көлләр, ягъни мөсв юн ' 

Мансур гиз генә җавап кайтармады Ибраһимнын сүзләре ины кинәт кенә 
уйга саллы Дөрес үзләрендә мәче] гвзегөндө, сабантуи iap оештырганда. 
морәж.мап. и к эләр .im.ii i.iin i.ipi.iu буш к> i бе 1ән боришы 6j малы анысы 
Тик шуннан ары авылмын җаны. рухы белән кызыксындым лип әмы 
алмый гүгелме? Ничегрәк яши нинди мәшәкатьләр белән кип күрә кай 
жире сы тый ав 1ын мондый сора) (арны башы ил да кертеп к 
булмады iaoaca Әти өнисе яшәгән нигезне гөл итеп гота, алардан юрлан) 
ишеткәне юк шуның б< юн шул Ә б и вбил Ул дүрт: ай буе ула 
көрәшеп ятканда кәнәфие, биләгән оәражасе, даны аркасында гирө ягында 
гу< б) ып йөргәннәрнен бик күбесе суга салган ни кебек юеп югалды, чын 

н күрсә! ге \якка басмас, урынына каша алмас ил яна гүрөлөрнен 
аяк табаным я i.ipi 1 иным ы up Шул чагында ин {угрылары б) MJM гаиләсе 
паннары 1ь.\| IIU.I I I пп ] ipi.i кал п.1 гүгс 1ме ' Ансы Iаткан ш ыши и юл 
бе юшел алар ки [төн соңыннан па гүбән очлар югары очлар күршеләр 
балачак куелары ой и.пима сукмагына гузан кундырмады. Мансурнын 
күңеле нечкәреп KHTJS Ул шул каләтен си шермәс өчен ва ia иш м 
.ими пик мөһим ип белән мәшгуль пешедәй, ашыкмый гына i 
әрчергә готынды \вызсуын китерердәй телемнәргә б\ иәләп бере№шен 
Гөлсинә л i сына п i vt 

— Шунысы (а бар бил әле Ибраһим абый Сонгы араларда э* 
авылга йә i б< 1өн боры ^\•^^\ ки ю Мәш китереп клуб iap га ш баш 
өнә, фермерларга юл ачтылар кешеләргә пай иярләрен б, ten бирделәр 

Ибраһим йөзен чытып Мансурны о\ шерергә ашыкты 
•\мш \ i фермерларны әйтмә иик- син Үстергән икмәген U]<:II 

сауган сөтен ша цсан бөясенә ю аткара алмый гинтерөп бета юр бил Ә i ю 
син аларга гехникасы со шркасы иш им.к ы буш iafl ки ю шл бе 1әсенме? 
VIM.II.I алып бишкә cai атын 6j (сын сәүдәгәр кебек инде к\ 

Миннән ми конкен. Ибраһим абый' с озненавыл өчен мим нишли алам' 
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- Мансур copav-ны кабыргасы белән куйгач. Ибраһим тәрәзәгә таба борылып 
бераз уйланып тарлы. Аннан карлыкканрак тавыш белән дәвам итте 

— Безнеке өчен генә түгел. Балаларны сакларга кирәк. апай. Мәктәпләрне 
яптырмаска иде бит. ә' Мәктәп бетсә, башта авылын, аннан килеп татарын 
үзе дә бетә инде ул. атом бомбасы да кирәкми... Сүзен үтә торган булса, 
менә ШУШЫ мәсьәләне калкыт син. энем. 

Рәйханә монарчы ирләр сүзенә кысылмыйм дип утырса да. ахыр чиктә 
түзмәде. _ , 

— Гаеп итмәссез инде. гомергә шулай кысыр хәсрәт белән кеше башы 
катырып йөрде... Соң. Мансуркаем. авылда безнен бабайдан башка кеше 
беткәнме инде. йә° Әле зират коймасы кирәк ана. әле урам колонкасының 
борыны ватылган, әле буадагы күпер тактасы ярылган... Үзенен шул 
күпердән трактор белән йөрисе бар диярсең. .Чүкеч-балталарын кыстырып 
төшеп киткән була, ярдәмгә ник берәрсе килеп карасын. Халык телендәге 
кушаматы ла Хозыр бит аның... Кеше үзе бозылды хәзер. Мансуркаем. 
Ярдәмләшү дә. хәл белешү дә бетте Юл өстенә аркылы бүрәнә төшеп ятсын. 
чирәмгә чыгып урап узсалар узалар, аяк астыннан күчереп куймыйлар... 
Атта да бар гаеп. Мансуркаем. тәртәдә дә. Башлыкларны сүгеп утырганчы 
Әнә. бүген урамда йөрерлек түгел — шул тайгакка һәркем берәр чиләк 
ком гына чыгарып аударса да иту файда булыр иде. Чыгамы сон... Безнен 
Хозыр йөри. тавыкларга дип акчага китерткән комны урамга сибеп, кеше 
кул-аягын сындыра күрмәсен дип... 

Ут өстендә чыжылдап утырган чәйнүк шикелле кайнар дәрәҗәгә җиткән 
Рәйханәне Ибраһим мыек астыннан көлемсерәп кенә тыңлады Мансур шактый 
озак уйланып утыргач, ниндидер катгый карарга килгәндәй сүз башлады: 

— Мәктәп дисен инде. . Сезнең авыл буенча да. үземнеке буенча да 
министрлыкта сүз кузгатылыр Монысы — вәгъдә. Аннан минем башыма 
бер фикер килде әле: мәктәп янында мәдрәсә ачуга ни диярсез? Интернат 
та төзеп, күрше-тирә авыллардан да килеп укымады итсәк? Балалар өчен 
булырмы ул. өлкәннәр өчендәме — монысын яхшылап уйларга кирәк 
булыр. 

— Ата-ай Элекке чорларда булган да ул. байлар үз акчаларына мәктәп-
мәдрәсәләр тоткан, диләр бит Хәзерге калын кесәлеләр үзен генә кайгырта 
шул — Ибраһим, ялгышрак әйттем дигән шикелле, гаепле караш белән 
Мансурга карап алды 

— Чыгымнар — минем проблема... Беләсенме. Ибраһим абый. бу дүрт ай 
минем калган гомеремә җитәрлек сабак бирде. Аллаһы Тәгаләнең -артыгын 
сикеренмә. малай актыгы» дип кисәтүе булды бугай ул... Шуны аңладым: 
әжат дигәнен чыннан да каш белән күз арасында икән бит. Теге дөнья, анда 
баргач җавап тотарга кирәклеге уйландыра башлады. Шуна күрә мин хәзер 
һәр адымымны яхшы мәгънәдә үлчәп атлыйм Әүлиягә әверелмәсәм дә, 
— Мансур ияге белән өстәлдәге коньяк шешәсенә ишарәләп куйды. — намазы 
да кызыксындыра башлады. Күңелнең чистарынып, сафланып калуын үзем үк 
күрәм кебек. Өр-янадан тудым диярсең... Бар нәрсәнең дә Ходай кодрәтендә 
генә икәнен аңлап алдым Коткаручы бары тик Ул гына була ала. ә без. 
кешеләр исә — гади эшчеме, түрәме, барыбыз да анын ихтыярындагы коллар 
Авылны гына түгел, упкынга тәгәрәп барган кешелекне дә Ул гына коткара 
ата Адәм батасы ла. кул кушырып, ярдәм көтеп утырганчы, барысын бизмәнгә 
сатып, иманга килсә, яшәешнең төбе-тамыры үзгәрер иде дә сон Менә 
шушыларны бататарга бәләкәйдән үк төшендерсәк, ничек шәп булыр иде. 
9? Иман орлыгы сагынган бала үскәч үз авылының йөзенә төкерми инде ул. 
син әйтмешли, картлар сүзенә дә «тиздән зиратка барасын бар.. д И п ыржаеп 
тормый Кешенең кадере артыр иде. бәлкем Ничек уйлыйсын 
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— Ала-ай — Ибраһим янә сузып кына шулай лиле. — Нәрсә дим. апай, 
кьпьш сүз генә булып калмаса, бик әйбәт, мин ике куллап пичәт куян 
\>с: дө беренче класска укырга барырбыз, әйеме, карчык Алайса, апагыз 
әлифне таяк дип тә белми 

Язлар, көзләр, кышлар узып, җиһанга жәй аяк баскач. Ибраһим 
карчыгын ияртеп авыл башына юл тотты Исәбе — бөтнек җыярсың дигән 
СЫЛТау белән, Рәйханәсенә тау түбскеннән торып авылны КЦКӘТ\ иле Әле 
билем, әле аягым дип зарлана-зарлана булса ла, картына каршы килмәде. 
терек-терек анын артыннан атлады Рәйханә. 

— Карчык дим, бәләкәй булса ла, хәтәр матур безнен авыл. энеме' 
— Ибраһим кулын каш өстенә куеп, кояшта чагылган күзен каплады. 

— Уф, хәлкәйләрем бетте, сина ияреп йөргән мин жүләр — Рәйхана 
еш-еш сулап, чирәмгә килеп утырды. — Матур булмый ни. төс куна башлады 
бит. Клубын курчак күлмәге кебек киендереп куйдылар, урамнарын адаш 
рәтенә керттеләр, яна мәдрәсәсе тагын.. 

— Карале, Назыймны кире кайткан диюләре хак бугай, мунчаларыннан 
гөтен чыкканы күренә 

— Кайтмый ни. . Шәһәрдә ай саен кеше фатирына унбиш мен тулап хан 
асраганчы Магазинда сүләп торалар ие кичә, хатыны дүртенчесен алып 
катырт җыена ди. Ходай кушып, исән-имин котылсын берүк. 

— Элегрәк Ходай исемен телгә дә алмый торган йен. үзгәрдең бит, 
карчык, ә! Әллә кайчан берәр мәдрәсәгә илтеп укытасы гына калган икән 
үзеңне — Ибраһим шаяртып Рәйханәнең җилкәсеннән кагып куйды. 

Рәйханә башындагы яулыгын сүтеп бәйләде дә. ире кебек, кулын 
маңгаена куен, авыл ягына төбәлде. 

— Сина әйтәм, чалгыңны эләктереп төшеп, инеш буендагы тигәнәкләрне 
кыркысаң дим... Элегрәк ул тирәдә басма була торган ие, ташу-мазарда 
ai ы шы микән Абзарга дигән яна такталарыңның бер-нкесен кыстырып 
КИЛСӨН Көтүчеләргә ашарга илткәндә кеше әллә каян урап йөри бит. 
моннан турырак булыр ие. 

Ибраһим аптыраулы караш белән хатынына таба борылды Аннан, 
шаяртуын яшерергә гырышып, бик җитди тавыш белән; 

— Кирәк кеше иипеп салыр әле басмасын Акчага алган гакталарьшны 
күтәреп йөрергә шып булды. 

— Ярар. ярар, аннан гына бөдыәссен ә ге Анын каравы, (..шап кыярсың, 
саранланма, лиле Рәйханә иренең шаяр\ын аатамыйча 

Әллә каян гына җиләс жат исеп үтте. Ул үзе белән итәген.* raj бөтнеге 
ли [әк нфрш ы исе ияртеп килде дә бу икәүнем ая ына сарылып, тынып та 
к.1 i u,i Ми ис i 1чен [Ә исеп үтсә дә, тормыш асылы, яшәү мәгънәсе, анын 
[.и 11.1 гөме гурында пышылдарга өлгергән лил канатына rj ш бер гомер 
Сыенган кебек иде... 

Тау итәгендә 

Ь\ матур 1ЫКНЫ бер селтәнүдә юк итәргә ирмен к\ ш күтөре шаде N I 
имле Һавага чөе ивн чалгысын капыл гына кире төшереп, эшеннән Ь\ юнде 
кщгөр кыңгыра) rap, бер-берсенә сары пан кәрешкә, күкчәчәк, гагын алла 
мин in, нип ui ЧӘЧКӘЛӘР \ 1ӘННӨр ГӨС 1Өр бё ЮН -парлашам Тву ИТӘГеНДВ, 
нвкь менә анын каршысында, ^ тәре бер кечкенә jnpaj б> аш, сары м ик 
(ре ipe ромашкалар ГИбрӨЛӘ иле «Ш) Орга ртПЫ КИТӘ бИ1 КаТЫИГа җыеп 
кайтырга б) [ыр» Ирнен кояшта янып каранам. ш\намы, ian.ni о кырысрак 
гоелган йөзеннән ниндидер кылы ник йөгереп үтте «Күрәле. җир җил,не лә 
мөмрөп пешкән! Кайтыш UAU ба шларга гөягәшебе пи өзәргә кнрвк> Күңеле 
нечкәреп китүгә \ киен тә гаҗәпләнүе и ie\ie, габи гать хозур алына соклануы 
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булдымы - башын чайкап КУЙДЫ, кангач күкрәгеннән агып төшкән тир 
тамчыларын уч төбе белән оөргеп АТЛЫ «Кыздыра! Кичкә яшенле ннгыр 
6j [маемы але "•• Аявындагы ак чәчкәле утрауны әйләнеп үткәч, күкрәк киереп 
чалгысы белән селтәнде Шышт-шышт. шышт-шышт Әлеге күнелле кеигә 
үзе дә борын астыннан гына жыр белән кушылды: «Сарман буйкайлары яшел 
алан, печәннәре житәр бер заман...» Моны белән әллә нн чактанырлыгы юк 
иде анын. шулай да тавышы колакны иркәләрлек, чын ир-егетләрчә иде Юеш 
аркасына килеп кунган кигәвен генә ошатып бетермәлс имли - әчеттереп 
тешләргә дә өлгерде. «Каһәрен'* Ир чалгысын сул кулына күчереп, уны 
белән шап итеп аркасына сукты. «Кеше кебек. Арттан килеп тешли, җүнсез!» 
Аннан, күз күреме ераклыкта жәйрәп яткан авыл тарафына карап алгач, 
акыр ej нал куйды Билгесе электән тә кыенрак нәрсә юктыр, мөгаен. Бүтән 
ч.и ында кылны кырыкка ярырдай булып йөгергәндә дә җиткереп булмаган 
вакьп бүген урынында тукталып калган диярсең Җыелышында, тапканнар. 
кичкә калдырмасалар ..Шома ак-караны күрми йөгерәдер инде. Этен-бетен 
сынлап чыккандыр». Ә ул. үз-үзенә үч иткәндәй, чалгы күтәреп, тау арасына 
чыгып качты. Качты? Кемнән, кешеләрдәнме, үзеннәнме? Халык җыелышы 
җыялар, авыл башлыгы сайлыйлар, имеш... Кызык, анын исеме башлап 
кайсынын теленнән тәгәрәде икән? Янәсе, үз авылыбыздан чыккан кеше. 
башкалар өчен кайгыра белә... Ничә ел мәктәптә ботаника, химия укытып, 
авыл халкы арасында, район җитәкчеләре алдында абруй казанса да, монарчы 
карьера баскычы, властька үрмәләү турында уйламаган ирне әллә нишләтте 
дә куйды бит шушы хәбәр «Ай-һай, Шома дилбегәсен алай гына бушатыр 
микән1 Ничә ел рәхәтләнеп имеп яткан җиреннән.-. Чабатасын әллә кайчан 
киенеп куйгандыр...» Шома дип кушамат тагылган рәис — читтән килгән 
кеше иде. эшли башлаган мәлендә авыл ирләре белән кул биреп исәнләшкән 
кеше ярты ел эчендә танымаслык булып үзгәрде. Караш — борын өстеннән, 
тавыш — бөердән, сүз — теш арасыннан булды да куйды «Кешенең чын 
йөзен беләсең килсә, кулына власть тоттырып кара... Власть боза кешене, 
власть Күзләренә ак-кара күренми башлый. Ин элек үзләрен кайгыртырга 
тотыналар шул. авылны түтел... Кара инде, гөрләп торган авылны нишләтте, 
ә'' Сарык фермасы, менә дигән атлар бар иде — берсе дә калмады. Ул 
амбарларны, техника паркын, комбайн-тракторларны әйтәсе дә юк. Соң, 
бөтен Рәсәе урлашып, талап, ришвәткә батып көн күргәндә ала карга булып 
каласы килмидер инде Ярый әле халыкның пай җирләрен сатып бетерергә 
өлгерми калды. Җирсез авыл — үләргә яткан карт инде ул». Ир уйга күмелеп, 
тау итәгенеи байтак өлешен чабып чыкканын сизми дә калды. Киң алдырып 
чабылган печән тезмәләре тигез тасма булып тезелеп ята иде, чалгысын шулар 
өстенә күзгә ташланырлык итеп куйды да ике тау арасында күгелҗемләнеп 
күренгән таллык янына атлады. Әйрәнле банкасын, кояшта җылынмасын 
дип, күләгәдә калдырган иде. Баш очында болыт урынына әйләнгән черки 
көтүенә кизәнә-кизәнә, таллык эченнән банканы алды, куе үлән арасына 
аякларын сузып утырды да, бик тәмләп салкынча әйрән чөмерде. «Шоманы 
әйтәм. Хет шушы авылныкы булса, үземнеке дип жин сызганып эшләр 
иде дә... Ун ел эчендә тегесен җимереп, монысын таркатып бетерде — шул 
булды бөтен кылганы. Килмешәкләр төкерә ул синең урамына да, суына да... 
Пычагыма кирәкме ана түбән очтагы чокыр-чакыр, машинасы белән үзенең 
кереп батасы бармы... Аласын алып, таласын талап бетерә дә, әллүр бүтән 
хуҗалыкка•• Банканың капкачын ябып, үрелеп кенә янә тал арасына яшерде 
Бер кулын баш астына куеп, үлән өстенә чалкан ятты. Икенчесе белән нәзек 
кенә ромашка чәчәген сындырып атлы да, сабак очын ирен читене кыстырды. 
Карашы күктә берән-сәрән генә агарып күренгән болытлар!а текәлде. «Өстә 
утырганнарның мондый матурлыкны күрергә вакытлары юк Күиәре тонган, 
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жяде буынга җитәрлек мал җыюдан башканы беләләрме дин... Ике гомер 
яшәрдәй шикелле... Карале, дөньясы нинди ямьле' һавасы ипигә ягып 
ашарлык бит. налай! Җыелышларына, сайлауларына, кәнәфиләренә төкер 
дә хозурланып тик ят Алай дисән. алай диеән... Кулында бәләкәй генә 
булса да дилбегәсе бар кеше ял итәр урын эпәп тилмерми инде \.т Әнә 
бит, Шоманы әйтәм, хатынын ияртеп, кышын һинлстаннан урап кайтты. 
Балалары да Казан-Мәскәулә генә түгел, берсе Төркиядә. икенчесе Америкада 
укып маташа Мөмкинлек булса, безнекеләр укымас идеме0 Мәктәптә 
укытуны да әйтер идем... Кәгазь боткасыннан баш күтәрә алган юк Эш 
рәхәте калмады. Авылда гына шулаймы дисәм, шәһәрендә ишш> да хуже 
бугай Әнә, аты кыз теге атнада гына елардай булып кайтып ирланды Бүтән 
һөнәр барын белмәгәндәй, аны да укытучылыкка укытып ялгыштык бугай 
ла. Ни үэенеи күңеле ятмый Мәктәп белән бетләп беттеләр, детсадларла ла 
шул хәл, ди Кычкырып әйтергә ярамый, мәктәпнең данын чыгарасы түгел 
ДИП, ысылдап кына торалар икән. Вәйт замана диген РөсөЙ мәктәпләрендә 
яулыктан йөрергә ярамый дип ду куптарып ятарга беләләр. Бот. күкрәк 
күрсәтеп, муеннарына тәре тагып килсәләр — ярый. яулык ярамый, имеш... 
Ли, берәр гәҗиткә тотып язарга, яулыксыз укучыларның башын тикшереп 
кайтыгыз әле, лип. Ата-аналарны әйтер идем, балаларына бармак ЩФФП, 
таныш куптарып килеп җитәләр, талкаваирак мәсьәләне жые 1ып \.м ВТӨОС 
булса, ярыкка качкан тараканнар кебек качышып бетәләр.» 

Өрфия яулыктай болытлар да, төпсез тоелган күк мозе дә. көйдерердәй 
булып КЫ Щырган кояш та, кырмыскалар сыман ыгы- )ыгы KH.II.HI кеше.ыр 
гормышыннан бихәбәр кыяфәттә, һәрберсе үз Вазыйфасында иле Viap 
узлөренен ни дәрәҗәдә биектә икәнлекләре гурында баш вата, уйлаш 
белми Хи 1.1 и Гөгалө гарафыннан \ төренә бире тән мәгърур кич белән лә 
мак 1,111.1 белмиләр Югыйсә, иене б) пркн ба а л трнын бер күчкә жыелып 
караңгылануы, кояшнын тул больп юрганы ачына кереп кч.ыуы. к^к 
йвэенен мизгел эчендә яшь коя башлавы аеппыларнын гормышын гөбе-
гамыры бе юн үзгәртергә сәләт и икәнен аңласалармы «Ктячка ашыр килсә, 
чалкан печ.ник- өйләндереп мөшөланөсе була инде Хатын чәпчи вв у i 
коч өрәм иткәнче, сатыйк га алыйк, ли Сатып алан кутлмга җитә нняв 
йә? Егәр барында рәхәтләнеп ки ювмичө Бые i чапмаеан вренга камылга 
.HI [өнә [Әбетә АВЫЛ кешесе дә әзергә бәзер яшәргә өйрәнеп кил,», кара ипле 
ч.1 им чи.ш печәнгә гөшкөн кеше бармы хәзер.' Күбесе ш\ i.iu сатып вл) 
япанда Җир кадерен бв ИШЧӘ К >i ыЙСӨ, бездә чабам дигән кешегә җире дә 
җитәрлек би! өлегө Әнә, күрше кужалыктагылар гилмере, бакча артындагы 
у мим аяк баса алмыйча Басарсың, бар Бетен авылыңны адпавы1 к> 1ына 
сатып җибәрсеннәр & Пиннек бәйләргә дә, җилеккә барырга и җайлары юк 
мескеннөрнен Кешегә әйтсән, кеше ышанмае - көтү чыгарыр!а жираюм 
калдырмасыннар имле, гыйбрәт Кешесе ое мөмкө бил авын, ашалышып Q 
килеп каршы чыгасы урында, һәрберсе узаддына шышиып ЙӨрЯ -

Ир пич in iep ч[Ч\ (чмән аны ч.шл.ны ЧӘЧКӘ СабаГЫИ чер! ИПИ! ГОШЛВДС 
Әчкелтем гөм геш арасына ч.м.шлы [орын утырды Ирмен auiiuii.i.i 
гәзиттән ясалган башлык иде, — ул ямьшәеп, сытылып калган, - свааВЪ 
гөэөткәлөгөндөй итте Геэенө кадар сы ианган чалбарынын кесәсен капшап 
каралы инанычы ЦГуНДа мае 1орып. ЧВЛГЫСЫ КаЛТШ ГИрӘГӨ л\ ш ы . аны 
очы бе 1.<и ж и р ы к.пап. пик II.HIOOI I.IU янады, бармак биге бе ми уткенлегеи 
гикшергөч, канәгать елмаеп, билен [урайтты Печөнлакке накь менә бүген 
ки rye сәгать j шыру, йөрәк л\ iaiu.ni бас] өчен генә нхөнлеген .шык бе гсә дә 
loiii.vu ым оны i ы pi.i M.i pi.11 in.ш. би i буе fCKBH > i В ки 1ӘНДС \кы лы б) или 

кеше i<>i11 уртасын ia. кояшнын өтеп алырдай кы щырган иөлен впеча 
маташамы ип ie. йә 1 Мондый >.. к к и 1ып 

ю 

http://iaiu.ni


ч т в I ихметглливял 

беткәнче селтәнсәң генә инде. Ул чагында ичмаса, чалгысы ла үтә. юеш 
үләнне гали пәкесе урынына кырып кына сала «Җыелышка барыбер кайтасы 
б\ ]ыр. куркып качкан диярләр. И-и. жүләр. минем урында берәү булса, керфек 
какмый оидән-өигә йөреп, вәгълатәр белән сыйлап, тавыш бирегез дип үгетләп 
йөрер иде! Ярар. ни булса шул булыр Изге урын буш тормас әле... Азынды шул 
Шома. артыгын азынды, ветеранга дигән йорт мәрәкәсе белән эләкмәсә. әле 
дә нәфсесе чик белмәс иде. Кеше ушлы шул хәзер: ветеранның да балалары 
шухрый-мухрыи түгел — башкалага хәтле җиткәннәр • 

Чалгының очы дык итеп кечкенә түмгәккә бәрелде. Тынычлыгы бозылган 
кырмыскалар, әрле-бирле тузгышып, чабыша башладылар. «Каһәр! Күрми 
калдым ла. Кая. аяк астында чабышмагыз әле. яшисегез килсә, әнә теге 
яклаш Ир. эшеннән бүленеп, кырмыскалар белән гәпләшеп алды. «Бер 
карасаң, яшим дигән кешегә жае да бар иңде аның. Примергә минем күршене 
ал: хөкүмәт дотация биргәч, авылда пилорам ачып жибәргән ие. менә дигән 
итеп дөнья көтә. Ничә кешегә эш урыны булды; безнекеләр генә түгел, бөтен 
тирә-як халкы егылып шунда йөри. Баҗайлар бозау симертеп сата. алар да 
дәүләт биргән илле сигез мен белән башлап жибәргән ие. Әзергә бәзер өйрәнгән 
халыкның күбесе мал асрап азапланмый бит хәзер, паж&тысты. менә сина ит... 
Бу юк. теге юк дип зарланып, тегесен-монысын сүгеп утыруы җинел инде ул. 
йә шулай балавыз сыгасын, йә жин сызганып эшкә ябышасың. Эшләп кем 
баеган дисәләр дә. эшләгәннәр бер дә кеше күзенә карап тилмереп утырмый. 
Гаеп атта да. тәртәдә дә инде... Ялкауланды халык. ай. ялкауланды Үзе акча 
колына әйләнде Кыз да булсын ана. буаз да булсын ...» 

Таллык ягыннан жинелчә генә җил исеп китте. Ир чалгысына таянып, 
кулын каш өстенә куйды да күккә төбәлде Бая гына челтәр бизәк булып 
иркәләнеп йөзгән болытлар бер тирәгә укмашып маташа иде. «Болай булгач, 
тучны китереп ява инде бу! Их. дөбердәтеп, дер селкетеп коеп үтсә. ә?! 
Дөньясы үзгәреп китәр, чистарынып калыр иде... Адәм баласы гел шулай 
дип өметләнә бит ул... Тагын бер-ике рәт чыгарга да кыймылдарга кирәк. 
Әле җыелышларына иртәрәк иртәсен. Шулай да кайтып, юынып-кырынып. 
барып җиткәнче... Глава килмичә башлавын башламаслар анысы, шулай да. 
санламаган кебек, сонга калганчы...» Ирнең уйларын бүлеп, пакус башында 
күлмәк астында яткан телефон аваз салды. «Хатындыр инде. Иртәдән үк 
бал кортыдай бызылдый башлаган иде. Борчыладыр». 

Телефонда, чынлап та. хатыны иде. «Башында әз генә мие булган кеше 
шушындый көнлә печәндә хыялланып йөриме, йә? Глава килеп җиткән, 
кантурдан сине сорап шалтыраттылар!» дип сулуына кабып кычкырган тавыш 
ирне әллә нишләтеп җибәрде. «Каһәрен! Әле иртә дип торырсың моңда! Болай 
булгач, болай булгач...» Әллә ашыгудан, әллә дулкынланудан, әллә сәер бер 
куанычтан күзләре томаланган ир кабалана-кабалана күлмәген киде. таллыкта 
утырган банкасын эләктерергә дип атлады, аннан, ярарсана дигәндәй кулын 
селтәп, чалгысын иңбашына күтәрде, жил-җил адымнар белән чабылган печән 
тезматәре арасыннан атлады Кайтышлый өзәрмен дигән жиләк тәлгәшләре дә. 
бая түмгәк булып утырьш калган кырмыска оясы да ирнең кәл үш табаны астында 
калып сытылды. Менә ул үзе чапмыйча урап үткән сары күзле ромашкаларга 
якынлашты, атлаган уңайга иңсәсеннән чалгысын төшереп, сукмагында утырган 
нәзек билле чәчкәләргә селтәнде Әле генә матурлыкның үзе булып балкыган ак 
утрау тавышсыз иңрәү белән ирнең аягына ишелеп төште. Тик ирнең күзләре 
жиргә сарылган гөлләрне күрмәде, ул тау итәге буйлап югарыга ашыга иде. 

I I 
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С а н и я 
Ә х м ә т җ а н о в а 

АРЧА ПОЕЗДЫ 

Яктыра* йолдыз янаЛыр тон каре 
I Гуп! 

Арча я к л а р ы н ы ң т ө н е у й ч а н , 
Й о л д ы з л а р ы б а л к ы й үзгәчә. 
Й о л д ы з г а т и ң к ү п м е а г ы л з а т н ы ң 
Н у р ы к и л е п җ и т к ә н безгәчә?! 

Й о л д ы з , сүнеп, Җ и р г ә и ң г ә н м ә л д ә 
К ө ч с е з л е к т ә н а к ы л тезләнә. . . 
Ю к , а я м ы й К ү к л ә р гамьсезлекме. 
Т а б а л м а с с ы ң , җ у й с а ң й о л д ы з эзен, 
Гасыр к и ч е п э з л ә - э з л ә м ә . 

... Бу и р т ә д ә юлга ч ы г а г ы м н ы 
Д а в ы л ч ә ч ә к л ә р е < и нчы... 
Урман б у е н д а г ы к ы р л ы к л а р н ы ң 
Ч ы к л ы б а л ы ягыла теи»мә, 
ӨрвМЛА я ш ь тула к ү з е м ә . 

Чү! Е р а к т а н ә н ә и п л е койгә, 
Х ә т е р л ә т е п й о р ә к к а г ы ш ы н . 
Т ә г ә р м ә ч л ә р в а к ы т с а н а п к и л ә , 
Җ и л е б а ш к а — ә л л ә к а й д а н т а н ы й м 
Арча п о е з д ы н ы ң т а н ы ш ы н . 

Бу ю л ы да а н ы к а р ш ы л а р г а 
< 141,1 а к а л д ы м , а х р ы , кичектем. . . 
Т а в ы ш л а р ы т ы н д ы , б о р ы л ы ш т а 
Ю г а л д ы м ы дисәм. . . н ә к ъ а р т ы м д а 
Җ и л т ы ш а в ы н о зг.ш в а г о н н а р н ы ң 
1 . ш ы т ю р е л т е с е н и ш е т т е м 

Т ә р ә з ә д ә н к е м н ә р к у л ы н нзн, 
М о ң с у к а р а п туган якларга? ! 
1мн да а л м ы й чабам, Я Ү \ Ы К fm \ r a n , 

Арча п о е з д ы н д а — КжДКШЖа 
С ә ф ә р ч ы к к а н о л п а т з а т л а р г а . 

( и ш ӘХМӘТ КАНОВА шагыЛр 1рымм «Пар аяма 
китаплар чда яши 



П о е з д түгел, Вакыт кәрваныдыр... 
Ул Җ и р шарын ничә тапкыр урап, 
Бүгенгегә юлны сапкандыр. 
Уятырга теләп безне, әйдәп, 
Ашыктырып, ярсып, алгысытып. 
Көнчыгыштан көнбатышка таба 
Менә тагын кире кайткандыр... 

Мәңгелектән безгә уйчан йөзләр 
Өмет белән карап узамы? 
Бу иртәнең сон, сәламе булып, 
Офыкларда шәфәкъ сызамы? 
... Мин сәфәргә чыгам, Хәтер буйлап. 
Рәшәләрдә — йолдыз тузаны... 

Курса хәзрәт 
Курантың исламга ҺӘМ шәригать кануннарына 
иҗтиьади1, тәнкыйди карашы, исяахчыяуй-гамвлләре, 
мәдрәсәләрдә дөньяви фәннәр укытуны алга сөрүе 
I i юмамы эчен гаять кыю адым була Аның алдынгы 
фикерләре үзләрен галим дып йөргән иске караимы 
Бохара рухани /арының ярсуны каршылыгына очрый 
,i uip галимне кяферяеюпө гаеплиләр ҺӘМ Бохара әмире 
Хәйдәр хшурында диспут ягъни хөкем мәҗ \еее 
ot штыралар Әмир • Курсавига уем җәзасы белән 
яный. фикерләреннән баш тартуын таләп ите Курсави 
эзәрлекләүләрдән качып ватанына кайтып китә 

Биографик мәгълүматтан 

Чын асылташ мәңге җ у й м а с бәһасен, 
З а т л ы нурын сүрелдермәс вакыт та. 
Милләтемнең җ ә ү һ ә р л ә р е н барласаң, 
Арасында м ә р җ ә н д ә бар, якут та. 

Курса хәзрәт — нураниның^ сирәге, 
Хак исламга яңа капка ачучы. 
Чалмасының һәр чалымы риясыз, 
И җ т и һ а д ы — Коръән Кәрим ачкычы. 

Уйлары да, гамәле д ә х ә з р ә т н е ң 
Яңарышка, яңалыкка ихласлы: 
Ул — и ң башлап, милләтемнең, халкымның 
Хөр фикерен дәгъва кылган ислахчы. 

Буйсынмаган мәхлукларча һәр ымга. 
Һәр «лязем»гә суфиларча күнмәгән. 
Курса хәзрәт кебекләрнең нияте 
Сүрелмәгән, җ и л - д а в ы л д а сүнмәгән. 

Д и н е б е з н е ң Лютеры ул, Ян Гусы'1, 
Томандагы тансык Кояш шәүләсе. 
Фәтва 4 а ң а — изге Китап с ү р ә с е , 
А ң - м ә г ъ р и ф ә т — юл күрсәтер мәүласы"'. 

Иҗтнһад — мөстәкыйль хөкем чыгар) 
: Нурани — нурлы, нур белән «ктыртыягав 

М'иргнн Лн>7ср (1483 — 1546),ЯнГус(Ш1 — 1415) • 
' Фәтва — днн-шөрнгатъ күзлегеннән караганда, бер im 

тарафыннан аңлатып бирелә торган росчн рөхсәт-фати 
NI-), та — ня. хужа 

3D 



"Кяфер» дигән мөһер җанын өтсә дә, 
Хак юлыннан тайпылуны белмәгән. 
Рух иреген хаклар өчен халкының, 
Курса хәзрәт гомере белән түләгән. 

Әйтче, кардәш, кай тарафта кәгъбәбез? 
Иртәсенеп, юл чыгарга кыймадым... 
Безләргә дә ният нтмәк вакыттыр 
Курсавиның «Әл-иршад лил-гынбад»вын. 

Мәрҗани 

ШинавеОбинебез бар иве h'atJep вә кыйччәтен 

•, вчен туга, безнең эчен горурта 

И Гаспрннскин 

жТщршм 

К а д е р к и ч е к е м г ә х ә е р х а х л ы , 
Кемгә ч а л м а — м и л л и г о р у р л ы к ? 
З а м а н ы н а к ү р ә , б е р М ә р җ а н и 
Н и ч ә « М и н » г ә бүген т о р ы р л ы к ! 

Н а х а к , г а й б ә т л ә р д ә н с ы е н у т а п к а н 
Т ә к ъ в а л ы к һәм г ы й л е м ю л ы н д а . 
Х ә к и м е дә, гадел х ө к е м е д ә — 
К о р ъ ә н К ә р и м булган к у л ы н д а . 

һ ә р а д ы м д а а ң а с и з д е р г ә н н ә р 
Yi к а р д ә ш е н — к а р д ә ш с а т а р ы н . . . 
М и л л ә т м ә р җ ә н е н ә — М ә р җ а н и г ә 
К а д е р к ү р с ә т к ә н м е т а т а р ы м ? 

К а р у н И б р а й к е б е к к а р а б а й л а р ' 
А е р м а г а н я х ш ы - я м а н н ы : 
М ә д р ә с ә с е н х и м а я д ә н өзгән, 
Хур и т ә м д и п Ш и һ а б и м а м н ы . 
М и л л ә т б и з м ә н е н д ә ү л ч ә м и ч ә 
Ш ә к е р т л ә р г ә с а л г а н 1ыянны. 

Үч ч о р ы н ы ң галим в ә ж а д ю м 
(Андый ИТЛИр п н и ык бүген д ә | , 
Элгёр т а р и х ы б ы з й о л д ы з л а р ы н 
Б а л к ы т к а н ул д ө н ь я к ү г е н д ә . 

1.>кьналылар т а н ы й М ә р җ а н и дә 
К у р с а в и н ы ң а л м а ш - в а р и с ы н . 
Рухи н ң д ә ш б у л ы п а ч к а н а л а р 
Т а т а р ы м н ы ң я ң а т а р и х ы н . 

М и л л ә т е м ә И с л а м н у р ы и ң г ә н 
Гадам г о ы б а и м н ә н я ң а ч а . 
(Алга а л ы н б е р к е м с а н с ы н м а г а н 
Гатар и с е м е н .t\e а ң а р ч ы ! . 

«Әл-иршы лил-гыИ • шйрКурммали • 



Чит мәмләкәт, ерак кыйтгаларда 
Таныткан ул татар дөньясын. 
Мәчетенең ае нурын җуймас, 
Нинди җилгә заман куймасын. 

Хәзрәтебез рухы тора кебек 
Татар кыйтгасының сагында. 
Ул утырткан гыйрфан орлыклары 
Яшәр, яшьнәр милләт багында. 
Дин галәме... Күге — Ай әләмле. 
Дәһриләргә8 урын юк анда... 
Ислам нуры иңмәс яманга. 

Халкың нинди — хакың шундый, диеп, 
Әйттерәсе килми һаман да; 
Мәргәне дә җитә, мәрҗәне дә, 
Бер Мәрҗани җитми заманга! 

Тукай хакыйкате 
Туры Тукай — хакыйкатьнең 
Нәкъ үзенә текәлгән. 
Ә без9 Камыш төбендәге 
Өнсез әкәм-төкәмнәр... 

С.Хәким. 

М и н Т у к а й г а х ә з е р е ш р а к к а й т а м , Әле һ а м а н чүгеп к а л а б ы з м ы 
К а й т а - к а й т а о т ы р ы у й л а н а м . Т у к а й т е л г ә к и л г ә н ч а г ы н д а ? ! 
Т у к а й л ы г ы н а н ы ң «ачкан» саен, 
Т а б ы ш ы м а и х л а с к у а н а м . К а л ә м е н ә й ө р ә к т ы н ы н ө р е п 

Э р е т к ә н д ә б о з л ы к а р а с ы н 
һ ә р к и л ү д ә м и н Ш а г ы й р ь н е к ү р ә м Утлы ф и к е р т у г а н . 
Ә й т е р с е ң л ә я ң а к ү з б е л ә н , С о ң җ ы л ы ң н ы м и л л ә т е ң ә б и р д ә , 
Ә ул м и н е к а р ш ы ала с ы м а н Т у г ъ р ы Т у к а й б у л м ы й к а р а с и н ! 
Вәкарь к а р а ш , у с а л сүз б е л ә н . 

Х а л ы к гаме, ф а җ и г а с е , м о ң ы — 
Т у к а й х а к ы й к а т е . . . а ң а т и ң н ә р Б а р в ө җ ү д е , к а л ь б е , к а н ы н д а . . . 
Т а б ы л ы р м ы м и л л ә т б а г ы н д а ? Т у к а й да бер, х а к ы й к а т ь тә м ә ң г е ... 

Ул х а к ы й к а т ь — х а л ы к җ а н ы н д а . 

Камал 
«Татар тормышының. Казан мещаннарының иң 
безгә караңгы почмакларын сәхнәдә якты кояш кеби 
күрсәтүгә каләменең көченнән килгәненә гаҗәпләнеп 
аны — Гаш-кгар ,:м/мндене — "татар Островские» 
дигән хөрмәтле ҺӘМ тиешле исем белән олылап сучемне 
бетерәм». 

Габдулла Тукайның 1910 елда «Йол м,н 

К а л ә м е м н е ң я з а р к ө ч е җ и т ә р м и к ә н . 
Н и д ә н б о л а й Х о д а й с и н е к а м и л и т к ә н ? 
Арча с у ы н э ч е п ү с к ә н , ш у ң а м и к ә н — 
Б а р я к т а н да к а м ә л ә т л е 9 б е з н е ң К а м а л . 



Татар теле «сөйләм теле» булган көндә 
Туган телдә иҗат иттең көн дә, төн дә. 
«Урам теле» диеп хәзер әйтмәс кем дә — 
Татар телен — Халык теле иттең. Камал! 

Театрның тәүге нигез ташын салган, 
Соң көнгәчә аңа тугры булып калган, 
«Сәхнәбезнең атасы» дип шөһрәт алган 
«Яктылыкка, нурга илткән» безне Камал. 

«Төрле-төрле һөнәр, гыйлем белмәк кирәк...» — 
Телең гади, үзең — гали, сүзең зирәк. 
Шагыйрь, нашир, тәрҗемәче хактыр, димәк. 
Ул үз сүзен сүз италган сирәк Камал. 

Яна-яна, яшьли янып беткәнсеңдер, 
Сезнең «Яшен»"1 гел яшьнәр, дип көткәнсеңдер, 
Безгә якты өмет баглап киткәнсеңдер... 
Сезнең нурда коенабыз, кичер, Камал. 

Без да, анысы, «театр »ны ким кунмыйбыз. 
«Олы туган» язган рольне шәп уйныйбыз. 
Буш суз сөйләп, кәмит сатып һич туймыйбыз — 
Татарлар бит, бел, «елмаеп үлә», Камал. 

Милләтемнең зар-моңнары бетәр микән, 
Каләмемнең язар көче җитәр микән? 
Күкләр мине шул бәхеткә хөкем иткән — 
Чырагымда Лрча уты көйри, Камал. 

Бәшир — баш ир 

Изт ь) ң им КОПбюяМН кан дә бер таш җии^рсю 
Ы I1ф>ри 

(Гомэр Емшнроп 1939CWM -
1 Ш П 1 1 И 1 1 М 

СШИЦ язмыш, татар язмышыдай, — 
Сикәлтәле тарих корбаны. 
Яңа ым.ш яңа таләп куйган, 
Җимерелгән злек корганы. 

Җир кадере — ир кадере чакта 
Гомер гөлең тамыр җибәргән, 
СОВП чоры сиңа каләм биргән. 
Мөстәкыйльлек җилдә җилгәргән. 

lvi.ni якның яшел бишегендә. 
Җидегән чишмәләрдән су алып 
Уе ГО — ыргыл язмыш чоңгылына 
һәм чыга бел рухың сау калып... 

Каләмпәрвәр генә бу \алдыңмы, 
«Намусыңны акка язганда? 
Торып-торып «Гыйбрәт»" 

алгансыңдыр, 
Гасыр буйлап гомер ) манда 

Күңел кагьбәң кыерчыгын \члап, 
Үз-үзеңне кабат чаръадың; 
Җимерелгән ташлар арасыннан 
Халык җәүһәрләрен барладың. 

Милләтең һәм халкың Мәккәсендә 
Ьәшнр — баш ир бу\ иш соңында... 
Синең язмыш гыйбрәт булып 

ка\с ыи 
-Җндеын чишмә \ >|)мең чинында 

ш чин калган сон i • 

http://lvi.ni


Безнең Сибгат 
\6шбетен юмфшОша $тшаа анытудырам 

уапераән татар яаяатш, аны юяза чыгарган Каят 
щяпына иген 6) 1ырга тырыштым » 

С Хәким «Блокнотлар», 1959 ел 

Ш и г ъ р и к у л л а р ы ң д а к а у р ы й к а л ә м 
Б и е т е р г ә , ш а г ы й р ь , т у г а н с ы ң . 
К у р а ч и ң н ә р е ң ә к о р а л а с ы п , 
М и н а л а р н ы ң и т ә г е н ә б а с ы п , 
Н и ч е к к и ч т е ң үлем «Дуга»сын?1 

И җ а т ы ң д а — « к о м а н д и р ы ң Тукай.. .» 
Т ы л ы ң көчле, гадел — « с у г ы ш ы ң » . 
Алгы с а ф т а н ч ы к с а ң , к а л ә м , т у к т а ! 
Утлы ш и г ы р ь б у л с ы н к а й н а р н о к т а ң . 
К ү к р ә г е ң д ә — м и л л ә т с у л ы ш ы . 

К ү н д ә м җ а н ы ң ә г ә р к о л б у л д ы м ы , 
Х ө р б у л а л м ы й , ш а г ы й р ь , к а л ә м е ң . 
Т у к а й т у р ы л ы г ы н алга к у е п , 
Җ ә л и л л ә р н е ң т у г р ы л ы г ы н т о е п 
Я у л а г а н с ы ң и җ а т г а л ә м е н . 

«Тукай — м ә к т ә п . К ө ч е — м и л л и л е к т ә . 
Андый ш а г ы й р ь с и р ә к » , — д и г ә н с е ң . 
С и н Т у к а й н ы ө р - я ң а д а н а ч ы п . 
Х а л к ы ң б е л ә н б е р үк т ы н д а б а с ы п , 
Т у к а й м ә й д а н ы н а к и л г ә н с е ң . 
Б и с м и л л а ң д а Т у к а й , и м а н ы ң да, 
« В ө җ д а н ы н а к у й г а н в ө җ д а н ы ң да» — 
Ш а г ы й р ь л е к н е х а к л ы й б е л г ә н с е ң . 

С и н е ң кебек, ч о р н ы чорга к у й с а м , 
Кем в ө җ д а н ы н с а л ы й м б и з м ә н г ә ? 
Г о р у р л ы к н ы җ у й д ы к , а х р ы , в а к л а п , 
М е с к е н л е к н е н и ч е к б у л с ы н а к л а п ? ! 
З а м а н а г а к и з ә н - к и з ә н м ә . . . 

«Тукай я ш ә р — х а л к ы м я ш ә г ә н д ә ! » — 
Д и е п х ө к е м и т к ә н Х ә к и м б а р . 
« Б е з н е ң Сибгат» д и г ә н н а м 1 2 а л ы р г а , 
Арча у л ы б у л ы п с а н а л ы р г а , 
С и б г а т ага, х ә л ә л х а к ы ң б а р . 

Гариф 
«Гариф белән — эш. тырышлык, хезмәт янәшә 
яшиләр Уя тормышны ярата белә. тормыш 
тозүче эш кешесенә аның ихтирамы чиксез» 

А I ыйлаҗн 

Х ә з и н ә с е н т а п к а н я з у ч ы д и п , 
К е м д е р ә й т к ә н белеп. . . ә л л ә к ө л е п ? 
Г а р и ф ага, « х у җ а л а р ы н ы ң 1 3 х ә л е н 
Б е р к ү р а л с а ң иде бүген к и л е п . 

• Кш и м ш 
«Хуҗалар» — нефтьчеләр турындагы дилогиянен икенче романындагы хезмм кеше ирене щ и ц 



Җ и р м а е н ы ң д а н ы к и т т е е р а к , 
Ч и т к ы й т г а г а к а р а а л т ы н ага. 
Т и м б и к о в ы ң 1 4 булса, а н ы ң ю л ы н 
Б о р ы р иде м е н ә б и р е т а б а . 

А л т ы н — ч ы к к а н җ и р д ә к а д е р л е шул: 
Җ и р м а е д а б е л ә ү з бәясен. . . 
Без д ә г а с ы р чиген у з ы п к и т т е к , 
К ө т ә - к ө т ә я з м ы ш х и м а я с е н . 

А в ы р с у л ы й т у ф р а к , х ә л с е з ч и ш м ә — 
Х а т а л а р д а н с а б а к а л а л м а д ы к . 
С ү з е б е з г ә түгел, и ң ә ү в ә л е , 
Үзебезгә х у җ а б у л а л м а д ы к . 

Ө ч и л е н е ң к а р т т а л л а р ы е л ы й , 
Ө н с е з к а л г а н н н е ш - б ө я л ә р е . 
Авыл б у л г а н җ и р д ә я т и м б у ш л ы к — 
Р ә н җ е м ә с м е н и г е з ияләре? 

Н и ш л и с е ң бит, гомер ч и т т ә узган, 
И җ а т б е л ә н хәят <ip.кында 
С и н — ү р н ә г е х е з м ә т к е ш е с е н е ң , 
К а й с ы я к т а н к и л е п к а р а с а ң да. 

һ ә р Г а р и ф та Ахун түгел әле, 
һ ә р б е р а х у н г а р н ф 1 , б у л а л м а г а н . . . 
БНЭММНӘргә к у й м ы й к — т у н н а р тузган.. . 
В а к ы т к ө л е т у з г ы й — к ө м е ш ту tan. 

Мәһдинамә 

.• ГоЛ • \рыннан 
чиста рух бемөн таа ,/ • 

•, кл чыктым шрыеы •• 
м м . 

« К е ш е к и т ә — җ ы р ы к а л а » . Син д ә к и т т е ң . . . 
К ү п м е җ ы р л а р я т и м к а л д ы СИННӘН с о ң . 
Н и г ә б о л а й а ш ы г ы п л а р б ә х и л л ә ш т е ң , 
М ә һ д и дигәч, д о н ь я чарны «эра м о ң . 

Бөеклекне кичералмый гаделсезлек, 
Х о л к ы ң а ят — җ а н хөрлеген югалту... 
И м г ә н с ә дә, з а т л ы р у х ы ң * а ф к а л г а н , — 
Җ и т м ә г ә н ш у л м о н ы а ң л а у , юату... 

Үт ЧӘЧӘН' ачмас ИККӘН <гр l a p e n i i e , 
ГорНИЛнрП х а м ' ц ii ip.ni ш д ә ш ә м . 
К а ш ы р иче! ! МЭДГИяНК H I к ү к р ә в е н д ә . 
Горур к и т е п б а р у ы ң н а н к ө н л ә ш ә м ! 

• 

бора) it) иямен ie м ш i 
11 |рнф in 

• ' 

лги поезды 

http://iiip.ni


Мәһабәт тау, иркен дала, мул елгалар 
Минем туган төбәгемне ят иткән; 
Тик канда бар синең кебек, ташка язып, 
Тормыш сөяр якташларын яд иткән?! 

«Чү! Тукта, җил, болын исен китермәле!» 
Кузгатмале иләсләнгән күңелне. 
Үзгәрсә дә туган авыл, кешеләре. 
Бер үк җырлар кабатлана түгелме? 

...Бәрәңгенең сабаклары — ак кырауда, 
Эскертларда баллы салам исләре. 
Шулдыр инде сагынуның, юксынуның 
Газаплы да, ләззәтле дә хисләре. 

«Кеше китә — җыры кала». Син дә киттең. 
Дөньяныкы — дөньялыкта, үпкәләмә... 
Җыеп алып вак төенгә төйнәп булмас, — 
Синең гомер — кабатланмас мәһдинамә. 

Сау бул, Арча поезды! 
Менә шулай... Янәшәдән генә 
Дәвер җиле узды — чал агым. 
Асыл затлар — үзе бер йолдызлык, 
Исемнәрең чөеп барладым. 

Вагоннары төрле... Урыннары 
Мендәрлеме?.. Әмма мөнбәрле! 
Бу «берләр»нең өндәр хакы булган 
Күңел хөрлегенә — меңнәрне. 

Арча поездының гөрелтесе 
Ерагая бара — бу көннән. 
Ерагайган саен якыная 
Догалы моң — Арча күгеннән. 

Тәрәзләрдән безгә сынап карап, 
Гали затлар уза шәйләнеп. 
Җилә поезд кояш чыгышына, 
Кайтыр өчен кабат әйләнеп. 

Аксакаллар! Бер җыясы иде 
Туган җиргә сезне табынга 
(Татар әле — татар чагында), 
АРЧА сүзе алкаланып яна 
Милләтемнең күңел таҗында. 

'&, 



АНӘЧМӘ әсәрләр 

Х ә к и м 
Г а л и д ә н 

ПАТША СОЛДАТЫ ӘХМӘТНӘСИР 

РОМАН 

1 

Төньякны коньякка тоташтырыл Аурупа белән Азияне икем б̂  ien 
горган мәшһүр Урал гаулары Кыпчак далаларына сокланып кал та 
сыман 

Әби чәченә төренгән кип далада гулы гынлык Чикерткә 1Әр сайравы б) 
шнлыкк.1 (П11.п1(|)1.чек китерми. Дала кешесенә тынычлык иңдереп 
ятыш [ы аһән it'll.* өс ги 

М\ I сулы Олы Кинәле елгасына яшәү мөмкинлеге биргән rap гына 
ерганак буенда мәрхәмәтсез кыздырган кояш нурларыннан әлсерәп 
сарык гар бер берсенә баш гөрткөн Дөнхөч ге уйс) гык гирәсен га үскән 
ялбыр карама агачлары к̂  [әгасендө оө урын буш гуге i Ш) i агач шрнын 
берсе гәбендә, кәүсәгә сөялеп унсигез-унтугыз яшьләр гирөсендәге e m 
гирән уйга чумган Каш астыннан гына юланы күзәтә Янәшәдә генә 
бүре басар ми икс п гөпиенө башын icyen йокы симертә Si tap гарәсендә 
үскән Әхмәтнәсир сарыклар көтә менә Көтүче Ишембай карп >•< көзәне 
бе юн авыр юнья куйгач «Берничә көн генә кет инде* иде tap аңа 
Өч гүрт көн узды, гагын күпмегә гартыдыр, билгесез Егетнен күңеле 
гыныч гүгел п ie 

Лим.к,п i. пс к41 бертын кояш чыгышы атына карал горгач, j i горып \к 
бас гы «Бүре фәлән гүтелме? \лай исән б) чор и в tap Bopi мал [арына 
гимилөр Кем б) гырга мөмкин ' •• Карашын егет arj i якка бор ш 
юлын и пар .и җиге i киңе гчө арба күренде аларга ике жай ык ияргән 
Гиз арада якынаеп eian 4i 1,111.1 ки IOI 11.1 м р ( ирәк очрый юрми m хәл егетне 

caepcei ге «Кемнәр' Нин ш хәбәр алып ки юшләре'•• Күңелгә шом салган 
ш\ I күренештән сон IH.IKH.IH гына вакьп j 1гач, стан яклап жан фәрманга 
чаптырып ки гүчеатлы күрен № Ь\ мәрхүм Ишембайнын оньп ы Мә\ ип иде 
Ул, гирән сулап «Синен арттан җибәрделәр Көт^ гирәсенда үзем калам 
Сарык чалып алып кайтырга куштылар Гиресен станда салдырырсын 
.ип 1.1 к' аиде җитди кыяфәт бе юн I гетнен соравына кемнәр икәнен каян 
ое шм, j 1 гуры i.i мина әйтүче б) гмады, кайткач ^ >ен күрерсен дип кенә 
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KV 1 селтәде. Егет кайтканда тирмәннәр тирәсен w л.шлы II-IK СИ JC.M иле 
Урга урында каин асканнар С) кайнаган арада егет сарыкны кисәкләргә 
6, ire 1әде, эчәгеләрен этләргә ыргытты. Түземсезлек белән читтән күзәткән 
л кавеме \ ара галашып, күэачып йомганчы эчәкләрне өзгаләп тә бетерде. 
К\ 1 гарын юып, өс-башларын тәртипкә китерү белән егетне олы тирмәнгә 
дәшеп алдылар Затлы келәмнәр түшатгән тирмән эчендә, зур ястыкка сөялә 
төшеп, хәрби киемдәге яг кеше утыра, Янәшәсендәгесе күзлектән. Икенче 
•клал ыр\ башлыгы Сәлимгәрәй урын алган Кынындагы хәнҗәр сабына 
кулларын кушырып көрәк сакаллы ике казак ишек катында аягүрә басып 
тора Баш иеп биргән сәламгә урыс телендә «Здравствуй, джигит! Айда, 
проходи'.» - дип баш кактылар. Барсының да карашлары егеткә төбәлгән 
иде. Кин күкрәкле, озын буйлы, кояшта какланган тут йөзле егет кунаклар 
күңеленә хуш килде, күрәсең: - Хороош! Хороош! Ничего не скажешь!» 

лип тирән канәгатьлек белдерделәр. Үзара нидер гәпләшеп алдылар 
Сәлимгәрәй ишек ягына ымлады. 

Тышка чыгу белән аны аш-су тирәсендә кайнашкан төз гәүдәле, урта 
яшьләрдәге бер хатын читкәрәк дәшеп алды. 

- Синен артыннан килгәннәр, балам. Патша хезмәтенә алачаклар. 
Көтелмәгән бу хәбәрдән егет каушап калгандай булды. 
- Кем сүзе ул. анам?! Аңлап бетермәгәнсеңдер... 
- Юк шул, улым, юк сүз түгел. Үз колакларым белән ишеттем 
Егет тиз арада үзен кулга алып анасын юатырга ашыкты 
- Ялчы баласы кемгә хажәт, анам?! Әгәр дөрес булса, ишетүем буенча, 

патша хезмәтенә бай балаларын гына алалар. Башка белән бутагансыңдыр... 
Со и.mm л белән. 

- Һәй. улым' Син белмәгән ягы да бар шул әле... 
Яшен тизлеге белән күңелендә туган уйлардан егет анасының соңгы 

сүзләренә игътибар итәрлек хәлдә түгел иде. 
...Күнегелгән дата тормышы жанга ятыш булса да ник әле чит-ят илләргә 

чыгып дөнья күрмәскә ди. үз-үзенне сынап карамаска?!. Сәлимгәрәй аны үз 
малаена караганда якынрак күрде ич... Күңеленә сеңеп катган бапачагы күз 
алдына килеп басты. Ап-ак сакал-мыеклы бабай: — "Хәзер улыма яңа ыштан 
^ [чибез» - men йөзен зур сөлге белән каплап, чыпчыгын авырттырды. Зурлар 
кебек ьшпанлы буласы килгәнлектән ул түзде, еламады.Шул ук көнне кулына 
ширбәт тотып, анын янына Сәлимгәрәй абзый керде. 

- Әх ул. карт шәйтан! Әхмәтнәсир улыма ыштан тегәбез диеп баланын 
кәккүген кисеп азган! Тотсам кирәген бирермен әле, —диеп юатты малайны. 
Ярасы төзәлеп, йөгереп йори башлагач, шул ук Сәлимгәрәй абзый, шәп-
шәрә килеш аны ат сыртына атландырды да, учы белән шапылдатып, атның 
артсанына сукты Чаптырып киткән ат ялына ябышкан малай курыкмады, 
еламады да. Читтән күзәтеп торган бай бу күренештән канәгать иде 

- Хайт, улым! Үземә охшаган! Афәрин! - дип. чын күңелдән соклануын 
белдерде. 

Олылар ягыннан балаларга карата әйтелгән гадәти бу «Улым» сүзен 
Сәлимгәрәй тагы да ягымлы, йөрәккә ятышлы итеп әйтә иде ич Үзен 
үзе белгәннән бирле ул Сәлимгәрәй абзый канаты астында үсте, тормыш 
житешсезлекләре кичермәде. Башка агайлар, әби-бабайлар да ана карата 
мәрхәмәтле иделәр. Шуның аркасында ул төрле үләннәрнең им-томын 
үзләштереп, кымыз ясауның серләрен ойрәнеп үсте. Өйрәнергә атлыгып 
торуы, яптәш булуы өчендер дә аны бар нәрсә дә кызыксындыра иде. 
Үсә төшкәчрәк жәядән төз атарга, кылыч, хәнҗәр белән оста >щ итәргә 
өйрәнде Бигрәк тә ул атта йөрергә, чабышларда катнашырга ярата иде. Ат 
караучы Йомагол агай аны атлар телен аңларга, атларча сөйләшергә өйрәтте 



ПАТША солд» 

Баштарак ул мона ышанып та бетмәгән иле Әкренләп серне төшенгәч. 
агайнын сүзләре хак булуына инанды Буталчык чорда үз урыннарын таба 
алмый каш ыраган төрле милләт кешеләре яши иле станда Ш\ нар арасында 
урыс мил [этеннән ае пор ялгызак адәм бар иле Төрле илләрдә булып күпне 
күргән, күп михнәт кичергән шул кеше ярдәмендә \рыс телен үзләштерде 
Төрки те [дә аралаша Өе тәнлектән j 1 егеткә маҗаралы хәлләр турында күп 
cefl юле Жир йөзендәге күп илләрдә төрле милләт халкы яшәвен, иксеi-
чиксез дәрья сулары, биек Каф таулары барлыгын аататты Үсмер чагыннан 
ук анын ла илләр гизәсе, шуларнын барысын ла үз күзләре белән күрәсе 
килгән иле бит Бәлкем, менә хәзер, бөлнгьпыкка ирешкән чорында шул 
хыяллары тормышка ашыр''*. Сарык итеннән сон кымыздан изрәп төшкән 
кунаклар, аерым тирмәнлә төн уздырып, тан ату белән юлга кузгалдылар 

Шул көнне Сәлимгәрәй стан халкын җыенга җыйды Яна чапаннан \ к 
җитди кыяфәттә иде. 

— Агайлар, әби-бабаилар' Иртәгәдән өч кәктек бәйрәм игълан итәм LUyi 
көрмөттән ике баш елкы суеп казаннар асарга кушам Тирә-як төбәкләрдән 
дә кунаклар булачак. Мөжлес алдыннан се пга хитке ике е> юы б) пыр куш 
иттек. 

2 
Сәлимгәрәй тотрыклы М а н а т ыруыннан иде Урыс паннасын.! хезмә] 

иткән Булап агасы «Тешә* елгасы буе Арзамаста черкеслөр гарафыннан 
һәлак булганнан сок мал-туар, җөйләүләре туган энесе Килемханга 
кала ( 1̂ ммгәрөйгө ундүрт яшьләр гирөсендө кыр] ьгэ ai караклары атасы 
Ки [емханны үтереп, матларны куып атып китә гөр Кара кашы ian сырхауга 
сабышып анасы да дөнья куя M a i c b i i . бер терәксез фәкыйрьлеккә төшкән 
үсмерне гормыш, үч алу ниятеннән чил т хиряергө китәргв мәҗбүр итте 
Каңгырып йөри горгач Нугай кәрванчыларына барып юлыкты Буталчык һәм 
готрыксы I еллар иле Олы юл мрла кеше гала) кәрваннарга һөҗүм ит\ [әр 
гадөти көлтә кергән чор Бер мәлгә бөла-ка ia алармы читләтеп узлы Үсмер 
егет әкренләп шул тормышка күнекте чыныкты Гә\ югә артык >рс сөякле 
булмаеа ла eai ыр һәм кичле иле ул Көннәрнең берен [Ә Кытайлап кашып 

килешләре иле, кәрван гөнге ялга гуктады Ган алларында гатлы йокыда 
чакта, ю [басар rap һөҗүм итте Көчләр гигезтүгел иде Шуңа р карамастан 
егет көчле каршылык күрсәтеп берничә юлбасарны яралады Арт юпкөсенө 
сукканнан сон анын җуйгач, күпме ятканын хәтер [Эми күзен ачкан п кәрван 
таланып юлбасарлар кулына гөшкөн иле ипле Егетнен чаялыгын бәяләп 
җанын кисмәделәр К\ [•аягын бәйләп дөя сыртына салдылар и үзләре 
белән алып киттеләр ю [басар яр җитәкчесе Артай гәкьдимен каб; 
алар юлына басты Казакъ [алаларында ai көтүләрен урлап куы 
ю iларын ы кәрваннар галап \ i ^ в н күрсәтте сынатмады Бурныкын карак 
урлый, аш.ш очен л.\л]-< барысы ia бер калыптан иделәр Йөрәгенә сеңеп 
K.i пан \ч a i\ vn.l с\ре IM.ILәп и ie ә 1С КырГЫ »-кансак очрамасмы шеи ӨМСТ 
итте. Елгыр һәм аяусыз көчле булуы өчен генә түгел гакыл Һем иреклеген 
бәя I.MI аны \pi.m > i канаIы астына a i n.i һпсерсе i гуры сүзле курыкыый 
\ I фикерен ача В нан кешенен КЫЯНӘ1 ИТВрГӨ СӘЛӘТСеэ б) Г/ЫН ЯХШЫ aiLH.ni 
п ie \pian Күзгә күз к а и . ш очраклар ia егет гартынмый •Талкан малнын 
ите lei си күрмәгәч, v i паи пленын күп й\ гуы нигә 1сирөк?» «Дүрт аяклы мал 
ia абына ки гачәген фаҗигале инәл |әнмәсмс *• и г ә н сора) tap бирә 

Чртай, егетнен аркасын нэп юл 
Сннамы о киi б) гурьша кайгъфтырга! Дөнья малы гунгыэ каны. 

бүген бар иртәгә юк Яшь чагында җилдереп яшәп кал' Иртәгесе очен 
ишәк кайтыртс Liи1 л я 
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хаким ] ^ 'идеи 

Бераздан, егетнен җаваптан канәгать түгеллеген тоеп. җитди кыяфәттә: 
— Көчленеке замана, олан. Бер кавым азыкка тилмергән:\о ю п т ы р у ч ы 

булмас Тир түгеп тапкан азыгыңны авызыннан тартып алырлар Мине 
тормыш ^ ie шулай өйрәтте Минем өчен мал әллә бар әллә юк Уем ui 
байлык түгел, дәрт. азарт Үлем белән качышлы уйнау үлем көтеп хәрәкәтсез 
ятканга караганда мен тапкыр артыграк. - дип тә өсти 

Егет биргән сораулар .паи да Артанны уйланырга мәҗбүр итә иде. Ү з 
картлыгы шикләндерми иде аны А н ы н үсеп килгән сенлесе. бертуган олы 
апасы бар .Алар кем кулына калыр да. киләчәкләре ничек булыр?.. 

Ара-тирә. юлда очраган мосафирлар аша. Д о н елгасы буендагы атлы 
казаклар арасында патшага карата фетнә күтәрелүен ишетеп белделәр. 
Җитәкчесе Степан Разин атлы кеше. имеш Авыр тормыштан жәфа ч и к к ә н 
төрле милләт халкы гына түгел, иске динне яклаучы руханилар да анын 
канаты астына җыелып, патшага каршы сугыш игълан иткәннәр ди. Бу 
ичеш-чичешләр Артайны тирән уйга салды. Халык язмышына битараф 
булып үз мәнфәгатен генә кайгырткан, байлыкка чумып бәйрәм итәргә 
күнеккән бай түрәләр гөнаһ шомлыгында, дигән фикердә иде ул Аларны 
юк итсән илгә мутлык, җинеллек килер шикелле иде. 

Жаек елгасын кичеп Калмык далаларына юл тоттылар. Идел белән 
Дон елгалары арасында каты бәрелешләр барган чак иде. Бер төркем 
калмыкларга кушылып. Царицынны алуда катнаштылар. Ж е п ш е к кар 
йомгагы шикелле ишәйгәннән-ишәя барып. Идел елгасы буеннан өскә, 
Сарытауга юл тоттылар Кыска гына вакыт эчендә Камышлы. Сарытау, 
Базыклы. Самар өлкәләре яулап ачынды. Көчле өермә шикелле Иделнең 
икенче ярына чыгып. Жаек буйсындырылды. Гомере буе татарларны үги 
туган итеп күргән башкортлар. Казан ханлыгының фаҗигасен кабатламас 
өчен. заманында үз теләкләре белән урыс канаты астына елышкан иде. 
Җөйләүдән җәйләүгә күчеп мал көткән бу халык, милләт буларак оешып 
бетмәгәнлектән. урыста яклау тапты. Бу хәлне югары бәяләп, урыс 
башкортларга биләмәләрен киңәйтергә мөмкинчелек бирсә дә. үзенә кирәген 
онытмады. Ясак түләтеп башкортның зыкысын а ш ы . Бәйсезлеген кире 
яулап азу нияте белән, фетнәчеләргә өмет тотып, гади халык кына түгел. 
көтү1-кәгү мат тоткан бай-кураларына тикле комсыз урыс патшалыгына 
каршы күтәрелде. Ү з биләмәләре итеп санаган Жаек буендагы бер авылда 
Артаи. фетнәчеләр җитәкчесе Степан Разин белән күзгә-күз очрашып, 
ю н > щырды Янәшәсендә Сәлимгәрәй дә бар иде. Халык арасында көчле 
пәһлеван булып сурәтләнгән адәм гади генә үз кеше и к ә н . Тапкыр сүзле, 
Хрр 1С 1ле. гади генә киемнән Батырчылыгын туплап Сәлимгәрәйнең: «Бай
түрәләрне үтереп бетереп, патшаны бәреп төшергәч, ил белән кем идарә 
итәчәк'' Яна түрәләр шул ук хәлне кабатламасмы?» - диеп соравына ул 
шаркылдап көлде. -Әле аларны ю к итеп бетерәсе, патшаны бәреп төшерәсе 
бар. егет! Муен булса камыт табылыр. Синең белән без икәү идарә итәрбез. 
Ә нәрсә? Булдыра алмабыз дисенме? Сез җирән чәчле урыска охшамаган. 
Төрки гелие дә яхшы беләсез. Татар кешесеме әллә?» 

- Ике йөз ел артыгы белән татарлар идарә итте Русиядә. Хәзерге вакытта 
теләкләребез, омтылышларыбыз бер и к ә н . димәк, без бер нәсел, бер каннан! 
Ә каттаны алай ук мөһим түгелдер. 

Үзара я к ы н итеп. Тимофееч диеп атап йөрткән бу көчле рухлы адәм 
( өлимтөрәй күңелеңдә тирән эз калдырды. Андый кеше белән ул утка-суга 
керергә әзер иде Идел белән Жаек буйларын яулап алган дәһшәтле атаманга 
б\ җирләр генә кысан иде. Самар белән Сарытауда зур көймәдер ясан Идел 
аша .шигенә юнәлде Өч тәүлек эчендә Әчтерханны алып шәһ<ф түрәләрен 
асты-кисте. байлыкларын халыкка таратты Берничә ел эчендә тагы да зур 
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көч туплап, дингез аша «Кызылбаш* иленә юл тотты Дингез яры буендагы 
авылларны талап, кырып, зур байлык белән кайтты Дала кешеләре ул сәяхәттә 
катнашмады, чөнки Разиннын бу гамате аларга бик үк ошап бетмәде Дон 
казаклары арасында да аңа теләктәшлек белдерүчеләр артык күп түгел иде Ул 
күздән югалып торган вакыт эчендә урыс патшасы, зур көчләр туплап, каты 
бәрелешләр башлады Шул бәрелешләрнен берсендә Разин каты яраланды 
һәм аны үз казаклары ук урыска тапшырды Кыргый жанвар шикелле тимер 
читлеккә ябып Мәскәүтә атып китттеләр Кызыл мәйдан уртасында хатык 
җыеп, кул-аякларын өзгәләп, каты жәзага тарттылар. Җитәкчесез калган 
фетнәчеләрне эзәрлекләү башланып китте Башта Әчтерханны. аннары 
Царицынны камап алдылар Шәһәр халкы, көчле каршылык күрсәтүгә 
карамастан, жинелде. Янабаштан асу-кисү, үтерешләр башланып, күп кан 
коелды. Бу чорда Артай үз төркеме белән Сарытауда иде Сизгер һәм хәйләкәр 
ат карагы, атаман Разиннын соңгы гамахтәренә үзенчә бәя биреп, бу фаҗиганең 
азагын алдан ук тойган иде Шунын аркасында, сырхауга сабышып, бер ай 
алдан элек Әчтерханнан китте. Иркендә яшәргә өйрәнгән дата кешесенә шәһәр 
кысрыклыгы да этәреш биргәндер, патша гаскәрләре Царицынны алганнар 
дигән хәбәрне ишетү белән качып китәргә план корды Акчага салчы яллап. 
өчәр ат белән өч кеше караңгы төн уртасында Иделне йөзеп икенче ярына 
чыктылар Тан атып килгәндә алар Сарытаулан ерак иделәр инде Артай үзе 
белән тугры иптәше Каратайны, яшь егет Сатичгәрәйне алган иде Катган 
төркем бу өч кешенең үз араларында юклыгын көн уртасында гына сизенде 
Үзара шау-шу, гауга куптарып, таланган байлыкны бүлешеп, алары да 
кайсысы-кая таралышып беттеләр Артай. Жаек ныгытмасын әйләнеп узыл 
елга аша Карагубәгә юл тотты. 

3 

Каратүбә! Сәлимгәрәй бу якларда бер булган иде инде Биек качыш 
басып аттан уйсу үзән. Елак талларга күмелеп тын гына елга ага Йөрәк итен 
чеметеп алган тулы тынлык Тирән көз ае булуга карамастан үзән өсте are 
саргаймаган Камышлык арасында кыргый дуңгызлар салган сукмак аша 
бара торгач, алдагы калкулыкта каралтылар күренде Төрле төштә сибелеп 
утырган ике дистә тирәсе өй Яртылаш җиргә казылып балчыктан сатгдн 
өй түбәләре яссы итеп камыш белән ябылган Янгыр суы үтмәсен диеп, 
күрәсен, камыш өстен балчык белән сылаганнар Исеменә карата җисеме, 
Каратүбә иде бу. 

Килүчеләрне абайлап каршы алган берничә эт белән нигез буенда 
бәкрөел утырган карттан башка тирә-якта җан иясе күренми иде 
Бертавыштан кычкырып биргән сәламнән карт башын күтәрде Тонык 
kyii.tpen ҺИ ңчсләргә төбәде. 

- Ник берүзең, Серкенбай'' Башка халык кайда"1 

Сора] биргем кешене танырга теләгәнл.ит. карашын Артай ягына борды 
Йомырка эчендәге әтәч орлыгы шикелле ак төшкән кысык күзләрендә 
кайгы, өметсезлек иде. Сөйләшкән тавышны ишетеп, янәшә өйдән бер 
кортка чыкты Ят кешеләрне танырга теләгәндәй, учын каш өстен., куеп, 
якынрак ки ще 

- Исәнме. /Кам.1.1 әби! Ь\ мин. Apian Мм | 
- Артай исенме? Ә ә, Артай! Син исәнмени балам, 

6j 1 (ы Серкеннен малаен үтерделәр Ma i шрны караклар куыл в шл китте 
Якынрак ки ten Артайнын м unman тотты «Чынлап та бу снн НК8№ 

ип. MI [ӨЙ, аналарча аркасыннан сойле Фикер i\n кпании беравык С\ tee t 
горгач, калтыравык гавыш белән геэеп китте 

Без бит сине \ н,-и [ер иел уй иган и юк Б) гомер буе чаи ш йөрден? 
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Ник иртәрәк кайтмадың' Өч-лүрг ел эчендә кашып китәргә теләген 
булмадымыни1 Таладылар ос\нс \лыч Берничә атна мек сарык көтүен 
куып алып киткәннәр иле Хуҗасыз Йортка ияләшкән бүре көтүе шикелле, 
шушы төнне .п шрны ла урлап качтылар. 

- Гөлсыр) кайда? Кайда башкалар' 
- Гвлсыр) яшь оланнар белән каракларны куа киткән иде. Озаклап 

кайтмый торгач, калган халык китте артларыннан 
Кояш баеп килгәндә халык кайтты. Артай сенлесе Гөлсыру әйтүе 

буенча караклар Ахрат ягына киткән. Эзне югалтыр өчен караклар башта 
Шалкарга юл тотканнар Уратып йөри торгач Ахратка борылганнар. Шунын 
аркасында куа чыгучылар адашып йөреп күп вакыт югалтканнар. Төнгә 
каршы юлларын дәвам итәргә куркып кире борыласы иткәннәр 

Юлда талчыккан булуга карамастан, Артаи эзәрлекләүне дәвам итәргә 
карар кылды Өчесе янына тагын таза гына ике егетне алып, биш кеше 
юлга чыктылар Тирә-якны яхшы белгән Артай, чама белән, каракларның 
кайда 6j гуларын андый иле 

Җан-фәрманга чаптырып бара торгач, тан алдыннан куып життеләр. 
Кыел елгасы башланган уйсулыкка томан төшкән. Таллык арасында 
гөнге юккө урнашкан караклар тирән йокыда. Бер читтәрәк ат көтүе үлән 
угл иш Яккан учаклары сүнеп бетмәгән, пыскытып төтен чыгара. Учак 
янәшәсендә ике кеше ята- Томан җирдән аерылып өскәрәк күтәрелә төште. 
Куа килүчеләр, камыш песиедәй сак кына төтен килгән якка якынайдылар 
Каратаи. туктарга кушып, кулын күтәрде. Учак тирәсен кылдан үргән бау 
белән уратып цианнар Кагылу белән кыңгырау тавыш куптарачак иде. 
Янәшәсендә яткан Сәлимгәрәйгә. Артаига пышылдады: 

- Кыргьтар ысулы бу. Алар бер урында күмәкләшеп йокламыйлар, 
сак бул' 

Бу турыда башкаларга аңлатып торасы түгел, читләтеп алга уздылар. 
Томанның күтәрелә төшүе алар очен уңай иде. Чама белән караклар ун кешедән 
артмаска тиеш һәр кеше бер каракны юк итә алганда, калганнары күпме булуга 
карамастан, алар җиңәчәк иделәр. Учактан ары куак ышыгында, төрлесе төрле 
урында, җиде кеше ята. Куа килүдән шикләнмәгәннәр, күрәсен — ваемсыз 
йокы симертәләр Артаи. ым белән кемгә кайсы корбанын сайларга ишарә итеп, 
атга ыргылды. Яшьләрнең берсе һөҗүмгә ташланган җирдән абынып егылды. 
Берничә адым алдарак яткан корбаны уянып, тавыш куптарды. Каракларның 
кыргыз икәнен белеп алган Сәлимгәрәй дөрләп кабынган иде. Иләс-миләс 
йокысыннан арынып өлгермәгән корбанының бугазын кисеп, янәшәсендәге 
үсмергә ярдәмгә ташланды. Малайны буып алган кыргыз итек кунычыннан 
хәнҗәрен чыгарган мәлдә Сәлимгәрәй үз хәнҗәрен каракның култык астына 
батырды. Караклар тугыз кеше булган. Яшен тизлеге белән җидесен юк итеп, 
икесен кулга алдылар Алары яшьләре җиткән олылар иде. 

- Кыргызлардан үч аласын бар иде бугай, алар синеке, - диде Артаи 
егеткә. 

- Аласы үчне алдым. Коралсыз карт кешеләрнең канын кыеп гөнаһлы 
буласым килми. 

Егетнең бу гамәле Артайга ошады. Аңнарына килеп өлгерми катып 
калган кыргызларга дәште: 

- Оныкларыгызга әйтегез, бу якларга юлны онытсыннар. Мондый 
мәрхәмәтлек бүтән булмас. Сарыкларның дүрттән өч өлешен кире 
кайтарырсыз Калганы, аяк хаклык, сезнеке. 

«Ара ерак, җәяү йөрер хәлдә түгелсез». - дип, икесенә дә үз атларын 
алырга рөхсәт бирде. Малларны кире якка борып кайту ягына чыккач 
Сәлимгәрәй Артаига 
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- Сарыкларны китерерләр диеп уйлыйсызмы? Ә ни өчен дүрттән өч 
өлеше генә? - диеп сорау бирде. 

- Алар минем кем икәнне яхшы беләләр Мин па аларны күптәннән 
белем Ә ни өчен дүрттән өч өлеше дисенме' Чөнки агар ул бер өлешне 
күптән инде суеп ашадылар. 

Берара сүзсез барганнан сон: 
Китермәсәлөр, \-*сре белән булсын. Зур югалту түгел Им мөһиме 

- атларны йолып алдык. Гаиләләре бер тоткасы i калды Агар очен гур 
югалту бу, - диеп өстәде 

-1 

Серкенбай-малаен хөрмәтләп җирләделәр Ыр\ готкасы Артайнынса) 
сәламәт әйләнеп кайту хөрмәтенә тай чатлылар Артык ачылып китәргә 
күнекмәгән гыйнак халыкта гнрәи канәгатьлек сизелә Алар очен Артай 
ышанычлы терәк 

Бу хәлләрдән сон берничә көн узлы Артай белән егет аерым өйдә 
урнашканнар иле Йокысыннан уятып Артай егетне тышка альт чыкты 
Аны ияртеп калкулыкка алып менде Калк) плс артында киргә гүшәре геп 
сарык котүе ята. Тирә-ягында кеше заты күренми Сарыкларны кире куыл 
китергәннәр бу гыл чыкты 

Артайнын сенлесе Гөлсыр) артык үзгәрмәгән Элеккеге какча п.шл 
ябык кыз. Өченче дистәне вакла) «сез калмаган ирен кырыенда сызык 
күз төпләрен сөрмә гарткан Беренче вакытта очрашканда] ы шике me юрфа 
гүге i Erei алдында артык ачыльгл китмәсә да иреннөреп га е мал 
кунакчыл Матурлык MI ыни.ш артык күнм ташланыр [ЫК б\ псаса » кайЯТЫ 
белөндерул егеткә ошый иле (агыш ингән тирән к\ i карашында гакыллылык 
чагыла. Иркәләнү тоймый гормышньгн бөтен авырлыгын гатыл үскән кы ( 
гүя: «Тормыш юлдашын итеп мине ал о панын б) [ырмын», - шя иде Ил 
буенча барган юөрлекләүләр басыла гөшүен көтеп erei беркадәр гомерен 
шушы авылда j юырырга бу шы Кеше к», ieim.ui еракка яшеренгән бүре оясы 
шикелле, Артай авылында гулы гынлык [>\ гирәгә юл юк Яныш килеп 
чыгарлар шеп уйларга ta сәбәп күренми Ү i гирөсендөге йөз чакрым арала 
Артай кеше малына гимәде Киресенчә j I г>\ лир Mime башка караклар ЮН 
саклап килде I np.t HKI.I мш.ион халык моны анлыи иле Шуның очен мона 
кадәр анын MI ым л бармак гөртеп куч. и yie 1Әр б) мады Соңгы өч 
буе югалып торганлыктан аны үлгән тиеп уйлаганнардыр 
көбөрнен башка lapra ia барып ирешүе мөмкин иде Жама i 
хужае1,11 йортка ияышкон бүре гокымы шике гле кыргы чар б\ форсаттан 
файдаланып каласы иткәннәр күрәсен Гыштан караган ta шыксыз күренгән 
әй 1чендө иркен кыйнак һәм яшәр өчен уңайлы иде ( геналары келә) 
юре [төн Жир п [өн I.' кал ил кал м,1 палас өем оем юрган мен rap 1 •:• 
мөһерләп би илгөн [ур сан гых ( ан сык >чен ы кы tбирнәсе а гтын көмеш, 
HI гы би »н\ әйбер [Әре \pi.in сан сыкны ^ к ачып күр« 

Кунакта яшө^ ниме к кенә рөхәп б) масын алдагысы гурында уйларга 
кирәк п ie Көннөриен берен га ^ртайга j i 

Ге ютемә ирешим ага, аласы үчне аллым Ки гачәк гурын ia уй lapra 
вакьл житте Дөресен әйтим мондый кәсеп минеке гүгел Ире) 
кылган гөнаһларымны юып, картлыгымны намазлык өстендә каршыла) 
ниятем II.«.е i гамыры мин ы ө ie мәеме pan гө шикләнәм Һәр гереклекнен 
үз пары бар Дөньянын яме балада Әнә сенлегезнен ю чәчәк аткан 

шеп фикерен әйтеп са i ры 
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- Беләм-бе ым. - лиле Артли. сеңел сина о ш ы й Күреп торам, ул да 
сина бнггараф гүгел Әнә ничек балкый! А н ы н момдай чагын күргәнем юк 
иле әле, лип. гимерне кызуында сугып калырга ашыкты 

Артажнын уэеиа өйләнеп гормыш корырга малай үстерергә насыйп 
б\ 1\1Л1ы [ е ы к т а н 'ыкллры лл булгандыр. А н ы ң мәнфәгатен янлап 
уртаклаша белгән \атын-кыз юлында очрый калса, өйләнгән дә булыр 
иле... ә хәзер сон инде. Өермә шикелле өерелеп йөреп гынгысызлыкта 
гомер j ллн лл киткән Гореф-гадәтен, холык-фигылен тирәннән аңлап, 
авыр чаклары белән сыналган бу егетне ул үз баласы итеп күреп, канаты 
астына алды, җылытты, өмет баглады. Бу турыда ачылып үзе сүз баш гарга 
горур 1Ы11,1 ирек бирмәде. 

S и арымны аңлап теләктәшлек белдергәнен өчен рәхмәт, агам! М и н 
сезне үз агам кебек к\реп якын итәм. Әгәр лә сез бу якынлыкны каннарыбыз 
белән к у ш ы п туганлашырга каршы түгел и к ә н , сездән Гөлсырунын кулың 
сорап, фатиха бирүегезне үтенәм 

Гомерендә беренче мәртәбә күнеле тулып йомшарган Apian 
- Безнен кәсеп сина тин түгеллеген беләм, иркәм. Бу бүре тормышы 

синен өчен түгел. Ә мина тормышымны үзгәртергә сон инде. Бәхил-риза! 
Сенел абруенны төшермәс. Бирнәсе патшаларныкы ише булмаса да. Инша 
Алла. кыенлыкта яшәмәссез! — диде. 

Яз ас иле Көннәрне җылытып калку җирләр кардан әрчелде. Ачык һава 
астында казаннар астылар. Бәйрәмгә сусаган халыкның кәефе күтәренке. 
Никах укытып, артык шау-шу килми генә туй уйнадылар. Яшьләргә үз торагын 
калдырыл Арган Карагай янына күчте Катәш куенында сизелми генә яз айлары 
> (ii.i даланы хәтфә үләнгә күмеп жәй җитте. Алдан килешеп кую буенча 
Сә гимгәрәй юлга җыенды Ике дистә атлар сыртына төрле җиһа). байлык тояп. 
туган ягы. үз даласы на төбәп сәфәр чыктылар Каратай белән дүрт таза яшүсмер 
озата барырга алынды Артык күзгә ташланмас очен олы юлларны читләтеп бара 
торгач, хәвеф-хәтәрсез генә туган ягына кайтып җиттеләр. Соңгы вакыттагы 
болганчык еллар бу тирәләрне дә читләтеп узмаган. Ачлык-ялангачлыктан 
күп халык кырылып, дала ташландык хәлдә калган. Заманында һаваларны 
яңгыратып i айлар кешнәгән болыннарда тирән тынлык. 

Е на башындагы күңелгә ятышлы урында тирмән кордылар. Урнашып, 
хәл җыеп. берничә к ө н вакыт узды. «Бераз вакыттан килеп чыгармын әле », 
- дип Карагай кире кайтып китте. Төпләнеп киткәнче булышырга егетләр 
каласы иттеләр Бу я к н ы ң донья хәлләрен белешү нияте белән Сәлимгәрәй, 
ат менеп. Тарханга барды. Анда күңелгә шом салган зур үзгәрешләр икән. 
Башкортлар белән татарлар арасында гауга кубып кан коелган. -Бу безнен 
лир юр!» - дип башкортлар кысрыклагач, татарларның күп өлеше нугай бае 
Әсәкәи канаты астына күченеп китәргә мәҗбүр булганнар. Колшәрип белән 
Габдулла авылларында да тыныч түгел икән. Сонгы вакытларда калмыклар 
яу белән килеп тынгы бирмәгәч, башкортлар казакълар белән килешү төзеп. 
Шарлык якларында каты бәрелешләр булып алган. Башкортлар арасында 
да ы л ы ш-талаш, MILT, җирләрне бүлешү бара. Сәлимгәрәйнең мал белән 
к а ш ы п Кинәле елгасы башында төпләнүе тиз арада тирә-якка таралды 
Хат белешеп, дөреслекне ачыкларга дигән булып, әкренләп халык килә 
баипалы Тарханнан ике. Әсәкәигә к и т к ә н өч гаилә күченеп килделәр. 
Базар хәлләрен белешер өчен ике алаша алып Богырысланга барган иде. 
Бер көтү сарык куып алып кайттылар. Жәи урталарында Карагай килде 
«Артай бүләге». - дип. бер көтү ат куып алып килгән. 'Артыннан эзләп 
килмәсләрме?» - д и г ә н сорауга Каратаи: - Ш и к л ә н м ә , егет! АртаЙ .шарны 
үз акчасына уйгырлардан сатып аллы. Дала кешесе атсыз - ике кулсыз. 
Кыенлык туса. егетләрнен берсе аша хәбәр җибәр Артайдан сезгә бик 



• 

кун салам! - дип кире китте лә башкача күренмәле. Ташланлык ханга 
төшкән далага яңадан жан инде, әкренләп туган-тумачалар күченеп килеп 
ыру ишәйде, ныгылы Яр.тәч сорап килгән кешеләрнен берсен лә кире 
борнады, үз канаты астына алды Сәличгәрәи Тархан, Габд> т.та авыллары 
Ое |.ш араны ныгыггы. Әсәкәи белен дуслашты Әкренләп еллар \ шы, ихлас 
купи i.i.d] корган нигезга иминлек инде Шуна карачастан Сәлимгәрәинен 
күне 1с гыныч түгел Бишенче ел инде хатыны Гөлсыр) балага j а алмый 
Төрле үләннәр белен дәвалап та карадылар, ич-юччы карчыкларга да 
күренделәр, файдасы тимәде. Гаепнен кемле булуын белый торып ирнен 
күнеле тынычланмады, ни дә булса уйлап табарга кирәк иле Ялчы ч.иып-
кыэлар арасында өлгереп килгән кыз бала бар Буй-сыны китешле унган, 
тәртипле. Гакыл ягыннан да Ходай мәхрүм нтыагөн Яшьга ата-аявсыэ 
калган ятимә. Нугай каныннан Төпле фикергә килеп Салиыгарөй шул 
кыз аша үзен сынап карыйсы итте. Көч белән алмады ул аны «Мина бала 
кирәк Малай бүләк итсәң, куллыкта яшәрсен, бәлкем, хатынлыкка ла атып 
куярмын». - дип. ризалашып кылынган гамәл иде бу. 

Ялчы кыз Бану өч-дүрт айлык йөкле чагында уз катыны ш авыр 
Соңгы мәртәбә бер башкорт карчыгы я t башында сыерчыклар кайт) бе [ән 
ата сыерчык атыл ал Итен пешереп ашагыз, тип кип,ип биргән ите Кайсы 
сыерчыкның ата икенең ничек аерырга диген соруга ана кош астендв чакта 
ат, ял ышмассын., диде. Башына төшсә пи ха 1 итмөв сирәк .иш карчык 
әйткәннәрне үтәгән иле. файдасы пик, күрәсен 

Вакыты җитү белән Бану гомрап юргам ир Гмла галты Озакламый 
Гөлсыру да житдегеп бетмәгән килеш малай гудырды чвырлык белән 
вакытсыз туган бала чирләшкә иле чирләшкә б) вып үсте Бану малаена 

• )\м.мнәсир, Гөлсырудан гуган нанайга t олтантол тип исем кушты шр 
Аллы-артлы ике малай туганга ага кешенен губөсе лиле кат күктә иде 
Сарыклар even, казаннар асып. өч кон буена бәйрәм j шыр (ылар Күрше-
гирә авыллардан ца кунаклар чакырылган иле 

Әкренләп көннәр, айлар узды Атаның күңеле Бан) малае Әхмәтнәсирне 
якынрак күреп, күп вакытын алар гирмөненда > щыртанта, узхвтынынын 
күнелендө көнчелек уянды Озак гомер бала габа алмагач икенче катын 
кыздан үзеңне сынап кара һич югы мп иренә үзе л к кинәш иткән ите 
ич V te дө балага \ шрыьш дни уй юмаган иле ш\ i Биргән вәгьдасен у tan, 
Сәлимгәрәй Бануга аерым гярман корды* авыр шиөрдәназал итен 
кирәк аратын булдырды Гөлеыруы pexcei бирми булса никах укытып 
ал i.tpi л ла булыр иле >л чама. карт К8ТЫН I " [СЫр] күлвГӘДВ катып ире 
чип. хаТЫНЫ ч ш.п шан чык мае ШИ К МОНЯ KB и р КИЦӘШеп, ВНЛВШЬШ, ГВлГ) 
яшәгән ир белән хатын ярасында -кара песи» йөгереп узды Сүз арасын ш 
хатынының -Ялчы хатын гүбәнлегенә гошел аәражөмне югалтасым юк'-

дигәненә каршы «Кай ,\\->,\лл буЯ җитмәс вөрөжөгә күтәрелеп ө 
ала?» и п әйтешеп тә алдылар члай и хатымы сүзеннән чыкмады өйләнү 
гурын ш башкача с\ i ю ташады м.пайлар үсеп буйга ваггте пр Әхмәтнасир 
газе буйлы елгыр, бар нәрсә бе 1вн ю кы шксынучан <. о гганго i ябык, 
бәләкәй гәүдәле вв чырайлы иде Анасы шикелле аз сүзле, аралашырга 
яратмый Куп вакытын гирман пени асмый j i сыре 

( влимгөрөй кашашкан Разин фетнәсе күптәннән бвстыры гугв карамастан 
илдә гынычлык урнашмады Фетнәчелврнен ч 1 1 өлеше вак гаркемнәргә 
п\ leneii урманнарга as [аграк лир иргә качып беткән и к юр Әле! 
икенче уфыннарда күтәрелеп чыгып озак кына гоыяр урак патшалыгына 
it. .1 бирме № 1вр 'Реш.» Ю кашашкан ӘЧвН баШКОр] lap laii урыс ГШТШаСЫ 
итеп борды Башкортлар арасын ia буталыш Бере, варя байсеадекне кире 
кайтарырга икенчеләре урыс ярдәме белән гәртип урнадвтырырга өнди 
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Готрыксызлыктан файдаланып уйгыр, кыргызлар мал урлап кеше талап 
тышы бирми Бетен ил буенча ачлык, ялангачлык, фәкыйрьлек Соңгы 
көннәрдә « Т ә х е т утырган Петр исемле яшь патша, җирләрен к и н ә й п 
нияте белән т е к ә р жыя икән». - ДИГӘН кабарлар тарамы \.» мен асылын 
ачыклау нияте белән, атлар алып. Сәлимгәрәй Олы базарга китте. Базарда 
халык куп иле Алучыга караганда күбесе сатарга килүчедер К.накъларбик 
куп итеп сарык көтүе, дөяләр алып килгәннәр- Ераклардан төрле милләт 
халкы җыелган: Уйгыр, кыргыз, каракалпаклар, буй-буй чапанлы узбөк гөр 
ЛӘ бар Үтемле мат - атлар Сәлимгәрәй базар тамадасы Шамбалны эзләп 
тапты Һәр вакыттагыча кочаклашып исәнләштеләр. Хәл-әхвәлләрне сорашып 
базар хәлләренә күчтеләр. Шамбал. Сәлимгәрәй атларын барлап, тешләрен, 
көрлеген карап чыкканнан сон: - Менә бу өчесен үзем алам. Калганнары 
сугымга С -,: .м юк. ;иарын да сатабыз, - д и п . үз бәясен әйтте СалимгөрвйНвН 
акчасы куп. аны акча кызыксындырмый иде.Сатулашып тормады: 

- Әйдә. синенчә булсын абзый Яхшы кешегә түбән бәядән дә бирергә 
була Тирә-як авыллардан килүчеләр бармы' Жыелышып чәй эчсәк, шул 
безнең килешү булыр иде. - дип ризалашты. 

Хвялвиәр Шамбал га ат малы кирәк түгел. Сәлимгәрәйнең юмарт кеше 
икәнлеген белгәнгә. «Үземә». - дигән булып түбән бәя тәкъдим итә дә. шул 
ук көнне икеләтә хак бел.*н сагын җибәрә -Сугымга» дип бәяләгән атларда 
таза. эшкә яраклылар Кыска гына арада Шамбал. Сәлимгәрәй кызыксынган 
кешеләрне габып, түшәм астында чәй булдырды Теләгәннәргә кымыз да 
бар иде. Озак кына вакыт дөнья хәлләре, яңалыклар турында сөйләшеп 
утырдылар С өлимгөрөЙ ишетми калган күп кенә яңалыклар ачылды. 

Моннан биш ел элек урыслар Кырымга яу белән барган булганнар. 
К) i [ары унмаган Торки халыклар белән сугышырга урысларның алымы 
яраклы түгел икән. Шул вакытта!ы унышсызлыклардан сон хәзерге яшь 
патша "калмык, татар, башкортларда икән өмет» дигән фикергә килгән 
Шушы көннәрдә урыс гаскәриләре бу якларга килеп, патша хезмәтенә 
яшьләрне жыячак ли Халык санына карап станнан биш кеше алынырга 
шеш Ш\ларның берсе, һичшиксез. Сәлимгәрәй малае. Бу хәбәр хатынны 
өркетмәде ничә е па алачаклар дип кенә сорап куйды. Егерме биш елга 
икәнен ишеткәч, салкын канлылык белән: башы исән булса әйләнеп кайтыр. 
Гомере беткән кеше юк кына чирлән дә үлеп китә Алсалар алалар инде. 
ни хәл итмөк кирәк, дип артык борчулык күрсәтмәде. Малаен жәл түгелме. 
дигән сорауга синен тагын берозелеп яраткан малаен бар. Ә минеке андый 
авыр ипкә яраксыз. Анасы белән никахлашып халык алдында малаеңны 
ганы Мин каршы түгел, дип сүзен очлап куйды 

Билгеләнгән көнгә тирә-яктан кунаклар килеп төште. Тан белән торып 
Тархан мулласың ыру башлыгы үзе барын алып килде. Казаннар асылган. 
сый-хөрмәт әзер. Түземлелек белән халык яңалык көтә. Хәлиен, асылын 
муллага юлда килгәндә үк сөйләгән иде Бану белән дә кичтән үк аңлашу 
булып алды Бу гамәлиен асылын аңлаган хатын шатланмады. Башын аска 
иеп күндәмлек белдерде, хатын-кыз тирмәсендә ю ы н ы п , чистарынып, 
«бәйрәмгә» әзерләнде. Иртә белән берничә хатын-кыз. чәчләрен тарап 
үреп. сөрмә тартып, бүләк ителгән затлы киемнәрне киендерделәр. Буласы 
бәйрәмнең сәбәбен улына Бану үзе җиткерде 

- Атана рәхмәтеңне белдерер к ө н житте. улым Туган көненнән алып 
анын канаты астында булдың, юклыкта интекмәдең. Безгә хәзер ш у н ы н 
бәясен түләү көне житте. 

Егет гаҗәпләнмәде. 
- Солтангол минем туганым икән 1 — дип кенә куйды 
Яналык стан халкын ла гаҗәпләндермәде. Беравыздан хуплап: 

46 



Ы УХМӘТНӘСИР 

- Бик әйбәт, бик мәслихәт! Күптәннән вакыт иде! - дип. тәбрик сүзләре 
әйтелде Туй бәйрәме (енә түгел иле бу Тагын берничә көннән Әхмәтнәсирне 
патша хезмәтенә озатасы бар Шунын хөрмәтеннән идеб) мәҗлес Ярлырак 
гаиләләрдән хезмәткә барасы яшктары бай берәр баш ат булөк итте Юлга 
аласы ярты айлык азыкны ла үз исәбеннән хәерләргә кушты 

Кул тегермәнендә талкан ярмасы тарттырып, борай оныннан әбиләр 
катламалар пешерде Агайлар сарык суеп учак төтенендә ысладылар 
Озагракка саклана торган азык урынына язш кояш астында какланган 
елкы итен күп итеп юл капчыкларына салдылар Китәсе көнне: -Баргач 
әхфитсирләрне сыйларсыз». - дип. йок атларына бер курдок кымыз да 
гактылар Әхмөтнәсир уйнаклат] торган ике чаптарны вп шр шөтуеннви у к 
сайлан алды. Атасы ана үз көнжәрен һәм сонгы базарда у кюкләрдвм iyp 
бөягә сатып алган булат кылыч бүләк итте. Анасы у I к\ шары белән чиккән 
чапан. Гөлсыру апа читек бирде. Билгеләнгән көнне тирә-як авыллардан 
яшьләр җыелды Йон.* якын кеше ГИрӨССЫДӘ озата баручы lap ла М гуге.т 
иде. Тархан мулласы монлы мәкам белән «Әдһәм» сүрәсен укыганнан 
сон, яшьләр гөкъбир әйтә әйтә, дәррәү юлга кузгалды Озата калучылар 
арасында елаш. сыкрану 

Юл унаенла татар авылыннан аларга тагын бер геркеы кушылды Кояш 
баеп килгәндә алар Бозаулык тавында иделәр Түбәндә. Сачар елгасы 
буенда, киндер ак чатырлар күренде Чатырлар гирөсе гергә герен күтәрткән 
арбалар белән уратып алынган Бер читтерме ai up белән инк угезларе 
чирәм уртлый Яна ки гуче юрне станда 6j н.ш киткән ку текле юэрбя каршы 
алды Кулын.1,1 дәфыр бе мн каләм Хезмәткә алынганнарны аерып алып 
тезделәр. Озата килүчеләр! ә p.twi.n .пt ten кире китәргә рөхсәт би 
Тылмач аша сорашып, кем. каян икәнен исемнәрен [вфтөргө геркаделөр 
Үзләре белән алын килгән .! II.IK.IJPHI.IH бер өтешен пешекчем галшырырга 
кушылды. Сон иде инде Кем кая урнашырга кирәклеген лагмын йокларга 
әзер юнде ир Атларны гышаз пп, Әхмвтнвсирүэ горкемс бе [вн ачык һавада 
гына йокларга ниш i.i.ie Коэ ве керүгә карамастан гвннәр п о ш иде ате 
Кояш чыгар алдыннан .парны быргы гавышы уятты Күмәкләшеп инеш 
буена барып битләрен юганнан сон реп рәт гсюн бастырды ир ы iu 1мач 
аша эчке тәртип, көнлек кагыйдәләр гурында хәбәр ителде Иртәнге аш 
алдыннан барысын ла хәрби цухтыр карал чыкты Аштан сон и Врны 
барлап су гаертел күпмедер пакт \ им Өс киемнәре бик иске б) паннар 
көрби киемгә киенде Кем иеп нәрсәгә сөлв1 it- 6j гуын ачыклап гөркемнәргө 
б, I к [өр Гөшке аштан сон н вшда чабыш] yi BTJ кереш уеннары башланып 
китте. Кичке аштан сон бера I вакьп сугыш гертипларен өйрәнергә! 
Йок1.па ятар алдыннан .и i.ipnu бар ми С) >черу. имне ЮККӘ ӨЗерЛӘН, ӘНӘ 
1п\ ми атна ун кон вакьп j илп кон кичке авышкан авшеытга, я/р пыяш бар 
гөркем башкорт tap килеп гәпле Өс юрен ы кажа гиресеннөн геккан кием 
Кемнен б. т п бу рек кемнекендә кыр! ы * калши ы Кораллары т гөр юче 
Кемдә сөнге кемдә кылыч N кды c.i nut бе iaa аям барысын щ оа бар иле 
Ура i як [арын ш ы башкорт юрнкән in мач аралашырга гелеп кара 
геллерен аңлама ш Б) як ашдагы башкорт tap татар вр бе ген яра i шиш 
яшәгәнгә, курвсен яндаешлы гелдә сөйләшәләр иде Алар арасын 
гелен аңлаучы и табылмады Барысы ев юные курмегея башка халыклар 
белен яралашмаган яшьдер и и 

ӘХМВТНӨСИРЛВРCI.IHI.IH. 1.1 N рал ЯЮПрЫННаЯ килеп \рн.ппк,ш ГИМерчеЛВК 
оелән шо| ылкмнуче luniKopi гаИЛӨС* шин НДС Атлар l.n лл.п .IH.U КОЫГаН 
гәпләрен pei гетерте барганда, гаморче балалары белән аралашып алар 

http://ii.ik.ijphi.ih
http://ci.ihi.ih
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телен андый иле. ШҮНЫН өстенә урыс телен лә сукалый. Ярдәмгә ул килде. 
Ш\.т көннән алып башкортлар белән аралашырга аны сайладылар Бу 
үзенә күрә бер дәрәжә иле Егет башкортларга эчке тәртип, кагыйдәләрне 
аңлатты Башкортлар 3vp чатыр эчендә кайнар су белән коенып чәчләрен 
кырлырчдан баш тартмадылар. Өс киемнәрен утта яндырып хәрбиләр 
киемен кию кирәклеген ишетү белән «Йок!» - дип бер сүз белән каршы 
килделәр Төнне дә aiap чатырдан читтә, аерым урында уздырдылар. 

Җыеласы халык җыелып бетте Хәрбиләр җитәкчесе стольник Туренев 
Семен Осипович, йокыга ятар алдыннан барысын да рәткә тезеп бастырып. 
иртәгәдән юлга чыгачакларын әйтте, юлда барунык тәртибен аңлатты. 
Башкортлардан илле кеше сайлап алып авангард төркеме билгеләнде. Төркем 
җитәкчесе итеп ике хәрби драгунны, тәрҗемәче итеп Әхмәтнәсирне куйды 
Иртәнге таңнан п а р төркеме юлда иде инде. Барасы юл Жаек ныгытмасы 
ягына. Көз аенын урталары. Юлларда жан әсәре юк. Тирә-як кипкән, 
корыган Салмак кына юыртып бара торгач, шактый юл үтелде.Юлдан 
читтәрәк уйсулыкта төнгелеккә туктадылар. Әзме-күпме ул тирәдә атлар 
чемченерлек үлән бар иде. Төн уртасында обоз килеп җитте. Арбаларны 
б у ш т а й гына. атларны тугарып, обоз да ялга тукталды. Тан ату белән 
авангард төркем юлын дәвам итеп. икенче көнне төш вакытларында тар 
гына елга буенда урнашкан авылга барып керделәр. Урам буш иде. кеше заты 
күренми Төрлечә киенгән кораллы башкортларлардан куркып өйләренә 
яшеренгәннәрдер Араларында хәрбиләрне күреп, әкрен генә халык җыелды. 
Узган төнне бер төркем караклар малларын талап киткәннәр икән. Сораша 
торгач, якынча ничә кеше булуы, кай якка китүләре ачыкланды. Үзара 
кинәшеп. ун а н ы карак артыннан куа чыгарга, калганнары обоз көтеп 
авылда калырга карар кылынды. Көн буе ат өстендә йөреп талчыккан булуга 
карамастан, куа чыгарга атлыгып торучылар аз түгел иде Беренче булып 
Әхмәтнәсир алынды. Тиз арада төп карарга килеп, халык күрсәткән якка 
чаптырып китеп тә бардылар. Эзләр төньяк-көнбатышка. Самар шәһәре 
ягына юнәлгән иде Караңгы төшеп килгәндә эз елга буена алып чыкты. 
Елга буенда яшел чирәм. Караңгыла эзәрлекләү мөмкин түгел, төнгелеккә 
туктадылар. Тан белән, юлларын дәвам итеп. бераз ара үтү белән учак 
калдыгына тап булдылар. Көле суынып та өлгермәгән. Димәк, караклар ерак 
түгел. Маллар эзе инеш яры буйлап көнбатышка киткән. Жаектан Самар 
ягына бара торгач, юл өстендә эзләр юкка чыкты. Төркем икегә бүленеп 
ике якны да барлый торгач, эз елганың икенче ягында табылды. Ул тирәдә 
елга кин Яр буйлары куе таллык. Озакламый алда көтү күренде. Тыныч 
кына үлән уртлаган сыерлар арасында атлылар күренми. Яр буенда учак 
яна Хуҗасы юк Яр астына төшеп яшеренгән булган. Җилкәсеннән сөйрәп 
чыгардылар. Сакал-мыек баскан илле яшьләр тирәсендәге ир. Сорауларга 
жавап бирми торгач, арадан бер кызу канлы егет: «Синен белән сөйләшәләр, 
хәшәрәт», дип камчы белән аркасына сыдырды. 

- Ашыкмагыз, егетләр. Бәлки, ул телне аңламыйдыр. - дип. арага 
Әхмәтнәсир керде. - Ты урус? Другой люди эгди? - Яклаучысынын йомшак 
итеп эндәшүеннән теге адәм. карашын егет ягына борып, авызын ачты. 
Аның авызында тешләре дә. теле дә юк иде. 

- Язык атрезал штоли9 Ыхто атрезал? Карова че#? Другой люди эгди? 
Көтүче башын кага-кага кояш баешы ягына төртеп күрсәтте. Башкача 

белешмә алып булмасына төшенеп, егетләр теге мәхлук күрсәткән якка 
юлларын дәвам иттеләр Бераздан, елга борылышы артыннан, усаклар 
арасыннан өй түбәләре күренде. Кояш офыкка төшеп килә. Карангыга 
калганчы хәлне ачыкларга кирәк иде. Җан-фәрманга авылга барып 
керделәр Елга буена тезелеп утырган агач өйләр. Авыл артык зур түгел. 
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Тиз арада йортларны уратып алып. халык анга килеп өлгергәнче, тикшерү 
башланды Көтелмәгән шау-шудан аннарына килеп өлгермәгән кешеләр 
сорауларны анлап бетермәделәр, акландылар гына. имеш, без белмибез Без 
берни урламадык Әнә теге кырый йортта чит кешеләр Алар кораллы Сак 
булыгыз, алар усал кешеләр... Егетләр дәррәү шул якка чаптырып киттеләр 
Шул вакыт аллы-артлы ике мәртәбә мылтыктан аттылар Әчмәтнәсир килеп 
җиткәндә инде бер егет яраланган, икенчесенен атына ядрә тигән иде Тиз 
урала хәлне аңлаган егет. тәрәзә ягыннан китәргә кушып, иптәшләренә кул 
болгады Кайсысыдыр өй янәшәсендәге салам түбәле сарайга ут төрткән 
иде Дөрләп яна башлаган ут өй түбәсенә күчте Янган сарай эченнән 
кычкырган тавыш килгәч, ишеген бәреп ачтылар, кул-аягы бәйле кешене 
сөйрәп чыгардылар. Шаулап яна башлаган өй ишегеннән ике адәм күренде 
Тиз арада аларны бәреп егып кулларын бәйләделәр Егетләрнең берсе жөһәт 
кенә өй эченә узды Озакламый ишектә тагын ике карак күренде Ике як 
иненә ике мылтык асып артларыннан егет чыкты Ул чыгу белән, еллар 
буе утырып чыра агачы шикелле кипкән өй түбәсе эчкә ишелеп төште. 
Читәннән үреп салам белән ябылган сарай көлгә әйләнгән иде 

Әхмәтнәсир янәшәсенә башкорт егете килде. 
— Теге адәм нидер әйтергә тели Телен аңлап булмый, сөйләш үзе белән. 

- диде. Сарай эченнән коткарылган кеше турында әйтә иде ул Янган өй 
тирәсенә халык җыелган, шау-шу киләләр Егет теге адәмне читкәрәк алып 
китеп: - Ни әйтергә телисен? Сез бу каракларны белә идегезме' - лип 
сорау бирде Анын алдында корымга буялган олы яшьләрдәге кеше иле С\ i 
әйтергә дип авызын ачкан килеш ул бертынга тынып калды Күз карашы 
Әхмәтнәсирнен билендәге хәнҗәрдә иде Тиз генә үзен күзгаалып басынкы 
тавыш белән: - Бу адәмнәр бишәү иде. Араларында башлыклары юк Ерак 
китеп өлгермәгәннәрлер. эзләргә кирәк. - диде. 

Тиз арада егет хәбәрне башкаларга җиткерде. Карак кай якка и ш 
китәргә мөмкин булуын урындагы кешеләрдән белешеп, артыннан куа 
чыктылар Авылдан читтәрәк урман аланында бер көтү атлар үлән уртлый 
иде. Тирә-якны барлап.тикшереп чыгу нәтиҗә бирмәде Ат тарны к\\л\\ 
алып кайттылар. - Бер ат җитешми Ат өстендә качкан б) юа иләүдән 
файда юк. - диде бу ят кеше 

Күз бәйләнеп килә. юлга кире чыкмый авылда төн уздырасы иттеләр 
Янәшәсендәге йорт хуҗасы, без күршеләрдә кунарбыз дип. егетләргә фатир 
тәкъдим итте Яралы егет иптәшләреннән аерым йокларга телешле Ярасы 
култык арасыннан үтеп беләге белән күкрәк чите җәрәхәтләнгән Атнын 
да җәрәхәте зыянлы түгел иде Каракларның кул-аякларын бәйләп фатир 
хуҗасының сараена яптылар. Карангы төште. Өй эченда Әхыәтнәснр бе ми 
геге олы адәм генә иде Шомартып эшләгән такта өстәл өстендәге шәмне 
кабызып, егет юл капчыгыннан ризыклар чыгарды Көн буе авызына валчык 
капмаган, ашыйсы килә иле КынЫСЫННаи хәнҗәрен чыгарып какла] ш 
сарык итен кисәкләргә кискәләде. 

— Синен .ы гамак ВЧТЫр, б) паныннан авыз ит. - лип картка ишарә 
итте 

Күренеп тора. картның да ашыйсы килә Тик ул иткә үре к: 
Биргән соравым урын ш б) пырмы шин (әй гыйнак кына сорал куй H.I 

— Б\ хәнжвр каян игәкте сяна, о^лм' 
- Нәрсә? Ошыймы? Азам бүлеп ByJ 
- Ә сии кай яктан килеп шактенб) гнрөго? 
- Патша хезмәтенә алдылар безне Ерактан без Юл уңаенда • 

гурында беЛГӘЧ куа чыгасы иттек Ашагыз, аша' Тартын маты i Ь\ бе men 
кәй гә\ сарыгы и га 
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х о к и м i л д и д а н 

Карт бер кисәк ит алып авызына к а т ы Бер якпш икенче якка әүмәкләп 
берпш сүзсез \тырды һем. көтмәгәндә генә: 

- Атаймын исеме Сапимгөрөйме? - дип сорап куйды 
Егет ашавыннан туктап калды 
-Әйе Ә сез каян беләсез? 
- Анам исеме Гөлсырумы? 
- Юк. Бану. Гөлсыру апа атамның ОЛЫ чагымы 
- Алай икән Шулай будыр лип уйлаган идем. 
Кызыксынудан егет ашавын онытты 
- Сез ком'1 Аларны каян беләсез? 
Карт тирән канәгатыек белән сорауга каршы сорау бирде: 
- Кан яктан лиден әле син ^ кнне ' 
- Тархан якларыннан мин. Манаш токымыннан. 
- Атамнын Артай дигән кеше турында сөйләгәне булмадымы ' 
Ник булмасын. б\лды! Кышкы озын төннәрдә Сәлимгәрәй, алар 

гирмөнена кереп. Артай атлы атлар карагы турында әкиятләр сөйли иде 
ич Кыпчак далаларын дер селкетеп торган ул адәм турында күп нәрсә 
ишетеп үсте ул. 

- Артай турындагы хикәятнамәләрне сез дә беләсезме? - диде егет, ни 
дә әйтергә сүз тапмыйча. 

Карт көлемсерәде 
- Аңлашыла. Хикәятнамә итеп булса да искә алгалаган икән. Ул адәм 

мин булам. Артай мин. 
Ышаныргамы, юкмы дигәндәй, ни әйтергә белми кагып калган егет 

алдында үз сүзенен хак икәнен исбатларга ниятләде бугай. 
- Атан белән без утны-суны кичтек. Күп нәрсә күрергә, кичерергә туры 

ки ше Заманында дәһшәтле Степан Разин белән дә очрашу насыйп булды 
безгә. Әнә синен билендәге бу хәнжәрне үз кулы белән атана Разин бүләк 
итеп биргән иле Бу затлы әйбернең бәясе хәнжәр буларак кына түгел, олан. 
Атаман буларак Дон казаклары белән төрекләргә каршы яу барган жирдә 
кулга төшерә ул аны. Чулак Әхмәт паша хәнҗәре!» 

Б) гурыда ла ул сабый чагында ук ишетте. Тик күңел ышанып бетә 
алмый Әкият батыры Артай үземе?! 

- Ничек сез бу адәмнәр кулына эләктегез? Кемнәр алар? 
Ризыкка рәхмәт әйтеп, карт дога кылды. Сакал-мыегын сыпырып стенага 

сөялде. Нәрсәдән башларга белми бертын уйланып торып, ашыкмый 1ына 
с\ юн башлады. 

- Монын тарихы зур. атан Бер кичтә барысын да сөйләп бетерү мөмкин түгел. 
Кыскасы шул. Степан Разин җитәкчелеге астында патшага каршы сугышырга 
туры килде безгә Соңгы чиктә аны тотып алып җәзаладылар Көтүчесез калган 
маллар шикелле кайсыбыз кая таралыштык. Иң якын кешеләрем белән өчәү 
үз төркемебездән качып китәргә булдык. Бөтен байлык алар белән калды Без 
үзебез яшәгән якка кайттык. Атан уз якларына кайту теләге белдер!эч. сеңлем 
I о кыруны хатынлыкка атып. үз даласына озаттык. Берничә ел хәбәрләшле 
булып торган идек. Әкренләп ара өзелде. Сонгы мәртәбә ишетеп белүемчә. 
сеңел балага уза алмаган Синең икенче хатыннан булуың мина аңлашыла, олан. 
Ни хат итәсен, атага бала кирәк. Ә мин. кәсебемне ташлап, картлыкны тыныч 
кына каршы алырга җыенган идем... Уйлаганча килеп чыкмады. 

Карт сөйләвеннән туктап калды. Урыныннан торып, почмактагы 
чиләктән су эчте Үз урынына барып утырып, сүзен дәвам итте. 

- Сез бүген кулга алып сарайга япкан бәндәләр заманында минем 
сабандашларым иде. Сарытауда ялгыз калгач, үзара кырылышып мал 
бүләләр дә каисы-кая таралышалар. Эзәрлекләүләрдән качын йөреп. 
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күпмедер вакьл узгач, берничәсе тагын күмәкләшә. Яшьли башка герле 
һонәргә өйрәнмәгән, кеше галап иркен яшәргә күнеккән кеше 6) lapaK, 
аларянабаштан шул кәсеп юлына басалар. Араны өз,гә биш-алты ел вакьп 
узгач, малларны урлап алып киттеләр. Кемнәр эше икәнен бе шем Хәерле 
булсын лип үч тотмадым. Тагын берничә елдан килеп атларны да куып 
алып киттеләр Анысы ла алар эше иде. Түздем Аларга минем алтын кирәк 
булган Шул елнын козендә. халык тирән йокыда чакта үзәндәге коры 
камышлыкка ут герлеләр. Уратып алган көчле ут эчендә ой [Әребс 
утырып яндык. Бар.тьпы берничә кеше генә котылып кала алды. Карт-коры. 
бала-чага, хәлсезләр төтендә тончыгып янлы Аксап га китеп урнаштык 
Янган төнне якын иптәшем Каратаи авылда юк иде Бераз вакыттан бе me 
эзләп тапты ул Тыныч яшәргә ирек бирмәсләр Үзләрен киел габарга 
чарасын күрергә кирәк лип ул yrei гагәч үч алырга ниятләдем i tew 
исән калган егетләр дә шул фикерне куәтләде Яшәгән жирлареи олөп 
таптык. Гаиләләре гене иле Кан гырлармы лип ике м> юк буе сакта көттек 
Еракка киткәннәрдер, кайтмадылар Сипләвеннән туктап карт гынып 
калды. Узганнарны күз алдыннан кичереп, күрәсен аз пеынлангая иле \ i 
Калтыранган тавыш белән аклангандай с\ юя вәвам итте - Яшьлектә к>м 
кан коярга туры килсә дә балаларга кул күтәргән б) мады Ччуы 
көчле иде шул Кычкырышып утта янган генаһсызларнын әжален күрегез 
сеч лә лип. переем лә IK.HI калдырмадык Иор1 upi.ni утка тоттык. Ш 
алын кимек Арттан куа чыгып очрашмабызмы, араны бөтенләй] • 
мөмкин булмасмы, лип Чалкар к\ к камыш авын т яшеренеп 
Килмәделәр 

- Ә хәзер ничек алар кулына МӨКТегеЗ? 
Шакал гокымыннан яралган бүре була аямын k\ ire к> i очрашырга 

йөрәкләре җитмәде Астыртын юл сайладылар Гирө-юньдөте тылларны 
талап, утка тотып, Артай исеменнән иным юлына бастылар Өстәвенә 
ялган хәбәрләр гаратыл, калыкны мина каршы күгәр юлар я ман көбөрләр 
Сарытауга барыл ярешмвн Мине готыл гагапырган кешеләргә биш йөз 
гәпкә акча aei ьдө иткәннәр 

- Акланырдай чара габып булмадымы ' Кич км ы китәргә иле ераккарак 
Актүбә, Арал якларына 

- һәй, ОА.Ш' Яшь шул әле син! (.олыны чәмчүктөи аера белмәгән 
чагын Аклан> ир erei мие гүтел ^ i шәүләннөн качып китеп котыл) 
мөмкинме? Ир егетенеи кече аяусызлыкта гына гүтел олан I 
гамәленә iepe< бәя бирә белергә [ө кирәк Халык көчленен канаты астына 
елыша, көч «ые ихтирам итә Шакал кебек 'i I шә\ 1ӘННӘН куркы 
аллымда кочеем кченпе КүрСӘТКӨНЧе, ВрЪК мнлаи КӨрӘШВО \ Г\ мен ГВПКЫр 
гаделрәк N чан елны очраштык без алар белән Бәрелеш кап 
Алар шп ле И ie БвЭ пар ШГЫ ВЛТЫ кеше И КК Vl.tp Ш ы и нан ЮГаЛТ) ӨЧ 
мәртәбә артык булуга карамастан баз барысы «к»\ генә калдык К е 
Яра алып. ВНЫМНЫ җуЙгаНМЫН Ю I НШШМ Карами ГӨН карангы 
мине коткарып калган Үзе » яралы иде Уел елгасы буенда яи • 
и ш л и пан [өдәкыш кыш ia 1ык Жөй ^-^^ пры китеп кә i кергәч Чксайга 
каймык Ышанычны кча.икан КЯЛЫК лрлеынла ЯШврем 
Гөр К +.Нр |Ө УРЫН аЛЫШТЫрЫЛ ҖӨЙ J I 1Ы *ЗГӨ ВӨШТе lap i Н ШП кешем 
ике кеше каршы ГОр) КИНвЛ гуТбЯ Алан 18 ӘЧСССН үтердек, HKOCC ЮЛЫ 
яралан |ы Ә мин якын, ышаныч ш кешемне Кдратайны юга гггьш яра ш 
ары» mi шике I ie көрәшеп һәлак 6) \ ш N i KJ IMM бе |вн күмә в ша шш 
щуНЬК ы аЯНЫЧ ii.i 

Ә сезне тть. исән калдырасы иттеләр? 
- Алар уенда, о\.и\. мине ХӨКҮМӘТКӘ гаЛШЫрЫП акча ИШ») И 

http://ik.hi
http://upi.ni


каким ; тдан 

йөз сум ул бик iyp акча Тик хикмәт акчада гына гүгел Акча белән бергә 
аларкыв ирек аласылары килде 

- Андый \й булгач, ник п а р юл унаенда кеше талаганнар 
- Бүрене бүреккә салсан ла урманга карым дигәннәр борынгылар 

Нәфесләре көчле, гакыл аз. Зиһененә шайтан оялаган кеше тиз генә 
айный алмый Иркенлек алгач андый мөмкинлек булмас, урлан калыйк 
аигөннәрявр 

- Юлла килгәндә бер адәмне очраттык. Теле кисек. Ул да бу 
төркемнәнме' 

- Анысын белмим, олан. Гөнаһысына керә алмыйм Урланган малга 
к\ i ко юк б) [учы кирәк бит Тапканнардыр берәрсен Азмы хәзер ил буенча 
каншрып йөрүчеләр 

Ике тәүлек ат өстендә йөреп талчыккан егетне йокы басты. Эч маеннан 
туңдырылып ясалган шәм эреп бетеп, бертын кагынгалап алды да. өй эчен 
караңгылык басты Төннен икенче яртысы, соң иде инде. Арыганлык 
үзенекен итте Картнын тыныч кына мыңгырдап сөйләве, бишек кое 
шикелле тибрәнлереп. күз кабакларын авырайтты, йокы үзенекен итте. 

Көтелмәгән б\ очрашу Арганның үзен дә дер селкетте. Үз гомерендә болай 
иркенләп утырып эч серләрен бушатканы булмады. Әнә ничек бит ул язмыш 
iм i .MI нәрсә! Нича дистә еллар узып. онытылып беткәндә генә Сәлимгәрәй 

тагын бер мәртәбә үзен искә алдырды. Малае да үзе шикелле. Кызганычка 
каршы, онык Гөлсырудан түгел. Картнын йокысы качкан иде. Жиңелчә 
хаҗәтен үтәргә дип ишек алдына чыкты. Сарай нгынарак барыйм дисә. 
күрә — сарай ишеге янында кеше шәүләсе. Ишеген ачарга азаплана бугай 
Арий утынлыктан капшап кулына күсәк алды. Кыр песие шикелле йомшак 
кына н иш якынайды ла гөрселдәтеп тегенең арт лепкәсенә сукты. Җиргә 
кан iaiii.ni төшкән гәүдә өстенә иелеп кесәләрен капшады, итек кунычын 
барлап чыкты Карт эзләгән нәрсә тегенең кулында булган икән. Ишекне ат 
кылыннан үргән аркан белән бәйләгәннәр. Тиз арада гына пычак белән кисә 
алы кган Лрши киселеп бетмәгән арканны чишеп, сарай эченә узды. 
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Егет. төртеп уяткандай, йокысыннан уянды Күргән төшеннән арына 
алмыйча бертын айга килми торды. Ат караклары... Артай... чәчәккә күмелеп 
утырган дала уйнаклап чапкан атлар 

Тышкы яклап кабатланган тавыштан айнып китеп торып ук басты. 
Тәрәзә аша тонык кына булып яктылык ингән Үзенен кайда икәнен тәгаен 
төшенеп урамга чыкты. Елганын икенче ягында күк йозе агарган, яктырып 
килә. Сарай алдында берничә кеше. кызып-кызып үзара нидер сөйлиләр. 
Иртә таңнан нәрсә күтәргән аларны аякка9 Йөгерә-атлый сарай янәшәсенә 
килде Йөзтүбән капланып җирдә ят кеше ята. Сарай ишеге ачык. 

- Ни булды? Бу кем9 - дигән соруга араларыннан берсе: 
- Кичә кич качып киткән караклар башлыгы бу. Иптәшләрен йолып 

алырга килгән, күрәсең. 
Күңеле нидер тойгандай егет сарай эченә узды. Кан укмашкан сарай 

идәнендә кул-аяклары бәйле килеш дүрт мәет ята. Егетнен күңелендә туып 
өлгергән сорауны тойгандай, йорт хужасы: 

- Теге карт өй эчендәме? - Егетнен «юк. ахры». - дип җилкә кагып 
куюын күреп: - Бу — анын эше Гәүдәсе аньткына охшаган иде Шикле 
ыгы-зыгы тоеп тышка чыккан идем. Офык яктысында шәүләсен күреп 
калдым Чаптырып киткән ат тояклары тавышын ишеттем 

Димәк, карт Артаи аласы үчен алган Картлыгында ялгыз башы кая 
барып сыеныр9. Бу дошманнарыннан котылды, ә башкалардан, урыс 

52 

http://iaiii.ni


. 
эзәрлекләвеннән тынгылык табармы9 Егет күнеленлә ш\нлыи уйлар 
йөгереп узды Шулай ла. анын күңеле тыныч Артав иректә1 Торчышнын 
бар ягын да татыган кеше үз жаен табар' Инша Алла' Хәерле юл сина. 
әкият батыры! 

Озакламый халык уянлы. Егетләр лә аяк өстендә иделәр Халык 
белән кыска гына әнгәмә булып алды Караклардан алган ундүрт баш 
атньга дүртесен ое янган гаиләгә бирәсе иттеләр Ярдлы иткәннәре өчен 
авыл халкына рәхмәт әйтеп, үзләре белән һәрберсе берәр ат тагып юна 
кузгалдылар. 

Маллар көтүе шул урынла иле Көтүчегә матларны кире якка куарга 
куштылар. Теге мәхлүк. каршылык күрсәтми ризалашып, башын кагып 
калды. 

Кормыш авылында аларны яналык котә иле. Өч йөз кешедән юрган 
гөркемгә тагын бихисап халык остәлгән Үз обогтарын табып, егет б) пли 
узган хәлләрне йозбаш Туреневка җиткерде. Хәрби җитәкче егет юрдән 
канәгать иле Ике менгәякын кешене poi [Әргәбастырыл б) п.ш J я ли плне 
спит.tn егетләргә рәхмәт белдерде Башкаларга да алар гөркемевная үрвәе 
алырга, илгә тугриклы хезмәт итәргә өнләле Йозбаш сүхтәренә карами ы 
үзләре белән алып кайткан ун баш и күгәрде вларнын [Өрәэгассн Яна 
килгән халык арасында атсызлар да аз түгел иле Яна кушы пай гөрквм 
Жвек ныгытмасы ягыннан килгән Барасы юл өстендә калмыклар шлагауп 
төрткәннәр Малларга азык юк Үзләре белән алган мал в шгы п Царилынга 
кадәр җигәрлек ругел Егетләр кайтып кә оне сөйләгәч, о г ы Ирин елгасы 
буйлап Балакайга, аннан ары Сарытауга узарга карар кылынды i па 
буе үгилегендә малларга азык булуга карамастан обоз очен ки начар 
Баткак сазлы урыннар бар Жаи n>i юл күрсәтергә Кормыштан икс кеше 
алынды Шул унайдан.үз матларын aepi.ni атыр очен i.ii ып унлап кеше 
иярле Икенче көнне нртө белән юлга кузгалдылар ( амар ятына барган 
юл тирәсендә мал көтүе очрады Кормышлыавр >t киңен аерып алып. 
калганнарын панна гатиҗәнаи 1әре исеменнән обоз малларына кушты lap 
Әхмәтнәсир үтенечен кире какмыйча кче re ice 1 иәхлукха ia маллар бс нан 
калырга рөхсәт ителде. 

Маллар аягы бе дан әкрен генә ат п.ш горгач, карашы гөшәр алларыннан 
И pi п < елгасы буен ш урнашкан шул ук исемдәге авылга җитте юр Балакайга 
кадәр ара ерак иде әле Төнгелеккә^ авы i иш читкәрәк чирәм н \ юн antra 
ялга туктадылар Әхмәтнөсирләрнен име кешедән горган авангард 
ГӘркеменә гагын илче кеше өстәлле Ирпплан г\ры юл булганлЫХтВИ 
калган ЮЛНЫ ГИЗ арала узып КӘНнен икенче яртысында атар Базакайда 
ите пн ю 

Талларга күмелеп утырган Идел ярындагы әдеп шәһәр искиткеч 
матур җанга ятышлы Шәһәрне читләтел алар Идел ярына гәштеләр 
Менә нинди ик.ш и № i' Дөньд күргән квик виз аша ишетел балачактан 
nilieiiiie in IKI.III i ш n.ipiaii оәрья суы! Б) гаҗәеп күренеш вша кешесен 

оркепе гсгрэплер.те Ш\ i кадәр е\нын к.шла паши и кайла 
Дәрәҗәсен гоеп гын гына аккан вгын күңелгә шом cau Ә үз И 
in пан баШКОрТ lap ГИЗ арала чишенеп ЯССЫ яр о\ен i,i ni.i\ килеп ,и Иф 
йөздерә и 1С нит > ләрен һәрчак иркен һем бәйсез готкай о\ галыкка 
карата > «ннөн > и ихтирам сы гаҗәп \вн\ соклан) хж tape п ш күне шө 
Бер яктан үзсүзле, кыргый һәы аяусыз 6j юалар чынбарлыкта мач һәм 
жите 1 батыр йөрәк к халык 

Гөн урталарын u шәһәр читенә чытып обедвм каршы м вшош Гөнгелекхв 
чатырлар корып (ормадылар Бвлатйлр оэак готврлаи) 1шралмвгвн иде *)ч 
I.I^ |СК буе рӘТТӨН СВЛ Ор беЛОН в паны кичеп ЧЫГЫЛ ( арышма ПНЯ Iлс ВВП 
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Тәртип буенча Әхмәтнәсир. ыр шрксмс азда .ис Ярты юл өстенле rai ьш о е р ы м 
CJ ын кимеп кичке буйла Сарытаүга барып керделәр. Өсте-өстен,< eel i са. м н г а н 
икешәр кат 1ы өйләр ччерташ түшатгән тар урамнар. Бер-беренә сыенышып 
утырган өйләр арасыннан мәчет манарасы калкып тора Ахшам намазына 
чакырып азан әйттеләр. Күңелләргә сары май булып яткан шул мәкамнән 
хозурланып, төркем, ашыкмый гына бара торгач, урам чатында алар каршысына 
атлы ка (аклар чыкты. Әхметнвсир, к\ шт күгәреп, үз горкеменә гүк.арга әмер 
бирле Каршы атучылар кычкырып биргән сорау урыс геленө охшаш булуга 
карамастан, егет атамады Шулайда җавапсыз калмас өчен «Наше Сарыга) 
иди Наше командир Туренев. Он зади иди. Скуры эздис будит», - диде. Шәһәр 
сакчылары үзара сүз ачышып, араларыннан берсе алгарак чыкты 

- Сез татарлармы11 

- Без башкортлар Мин уэем татар кешесе. 
- Каи якка юл тотасыз? 

- Безне патша хезмәтенә җыйдылар. Балакайдан ч ы к т ы к Командир 

Туренев обоз белән арттан килә 
Төркемдәге ләр тагын үзара гәпләшеп алдылар. Ш у н н а н сон гына теге 

татар кешесе; «Безнең арттан иярегез», - д и п . елга ягына алып китте 
Урамнар буйлап боргалана-сыргалана торгач, шәһәр чите күренде. Сөзәк 
ярдан аска. елга белән ике арадагы үзәнлеккә төштеләр. Шәһәр яклап 
калкулык итәгендә чатырлар тезелеп к и т к ә н . Тагын да арырак бер көтү ат 
үлән уртлый. Яна килгән атлыларга игътибар итүче булмады. 

Аска тошү белән теге тагар җайдагы Әхмәтнәсир янына килде. 
- Минем исемем Сафуан Үзегезгә охшаган урын табып урнашыгыз. 

Калганын иртәгә хәл итәрләр. - диде. 
ЖаЙлы урын эзли торгач, шактый гына ара узылды. Ш ә һ ә р яклап 

калкулык итәгендәге җир артык дымлы, тагын да арырак — күлләвек. Инеш 
буе калк) алында туктыйсы иттеләр. Караңгыланганчы урнашып өлгерәсе 
иле. Туктау белән Әхмәтнәсир. юл капчыгыннан җиз чәйнеген чыгарып, 
янәшәсендәге егеткә елгадан су алырга к у ш т ы , калганнарына учакка 
утын хәстәрен күрүне йөкләде Озакламый дөрләп учак кабынды, өстенә 
чәйнекләр ишеләр Кемдә нәрсә бар. юл капчыкларыннан ризыкларны 
чыгарып, капкалап алырга утырдылар. 

Балачактан табигатькә яраклашып ат өстендә үскән дала кешесенең юлла 
кирәк булган бар нәрсәсе лә үзе белән Ат тиресеннән эшкәртелгән җиңе i ияр 
Ияр астында икегә бөкләгән киез Иярнен арт жәясенә юл капчыгы, алгы җәягә 
садак белән ук жәясе беркетелгән Кәжә тиресеннән теккән ыштан белән кәзәки. 
аякта җиңел читек Баш киеме - бүрек яки кие! калпак. Җылы вакытта бүреге 
капчыкта. Юл капчыгыңда да артык нәрсә юк. Төреп бәйләгән сарык тиресе 
Ул аска жәеп йоклар өчен. Какланган ат ите. төрле үлән. чәчәкләрдән җыеп 
киптерелгән төнәтмә-чәи. Юка каеш бау. без һәм җиз чәйнек. Хәнжәр белән 
кылыч билдә, сөңгесе кулда Ана йомшак ятак кирәк түгел. Баш очына ияр. аска 
сарык тиресе. Йомшак киез белән төренә дә яту белән гырлап йокыга да китә. 
Төрле очракка яраклашкан нәзберексез сугышчы Тәүлек буе керфек какмый, 
ашамыи-эчми йөргәндә дә жегәрген җуймаган, түзем җан иясе ул дала кешесе. 
Анын өчен ин якын. и ң ышанычлы нәрсә - ат. Атсыз ул — ике канатсыз 

Көннен икенче яртысында обоз килеп җитте. Кичтән авангард төркем 
сайлаган елга буенда чатырлар кордылар. Тәртәләрен күтәреп арбаларны 
тирә-яктан тезделәр дә. уртага ике зур казан элделәр Үзләре белән куып 
алып килгән малларны, атлар белән бергә ерагракка илтеп, ике дистә 
кешедән сак куелды. 



ыәхматиа ис 

Беренче кон юынып, чистарынып, ял итеп узлы Бу урынла озак 
тоткарланырга туры киләчәк иде, өч баш сыер суйдылар. 

Быргы тавышына йокыга ятып. уянып, атларда чабышып, сугыш 
уеннарына өйрәнеп, ике айга якын вакыт узып га китте Ноябрь 
урталарында туңдырып җибәрде Меңләгән баш мал-туар узәнне кыркып 
бетереп, утардагы азыкка күчтеләр Бу тирәдә артык тоткарлануның кирәге 
калмады, кон өстендә сыенып юнга кузгалдылар Барасы юл көньякка. 
Царицынга таба иде. Авангард төркемне тагын йөз кешегә арттырдылар 
Җитәкчесе итеп йөз башы Туренев үзе алынды Бу юлы авангарл төрнекенә 
гагын бер эш иөкләнелде. Юл унаенда азык әзерлисе бар Кирәк була калса 
дип үзләре белән биш-алты баш ат алган иделәр. Бу бик урынлы б) иш 
Акчага караганда ат малы үтемле. Ул атларны Камышлы базарында он 
белән фуражга алыштырдылар. 

Царицында әле җылы иле Идел белән Дон елгалары арасындагы 
үзәнлектә маллар өчен үлән азыгы да җитәрлек Юлга чыгуга биш тәүлек 
[ИГӘНДӘ әнә обозда килеп җитте. Жайлы урында чатырлар корып кышны 

шунда кышладылар. Тәртип шул ук иде. Атларда чабышу, сугыш уеннары 
Өч мен тирәсе кеше. Татарлар кун гуге i Меңгә якын башкорт атлылары. 
мен ярым тирәсе калмыклар Йөзәр кешене гөркемгә бүлеп, башлыклары 
игеп татарларны билгеләделәр. Бу хәл барысына да ошап бетмәде Торып-
торып арада ызшшлар чыккалыи. 

Апрель азакларында остән фәрман килеп иреште Кон өстендә юна 
җыенып. Дон елгасы буйлап. Азовдингем: ягына юнәлде [Әр Аларга кырым 
татарларыннан Азов ныгытмасына ю шы кису бурычы йөкләнгән иле 

Май ае уртасында урыс гаскәрилэренен бер ө ише Лом с ггасы буйлап 
йөзеп төшеп, Азов ныгытмасы янәшәсенә урнаштылар Июнь азакларын ia 
шул ук ЮЛ буйлап ГӨП көчләр килде. 

Головин белән Лефорт җитәкчелек иткән бу көчләр арасында ипи. панна 
у ie 1,1 бар иле Азов ныгытмасын камап алып »ре к-ваклы гуп шрдан ату шр 
башланып китте Соңгы е ларда төрекләр бу ныгытманы өстәмә рәвештә 
ныгытыл, тирө-ягына чокыр казып, җирдән валлар өйгән булганнар 
Ое i.uieii.t iai ми бер Kai ^ lena ое [ӨН урагын, aypi почмакка дүрт каланча 
ца куелган иле Атыш tap вакытында урыс lap стена астына чокыр -
керештеләр, бер каланчаны яулап алдылар Икенчесен ГӨрекләр узләре 
ташлап кипе Шул ишне бер урыс хәрбие төрекләр атына качып чыга 
урысларнын гөшке аштан сон иркенләп ял итәргә враткан шганөйтә Ике 
ка i.ni'i.iiii.i к\ па гөшерүне iyp жин\ лип, урыс гаскәри юре гынычланып 
ка ia Гөшке аштан сон черем иткән вакыт арында гөреклөр гюжуы итә 
Күп кан коела Каланча кирелән ГӨреКЛӨр ку n.nia куч,» На i аСТЫНДЯ КВЗЫЛ 
дары шар] ЮТ) 1.1 НӘТИҖӘ бирми К щ м к урынга ка.ь.п Kan.ni ИЦЛЭрнс 
җиренә /Kin кереп ип ммәу нәтиҗәсендә утыз шл урыс гаскәрие у !•' ЙӨЗЛӘП 
кеше акыр яралана Гагын берничә кал 1ю*ум шу аркасында гө 
арасында югалтулар б) к а л.\ у tapa килешмәү, гөп страте! ия б) IMB) re [әгөн 
НӘТИҖӘ б и р м и \i u.i КвЧЛӘр бе ЮН № UQ I \ к КӨЛ БвШКОр! U 1Ы ЮрЫ 
Кырым гатарлары (к\.и\ сугыш алып барганда калмыклар нерв 
гик юра Гөреклөр белән калмыклар бәрелешкәндә башкорт lap ярдәмгә 
ашыкмый 

Көзге карлы ангарлар баш iaiu.ni юллар б.икдк хәлгә юш,* һәм 
ныгытманы кама) гуктатыла Артка чигенеп, кайт) ягына ttopi 
Форсат iай файда [аныл Кырым гатар гары һөҗүмгә куй. Гөрл< кв 
урыннарда пөжүм ясал, чигенеп барган урысларга кыенлыклар 
Җитмәсә .11 [арына .мык юк Куп жине iy юрдән гөшенке |екә гөшквн 
ai u.i гаскәриләр артык каршылык күрсәтүгә саләтсс 

http://Kan.ni
http://iaiu.ni


ХӘКИМ ГАЛИДӘН 

Азов ныгытмасында беренче похол унышсыз тәмамлануга карамастан, 
күп кенә җитешсез якларны ачыкларга, янача уйларга мөмкинлек туа. 
Мона кадәр СУГЫШ уеннары гына уйнап үскән яшь патшага бу зур сабак 
иде. Су йөзгечләре, көймәләр, галератар булмау анын өчен ин зур аяныч 
иде Жәйге сугыш барышында, ничек итеп төрек дингезчеләре Азов 
ныгытмасына'ашамлык һәм яна көчләр белән ярдәм итеп торганын үз 
күзе белән күреп белгәнгә, дингез аша ул юлны кичми торып жинеп 
булмасын анлый. Ил буйлап белгечләр жыеп. көймәләр, зур галералар 
төзү эшен башлап җибәрә Гади эшче булып үзе дә бу эштә катнаша. 
Башкортларнын бер өлеше, шау-шу куптарып, туган якларына кайтып 
китә. Әхмәтнәсир белән Бозаулыкта тупланган төркем калмыкларга ияреп 
далада кыш уздыра. 

10 
1696 елнын кышында. Петр ! каты авырып түшәккә ята. Шул айларда 

тәхеттәге туганы Иван үлә. Элек ил белән ике туган идарә иткән булса. 
тәхет ТУЛЫСЫ белән яшь Петр I кулына кала Ниһаять Кремльдә тамыр 
җәйгән иске кагыйдәле тормышка чик куела. Үз вазифасыннан файдаланып. 
патша бөтен көчен яна походка әзерләнүгә багышлый. Сугыш осталары. 
дингез көймәләре төзүчеләр, җир казып ныгытма шартлатучылар, камау 
белгечләрен эзләп ышанычлы кешеләрен Европага җибәрә. Туганын күмү 
белән, үзе Воронеж өязенә барып, дингез йөзгечләре төзү эшен жайга 
сала Төрле качакларга, төрмәдә утыручыларга ирек биреп, гаскәр җыя 
башлый Төзелеш башында Воронеж тирәсендә җитмеш мен чамасы гаскәр 
җыела Күбесе Украина белән Дон казаклары һәм өч мен калмык атлысы. 
Дон казакларынын бер өлеше зур көймәләргә утырып Азовка йөзеп төшә. 
Төрекләр белән дингездә беренче бәрелеш уныш китерми Көчләр тигез 
бушауга карамастан, көчле батырлык күрсәтеп, икенче бәрелештә туксанга 
якын тәпән лары. өч йөз авыр ядрә. он. ярма һәм бик күп мануфактура 
кулга төшерәләр. Ин әһәмиятлесе шул: дингез яклап ныгытманы тулысынча 
камал алырга мөмкинлек туа. Май азакларында төп көчләр килеп житеп. 
Азов ныгытмасын икенче кат камап алалар. Килгән вакытта меңләгән 
Кырым татарынын атлы гаскәре обозга һөҗүм итә. Бер идарә кулы астында 
укмашкан калмык атлылары. бу һөҗүмне кире кагып, каты каршылык 
күрсәтә Июнь ае уртасында камау эшләре төгәлләнеп, эре туплардан 
атулар башланып китә. Шул ук вакытта ныгытмадагы төрекләргә бирелергә 
мөрәҗәгать итеп хат юлланыла. Австриядән ялланып килгән унсигез белгеч 
тә камау эшләрендә зур булышлык күрсәтә. 

Ныгытманы саклап калып булмаганлыгын тоеп. төрекләр урыслар 
мөрәҗәгатен кабул итәргә мәҗбүр була Мөрәҗәгатьтә әйтелү буенча 
төрекләргә ныгытмадан иркенләп китәргә мөмкинчелек бирелә Унтугызы 
көнне төрекләр ныгытманы калдырып китә. Әнә шулай. Петр I нен хыялы 
тор\тышка ашып. Азов дингезе аша Кара дингезгә юл ачыла Сигез ченнән 
артыграк гаскәри белән бер өлеш калмык атлылары Азовны сакларга 
кала. башкалары Мәскәү каласында уздырылган зур җинү бәйрәмендә 
катнаша. 

Ул төркемдә Әхмәтнәсир дә бар иде. 

11 

Мәскәүнен үзендә жинү тантанасында катнашу Әхмәтнәсир өчен 
очраклы хәл түгел. Азов ныгытмасы камалышта вакытта меңнән артык 
Кырым татары һөҗүмгә ташланды. Бу әле җәй башы гына иде Бер мәлгә 
алар чигенергә мәҗбүр булдылар. Әхмәтнәсирләр төркеме һөҗүмгә күчеп. 
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ГЫ ӘХМӘТНӘСИР 

Кагалник елгасы буенда ике дистәгә якын кырыгыларны Нуретдин 
ханнары белән бергә кулга аллылар Ике арада кыска гына сөйләшү б\лып 
алды. Тәрядемәче Әхматнәсир иде. Хәлсез яралыларнын канын кою егетлек 
гүге [дипуйлап ыржечәне үзенчә борып, әсирне иреккә җибәрәсе иттеләр. 
[они- 1сккә сугыш тукталды. 

Тан атып килгәндә кырымлылар яна көч туплап, һөҗүмгә ташланды 
Жинү бәйрәмен иртәрәк тантана итеп. хәмердән айнышмаган казаклар 
иркенләп ял итәргә туктаган иделәр Көтелмәгән көчле басым астында 
кире чигенергә туры килде Төркем җитәкчесе Туренев яраланып i 1 
ку гына эләкте Ике яктан да авыр югалту тарлан хәлсезләнеп, коннен икенче 
яртысында, сугыш бер мәлгә тынды. 

Форсаттан файдаланып, җитәкчене йолып алу нияте белән. Әхмәтнәснр 
кырымлылар ягына узды. ...Ханнын уң кулы Солтан чорза каршына 
китерделәр егетне. Әхмәтнәсирнен сүзенә колак сал\чы юк. Солтан 
морзанын күз карашы егетнен билендәге хәнжәргә төбәлгән иле 

- Бу хәнжәр сезгә каян килеп эләкте? 
Сорауны егет үзенчә аклап: 
- Атамнын бүләге Туренев әфәндене азат итсәгез, мин б) бүләкне сезгә 

бирергә әзер, - дип, хәнжәрне морзага с\ fлы 
Алтын-көмеш, мәрҗәннәр белән бизәлгән хәнж..р кынысынын бер 

ягына: «Кирәксезгә чыгарма! Чыгарсаң - кулын калтырамасын'» О икенче 
ягына: «Әхмәт пашага тинсеэ батырлыгы өчен!» - дип фарсы \.»рефләре 
белән бизәп язылган иде. 

— Атагызга ничек эләккән бу затлы хәнжәр? 
- Бу хакта сорашканым булмады атамнан Урлап ал) гадәте юк иардш 

Сугыш кырында яулап алгандыр. 
Шулчак, чатыр эчеңнән көч-хәл атлап, Нуретдин хан үзе күренде. 
- Ә, бу сез икән, олан. Гаскәр җитәкчесен йолып ал> нияте белән килдем 

дисеңме?.. Мактауга лаеклы гамәл, хуплыйм 
Башын морза ягына бормый гына әмер бирде: 
— Егетнен таләбен үтә. Хәнжәрне үзенә кире кайтар. Мондый пәһлеван 

бала тәрбияләп үстергән атаның бу хәнжәргә ничек ия булуына шигем 
юк 

Туреневның ярасы авыр иде. Дыңгылдап ат өстендә кайту хәлен 
авырайткан. Күп кан югалтудан хәлсезләнгән б) пута карамастан, > т анында 
иде әле. Үз дәрәҗәсендәге Йөзбаш Кафтыревкл 

— Константин Дементьевич, Ахмет хороший и надежный ВОИН но ЮЖИСЬ 
KB НОГО Он никогда не подведет, - дип әйтү белән анык жуЙДЫ 

Туган ЯГЫ ерак дала тирчәнендә беренче мәртәбә очрашын, ике е ил нкын 
бергә утны суны кичкән, ышанычлы остазына әверелгән кеше. башкача 
.ип.! ки ы алмыйча хан гөс шм кылды 

Икенче көнне иртә белән, барлык көчләрне туплап, һожүмы күчте top 
[иешен HII.) җпыкчесе Кафтерсв шул бәрелештә яра алды Ярасы куркыныч 
гүге i и I.- Ш) ки! да ул: 

— Ахмет, бери командование и сноп р>ки и гфодолжайте прес ы 
ир II i шн идарә итүне егеткә галшырды 

Бер гөркем башкорт втлылары белән кууны дәвам втеп, дошманны 
жинүгә ирештеләр Солтан морза белән бергә ч п кенә кыры1 
кулга төште Нуретдин ханнын үзен .ы к\ ил алэ мөмкин п \ 
I 1Әр II к 1ӨуНе ПӨВВМ шм.' n 

Гөрекләр Азов ныгытмасын калдырыл киткәннән соң, унтугызынчы 
ниш көнне, (Сырым гатарлары гагын бер мәртәбә Ьвщум иттеләр Ь\ 

СОҢ! Ы( 1.1 н к 
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Урыс патшасы Петр. Азов ныгытмасын ату тантанасын уздыру 

ниятеннән. Мәскәү каласында «Жищ капкасы»н төзетте Октябрь аеньщ 
җидесендә, тантана башланыр аядыннан, сугыш барышында толымлык 
кылчыларны жәзага тарт\ тамашасы булды. Азов ныгытмасын кама) 
барышында төрекләр ягына качып серне ачкан Якушканын башын кисеп 
казыкка элделәр. Татарларга сатылган Кубань казагы Осалык белән тагын 
берничә сатлык жан шул ук жәзага тартылды Золымнары азрак булган 
унбишләп драгунны чишендереп камчы белән суктырдылар. 

Сөрнәи-корнаи. барабан тавышлары астында төркем-төркем булып. 
кызыл киемдәге укчылар, ат менгән казаклар, урыс драгуннары, бер төркем 
калмык, башкорт атлылары. «Жинү капкасы- аша > (ды лар -Таш күпердән» 
\ зганда күпсанлы туплардан атып сугышчыларны тәбрикләделәр. Тантанада 
катнашучыларның дәрәжәсенә карап акчалата бүләк өләшенде. Югары 
дәражадәгелөргә халкы белән бергә авыллар, җирләр бүлеп бирелде. Ул 
елны корылык булып игеннәр уймаган. Мәскәүләр жинү бәйрәме уздырып 
ятканда тирә-якта ачлык хөкем сөрә иде. Шул тикле гаскәрне генә түгел. 
атларны да ашатып тотар өчен күпме азык кирәк Тантанада катнашканнарны 
төркемнәргә ваклап, төрле өяздәге алпавытларга йөкләргә әмер чыкты. Үз 
утарлары бар кенәзләр. сугыш җитәкчеләре дә хәлдән килгәнчә бу гамәлдә 
катнашырга тиеш иделәр Йөзбаш Кафтырев күрсәтмәсен кире какмый 
ике дистә башкорт атлылары белән Әхмәтнәсирне драгун полковнигы 
Кропотов үз карамагына алды 

Кропотов Семен Иванович чыгышы белән Тамбов өлкәсеннән. Анын 
атасы отставкадагы полковник. Егерме тугыз хатын-кыз. егерме дүрт ир-
аттан торган үз авылы, үз утары бар. Унтугыз тулы гаиләдә кырыкка якын 
бала тәрбияләнә. «Вишневка» исемле бу авыл «Каргалы» елгасы буенда 
урнашкан. Жирләре артык ишле булмаса да печән үскән болыннары кин 
Урманы да бар. Жәигелектә гаилә авылдагы йортларында яши. Шәһәрдә ике 
катлы өйләре тора. Әлегесе вакытта кыш кышларга шәһәргә кайтканнар. 
Семен Ивановичның атасы Иван Егорович тыныч холыклы кеше. Ил 
ка i юрен барлап, белешеп торганлыктан, улынын бер төркем ят милләт 
кешеләре ияртеп кайтуына гажәпләнмәде. Үзе егетләрне авылга алып барды, 
халык белән таныштырды Кешеләргә карата хужа кырыс булмаганлыктан. 
авыл халкы житеш тормышта яши иде. Калкулыктагы иген басуыннан 
тыш һәр гаиләнең йорт тирәсендә үз ындырлары бар иде Егетләрнең уй-
фикерен тойгандай. Иван Егорыч эшләп торган кеше юклыкта интегергә 
тиеш түгел, ач кешеләрне чыбыркы астында эшләтеп көн күрмәссең дип 
сөйланә-сөйләнә, утары белән таныштырып чыкты Сарайлар белән уратып 
алынган иркен йорт Эре нарат агачларыннан буралган бер катлы зур өй. 
Мунчасын да өч бүлмәле итеп агачтан эшләгәннәр. Унлап баш сыеры, алты 
баш бия белән ике алашасы һәм биеп торган алмачуар айгырлары бар. 

Ел коры килде, әмма бу авылда җитешсезлек сизелми. Әхмәтнәсир бу 
турыда искәрткәч, икмәкне дә берничә көнгә алдаңрак чәчеп, үлән басуына 
чаллар кертмәдек Көтү урман тирәсе, аланчыкларда йөрде. Безнен болыннар 
язгы ташу вакытында су астында ката. Бу елны су артык күтәрелмәсә дә 
болын дымны җитәрлек алды Мал тоягы таптамагач, үләннәр күтәрелде. 
Игендә, узган елларга караганда артык ким булмады, дип. үз серләрен ачты. 
Әхмәтнәсирнен: «Кабыла чнугы. кымыз делаете штули». дигән соравына 
каршы, полковник: «Андый уй бар иде. ясарга тырышып карадык, рәте 
чыкмады Анын серен белүче кеше кирәк иде дә. каян табасын аны», дип 
җилкәсен кашып куйды 

Ике елга якын кайда туры килде шунда, кыр-далада йоклап гомер 
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ПЛТШЛСШЩЛ ii. 

уздырган егетләр үзләрен жәннәткә эләккәндәй хис иттеләр. Авыл халкына, 
хужа чалларына авырлык килмәсен лип жин сызганып үз атларына 
кышкылыкка азык әзерләү хәстәренә керештеләр. Көзге яңгырлардан сон 
камылы шаулап күтәрелгән. Чалгы белән ялап диярлек иртн таңнан кичке 
карангыга тикле үлән чаптылар. Саран җылыткан көзге кояш астында уям 
киптерү мөмкин түгел һәм анын кирәге дә юк иле Жирлә ятып күтәрмәсен 
очен елга тирәсендәге әрем. куакларны кисеп, шунда жәиделәр. Салкыннар 
башланып туңдырып җибәрсә кипмәгән үләнгә зарар килмәячәк иле 

Мөскәудө чакта һәр егеткә унбишәр, ә Әхмәтнәсиргә егерме биш 
сум акча биргәннәр иде. Бер рәттән аларга ярты еллык угтмдп хакын лл 
түләделәр. Кесатөпләрендә беразыи калдырыл, утар хуҗасы ярдәме белән 
үзләре очен дә азык-төлек юлларга карар кылыклы. Б\ сөйләшүне ишетеп. 
карт полковник: «Үзебезнең карамакка алганбыз икән сезне, ашатып кыш 
чыгарлык кына азык табылыр», - дип кырт кисте 

Ноябрь азакларында туңдырып жибәреп. кар төште. Биш йөккә иген тонн 
6api.ni. Каргалы елгасы буйлап унбиш чакрым ары Кирсановка тегеры 
он тарттырдылар Тегермәнгә килгән чллыкашакүп кенә яналыктар ишеп елар 
Күрше Пени, Сарытау өязләрендә ачлык икән Авыллары белән нвл-туврлврын 
ватып, Чулман елгасы якларына китәләр ди. Анда корылык юк буш кирләр 
күп, имеш. Тегермәннән кайткач егет щ>\ tape киңәшеп, иц i якларны өйләнеп 
кайтырга булдылар, Тирө-якны яхшы белгән авыл Пенза якларына киел чыкты. 
Авылдан авылга эзләнеп йөри горгач өшән 6j юа да юл мал 6j нар берәр ай 
ашатсан шулпага өресе чыгар әле лип ике сыер бе юн ун баш сарык сатып алып 
кайттылар. Тапаган саламны кайнар q белән пешек, мп.бегшкорпәостәп ашата 
горгач маллар күнә карап корәиле Шулпа!а имрәшәм лап кешесенә нчрыклы 
азык, MI кирәк. Раштуа алдыннан маллар суеп шн) ш\ килеп ятканда, гаиләләре 
белән хужалар килеп тоште Егетләрнең тормыш көтәргә сәдәп к 6j IJ вшыи 
күреп С смен Иванович бик канәгать калды: «С такими ребятами побои» врага 
одалеем, не го что гурков!», — диде. 

Төрле яна хәбәрләр дә алып килгән И i (Ә вч иле буталышлар икән 
Үтереш, галау, караклык Караклыкта готылтаннарны \ нш җәзасына биреп 
көн дә дистәләгән кешене асалар, казыкка > гырталар ли Дәрәҗәгә чинга 
караэ юк ди Хөкүмәт казнасына кул су или очен полковник Обухов юшөз 
I ОрЧаКОВ, Тула ВОеВОДаСЫ ЛОГОВШИКОВНЫ К) и.и л бӨЙ ГӘП клеш чыбыркы 
белән кыйнаганнар Кунаклар бернигә кан буе мунча кереп ял итеп бик 
гө канәгать булып киттеләр Гади гормышка сусаган егетләр, кыш күзе 
караны.! и ш . шгсеэ пик ятмадылар Утар хуҗалары сарык малы готмаса 
ца а каЛКЫНДа (.арык күп иле Капчык капчык ЯЗГЫ ЙОН үз 
көтепята Жон »рлөп оек бәйләү, итек бас) шлвре егетләр! mi түгел 
Бер рәттән чабата үрү һөнәренә өйрәнделәр Б) иш һөнәр бигрәк тә 
Әхмәтнәсирдө коч ю к ы 1ыксын) уятты Алда аны пиъ ш о осынлаи 
җанына ятышлы мәшәкатьләр кете иле Февраль башларында сыерлар 
боза) ia in Артларыннан ук бияләр ко аьгнлады Беренче көннән үк ат арны 
саварга өйрәтеп, колыннарны кулдан cei «әргә кялаштерделәр Mapi 
а акларын ю гай ирга сыер сөтен кушып ашата башл иш яр Беренче игре и, 
көнне гөбеләрдә бия сөте галкытып Әхмөтнәсир кымыз өлгертте Иван 
[ горовичнын гуган көне ише 6j 
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Hi ю тотрыксызлык, халык арасында ризасызлык көчәйде Шуньшөст 
[ н с н ,..иным ia гагын оер уй аралып килә көнбатыш чикләр вн ил 
куып Ба пыйк [ингеэенә чыгу, \урупагв гуры юлая) Мшьщечен Квнбатыш 

http://6api.ni
http://AioiMU.il


илләр белән теләктәшлек табу. төрекләр белән араны ныгьпу кирәк иде. 
UJvi теләктән ул ин ләрәжате илчеләрен Аурупага озатты Көчле диплома] 
Прокопии Богданович Воэницынны героелөрбелөн киледг, ю к-р|"ә оюгеләде. 
Тик G) килешүләр бик озакка счзылды Төрекләр Азов ныгытмасын кире 
кайтаруны галәп т ә Сат) мша торгач, сонгы чиктә, төрекләр - Азовтан. 
урыс и р Керчьтан баш тартын, икс арада икс еллык со аа гозелде. 

Азов о т ы ш ы н а әзерләнгән квймөлвр, галералар диңгездә йөзәргә 
сәләтсез булуын күрсәтте. Ш у н ы н өчен зур йөзгечләр төзергә к и р ә к иде. 
Янабаштан зур төзелеш эшләре башлап җибәрделәр 

[699 в т ы н ноябрендә Дания белән солых төзелде. Кочле дипломатия 
аркасында 1700 елны Саксония белән дә бердәмлекне ныгыттылар. 
Русия. үзенә карата Швеиия илендә ш и к тумасын өчен. Яков Федорович 
Долгорукиины. берничә югары дәрәҗәле дипломатлар белән. Швециягә 
илче итеп җибәрә. Бер унаидан Андрей Яковлевич Хилковка ч и к буе 
шәһәрләрең барлап, корылмаларын өйрәнеп, сер җ ы ю йөкләнде. Алдынгы 
Avpyna илләре. Боекбритания. Голландия, Австрия һәм Франциянең башка 
илләр кайгысын кайгыртуга нияте юк Ч ө н к и атарнын уенда чирле Испан 
короле үлсә сугыш ачу. мал бүлү иде. 

Шведларга каршы сугыш башлар өчен и н унаи чор. Җитмәсә, швед 
иленең үзендә дә тотрыклык юк. Карл X I үлеп, тәхеткә Карл X I I утырды. 
Замандашлары биргән бәягә караганда, ул яшь һәм җиңел акыллы. 
пырдымсыз иде. Чынбарлыкта, уйлаганча килеп чыкмады. Саксония короле 
Август И. 1700 елның 12 февралендә, сугыш белгертмичә генә. Лифляндиягә 
бәреп кереп. Рига шәһәрен камап алды. Бу очракта ярдәмгә киләсе урында 
Дания генералы Флеминг Саксониягә китеп ипләнде ivn уйнады Август 
I I үзе дә. үзара килешми генә башлап җибәргән сугыш уенына салкын 
карап, аучылык белән шөгыльләнә. Варшавага барып күңел ача. төрле 
тамашаларга иори. Сонгы тактө, акчасы бетеп, гаскәриләрне тотарга хәле 
калмагач, Риганы калдырып китәргә мәҗбүр булды. Дания белән Шведлар 
арасында башланган сугыш уены да әҗәллеккә дучар ителә. 

Шведларга каршы Август Инен сугыш башлаганын ишетеп. Дания 
короле Фредерик IV. март аенда уналты мен гаскәр белән. Голштейн-
Готтопорск герцоглыгына каршы сугыш белән юлга чыга. Дания башкаласы 
кклаусы i калганын белеп. Швед короле, унсигез яшьлек Карл X I I . диңгез 
караблары белән Копенгагенны камап алды. Шәһәрне утка тоту белән янап. 
Дания королен ике арада тынычлык солыхы төзергә күндерде. Бу солыхта 
Саксония белән араны озү каралса да. Русия белән астыртын төзелгән 
солыхка кагылмый. Бу вакыт эчендә Русия өчен и н моһиме Стамбулда 
барган килешүләр иде. Төрекләр белән тынычлык солыхы тозелми торып. 
төньякта сугыш башлау мөмкин түгел. Ике фронтта сугыш алып барырга 
Рухиянең көче дә. мөмкинчелеге дә ю к иде. 

Ниһаять. «Төрекләр белән ике арада утыз еллык солых төзелде». - дип. 
Емельян Игнатьевич Украиниевтан хәбәр килеп төште. Бу хәбәр шведларга 
каршы с\гыш башларга юл ачты. 
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«Балта хәл җыйганда, түмәр ял итә». - дигәннәр борынгылар Югарыдагы 
түрәләр, ил кайгысын кайгыртып, үз хәрбиләрен берничә ел буе онытып 
торды. Әхчәтнәсирләр өчен бу бик кулай иде. «Солдат спит, служба идет». 
- дигән әйтем, бәлкем, шул чорлардан калгандыр. Т и к егетләр йокы 
симертеп гомерне бушка уздырмадылар Язгы чорда бераз кыенлыклар 
булып алса да. беренче к ы ш н ы алар зарланусыз кышладылар Көзге якта 
әзерләнгән камыл үләне бик тә ярап торды. 

һм 



ПАТША CO 1ДАТЫӘХМӘТНӘСИР 

Кыш карлы булып, елга сулары күтәренке иле Бу елнын укышлы 
булуына Вишневка халкы шикләнмәде Ә ил буенча бу елны ла икмәккә 
кытлык көтелә иде. Чөнки чәчәргә орлык юк. Булганы ла түбән сыйфатлы 
Бу очракта да авыл халкы югалып калмады Чәчүгә дигән орлыкны тагын 
бер кат берәмтекләп барлап, -кылы мунча эчендә җылытып. чәчүгә ныклап 
әзерләнделәр Җирне көздән сөреп калдырганнар иде. тырмалап ярты 
җиргә бодай, икенче яртысына арпа чәчтеләр. Урман артындагы көз чәчеп 
калдырган арыш басуы да матур гына күтәрелеп китте. 

Май урталарында Кропотовлар гаиләсе җәйгелеккә ВВЫЛП1 күченеп 
килде. Егетләр, бер читтәрәк матур урын сайлап, чатыр кордылар Алар б> 
көнне түземсезлек белән көтеп алган иде Казан элделәр Сарык ите белән 
катыш ботка пешереп, хуҗалар белән берлектә, бөтен авыл халкын җыеп. 
ул көнне бәйрәмгә әйләндерделәр 

Ул елны чалгы белән каерып алмаслык булып печән унлы Авыл халкы 
белән бергә егетләр дә дәррәү күтәрелеп печәнгә чыкты Ша\ килеп печән 
чабып ятканда. Тамбовтан «кунаклар» килеп төште Тамбов өязе җирләре белән 
идарә итүче Шашин һәм МәскәүСуды хөкемдары Урусов Юри и Семенович 
иде бу Кропотов Семен Иванович утарда юк иде. Кунакзарны әтисе Иван 
Егорович каршы алды Башта аны-моны әйтми генә иген кырларын, каралты-
кураны карап чыктылар. Печән чапкан халык янына, болынга теттеләр 

- Ходай ярдәм бирсен! Эшләр барамы'1 - дип сүзне беренче Шашин 
башлады. 

- Яхшы яшисе!1 Башкаларга үрнәк булырлык' - лип суше Урусов 
күтәреп алды. 

- Тырышабыз, хәлдән килгәнчә, Юрми Семенович лип утар хуҗасы 
кунакларга кымыз тәкъдим итте. Авыз тидереп бер йотым я\ бе юн N русов 
- Оһо! Бик шәп кымыз бит бу' Кем шулай оста итеп кымыз ЯСЫЙ белә 
се щө? 

- Бар андыйлар. Әнә ул. анын ик остасы лип Әхмвтнөсир ягына 
ымлап күрсәтте. 

- Чакыр әле үзен ионда] киде кунак, кымы i юүея гимвш HI си 
- Ахмет. кил әле бире ( инен бе юн кы шхсын шар 
- А он. что. татарин? 
- Татарин 
Кайда гына Оу IM.ILI.IK егетен «Әссадамөгалвйкүм!» - дип исә 

горган гадәте бар иде. Бу юлы да ул. кунаклар янына к и ң беләм 
- Әссөламөгалөйкүм! Капрал драгуискага валка Ахмет, сын ( а ш 
ыс гушаю Вас! ли и сәлам бирде. 

- Алсйкум салям, джигит1 .пш вгетнен сә ямен ал) бе юн кунак саф 
м и р и- K'M.I күчте 

- Кем спи' Каи яклардан б) шсын? 
- Аскы узән [аласыннан Гархаи втыннаи Мамаш ыруыннан мин 

әфәндем 
- Күшәшмиме ХС 1МӨ1 i'1' 

Гагын ике .шлам оч ел була. ә(|мнлем 
Сугышта катнашыр] i гуры кил юыл ' 

- Азов ныгытмасын шдык әфәндем 
- Молодец! Продолжай С гуЖИТЬ В ЯКОМ же д\\е лип УруСО 

уры< '1.1 гэмамла вы 
Кунаклар куна калмадылар, Кирсановка: л ссылаем бар. и т ш кмирби i 

иш якты көндә ашыгып юлга чыктылар Иван Егоровичнын күнеле 
к̂  |ә[и ике и 1С -л ын> ( емен> Ивановичу, емлю И ю!» шп кунакларнын 
ч\ хәбәр бе [ӨН ки \\ [Әрен кичке ВШ ВаКЫТЫНДа халыкка жалю 

http://im.ili.ik
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\ ii.m елны А И Щ тантанасы хөрмәтеннән Кропотов Семен Ивановичка 
җир бирмөк б\ паннар Гаиләдән ерак урында булса, кирәк гүгел Атам 
Кропотов Иван Егорович утары гирвсеннөн бирсәгез иде. дигән 

Им кәгазьләрен актара торгач. «кропотов П р о х о р - вор и мошенник», 
- д и г ә н исемгә ian булалар. Драгун полковнигы Кропотов С И 6j кешегв 
гуган-тумача гутелые лип чокчына башлыйлар. Сонгы чиктә хәл ачыклана. 
Щ у н ы н аркасында җирне бирү кичектерелгән булып чыга. Утар тирәсендә 
киндергә мөмкинлек юк Килгән кунаклар, кирәк кадәр жирне елганың 
икенче ярыннан алырга рөхсәт биреп киткәннәр. Атна-ун к ө н н ә н кадастр 
белгече килеп, законлаштырып, кирәк язулар төзеп китәчәк. 

Икенче көнне иртән, ике башкорт егете белән Әхмәтнәсирне ияртеп, 
утар хужасы елганын икенче ярын барлап кайтырга ниятләде Ике чакрым 
өстәрәк. кичү аша чыгып, урын сайлау эшенә керештеләр. Яр белән Оер 
чакрым арада, шомырт, балан, чия куаклары басып алган лапылык иде бу. 
Ара-тирә аланнар да очраштыргалый Арада карама, кәрлә имән белән усак 
агачлары да күренгәли. 

Ат өстендә булуга карамастан, арып-талып, суга сусап, төш вакытларында 
утарга әйләнеп кайттылар. 

- Ни >п плисым егетләр'' Рот чытарып булырмы ул жиргө? Бәйләнергә 
кирәк гүгелдер, бәлкем' - дип. утар хуҗасы егетләрнеңуй-фикерен беләсе 
итте. 

- Бирәләр и к ә н . алырга кирәк. Агач-куакларын төпләп, маллар өчен 
жәйлв) ясарга мөмкин Бик эчкә узмый гына яр тирәсен алсан, эше баш 
бетәр [ек гүгел, - дигән фикерләр әйтелде. 

Сүз ДӘ юк. алырга кирәк! Безне моннан тиз арада куптармасалар, 
б) [ышырбыз. И н элек жайлы урында күпер салырга к и р ә к , — д и п , 
соңгылардан булып Әхмәтнәсир дә үз фикерен әйтәсе итте. 
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К ы ш башында тегермәнгә баргач.авыл егетенең тегермәнче кызына 
к\ к гешкөн иле Печәнгә төшәр алдыннан, утар хужасы рөхсәте белән, 
КЫЗНЫН кулын сорап парлы iap Тегермәнче В и ш н е в к а халкын яхшы 
белгәнгә яучыларны кире бормады Шул төркем белән өлгереп килгән 
ике Вишневка кызы ла барган иде Шуларнын берсенә Кирсановка егете 
күз салды Яучы rap әйләнеп кайту белән икенче көнне үк Вишневкага да 
ч\1ы iap килен гөшә. Кызнын ата-анасы «Кызыбызны чит авылга бирмибез 
Товар шәп. үзебездән артмый. Әгәр «сатып алучы» үзе безнең авылга күчен 
килергә теләк белдерсә, без каршы түгел». — дигәннәр. 

Печәннәрне җыеп бетерү белән, ярәшү туе уздырырга булдылар. 
Полковник искәрткән башкарасы план әнә шул иде. Сөйләшенгән көн 
җитү белән, дугаларга кыңгыраулар асып, кыз артыннан киттеләр Килен 
тиешле кыз белән бергә кияү буласы егетне дә алып кайтканнар. Егет бу 
авылда нигез корырга ниятләп ризалыгын биргән. 

I Mi 1лрны кыр эшләре тәмамлангач уздырырга каралды. Ә әлегә килен белән 
кияү егет үзләрен эштә күрсәтергә тиеш иделәр Ике хужа да. хәрби киемнән, 
ипи-тоз тотып, яшьләрне каршы алды Җыйнак кына мәҗлес тә булды. Иван 
Егорович үз исеменнән ике парга да йорт торгызырга сүз бирде. 

Авы 1 зурая Авыл артындагы жайлы урынла күпер салырга керештеләр. 
Ике ярны күтәртә төшеп терәкләр кактылар. Уртадагы терәкләрне кагар 
өчен сат ясарга туры килде Иген өсте башлануга ин авыр эш төгәлләнгән 
иле инде Игеннәрне җыеп ату белән, ж и н сызганып, яна жирлн агач төпләү 
эшләре башланды Әнә шулай, шау-гөр килеп, эш белән мавыгып, тагын 
ике елга якын вакыт узып китте 



Чит-ят авылда лүрт елга якын гомерләрен печән чабып, иген >рып. күпер 
салып ике ел рәттән агач төпләп, үз кешегә әверелеп беткәч кенә. егерме 
башкорт белән бер татар егете, өстән әчер килеп төшүгә янә ат иярләде. 1700 
елнын беренче август көне иле бу Күп елларга тартылачак с> гыш башланачагы 
халыкка билгесез иле әле. Булачак фаҗигане күнелләре белән аллан тойган 
авыл кешеләре, елашып и tie ic-тәкләр теләп, егетләрне озатып калды. 

Шведларга каршы Русия 19 августта сугыш башлавын игълан итте 
Шул ук көнне Стамбул белән килешүне бәйрәм итеп. Мәскә,дә көчле 
фейерверклы тантана уздырдылар. 22сенлә Петр [ юлга чыкты Анын уе 
борынгы урыслар т о ю ы н Ругодив ныгытмасын, хәзерге Нарваны яу ми йЛ) 
иле Армияне оч өлешкә бүлеп, өч генералга тапшырдылар Берсе генерал 
Лртомон Михайлович Головин җитәкләгән, ун жәяүле. бер ашы арагун 
полклардан торган ундүрт мен жиде йөз егерме алты кеше тек армия Иде 
Икенчесен генерал Адам Адамович Вейде уз канаты астыш ая ш монысы 
ГуГЫЭ жәяүле. бер атлы драгун полкларыннан торган унбер мен ике ЙӨЗ 
егерме жиде кешене берләштерде Өченчесен үсмер чактан бергә 
уеннары уйнап ускәЯ Петр 1нен якын ярдәмчесе. Никита Иванович Репнин 
әйдәкләде. монысында ун мен сигез йөз утыз дүрт кешеләп юрган ГУГЫЗ 
жәяүле полк иде. 

Петр I барысы өстеннән җитәкчелекне Федор Алексеевич Головинга 
тапшырды К о н өстендә чыккан фәрман белән фельдмаршал (вражвсе 
алган Головин Федор Алексеевич чынбарлыкта дип томат иле Гаскәрләр 
белән и лар.» in сп сугыш [арда катнашкан кеше түгел Анын к\ n.i астын ы 
дворяннар кал [амынын ian.ni унбер мен биш йөз утыз өч кеше [ән ropi * 
ополчение бар иде. Бу көчләрдән тыш Украинадан гетман ОбиловскиЙ 
^кикжчс-IL-I L-м 1.н с ун мен биш ЙӨЗДӘН торган ка»ак гаскәре чи ЮрГӨ ГИеш 

Петр I Парна ш.п ы ГМасЫШ егерме икенче сентябрьдә ки ien КИТТС 
Генерал ВеЙде коч юре өч к о ш ы н к и ы н бор атнадан соң гына генера i 
Головин килде Генерал Репнин белен гетман Обилонскин көчлвре бөтенләй 
лә күренмәс бутлы Нарва шрәсенлә алтмыш өч мен биш йөз егерме 
кешедән торган коч җыеласы урынга, гаскәрләр саны егерме ryi 
тирәсе генә иле Мәскәүлән чыккан обоз. юл буйлап өстәлә барып, ун меңгә 
җиткән Йөкләрдә дары я прө гул и р һем в ant- релек Яш ыр tap башланып, 
юллар (ю u.i. п, ЛСГаН ооо 1 [ИСТӘ 1ӨГӘН чакрымнар! a CJ UJ нан 

Обоз көтеп, бер хәрәкәтсез җыелган камаучыларга каршы егерме 
алтынчы сеНТЯбрЬДӨ, Парна ныгытмасыннан коч ie \ i ВЧТЫЛар \ n i a 
буена сузылган б) коч и атыш камаучы tap арасында югалт) ирга китер к 
Октябрь ае урта мрынла i ыиа обо t ки leu житте Беренче ядрәне унсиге енче 
октябрьдә генә Нарва •>W\.I\L\ 1тгылар Анысы ia п п н ы сынал кара) 
ниятеннән н а м иле ЕгерМесеНЛв OOICH буЛГШ ГуПЛарДаН ц ы п коч ie 
һөҗүм башлан II.I Икс и на буе барган б) атыш iap көткән нәтиҗә бирме к 
, (арЫНЫН с мифа к ы i б\ гуы аркасын, и ВДрвЛӨр ныи.пчаы s\p 1ЫЯН кшерчи 
Ядрә ырнсп кайбер iepe ньппитмага парын га к и т ә алмыйча шарт 
Ш у н ы н өстенә (ары ике им.па гына житте һ ө җ ү м нәтиҗәсе 

и.ш сугышчы | и1 һәм офшюр tap сугышка ое рәтсез иле Илдә булган 
корылык га үзен сиздерде Гаскәрне гукландырыр өчен азык җитешми ө 
атта ОЗЫН кыш КӨТеП юра 

Әле житмөсә, 1л\\^^\ кора ie Фре герик ГҮнен шведлар бе паи со пых геэеп 
сугыштан чыкканлыгы ачыклана Свксоняя короле Август Идән te ярдәм 
көтәсе юк 

Урыс iap арасын п швед короле Карл \н Балтик ннгеэен йөзеп чыгып 
Ревель белән Перна) гукгалгаи иген хәбәр пралды Буочракта сутшны 

Хәзерге I в i \^^ бе Пярнуда 

http://ian.ni
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кичектерергә, к ы ш к ы л ы к к а ялга туктап, өр-янадан тулысы белән һөҗүмгә 
әзерләнергә кирәк иде Урыс патшасы Петр 1 бу уйны хупламады, о I ышны 
твш игәргә карар кыллы Аурупа илләре каршында үзен көчсез, булдыксыз 
итеп күрсәтәсе килмәде. 

Яна хәбәрне aiv белән, шведларга каршы разведкага биш м е ң а ! ЕЫ гаскәр 
җибәрелде. Җитәкчесе итеп Борис Петрович Шереметьев куе ШЫ Өч кон буе 
юлда буньш, чит-ят җирләргә үтеп кергәч, авангард төркем шведлар белән 
очрашты Көчләр тигез түгел иде. Төп көчләр килеп җитү белән дошманны 
тар-мар итеп. күбесен кутга алдылар. Әсирләр әйтүе буенча угыз мендек швед 
армиясе Нарва ныгытмасына ярдәмгә чыккан. Шулай булуга карамастан, 
Шереметьев гаскәрен кайту ягына бора. Соңыннан ул бу гамәлен, куркаклыктан 
түгел, атларга азык. кешеләргә кунар өчен фатир булмау белән аклый. 

Нарва ныгытмасына ярдәмгә чыккан швед короле Ревель белән Пернауда 
якорь сала. чөнки диңгездә көчле шторм күтәрелә. Гаскәре дә утыз мең 
түгел, ә барлыгы ун мен тирәсе генә. А л ы н да бер өлеше Ревельдан, икенче 
өлеше Пернаудан. аерым-аерым төркем булып юлга ч ы к к а н иде. Әгәр 
Шереметьев дошманны каршы атып, һөҗүм иткән булса, финалы фаҗигале 
бетмәс иде Нарва ягына кайтып барышлый күперләрне шартлатсалар да 
шведларга кыенлык тудырган б\лыр иде. 

18 ноябрьдә Шереметьев Нарвага әйләнеп кайта. «Үкчәгә басып утыз 
меңле швед армиясе килә», — дигән сүз тарата. П а т ш а н ы ң үзе белән 
очрашырга туры к и л м и ана. «Оборонаны н ы г ы т . Шведларга Нарва 
ныгытмасына үтәргә ирек бирмә, каршы тор!» - диеп, аның исеменә язу 
катдырып, Петр I Мәскәүтә атданрак кайтып к и т к ә н була. 

Ныгытманы камап тоту бик авыр шартларда бара. Ноябрь ае. Кар катыш 
саткын янгырлы ачык һава астында, азык-төлек җитешми. Сыйфатсыз дары 
аркасында туплардан ату нәтиҗәсез. Ата торган тупларның да сыйфаты 
түбән Кайберләре бер ату белән җимерелеп ю к к а чыга. Шереметьев 
кайтып шау-шу күтәрү белән Петр патшаның яраткан кешесе Ян Гуммерт 
камаучыларны катдырып кача. Бу икейөзле кешене, соңгы чиктә, шведлар 
үзләре үк дар агачына асалар. 

Унсигез яшьлек Карл X I I Нарва янәшәсенә якынаю белән, гаскәренә ял 
да итәргә мөмкинчелек бирмичә, һөҗүмгә күчә. Иртәнге сәгать унбердән 
т ө ш вакытына кадәр туплардан ату башланып к и т ә . Сәгать икеләр 
тирәсендә, тутыз-ун адымнан күреп булмаслык булып, куе кар ява башлый 
Жиле чакрымга сузылган камаучыларга бу хәл тагы да н ы к кыенлык 
тудыра. Форсаттан файдаланып, шведлар канауга чытыр-чатыр бәйләмнәре 
ыргытып, камаучылар рәтенә үтеп керәләр «Немеиләр безне сатты!» - диеп, 
кычкырышып, урыслар арасында паника куба. Бу хәлне күреп Шереметьев 
үз атлы гаскәре белән елга аша качып китү ягын сайлый. Елганы кичкәндә, 
күпер ишелеп, күп кенә хатык батып үлә. Урыска ялланган немей фон 
Крум. чынлап та, үз гаскәре белән шведлар ягына чыга. 

Шуңа да карамастан, Преображенский, Семеновский һәм Лефортовский 
полклары паникага бирелми. Обоз арбатарыннан корылмалар к о р ы п , 
дошманга каршы сугышны дәвам итәләр. Төнгелеккә сугыш туктала. Швед 
гаскәре күпме көчкә ия булуын белмәгәнлектән, аз көчләр белән озак каршы 
торып бу.тмаслыгын тоеп, урыс генераллары Яков Федорович Долгорукий, 
имеретин иаревичы А л е к с а н д р А р ч и л о в и ч , А в т о м о н М и х а й л о в и ч 
Головин һәм Иван Иванович Бутурлин, каршылык күрсәтүне туктатып, 
шведларга килешү тәкъдим итә. Килешү буенча шведлар, урыс гаскәрен 
җиңе 1 коралланган килеш, әләмнәре белән елга аръягына чыгып китәргә 
мөмкинчелек тудырырга сүз бирә. Төне буе урыс гаскәриләре Нарва елгасы 
аша күперне торгызу эшләрен атып бара. 
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Иртәнге сәгать тугызлар тирәсендә князь Долгорукий, иаревич .Александр 
белән Головин, шведлар ягына чыгып, швел короле белән очраша Карл XII 
кичтән биргән сүзен тагын бер кат раслый Беренчеләрлән б\лып гвардия 
полклары Головин дивизиясе белән күпер аша чыгып китәләр. Б\ көчләр 
ярнын икенче ягына чыгу белән шведлар калган гаскәргә каршы һөҗүм итә 
Обозларны талап, киемнәренә тикле чишендереп, җитмеш ТҮГЫЗ генерал 
һәм офицерлары белән күп кенә халыкны әсирлеккә төшерә' Кар i \\\ \ i 
сүзенә үзе хыянәт итә. 

Бу сугышта урыснын бөтен булган туплары, күпсанлы офицер составы 
югалтуга дучар була. алты мен тирәсе кешесе ярадан һәм ачлыктан узә 
Петр I Аурупа илләре алдыңда үзенен дәрәҗәсен жуя 
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Беренче август көнне урыннарыннан кузгалган Әхмөтнөснрлөр Горкам, 
полковник Семен Иванович Кропотов җитәкчелегендә, башта Тамбовка, 
аннан ары Мәскәү ягына юл тотты Юл унаенда алар төркеменә әкренләп 
тагын йоз утыз атлы өстәлде. 

Августнын җидесендә алар Мәскәүдә иделәр Икенче көнне, биш иш 
кешедән торган атлы драгуннар белән кушылып. Ржевка уздылар КаЯ якка 
барачакларын белмичә. Ржевта тик ятып ике атна вакш \ иы Полковник 
Кропотов үзе дә билгесезлектә иде. 

Вешневкадан чыкканда алар үзләре белән ике йөк азык-төлек, атларга 
фураж алганнар иде Әкренләп азык бетеп килә. ә аны тулыландырырга 
мөмкинлек күренми. Казна сыена ышанып башкалар бе юн .i >ык гв гекне 
уртаклашканнар иде. юкка булган, курамсен Егерме икенче август, кич, 
Мәскәү ягыннан кызыл яу булып укчылар гаскәре ки ис 

Төнне Ржев янәшәсендә уздырып, иртән Новгород ягына юлларын 
дәвам иттеләр Алар китеп күпчедер вакыт \ i m КЫШ, В) Преображенск 
полкы булып, араларында бомбардир ротасы капитаны Петр [дәба 
ачыкланды Тагын атна-ун кон тирәсе вакыт узгач кына пик күп санлы 
обоз белән Борис Петрович Шереметьев килде Анын кулы астын 
драгуннар, патша сараен саклаучы черкеслар иде Ниһаять. Ржевта! ы 
ДӘ ал арга КУШЫЛЫП, юлга чыкты 

Чуен туплар, эре ядрәләр, дары һәм башка сугыш кирәк-ярагы 
арбалар авыр йөктән сыкранып, дистәләгән чакрымга сузылган Торып-
торып арба тәгәрмәч юре ваты ш Ак күбеккә баткан йөк атлары барырга 
гелөми гуктап кала Акырыш-бакырыш. шау-Ш) Андый йөкләрне ки 
читен» сөйрәп чыгаралар, калган арбалар бар) юрый аөваы итә Генга юаш 
бер урынга җыелу юк. Кем кайда туктаса — шунда ген J I Dtfpa AIH.I г) пар 
гулмаста Великие Лукига барыл житеп бер көнлек илга гукта 
Иеликме ЛуКИДВН Гк конка бар\ ОЯ ШУЛ >к вакыты ВАЛЫ ПСЮ 
көнлек ял1 I гую 1Л1.И1 гөэөтөсен төзәттеләр* азык гелекхөс гереи күрде iep 
Юна кузгалган кои)\с Смоленск ягыннан iyp обоз киме Гамбовтан 
KJ ил паннан бирле Әхмәтнөсир \ исеше юре ганыш башкор. иш очрамасмы 
иш караштыргалап MI,men килде Псковта оа якташлары] 

алмады t моденск агыннан яна көчләр килә башла) белән, велковннк 
Кропотовтан pexcei сорап ^ i обозыннан калды Яна кнлтөннәр i] 
бер баштан икенче башка чаптырып йөрел купыегене олансө ю беркемне 
i им им мы Сонгы чикте гузмәгәннардер гупш якларына каятыл 
киткәннәрдер urn башка иләмәс булды 1700 елда башланган «Төньяк» 
сугышында Әхмөтнәсирлөр гөркеменнөн када башка гатар-сштсорп ы 
калмык i 1скәр юре ю нж иле 

Псковтан ipi.i геньяклал янгырлар явып узган Баткак чумгак, юллар 
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бик начар Псковнын үзеннән лә күпсанлы гаубица, мортира һәм пушкалар 
бе 1ӘЯ о (ы I! обо I өсталгән иле Кайбер урыннарда пехота ярдәменнән башка 
үтәрлек түгел. Икенче көнне, кичке яклап, якадан яңгырлар башланды. Бер 
мәлгә хәл җиңеләйде Балчык авыр булып гөгөрмәчләргә уралмый Үтәдән-
ута чыланып өлгергән хәрбиләр өчен генә бу җиңеллек китермәде. Коры 
чакта, төнгелеккә т\ ктаганда, учаклар ягып җылынырга, су кайнатып тамак 
ялгарга була иле Сентябрьнең, әле икенче яртысы гына 6j irj 1 в карамастан, 
төннәр салкынайтты. Чи агачтан учак кабызырга, җылынырга мөмкинчелек 
юк Туктап учак кабызган урыннарда өерелешеп халык җыела. Дистәләгән 
чакрымга сузылган обознынтөрле җиреннән килеп каен агачлары кисәләр, 
җилкәләрендә ташып учаклар кабызалар. Төннен күп өлеше у г ы н әзерләп, 
учак ягып уза. Иркенләп ял итәргә вакыт та калмый. Офык агарып таң ата 
башлау белән яңадан юлга кузгалалар. К ү з күреме арада, урман киселеп, 
шәрә бушлык кына утырып кала Ржевтан кузгалып киткәндә кемдер җыр 
башлап җибәрсә, башкалар күтәреп ала иде. Нинди дә булса кызыклы хәл 
сөйләп, шау-гөр килеп, көлешеп тә ала иделәр. Ә хәзер обоз өстендә тулы 
тынлык. Яңгырдан бүрткән тәгәрмәч чәкүшкәләре дә «ыңгырашмый». Ара-
тирәгенә. урыны белән туктап калган атларга к ы ч к ы р ы н ы п алулар, «матур 
сүзләр» әйтеп €эч бушатулар* гына ишетелеп куя. 

Әхмәтнәсир якташларын эзләп йөргән арада драгун гаскәрләре шактый 
гына ара китеп өлгергән икән Икенче көнне төш вакытларында гына 
ул үз төркеменә барып җитте. Алдагы төнне обоз тирәсендә, җәяүлеләр 
яккан учак янәшәсендә уздырды. Учак тирәсендәге халыктан күп кенә 
яналыклар. яшь патшага карата тәнкыйть сүзләре ишетте. А н ы н атлы гаскәр 
сугышчысы икәнен белеп алгач: «Ә менә с и н . егет. ук һәм кылычын белән 
анда ни генә кырырсың икән." Бу сиңа к и ң далада чаптырып йөрү түгел. 
Саескан хәбәр итүгә караганда, без Нарвага барабыз. А н ы н бер ягында 
диңгез, икенче ягында күл. елга. - дип егетнең күңеленә шом салдылар. 
Патшага карата да алар артык тартынып тормыйлар. - Пацан гына әле. 
Хыялдан башы әйләнгән чоры Бер мөгезен сындырсалар, акылга утырачак. 
0 анын михнәтен без күрергә тиеш. Нигә ул бу эшне көзгә калдырган? 
Коры вакыттарак уйлаган булса, без моңарчы ул ныгытманы күптән яулап 
и м и и> !,i илек Бүгенгесе көннәрдә ныгытма эчендә җылы да, тамак та 

тук булыр иде». - дип. шаулашып, башка җитезсезлекләрне дә сүгеп, төн 
буе эчләрен бутлап ы ию 
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Арып-талып. зур кыенлыклар белән октябрь аенын башларында Нарва 
ныгытмасына барып җиттеләр. Төне буе йокламый обозны күпер аша 
ныгытма ягына чыгарып бетергәч кенә. башта атлылар. аннары пехота 
узды Иртәдән кичкә кадәр ныгытма ягыннан көчле атышлар булып торды. 
Алдарак килеп урнашкан көчләр арасында, югалтулар булуга карамастан, 
каршы җавап бирүче ю к иде. Туплар урнаштырып, һөҗүмгә әзерлекләр 
алып барып ике атнадан артыграк вакыт узды Атлы гаскәр позицияләрдән 
артта — ядрәләр очып җитмәс урында урнашты. 

Полковник Кропотов тәкъдиме белән Әхмәтнәсирләр төркемен һәм 
тагын утызлап чая егетне Борис Петрович Шереметьевның алдынгы 
авангарды итеп билгеләделәр. Чынбарлыкта алар. аерым бер урында 
берничә зур чатыр корып, генералитик төркемнән торган штаб сакчылары 
иде К ө н буе җыелышып, шау-шу килеп, бәхәсләшеп генераллар үзара 
сөйләшү, киңәшүләр алып бара Кичләрен шәраб эчеп. күңел ачалар. Башка 
халык ачлы-туклы килеш ачык һава астында интеккәндә, өлкән дәрәҗәле 
төркемнең оятсыз кыилануы егет күңеленә тагын бер «китек» өстәде Азов 
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сугышы вакытында атлы гаскәр ныгытма тирәсенә җыелып, куя кушырып 
утырмалы ич АларНЫВ топ вазифалары бар иле Кырым татарлары, 
төрекнең атлы гаскәр [Әреннән ныгыша камаучыларны сакладылар Ә ионда 
бөтенләй башка хәл Алар кемне кемнән саклый сон' Ук, кылы 
белән ныгытма зчендәгеләргә ничек итеп каршылык күрсәтергә мөмкин ' 
Юлда килгәндә олы яшьтәге хәрбиләрдән ишеткән с\ шөр ӘхштнөснрНЕН 
зиһенен буталап һич тә исеннән чыгарга теләмәде. 

Ниһаять, әзерләнүләр тәмамланып, камаучылар һөҗүмгә күчте 
егыш ир башланып кипе Төннәрдә лә туктамый ике атна буе атыштылар 
Атышлар ноябрь ае башларында әкренләп сүрелеп, бөтенләй ое гуктап 
калды. Сөерсеткөн гулы гынлыкта генераллар штаб чатырына кыелды 
Ра юедка китергән хәбәр буенча. Нарвага ярдәмгә чыккан шведлар, лише i ia 
кичле давыл купканлыктан. Ревелыш якорь ыргытканнар Коры жирдән 
Нарва ныгытмасына ярдәмгә кузгалачаклар дн 

Бу көнне генераллар арасында сүз корәштер>. шау-Ш) б) Еыады Барысы 
да Оер карарга килә дошманны көтеп ятмыйча аларны > i җирләрендә 
каршы алырга 

Регуляр булмаган биш ионлек аз гы гаскәрне ивтөклөп Шереметьеа 
юлга чыкты Көнбатышка гөбәп өч кон буе Йөз егерме чакрым гирөсе 
юл уздылар Ике йөз атлыдан торган авангард төркеме һөраакыттагыча 
алдарак иле Котмәгәндә бер торкеч дошман гаскәре күренде Ике 
тынлыкны анга килеп олгер!ән дошманнар бо гөркемс ягына 
бер-бер артлы мылтыклардан аттылар Берничә ai ш яраланды Әхм 
алда! ы рәттә иле Яра алган ai cop teren китеп башы бе лей жнрга гөрте i и 
Ат башы аша жиргө мәтөллөл гөшкән Әхмөтнөсир аягын каймьи 
Калган гөркем, кычкырып, тавыш куптарып апа upiылды Кич к юшман 
улыннан аларнын да бер шеше юк ителде, калганнары аярга сыенырга 
мәҗбүр булды Дошман ягында кыргый җанвар тавышына охшатьл 
кычкырттылар Үз көчләрен гоеп өлгергән шведлар һөҗүмгә гашланды 
Исән калган бер гөркем башкогл уклардан атып, кылыч кәнжв] 
•ишiманны каршы аллы Көчләр гигез гүге i иле Шведларга ярдәмгә гагын 
бер гөркем коч ое телде. 

Аяк авыртуын онытып ^чм.ни.нир урыныннан күтәрелде Янәшәдә 
шкал авыр яралыпын СӨНГесеН алып. җан фӨрМВНП! чатырын килгән 
ipe гәүдәле дошманнын күкрәгенә гөбәде Геге гөрсе i ten жиргә егылып 
гөш\ бе ми аңына килеп ө илерергә ирек бирмичә, кәнжәрен юшманынын 
бугазына батыр [Ы «Ак Кашка' \к Кашкам ӘЧенЬ лип икенче чалтырыл 
килгән ашын ЛА аяк [арына ки ишеп ипие бе юн сукты \i .нм.шып китеп 
куҗа( ы җиргә егылып төшүгә, [ошманнын башына сынган сөңге саб 
орды яра 1ы ерткыч кебек өстенә ыргы ют бугеэь ан б) ш и к i вакьл 
көчле men «Ур ра» кычкырган гавышлар ишетелде Б) уры* прныи гөп 
көче иде 

Дошманнар өерелеп кире якка OUPI.MU.ILII> Әнә берсе erei янына 
якынаеп ки Ю ЯВЫр КНемНӘН, Ч ie-иашы \O\U.IH ӘхыӘТНӘСИр ХӘНЖӘрен 
алып аягына басты Соңгы вакытта кичергән кыенлыкларны, күнел 
әрнүе] кь мен.» б) адәмнән күргәндәй, яман кычкырып корбаны 
Lin, ..и, п., «Юк! "i I иркемн үте i! Мине мәҗбүр итте 1Әр 
геге адәм ике KJ П.Ш югары күтәреп каршы шк күрсәтмәде Kai ua-icai ш 
кием ли\л. янган yi ш кисә^ шике ик гөнгәүтеп кергән кәнжәр ярасыннан 
җиргә ауды К\ i шрын каеп ча цевн яткан б) ят кешенен ч i кар 
-Юкка б) i [ы б) юкка! Мин б т сина үч тотмыйм*, игәндәй тир 
п ie N i гомерен ы беренче мәртәбә лапы гып барган юшманнын мке 
кичере рен ю ш а п iafl «1 аф) ит, брат! Минем да сина үчеы юк! Мине 

http://oupi.mu.ilii
file:///o/u.ih


лә мәҗбүр иттеләр!» - лиыи кис уянып өлгергән Әхмөтнөсир «авырттыра 
күрмим», - шгәндәй, хәнҗәрен саклык белән генә суырып чыгарды, шул 
\к вакытта артык җылы киенгөасен б) ки юш ничек итеп отышырга сула 
[игән кызыксын] белән, киемнәренә күз салды Муенны каплан горганион 
тукымалы кием өстеннән тыгыз CVKHO пинжәк. ПИНЖӘК өстеннән тагын 
бер кат тирелән теккән ое киеме Зур. иләмсез күн итек. Башында тимер 
ч\ мәк Җитмәсә, аркасына авыр капчык та аскан. 

Чаптырып килгән жиреннән янәшәсенә атлы гуКЮДЫ 
Ч го \хмет, ранен? 

Егет башын күтәрде Бер >рында биеп торган ат өстендә полковник 
Кропотоь иле 

- К >к полковник әфәнде. Аякны авырттырдым. Аттан егылдым. 
Шунда гына ул Ак Кашкасын исенә төшереп, аты янына килде. Хуҗасын 

күргәч, ат башын калкыта төште Торып басарга теләгәндәй ал аякларын 
җыерып куйды. Ядрә күкрәгенә тигән Мул булып аккан каны суынып 
та өлгермәгән, пар күтәрелә. Яна туган тай чагыннан назлап үстергән, 
ничәме еллар буе чужасынын телен анлап, утны-суны кичкән ин якын 
җан иясе мөлдерәп торган яшьле күхтәрен хуҗасына төбәп, гүя: «Их, 
ничек итеп авыртканны белсән иде. хуҗам!» - диеп нидер өмет итә иде. 
Күз яшьләренә буылып егет аты өстенә иелде, тезләнеп башын кочты: «Ак 
Кашкам! Берүземне япа-ялгыз калдырып китәсенмени!?» 

Жаны телгәләнгән егетнең үкереп елыйсы, янәшәсенә ятып атының 
әрнешүен үзенә пасы. онытыласы килде. Аңына килепме — хәнҗәрен 
чыгарды Башкача ярдәм итә алмыйм, малкай. — дигәндәй, «Бисмилляһы 
Аллаһу Әкбәр'» әйтеп атны чалды. Ак Кашка каршылык күрсәтмәде. 
Үпкәсендә калган сонгы сулышыннан өске иренен тибрәтеп, тын гына 
кешнәгәндәй итеп куйды да, арт аягын сузып, тынып калды. 

18 
Ике йөз кешедән торган Авангард төркеменнән утыз алты кеше үлгән, 

сиксән бере яраланган иде Шулар арасында ике дистәгә якыны авыр яралы 
Урман янәшәсендә җир jpy иде әле. Зур гына чокыр казып мәетләрне 
күмде гер Әсир төшкән шведларның икенче төркемендә унбиш җигүле йөк 
арбасы бар иде Дару, биш һәм ашамлыкларын кулланып, шул арбаларга 
яра гы [арны урнаштырдылар Атсыз калганнар, жинел яралылар швед 
и [арына атланды. Өч йөз кешедән торган сак астында яралылар төялгән 
Обоз Нарва ягына кире юнәлде. 

Әсирлөрнен әйтүенчә, шушы юл белән утыз мен кораллы гаскәр юлга 
чыккан К\лга төшергән трофейлар шведларның яхшы кораллануын күрсәтә 
иде. Мылтыклары да сыйфатлы. Урыс хәрбиләре бер мәртәбә мылтык корган 
арада, тегеләр ике. өч мәртәбә алдарак корып, атып өлгерәләр. Азык ягыннан 
да алар күпкә аерылып тора. Киптергән, какланган балык, ит. ярма. 

Әхмәтнәсир төркеменнән алты кеше үлгән, унысы яралы. Ә икесе 
бөтенләй дә авыр хәлдә. Кузгалып киткәндә: «Те гел әй-бол ай була калса, 
бәхил булыгыз Исән-сау туган якларга кайтырга насыйп булып, бездән 
хәбәр җиткезегез!» - дип, бәхилләшеп аерылыштылар. Килгән яклап 
ярты чакрым арттарак җайлы урын бар иде. Шунда чигенеп, позицияне 
ныгыттылар, төнгелеккә әзерләнделәр. 

Начар киемле тәр мәетләрдән салдырып өс-башларын янартты, 
кайберләре коралланды. Әхмәтнәсир дә үзенә ошаган атны сайлап алды. 
Ү [тәннәрдән кием салдырмады. Обозда кием-салым бар иде. Каймыккан 
аягы шешенеп бүртенгән — читекне кисәргә туры килде. Шунлыктан ул 
аягына яраклы итек, сарык йоныннан эрләп бәйләнгән өс киеме белән 
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мылтык та аласы итте. Яралылар белән китәргә теләмәде Анда кайттыммы, 
монда калдыммы, .тын авыртуы басылмас диеп, полковник Кропотовнын 
тәкъдимен кире какты. 

Дошман килә калса күренмәсен өчен учак якмадылар Йокылы-уяулы тон 
бик авыр узды. Бигрәк тә Әхмәтнәсир сызланып чыкты Тынычка 
аяк ут кебек яна. сулкылдап сызлый Урчан өстенә ай күтәрелеп, ачык 
урыннар! а зәңгәрсу якты 1ык иңде Титаклап булса да аяк өсте йөргәндә 
сызлау азрак сизелә диеп унлап көндез сугыш барган урынны күреп килергә 
дигән уй узды башыннан. Төнге каравыл җитәкчесеннән рохеәт һәм пороль 
алып, ат менгән килеш шул урынга китте. Ак Кашкалап ерак гүгея генә 
тагын бер ат күренә иде — аны чигенеп барган җирдән атып үтергәннәр 

Ядрә ал аяк яклап билдән кергән, бугаз сөяген ватып чыккан Жирда 
яткан килеш атканнар, күрәсен 

Сакланып кына атыннан төште. Уйланып бертын басып торгач гәп 
карарга килен, шша кереште. Тиресен тунап горный гына api стыннан 
зур икс кисәк сум ит кисси алды Авырлык белән ашы икенче агына 
әйләндереп, икенче боттан да берничә кисәк кисте Кирәк чытар пил К) па 
төшергән обоздан ике күн капчык алган иле ш> арга ип ип гутырды \к 
Кашкасы янына килеп бертын басып горганнан сон. китәргә асы< 
урман гаеннән пинлилержан ияләре күренде Аяк ас 1арын иснәнә иснәнә 
саклык белән гене аз гәүдәсе янына якынай ш ир Бо врбүре юр и 
Тагын бераздан урман кырыйлап калганнары да чыкты Алдаре* ки 1гане, 
башын аска игән килеш, өске иреннәрен ыржайтып, iein (Әрен кү| 
Син үз өлешенне алдын, калганы безнеке дигәндәй гыныч кына ыры шап 
та куйды Үзеннән үзе егет күне юндә аМенө кемнәргә уңай ) I кан кою, 
үтереш». - ДИГӘН уй Йөгереп УЗДЫ Kl.ipn.ni җанварлар очен бәЙрОМ иле 
ул ишне 

Генерал Борис Петрович Шереметьев, өч ген рәттән н i итмәгән ки ieni 
бу тондә ботенләй дә керфек какмый уйланып чыкты Ничек вакьл 
уздырыр!а белми аптыра! айлыктан, полковник Кропотовны иптәшкә 
ияртеп, сакта торучыларны барлап чытасы итте Соңгы постны барлап 
кире китәм дигән чакта, юл борылышы өстендә п ш күрен ю Каравы i 
башлыгы тиз арала үзен кулга алып «Ахметтыр б) Миннән рөхсәт сорал 
ул киткән иле шул якка-. - лиле ак. ишандай Паро п»га lepec *..\п.и\ алып, 
счет якынаю бе ЮН 

— И чем дело, солдал что гам иска i' шеи кырыс кын i copaj 
генерал 

Шереметьевны читтән генә күргаләгәи б) ica ш егетнен анын белән 
йөзгө-йөз очрашып е\ i катышканы булмады Шунлыктан ул бераз каушый 
төшеп, ни әйтергә бе ми 

Ваши благаруди! Капрал Ахыет сын Салимгарая хадил тула мясы 
бра i Бераз гын a ia гөшеп Дабра праладаеп Мясы карушн е i 
өстәп куй И.1 

Егетнен каушаганын күреп, no осовник Кропотов ар юыгө ашыкты 
— А что, в самим деле! (ачем юбр) пропа вить?! Генералга ике юнергә 

урын ка щырма< очен Почем) го сами мы об ITOM не догадали* i 
О, 1.1 [С 

Ат өстеннән гөшкәндө, онытылып китеп, авырткан аягына баскан и te 
егет Көчле авыртудан бер иска кыйшаеп калды Что, ранен 
генера i гавышын йомшартып Б) ю ш ta по цсовник врдәмгә ки 
бүге i [ошманны үтерде \ты враданып егы паша ягын каймыктырган 
\ 1 курк] бе w « сут ьшхчы Чэов сугышыңда одоаткан батыр 1ыгы әчем 
капрал [өрәжәсена күгөре i к 
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- Ты татарин? 
Гак тучны, Ваш Блгаро т 

- Почем) с раненными не поехал? 
Пучтак ны ВашБлгародн Праядет. Эгы же ни раны. 

- Как не рана!' Ты же на ногах стоять не можешь! 
Татар егетенен > юн тотышы генералны бөтенләй эретте. 
- Как думаешь, шведов одолеем? 

Квнншне, Ваш Блгароди! Они сыты, тяжила адеты. Как бутты гуляйть 
собрались Н\ аружи мраши! Порох харашо эетриляет. еда миогы 

Н\ 1адно, или отдыхая, капрал. 
\. i урынына барып бераз вакыт үтү белән, бер шешә аракы тотып, 

полковник килде 
- Это тебе от генерала. Намочи тряпкой и намотай на ногу. Что от 

компресса останется, выпей. Легче станет. 
Водка пить нам грех, гаспадин палкауник. Что нагам памагает 

- гадавам дурны делает. Бальшой спасибы. 
Чын иш га, чүпрәккә чылатып аракы япканнан сон. аякның сулкылдавы 

басы 1.1 геште Узган көннең мәхшәрен күз алдыннан тагын бер кат уздырып 
уй i.in i горга i изрәп йокыга галды 

Дала өсте Әллә кич. әллә иртәнге як Ни өчендер бик суык. Тирмәннәр 
гирәсе буш Халык кая китеп беткән? Ни өчендер ул җиргә бөгәрләнеп 
аткан, .1 жир суык Үзе ЖЭЙ ас да шикелле... Аяк-куллары оеган, торырга 
итеп карый, гора алмын Ни очендер аягы авырта. Әллә елан чактымы 
икән? Кайдадыр якынла гына бер-берсен уздырып дала бүреләре улын 
М и iap кая ' Мал rap да никтер күренми. Бүреләр тошкән станга, бүреләр! 
Һәй кеше iap, сез кайда " 

һәй Һәй!» - дия-дия кычкырып. Әхмәтнәсир йокысыннан уянды. 
I in л килгән чак. Якында гына урман эчендә бүреләр улый. Аларнын 
1 шышында канны өшеткән с i,t\ юк Алар бүген тук. Карашларын күккә 
гөбөп, аган бирүчеләргә юнь биргән Олы Кочкә тәсбих әйтүләре иде бу. 

Ал-ак булып жир остенәкырах тошкән Ютын ике тында, урман эчләрендә. 
өем өем б) шп бер-беренә елышып яткан халык әкренләп уянды. 

Бер >рында сикергәләп. бер-берен төрткәләп хәрәкәткә килделәр. Арт 
яклап урман эченнән чокыр сузылган Чокыр төбендә шарлап чиста чишмә 
,и i Генерал рохсәт биргән, күрәсен, чокыр янәшәсендәге бушлыкта учак 
кабыздылар Обоз тирәсендә кешеләр кайнаша. Казан элделәр бугай 
Янәшәдә генә тагын берничә учак кабынды. Капчыгыннан бер түтәрәм ит 
алып. Әхмәтнәсир авырлык белән генә аксаклап, учак янына узды. - «МЯСЫ 
каши ни портит», - дип. пешекчегә итен сузды. Әле чыерап та өлгермәгән 
ише к\ гына алып пешекче: -Ого! Совсем еиежее мясо! Где раздобыл?» 
- ЛИП. рәхмәт әйтте 

Генералски запас. - диде егет. сүзне куертмас өчен тыныч кына. - Не 
хватит, ишшо наилу 

Ничә көнгә бер бүген кайнар аш ашады халык. Итле өйрә халыкның 
күнелен күтәрде, тоже уңайсызлык эреп юкка чыкты. Кайберәүләр, ат 
ите икәнен белеп алгач: «А что. съедобно! От говядины не различишь!» 
диеште. Кайсылары: - Еше вкуснее! - диеп өстәделәр Итле өйрә генералга 
1л х\ш килде, күрәсен, бер төркем халыкны ит артыннан җибәрде. 
Бүреләр. Әхмәтнәсир итен кисеп алган атны ботарлаганнар, башка атларга 
кагылмаган иделәр. 

Шереметьев офицер составын кинәшкә жыйды Ни хикмәттер, 
Әхмәтнәсир дә катнашты анда. Генерал сорауны турылан куйды 

- Дошман килгәнен көтәбезме, әллә кире китәбезме7 
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Арада торле фикерләр әйтелде 
- Алты мәртәбә артык дошман белән көрәшү үлем белән бер. 
- Без Нарва ныгытмасын алырга килдек, ә бу очрашу каралмаган 
- Безгә v i ныгытма да теш утардай чикләвек г. 
- Бөтенләй җыенып Нарвадан ук китәргә кирәк Кышка карап дошман 

Рәчөйгә кермәс. 
- Киләсе елнын жәи аенда, ныгытып лыенып килергә булыр, -диючеләр 

д ә булды. 
- Ну, что? Трогаемся тогда! Собирайтесь в путь' - диде генерал. с> ПК 

йомгаклап. 
Кайту унаенда ике күпер үтәсе бар иде. Дарының күп өлешен икегә 

бүлеп, күперләрне шартлатырга ниятләделәр Күпер шартлатырга калган 
төркем, лапыны убай астына тыкканда, кулдан ычкындырып, дары мичкәсен 
чылаттылар Бөкеес ачык иле Болан да дым тарткан дары untpi шрга 
теләмәде Икенче күпер астында мичкәне чылатмадылар ла Барыбер \ i 
көткән нәтиҗә бирмәде Гөпелдәтеп болыт турлык төтен генә чыгарды 
— күпер! ә iyp шян китермәде «Тудыя-еушя маты» вил, дарыны сүгеп, 
күпер шартлатучылар үт вазифаларын үти алмады Паричка ул нам.ип.i 
«Борис Петрович Шереметьевнын, дошманнан качып барышлый суперларне 
шартлатырга уена да кермәгән*. - дигән \и [ырма б) оял калды > 

Пари.на аил.шеп к а и п ы л а р Шереме 1ьсинын Гюмолршр беЛӨН 
күиә-күт очрашын хәлне ур'кискипаеы к и н ә н иле кич.' КИЧ МвСКӨүтә 
кайтып к и м е диделәр Калдырган я туы буенча гаскәр бе юн идарә в т у т 
Борис Петровичка йөкләп калдырган Шереметьев газ арада генераллар 
составын кии.иим.н.) кыйды Хәлне аңлатыл биреп, башкаларның уй 
фикерләрен гынлады, ү> фикерен дә ачын салды Караш iap икегә 6\ юнде 
Генералларның күп өлеше. Долгорукий. Головин, Бутурлин Һем башка 
сугыш кырынла дан казанырга атлыгып торган яшь офипер п р дошманны 
гар мар итәргә өн юдс 

Ул комие юн карарга килә алмадылар Шул арала сугышчы tap ар 
«Утыз ике менле, кичле коралланган ител Нарвал ятхаш ки ы я к а » 
диген хәбәр i-ip.ii өлгергән иле БерӨ| tap ашыгыч рәвештә мыгигыалврыя 
барлый, икенче ларс. чигенергә әмер булмасмы осв веген хәбәр кета 

Икенче комиен ИрТӨСеНДӨ ШВСДЛар килеп АЙ ки. урыслар ш.п ьпм кыннан 
ике по 1 алым читтөрәк урнашты Озак га гормый сәгать унберләр шрвсенлә 
|\п ардан коч ie \i ачып. сугыш башланып китте 

Шереметьевиын \ i с\ »ен бирәсе ки м е д е 
- Кто прав, a KIO nei иеюрин рассудит Нужна in нам гедакчесхая 

смерть?! Лучше бесе 1авно отхо оггь нежели неоправданно губить армию! 
- ДИП. уз КУЛЫ аСТЫНДаГЫ гаСКВрГӨ а панын икенче 41 ы на чьи ым 

кырын калдырырга әмер бир к 
\ ii.iii уйланып \-м ителм илектән, б) хебөр гаскәриләр арасында 

I.I11.| 1ЫГЫ ГУДЫРДЫ Шул КаДӨр халыкны КүПвр ВШ I pep очен 
вакьп кирәк иде Көчле атышлар а ч ы ш а башланган б) чигенц качып 
китүне хәтерләтте Баштарак Ш е р е м е т ь е в н ы н уз китекчелеге астында 
икенче ярга чып гыныч хәвеф квтөрсезузды Горя бара ха 
Vii.ni өлгермәгән арбалар бе юн бергә ал менгән гаскәри 1әр ггеша гөртешө 
күпергә кереп гыгы i ш п р Ki.ipi.in як арба гегөрмөче ч и п • 

Нек Суп е ien ю п м е N И! бв 1ӘН бврГӨ кырын бурвНӨИе КуГП Ipl 
иде, готрыксыэ капан башка бүренедер ie гарвлышып күпер и 
Vpi гегылар ба< ымы аркасын га a i игь реп юр суга чумарга мөжбүр б) иш 
hep берсе ө< генә яше юл гөшеп, гаяга паннар шун и укба 

Ярга йезел чыга алганнары ы гайгалак ярдай KV гча таияя 

http://i-ip.ii
http://Vii.ni
http://Ki.ipi.in


кәким 

куырган салкыннан өшеп. һәлак булдылар Бердәм җитәкчелек булмау, 
вакытында дөрес карар кылмау Нарва сугышын өнә ш> ми ха I итте. Ул 
чорнын тарихчылары. ха т е н асы 1ын анлап бетермичәме ә \ 1ә яшь Петр 
[га яр,1\ ге [әгеннәнме, Нарва язмышын Шереметьевка бәйләп күрсәттеләр. 
Кеыиен кем икәнлеген ачыклар көннәр алда иле вле 
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21нче ноябрь көнне Карл XI I I итаналы рәвештә Нарва ныгытмасына 
керде Ныгытманы хрысларга бирми саклап калганы өчен полковник 
Горнны генерал-майор дәрәжәсе белән бүләкләде. Жинел бирелгән бу 
ЖИН\ швед патшасынын башын әйләндерде, сугышны дәвам итәсе килде 
Лнын алдында ике сорау тора. Урысларның үкчәсенә басып Мәскәүгә юл 
тотаргамы, әллә Август Игә каршы борылыргамы'» Генералитет таләбе 
буенча фәкыйрь Русиягә каршы сугышу файда китермәячәк. Польша 
бал Лила керем дә. трофейлар да күп Швед патшасынын үзенен дә 
Август Пге кулы кычытып тора. Русиягә каршы сугыш башлауның Карл 
ХПне шикләндергән ягы да бар. Русия җирләре к и н . Юллары начар Обозны 
тулыландырырга мөмкинлек юк. И н шикләндергәне - А в г у с т П. Урысларга 
караганда анын коралы югары сыйфатлырак. Шведларга арттан һөжүм итүе 
мөмкин Шул вакытта Дания, аңга килеп, урыслар белән мөнәсәбәтләрне 
яхшыртырга омтылачак 

Нарвала өч атна тоткарланганнан сон Карл X I I Лифляндиягә юл 
тотты Швециядән яна көчләр килгәнен көтеп биш ай вакыт узгач. 1701 
елнын жәенлә саксоннарга каршы сугышты. Анда жинүгә ирешеп утыз 
алты т>п, әләмнәре белән биш йөз гаскәрне әсир төшерде Лифляндиядә 
полковнигы Шлиппенбах кулы астында сигез меңлек гаскәрен калдырып. 
Речь Поспо ппа җирләренә бәреп керде. 

Нарвадан сон дәрәҗәсен югалткан Петр I. бөтен көчен, мөмкинчелеген 
эшкә җигеп, бу мизгелдән тулысынча файдаланып калу ягын эзләде Аурупа 
илләре җитәкчеләре аннан мәсхәрәле көлде. Карл X I I дә: -Шереметьевның 
атлы гаскәре арттан һөжүм итәр дип курыктым. Ул чакта безнен хәлләр 
хөрти булыр иде Ә ул качып китеп мина зур ярдәм күрсәтте. Урыслар сугыш 
алып барырга сәләтсезләр». — диеп. ут өстенә май өстәп, мактанып йөрде. 
Узган хаталардан дөрес нәтиҗә ясап, Петр 1гә. шведларны гакылга утыртып, 
үз дәрәҗәсен торгызу кирәк иде Ш у н ы ң өчен ул үз-үзен жәлләми ары 
чапты, бире чапты, гаскәрне рәткә салу. кораллану, матди я к н ы кайгырту 
буенча армый-талмый эш алып барды 

Идел буе өлкәләрендә гаскәр җыеп. Самар шәһәреннән алга кузгалган 
кенәз Репнин Никита Ивановичның ун мен сигез йөз кешедән торган тугыз 
пехота полкы, елга буйлап әйләнгеч юл узганлыктан. Нарва ныгытмасына 
бик сон килеп җитте Ш у н л ы к т а н ана ул сугышта катнашырга туры 
китмәле Гетман Обидовскии белән дә шул ук хәл иде Шунлыктан кораллы 
егерме ике мен тирәсе гаскәр сакланып калынды. Шведларга каршы яна 
сугыш башлар өчен болар гына бик аз Петр 1нең фәрманын үтәп. Борис 
Алексеевич Голицын к ы ш буена берәр меннән торган ун драгун полкы 
тупла] га иреште Атардан башка тагын Нарвадан исән-сау котылып кайткан 
ике мен тирәсе сугышчы бар иде. 

Бишенче декабрьдә. Нарвадан кайтуга төгәл ике атна вакыт узгач, 
Шереметьев исеменә Петр !дән фәрман килеп төште. Патша. Нарвадагы 
гамәлен җинаять лип санаса ла. башкача тәҗрибәле таяныр сугыш җитәкчесе 
булмаганлыктан, Шереметьевны юаткан, хәлен уртаклашкан. Ш у л ук 
вакытта, бөтен көчен туплап шведларга каршы сугышырга, үч алырга 
өндәгән •Фәлән исемле майор куркаклыгы аркасында җәзага гартылды», 
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- лип. хатны очлап куюы - «Мин әйткәнне үтәмәсән сине лә жәм көтә.. 
- лип кисәтүе иле. күрәмсен 

Хатны хту белән Шереметьев патша әмерен үтәргә ашыкмады Эчке 
халәте белән ул мона әзер түгел иде әле. 

Кушкан эшне озакка сузмаска, ил алдындагы изге бурычны ою, 
кушып, икенче хатны алгач. -Бог видит, мое намерение сердечное, сколько 
есть во мне уча и силы с великою охотою хоч\ служить, а себя я н 
и не жалею'» - лип жавап хаты юллады Яшь патшанын теләген аялый 
иде ул тик шул ук «мөмкинчелек» кенә патша «теләген- айларга ге 
Уңыш китермәгән вак-төяк авантюраларга бирелә торган кеше түге 
Декабрь азакларында Алыста шәһәрен алырга теләп караган иде шведлар 
көчле каршылык күрсәтеп, чигенергә туры килде. Вак-төяк төрк. 
бүленеп, чик буе авылларын тынгысызлау аз-маз булса да укыш китерде. 
шведларнын азык-төлек базасында ыгы-зыгы тудырды. 

Шведлар ла тик ятмады Ара-тирә һөжүч итеп. Псков жирләрен 
таладылар, җимерделәр Печера монастырена һөҗүм итеп карадылар, п » 
тешләре үтмәде. 

1701 елнын март аенда Архангельск тирәсендә берничә фрегат 
белән десант төшерделәр. Уйлары, шәһәрне җимереп, азык 
талап, урысларның каршылык көчләрен юк шү иде Алар анда берничә 
фрегатларын югалттылар Шулай итеп, ике як та Нарва көлләреннән сон 
жинугә ирешә алмалы 

Жаваплылыкны арттыру ниятеннән Петр 1 Шереметьевны 
башкомандуюший итеп билгеләде. 1701 елнын сентябр! 
Шереметьев егерме мен кешедән торган кичне дошман ЖНр КфӨНӨ • 
Арада зур булган унбер мең кешелек гаскәр ое [ОН хитакче ЮК н\)н<: \ Ш 
Михаил Борисовичка иокләде Рипина кырын.ы аЛТЫ ЙӨЗ кеше:-
гаскәрен кырып бетереп, беренче мәртәбә сизелерлек жинүгө иреште юр 

Псков-Печерск монастыренда җиңүчеләрне )\р пнтана белән каршы 
алдылар. Тантананың топ батыры Михаил Боричтич Шереметьев иде Калган 
ике гврнемиа андый бәхет чи юл j шы Алар, Рыу! борынында җим 
Бу турыда кичекмәстән мактанып. Шлипменбах Кар [XII гөп лама -
Янәсе Рыу] борын саклаган мен дә ике not кеше пж гаскәргә каршы урыслар 
йөз менде гаскәр бе юн һөҗүм иткән Алты мен кешене үтереп ура 
җиңгәннәр Чынбарлыкта урысларнын гаскәре ач иш ваш йөз ун кош 
кешедән генә торып, бар льны берничә дистә хәрбие генә утере вән 

Шуна карамастан, урыслар Ряпин борынында иреше [гөн аолнунн 
иткән көнне, шведлар Ры\т борынында җинүне гурлал бәйрәм и 

Булып узган 6j бәрелешләрдән сон. шымчылары кә 
Шлипненбах >оса вер борынында ivp КӨЧЛӨр ГУПЛЫИ Биш мен гирөо 
өч меңләп көрбн 6j маган ка сык, Лмфпяндия 

өченче №кабрыю Шереметьев юлга чыга Оч тидек юл •• 
сон. сиз юрми генә дошманга һөҗүм нт\ уе бе юн пехота һәм 
калдырып, Эрествер борынына акынлата «Караклыкта йөрүче гөркеы 
генөдер», дип уЯ пп авангард көчләре артык игътибарлык күрсәтми 
бәйрәме \ лырыл аткан исерек адедлар гирөн кар ерып уры< tap һөҗүм 
итмәс юпуйл 1ганнардыр и иле Икенче көнне алар\ ләрена 
килүен бе ten алалар ( өгать унбер ю сугыш баш ашып китә I 
мәлгә жинүгө ирешә Озакламый анга ки кп а пергән шве 
карп 'и. и, [өн атып a i гоны шгенергә мәҗбүр 

Пехота бе юн артн i |ерия ардөмгө ки ивч кем.» хәл кискен \ ire 
сәгать буе бар! ш б) сугышта шведлар rj ысынча гар мар 
атлы суть ылары белән Шлиппенбах коч кал качып • 



каким 

ныгытмасында бикләнә i рьк u p кз одна йөз ил и әсир, уналты данә пушка 
һәм швелларнын к ы ш к ы л ы к к а әзерләгән күп кенә а >ык гадек фуражлары 
К) П.1 шшә Качып таратганшведтарны Шереметьев эзәрлекләми Ьу турыда 
ул Петр [га «Кар к и гамы ута алмаслык калын, лмар сугыш кырында арып 
хәлдән гайган иле-. - аяп акланды 

1702 елнын 4 гыйнварында Псковка әйләнеп кайттылар Аларны (урлап, 
[уллардан, башка кораллардан атып, ы ш а н а белән каршы алдылар. Бу 
гурыда ш\ я ш т . Шереметов улы Михаилны башкалага җибәрде. Мәскәүнен 
үзендә дә, фейерверклар белән туплардан атып. бу ж и н ү бәйрәмен зурлап 
бәйрәм итк- [Әр «Мы можем наконец бить шведов!» - д и п . Петр I үзенен 
шатлыгын яшермәде 

Үз чиратында Шлиппенбах та. Карл X I I алдында акланырга теләп «3 рЫС 
гаскәре йөз мен иле». - дигән сылтау тапты. Чынбарлыкта урыслар швед 
гаскәреннән өч мәртәбә артык иде Өч мен ике ЙӨЗГӘ каршы ун мен гирөсе 

Бу жинү Петр I нен рухын күтәрде, ул алга зур планнар корды. Лифляндия 
бе юн Эсп [яндия чикләреннән бик еракта. Нева елгасы тамагында сугыш 
ачуны ку) унында тотты. 
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Нарва елгасын беренчеләрдән булып к и ч е п алга к и т к ә н н ә н с о н . 
Әхмәтнәсирлөр яралылар белән бер обозда, биш тәүлек буе юлда булдылар. 
Кара) юклыктан, юл кыенлыгыннан авыр яр.ыыллрнын күбесе үлде Шулар 
арасында ике башкорт егете дә бар иде. Әчмәтнәсир аларны юлда ташлап 
калдырмады. Егетләрнең хәле мөшкел иде. Вишневкада чакта ул шифалы 
үләннәр җыеп киптергән иле. Тукталып учак кабызган урыннарда, шулардай 
ГӨНӘТМӨ кайнатып яраларына япты. чәй урынына эчерде. К у л ы н н а н 
ки пөн и ярдәм итеп. хәлләрен җиңеләйтте 

Төн уртасында Псковка килеп җиттеләр. Каршы алучы булмады аларны. 
Гобе кебек шешенгән аягынын сызлавыннан тәнне керфек какмый чыкты. 
Иртәнге якта гына аларны түбә астына керттеләр Жылы бүлмәдә түшәккә 
борын төртү белән онытылып тирән йокыга талды Икенче көнне төш 
вакы! [арында аны бер кыз бала уятты Авыр яралыларны барлаучы түгәрәк 
ак сакаллы табиб, аяк шешенә баскалап. ничек яралануын сорашты. 
«Каймыгу белән сина аяк өсте йөрисе булмаган. Яралану белән кысып 
бәйләп ятып тору к и р ә к к ә н Гангренага әйләнеп аяксыз калуын бар. 
мо юлой человек». - дип. хәл уртаклашты, киңәшләр бирде Ул китү белән 
теге кыз бала егетнең аягын юды. Зәнгәр-кара төскә кергән шешкә ниндидер 
\|.ш сөртеп, кысып бәйләп тә куйды Кайнар шулпа белән ботка китерделәр. 
Мөлаем т и л е табиб белән шәфкать туташының мәрхәмәтлегеннән һәм 
җылы азыктан эреп китеп, егет янадан йокыга талды Ниндидер дару да 
эчерткән иделәр Иләс-миләс уянып азык капкалый да янә йокыга чума. 
<)и* шулай, бер атна тирәсе вакыт узды Аяк әкренләп төзәлде. Табиб карт 
сонгы каравында егеткә торып йөрмәскә к у ш ы п китте. Алай да ул таякка 
таянып аягына басты Башка яралылар яткан бүлмәләргә кереп, үз ere i [әрен 
эзләде. Сораша торгач, аларнын икенче өйдә булулары ачыкланды. Ул 
көнне тышта каты суык иде Аягына кием дә булмагач, чыгып иори алмады. 
Шәфкать туташ ы на исемнәрен әйтеп, барлап килүен үтенде Икенче көнне 
аның янына ике егет үзләре керде Яралары төзәлеп килә икән. Йөрерлек 
булгач, күрешергә рөхсәт биргәннәр. Калганнарның да хәлләре терелүгә 
бара и к ә н Әхмәтнәсир өчен бу бик тә шатлыклы хәбәр иде. 

Декабрьнең җидесендә ул аяк өстендә иде. Дәваланып чытар алдыннан 
киез итек белән тун бирделәр. Тагын атна-ун к ө н н ә н башка егетләр 
дә терелеп чыкты. Аларны ла шундый ук киемгә киендергәннәр иле 
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Соныннанрак ачыклануынча, бу полковник Кропотовнын тырышлыгы 
аркасында булган 

Полковник, егетләрне җыеп, кыска гына әңгәмә > щырды «Oi ; 
силы восстановили, пора и честь знать». - лип. уя алга куелган 5>рычны 
искәртеп узды Кенөэ Никита Иванович Perm, ковтаурнашкан 
булган. Араларында атлы өч йөз калмык та бар икән. Кенәз шулармы ике 
горкемгө бүлде, бер төркемне полковник Кропотов җитөк. 

Әнә шулай, икешәр Йөз кешелек диверсион төркемнәргәбуленеп, дошман 
җирләренә рейд белән чыктылар Кропотов төркемендә якын-тирәне яхшы 
белгән озата баручы бар иде Тан белән юлга к> и н ы м егерме чакрым тирәсе 
тирәнлеккә, дошман җиренә үтеп керделәр. Кичке якта Маряенбург ягына 
бара торган олы юлга чыгыл, ни гиралн яшеренделәр 

Төнне шунда уздырып, икенче көнне иртәнге якта юл өстендә 
Йөктән горган обозга ran б> шылар Обозны и т е г ә якын атлы озата кил.' 
иде. Хәрби киемдә булмаган атлы гөркемне күреп, алар бертын буталчык 
хәлдә каллы. Мылтыктан атып, ша> mj килеп егет 1Әр гетсләр өстенә 
ташлану белән, каршылык күрсәтмичә качып китте мр Дошман аш 
өлгергәнче дип, тиз арада обозны кайт) ятына бор мнен бер 
өлеше юлда калды Куа чытучы булмады Икс кон >чендә хәвеф • 
башкарылган б> гамәл, егетлөрнен канын уйнатып, рухларын -
Кулга алган обозда азык релектән башка пәвалан) кирәк Ираклары, б и ш 
һәм чирекле шешәләрдә спирт бар иле Әсир алынган кәрби tap әйтүенчә 
Мариенбургта шведлар коч туплый икән Кулга гошкән б 
шул у к сүэлөрнен [өлнле иле Башка гөркемнөрдә, күп кенә азык гелех 
кием-салым, дары мичкәлвре к\ ил гөшер к iep Б) ха i lap юн сон кэшман 
да кул кушырып гик ятмады 

Декабрь ае s IBJ ЫН га урыс и р iyp коч бе \-п\ Мариенбургка һөҗүм шеи 
карадылар һөҗүмне көткәннәр иде көчле каршылык күрсәттеләр Iyp 
булмаган югалт) tap бе юн чигенергә гуры ки i ie l i b 1 хә i юн сон шве пар 
I цова шәһәренә юл пол гы l ик шәһәргә һөҗүм итү юн баш 
авылларны ia 1.1 H.I lap ннлыр u.i tap 

1701 елмын беренче яртысы вак гөяк бәрелешләрне искә алмаганда 
iNiihi'i \ 11ы Ул е ш ы п икенче ир иле ы ӘхмӘТНӘСНр очен I I L I I 1ЫКЛЫ 
II км елгасыныи өске өлкәләреннән оер маннан артык гаскәр к и м е 
Аларнын күбесе Уфа т ы һәм * арыта) гатар юры Уфа rai ip юры арасын ta 
Богырыс 1лп белән Әсөкөйдән ю берничә егет Ьл\ 
бе юн якын туганнарыночраткан п й к, (яшьләрен гыяалмыйча кочаклап 
исәнләште, яна [ык гарны гуган ]\^.<^-\ гарынын кө н 

Әсөкөй с и ч е ӘхмөтнәсирнеН атасы Сөлимгәрөйне белә н 
яңалыклар мәгълүм б) i ш Беренче ка [ы I ө 1сыр) бала галкан 
Икенче хатыны белән Богырысланга киткәннәр > i хатыннан т 
гуган Олы малае < олтангол Әсәкәй бе юн ике л^ллл. Кинәле яры 

U \ ендө нигез корган Сәлимгәрәй, олыгаеп барам ми л 
кирәк и ш . бөтен малларын Со панга ил калдырган 
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ҖАННЫ ПАКЬЛИ ТОРГАН ЯКТЫЛЫК 

Шагыйрь чабуы 
Шагыйрь Роберт Әхмәтҗан 

Шагыйрь бара шәһәр урамыннан, 
Озын пәлтә салган иңенә, -
Чабулары тузан сибә~сибә 
Урам ташларында тибенә. 

Күз карашы офык хозурында, 
Күрми артта тузан тузганын. 
Кемнең күргәне бар сандугачның 
Койрыгына тузан кунганын?! 

Хыяллары кебек сузылган да 
Җилфер-җилфер шагыйрь артыннан. 
Нечкә муенын кочкан озын шарфы 
Чагылып ала урам чатыннан. 

Чәйханәгә кайчак килеп тисә 
Пәлтәсенең итәк читләре, -
Шагыйрь чабуына чиный-чиный 
Ябышалар шәһәр этләре. 

Шәһәр урамыннан шагыйрь бара, 
Чабулары ташка орына, 
Каршы җилләр чишкән шарфы белән 
Җырсызларны чорнап җырына... 

Фарис ФӘСХИ (1948) шагыйрь, сынчы-рәссам. «Буталган буяу»,«Никбаяай •., «Иясщ 
Һ 6 китаплар авторы Казанда яши 



Төнге юлчы 

Шагыйрь МөО^ррис &-ыәи 

Бүгенгенең үзәк өзгеч җиле 
Хәтер дәфтәрләрен актара, 
Уйны ак каеннар арасына -
Үткән көнгә куып кайтара... 

Җилнең суык кулы каерып-каерып 
Кар тутыра эзсез сукмакка, -
Төнге юлчы айлы сукмагыннан 
Килен йөрми хәзер бу якка. 

Яккан учагы да әллә сүнгән, -
Күмерле көл ята таралып. 
Утсыз тәрәзәсе шәүләсенә 
Бер ай гына йөри каранып. 

Сердәш каеннары арасында 
Җилләр җылый аны юксынып. 
Аккош күле айсукмакка карап, 
һаман көтә төнге юлчыны... 

Ачуланма җилгә, тузганак... 

Җырчы Тиһир Якупм 

Май килер дә, яшьнәп күк гөрелдәр 
Җилләр йөрер җирдә юргалап, -
Бакчабыздан күрше гүтвДОЯЯ 
Б О Л Ы Т б у Л Ы П К ү ч ә р TYi1.UI.IK 

Сандугачның җырын күралмыйча, 
Кубарылыр чәүкә өере; 
Мамык тунанакка тү ылмыича, 
Куырылыр күрше бөере. 

Язгы бакчаларда җилләр чаба, 
Түтәлләрне бас а ту (ганак. 
Кычытканнар ал гөлләрне чага, 
Бәгъзе җанны сыра сырганак. 

Мамык тунанаклы ак җилләргә 
Бнк ВЭ 1ЫП.1 «абыр итәсе, -
Лк ui чардан кара К»ЗГО кадәр 
Ике адым бары... \ i М В 

Тимә, чәүкә, җырчы <анд> тачка, 
Ачуланма җим ә, тл ГГ1—Г 
(нн дә, K,pnii\ сим,* м итнянш 
Тузгысыннар җирдә юргадан. 

/ 

http://TYi1.UI.IK


Ф ^РИ< »а< хи 

Җан яктыгы 
Ваманперавр Шами i (мирон 

Кыйбла яктан килеп буранлы җил 
Тетрәндереп Казан каласын, -
Ак карларга төреп алып китте 
Татарның бу моңлы баласын... 

Гомер юлы ак теләкле булды, -
Туган халкын әйдәп хаклыкка; 
Бакыйлыкка күчкән чакта шуңа 
Күкләр төрде аны аклыкка. 

Йөргән эзләренә гөлләр яуды. 
Ак моң яуды Күктән иңенә. 
Ә үзеннән җанны пакьли торган 
Бер яктылык калды Иленә. 

И л а һ и МОҢ 

\һ плкант Рифкать Гомеров 

һаваларда очкан кошлар җырын 
Үтәли җил кискән бер мәлдә, -
Хыянәтле хәбәр иңрәп ятты 
Илаһи моң иңгән Иделдә. 

Чал талларның шәльяулыгы чите 
Килеп тиде Айның битенә... 
Үги ана яфракларын япкан 
Кай ягын соң Татар иленә? 

Ялгыз аккош шул көн Идел-суда 
Вәкарь белән никтер йөзмәде... 
...Исемсез бер кошчык кына талда 
Тетри-тетри нидер сөйләде. 

Еллар һәм Юллар 
Сынчы Нәуфея Ады roe 

Бу гомернең тиз узуын 
Ник сизми икән йөрәк? 
Аласы иде иңнәрдән 
Елларны көрәп-көрәп. 

Җыелды Еллар җилкәгә, 
Сеңде иңнәргә эреп, -
Иңнәрнең авырлыгыннан 
Шул Еллар тора көлеп. 



ЖАННЫ ПАКЬЛИ TOW АН ЯКТЫЛЫК 

Еллар гомер елгасының 
Кимерә текә ярын. 
Бервакыт зилзилә килеп 
Җимерә икән барын. 

Җиһанга илаһи Юлдан 
Күкләр аша җитәсе... 
Үзең салган Юллар буйлап 
Янә күккә китәсе. 
Янә күккә китәсе... 

А к ГӨЛӘП 

- ктжы 
) гм Гад 

Җилләр киткән, бакча тып-тын камин 
Гөлләр, үләннәр дә селкенми. 
Алмагачлар бәкәленә сары 
Келәм япкан иде ул КМПМ 

Моңлы таушың иңгән шигырьләрең 
Гөлләр өсләренә үрләде. 
Сагыш сибеп торган сары 1МШИ 
Аксыл түшәк булып үзгәрде. 

Тузганаклар синең соңгы язны 
Әллә (изде, алла < и 1м.»д<-... 
Шул яздан соң унчан карт алмагач 
Ак күлмәген бүтән кимәде 

Син шигырьләр укып яткан җирдә 
Үрсәләнеп шытты ак гөләп, -
һәр я ! vAy\\ керфекләрен ачып, 
Теләп тора бе(гә ак теләк. 

-

Ыф1\|.> fiiipf.ii.iM (ирс.п.еф nopipci мрнын авторы Ф Фәсхи \ к 

http://fiiipf.ii.iM


А4ӘЧМӘ әсәрләр 

Р а ф а и л 
Г а з и з 

ТӘРӘЗӘЛӘР 

БӘЯН 

Урта мәктәп тәмамлаган Зөлфәтне әнисе Казанга җибәрмәде: 
- Улым, авыл китапханәсендә укымаган китабын калмады, мәктәптә дә 

яхшы укыдын. әллә эшләп карыйсынмы сон... 
Мәктәп директоры әтисенә якын дус булган. Директорнын кызы тугач, 

ике фронтовик баласының колакларын да тешләткәннәр - бергә кушылып 
яшәрләр дип өметләнгәннәр... 

Зөлфәтнең әтисе үлгәнгә дә инде унбиш ел тулды Ана фәкать 32 генә 
яшь иде Әтисен исенә төшерсә, хәзер дә йөрәгенә кан сава. Сарайга чыкса 
да, күршеләренең су буендагы мунчасына төшсә дә, муенына атландырып 
йөрде әтисе Ул аның чәченә ат ялына тотынган сыман чат ябыша, егылып 
төшүдән курка иде. Аннан әтисе колагына тотындыра, шундый йомшак 
иде ул колаклар Бөтен иптәшләренең күзе ут яна, чөнки бер аны гына 
бөтен авыл буйлап шулай йөртәләр ич! Атта гына йөрү түгел, әти муенында 
йөрү! 

Әле әтисе «Алмагачлары» көенә кычкырып җырлап та бара: 

Әй, алмагачлары, сайрый сандугачлары. 
Сайрый, сайрый, сайрый, сайрый 
Сагындыра башлады... 

Очраган апалар, әбиләр елап калалар. Моны өч-дүрт яшьлек малай ничек 
аңласын1' Мин егыла дип елыйлар, ахры, дигәндер. Егылыр, бар, әтисенен 
җилкә аша сузылган каешына да беркетелгән бит әле ул. 

Хәзер генә аклый Зөлфәт: ул апаларнын ирләре, уллары, туганнары 
сугышта үлгән, югалган булганын. Анын хәрби киемле әтисен күргәч, 
монлы жыр ишеткәч йомшаганнардыр 142 ирен фронтта югалткан сала 
шул Көмеш Чишмә. 

Дөрес, директор кызы белән боткалары пешмәде малайның. Кыз тыйнак, 
әдәпле, зәп-зәнгәр күзле, чибәр иде. Урман авылыңнан төшеп укучы якын 

Рафаил ГАЗИЗ (1947) — шагыйрь, прозаик. «Бөре керфекләре». «Кичер, кичерә алсаң», «Ак 
6 китаплар авторы. Г-XАндерсен исемемдәге халыкара почетлы диплом иясе 

Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган укытучысы 
Мамадышта яши 



лустьна үстергән икән кызын директор абыйсы Анламассын 6v гыйшык-
чыйшык эшләрен Туры дисән кыек килеп чыга. кыек лнсән.' тора-бара 
турая ла к>я Ул кыз ла дусты белән гаилә корды, ачуым килмәгәе 

Физкультура укытырга фәрман алып. туган авылы Көмеш Чишмәдә 
сигезьеллык мәктәптә эшли башлады Зөлфәт Авылда спортчы дигән даны 
бар Инде бишенче сыйныфта укыганда ук ике километрлы дистанциядә 
район чемпионы булды Ә бер елны мәктәпнен чангы командасы 
«Пионерская правда» газетасы оештырган СССР күләмендәге ярышта 
җиңде, күчмә кубок һәм грамота алды 

Авылнын. беренче спорт фанаты Фаил абыйсыннан үрнәк алды спорт 
белән шөгыльләнде, махсус китапханә туплады Үзе ясаган турнил I 
штанга күтәрә, гантельләр белән сикерә 

Мәктәптә параллель сыйныфлар бар Көненә бишәр сәгать фиж\льг\ра 
укыта. һ..р ;MPL-L ы > кушларны әйдәп йөрү дә аны ардырмый Физк) 
укытучысы ул бит бүтән мөгаллим түгел, һәрдаим матур йөреп 
күрсәткәндә төгәл хәрәкәтләре белән үрнәк күрсәтергә 
капчыгы кебек бүселгәннәр, спорт тирәсендә гамак 
җыючылар. 

Зөлфәт әле өйләнмәгән егет тә Укучы кызларга 64 бик 
алар малайлар түгел, ун ел алдан күрә 

Биш ел физкультура укытты ie Мәктәй 
командасы районный чангы ярыш сарыңда re 1 беренче б) иш 

Физкультурадан дәрес планнары озын түгел, дәфтәр тикшерәсе юк 
Вакыт тренировкаларда уза Көзен, ятын йөгерәләр rant белән ленел 
кушы аякны чыныктыралар Кышын исе чангы arj 

Ул малайларны биергә лә өйрәтте Дөрестән сон һаым • 
беркем белергә тиеш түгел, «дәүләт сере-1 Класс ишеген птән шатырдатып 
бикли дә. боларны парта рәтләре ярасына сирәк иирөкбастырыл куя Ике к\ i 
белән парталарга таянып, аякны әле алга. aie артка i 
идәнгә бәреп тыпырдыйлар Биюдән әй япе i биергә 
өйрәнмәгән малай экскурсиягә бармаячак Кайталар ма nfl ор өй н и я т п 
булып, бию бит ул кешене хатдән тайдыра икән Ләкин ыпача аяк болгарчык 
урын эзлиләр, бу шася ясыйлар да. тыпырдый башлыйлар 

Ай буе репетиция ясап. май буе биеп тә йөрде эте бишенче сыйныф 
малайлары I Май бәйрәменә концерт куйдылар № ю а номер ы 
биюе булгандыр Дә, ип оврв ют арылыгындагы эш итешләрен мул бирле 
Ничек биергә өйрәнү юрен №Ггя кы лары на бс ал 

...Алып баручы сәхнәгә чыгып берни әйтмәк- Риф! I 
сыздырды гына. бишенче сыйныфның бар малае биеп чыкты l 
КИеНГӨННӘр Iopi.nl паем.нан бвр \к\чы 9 
ла орышмады дөбердәт .инә алар ла шаккаткан и u I 
ӨСТӘ ак м i\t,iK бИ ГДӨ КЫЗЫ I бн Ла) үтүкләш,m КИр 
читек Читеге олыреж булуын да сизмәделәр Урманда 
яса) килешкәнме абыйлары пик галипчәнме мә> 
гына ирешәсе очалыкка болар ип к квзер нрешкөт 
>к хөрөкә1 чөнки бар п 1өлфвп ябяЛлары кебек гыпыр 
бетергәннәренә кырык е i утоя ю алар 

Әле мона кадер авыл клубынын мондый алкышны ипи 
Әй куНв № б) I ты нчф.и абый шрыя 
биюле уеннардан ш кача бит j 1 малай nm Ә» 
гына \н биюче ма iafl бар Менә аша мә) 
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Концерт очен рахмш әйткәндә сәхнәгә чь 1 тезелгән «артистларны» 
шректор абыйлары бөтен дөньяга танылган мөшһүрбиюче -адашы Мәхму] 
Исәнбаевка гннләдв 

Ул бөек биюче чүгәләгән җиреннән ярты сәгать гора икән, ә үзе 
биюен бер секундка да туктатмый. Анын патша, король, хан, солтан. 
тагын әллә нинди затлы кешеләр бүләк иткән алтын, энҗе, мәрҗән белән 
би 18 [ген киемнәре мылтык-кылычлары, мөгез һәм бокал [ары, сәгать һәм 
чи [бырлары галәмәт тә күп ди, аларны музейга куйганнар икон 

Менә нинди дәрәҗәгә иреште бишенче сыйныф малайлары! Шуннан 
сон ипчекләр шнламыисын ул Зөлфәг абыйларын! Тәмам кеше итте бит' 

Күрше сыйныфта Әсгать исемле бер киребеткән малай бар. Физкультура 
дәресендә, үзе гаепле булса да. иптәш малаен кыйный башлый бу. Зөлфәт 
абыйлары килеп араламаса, эш нәрсә белән бетәр иде. бер Алла i ына белә! 
Эш Әсгатьнең к̂  шәге j мырылып төшү белән тәмамланды. Күлмәк өр-яңа 
иде. Авыр еллар, авыр яшәүче ишле гаилә. Ничек күлмәк алырлар, дип 
борчылды Зөлфәт абыйлары. 

— Абый. үзе гаепле бит. — дип тын ы чландырырга маташкан Расихка 
Сю н и лип әйтте укытучы: 

— Ул алан санамыйдыр, акырып елап оенә йөгерде, сумкасын да алмады, 
әләкләргә инде Хәзер әнисе төшеп җитәр. 

Зөлфәт абыйларының кәефе китте. Расих классташларын җыйды да: 
— Теге әләкләргә менеп китте, күлмәк алдыртам ди. Зөлфәт абыйны 

гаеп 1ӘЯЧӘК, укытучының бер гаебе булмаса да. Әйдәгез, өенә менеп төшик 
әле 

— Ярар, — диде барысы ла 
Әсгатьнең әнисе, ару киемнәрен киеп. капкадан ыжгырып кына чыккан 

ңде малаеның классташлары аны камап алды. яңгыр явар алдыннан 
пырылдаган чәркәләр кебек таре щөргөдө керештеләр. Вагыйзә апа, бер-ике 
пшкыр лил к.и кебек ысылдап карады, егерме чәүкәгә каршы тора алмады. 
Әсгатьненар! шәриф иренә берничә тапкыр тамызудан, куенына кыстырып 
мәктәпкә алып төшәсе ертык күлмәкне йөзенә бәрүдән узмады. 

Бишенчеләрне бу кадәр берләштергән вакыйга юк иде әле. Әсгать тә 
басы i ||>1 яна күлмәк тә тәтемәде, иптәшләренең сөймәс, сөйкемсез сөягенә 
әйләнә язды бит. 

Вакыт тиз үтә. Ин истә калганы «Аҗаган» уены булгандыр. Инде 
Ммннөхыәтлөр җиденчедә укый иде. Март ае. Хәзерлеккә Зөлфәт абыйлары 
җитәкчелек итте. 

Сугышта батырлык күрсәтеп, орден-медальләр тагып, офицер булып 
кайткан мәктәп директоры хәрби уенны оештыруда зурдан купты. -Аҗаган» 
өчен авылдан ике чакрым ераклыктагы -Йөрәк Өе» басуы сайланды Кышын 
куян белән төлке эзеннән башканы күрмәгән, көньяк-көнбатыштан урман 
белән каймаланган кырны директор белми сайламагандыр Офицер кеше 
бит! 

Малайларга автомат, сапер көрәкләре, кәчтерүл. тәлинкәләрне имгәтеп 
каска ясау дисенме, кызларга ак халат, санитар сумкалары, аларга кызыл 
хач билгеләре тегү дисенме. Яралыларны табу һәм эвакопунктка ташу 
өчен мендәрләр салынган кул чаналары хәстәрләү дисенме янл еллан сон 
гел шулар белән матавыкландылар. 

Совет Армиясе көненә хәзерлектә дә -Аҗаган» уены үзәктә иде. 
Мәктәптәге «Б» класслары һөҗүм итүчеләр булды, «А* сыйныфлары 
крепость төзүчеләр һәм аны саклаучылар Монысын жирәбә чал итте. 
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Алтынчы «А.ларнын житәкчесе, хезмәт УКЫТУЧЫСЫ Габ 
абыйлары «дошман* һөҗүм итәсе крепостьны ШУНДЫЙ итеп т о . 
Лмып биеклеге анын матурлыгы, чанараларынын л<*һш т̂е" Берни 
дәвамында крепостьнын һөҗүм б) [асы юына гека ур ясалды ул с; 
шакрандай катырылды Анда чебен лә аягына баеш тора аямый кая 
вида Миннәхмәтлвр!!! Ут ат> гииккләре, >п авпшек карны аюлап 
«атака* дил йөртелүче кар йомарламнары, атышканда гиса 
һәр дошманны кырыкмаса-кырык үтерерлек нае 

Иван Грозный Казанны алган m бу крепостьны i 
— дигән кирмөнне күрү өчен махсус рөве т гарип 
укытучысы Фәүзия апалары Ьи i кил мен.*' 

Уеннын катгый кагыйдәләре бар « п гарнаоонм 
саклаган крепостька бары маңгайдан, авыл ягыннан гына һөҗүм и 
шеш Кар Йомарламы гнеп сафтай чыккай bop сугышчыны санитарлар 
госпитальгә ишми Neti барышын кагый re гөр үтәлешен! 
булмаган укытучылар бнк галөпчәи кексы итәчәкләр 

һөҗүм итүчеләрне, саклаучыларны аша 
шөгыльләнә учак кәстөрс бәрәңге пешерү или кисү, чөй wepTj 
өстендә Барыемда исәпләнгән чөйлөнгөн көйләнгән Һөҗүм итүче 
авылдан өстерәп менгән озын баскыч юры ia бихисап и к 

Уен башланырга сигнал unpen ракета чөе 
уеп бетте дә Шунысы кызык киденча класстагы Рафак 
күрмәгез, сатылам!», .шп кычкырын һежуы ктүчаяар ягына качты Анын 
иик өч ел буе дусты Млннөхмөт укыган класса кучао 
гына чыкмый и к 

Бөтен пине «Аҗаган» уены кагайлалөрен укымаган вяла инде 
санламаган, чын сугыш белән чагыштырганда чүпкә гена санаган мәктәп 
директоры бозган икән Ул \Һ>А\ Ы 
удар гөркем оештырган да крепостьны гылдан ал) эчен әйләнгеч урман 
юлыннан җибәргән Партизан шварсантлар уен башланганчы \к к и п 
чыккан берничә чакрым кар ерып крепостьнын гылына гөшкән урмам 
(чен [в ( игнал ракетасын шака i lap кебек ки к-и ятканнар 

Ракета оча гына уен ш юты буенча гы i вн һөжүы көтмәгән гарнизонны 
nil ырл11II калдырыл нкеяклы һөҗүн внчнын 
коточкыч гавышы да берни майтара алмый Дәһшәт к крепость алына вам 
rap ы ip и ге ю 

Әллә кайдан [Нректорга ысылдап килгән Габделхәй Васый 
..Уеным.и уен гүтс i мәче ниа» пи авы i 1 
авы п.i гөшвп квт 

Директор «< угышта алай 6) мый j 1 ка ха ка 
маташса ш «Аҗаган» гурында сүз чыкса йөзе кара көй 
Васыйлович геге гыйбарәне генә ысылдый иде «Уеныгыз уен гүгад» 

Өй кыегыннан болдыр гүоәсеннән ai сарае саламнарынна! 
бармак нечкәлегендәге базлата бөрөнге үсентесе сыман i • • 
чвмгереп чыкты VHU Миннәхмәп күрмәгән 
е и,кын 1.1 аун 1ч.н.т бер уйгы т ы кал шрмыйч 
кайтты Әнид инк- Ш) iafl ia кагылганын t 
кырга ип са юнганын са шп шакран шй каткан ч i i6ap6a i ж i юын i 

рып caj сәламәл хәленә кайтарырга iian i i 
i i» M n.i Мунча кипы кебек кызган i е> i кл 
МИННӨХҺ <Ь .шй иһи чи гулы в айдан чткырып чыгарып 



язмын беренче бозын күрсәтим әле! Яз килә икән бит! Март а агында чаңгы 
ярышына барасы бар, анысы. Ләкин эш андамыни'' Тамчы гама! 

Маляйньш әсәрләнеп өйгә керүе булды, «әни, әйдә бер нәрсә күрсәтәм!» 
- дип кычкырчы булды 

— Каяле. каяле. кем-кемгө күрсәтер әле монда' — лмп уклау йомарлап 
чыккан Фәйрүзәга малае күрсәткән нәни генә бозны кулы белән сыйпап 
кеткелдәп көлеп тә җибәрде 

— Күрсәң, син генә күрәсең инде, улым. Күренерлеге дә юк б т әле 
момын. — лип малаеның си irep йөрәгенә, нечкә күңеленә куанып уклавын 
кая куярга белмичәрөк торды да, кисмәктәге онга кадады. 

Миннәхмәтнен өстеннән киемнәрен, ташбаканың кабыгын салдырган 
сыман, кубарды да мич башына сөяп куйды. Чалбар да шунда басып 
тора... 

Табынга бер коштабак дучмак та килгәч, Миннәхмәт, зират елгасында 
булган маҗаралар белән майлап, дучмакны сыпырды гына. Ризыгын ярлым. 
мактап ашаган кешедән дә якын кеше юк пешеренгән хатын-кызга. Ул 
андый бәндәгә йөрәген дә ярып бирә. Эреде дә акты әнисе, онытылды 
кисмәктәге уклаулар. 

Әллә кемгә охшаган бу Миннәхмәте, теге якта да, бу якта да сүзне 
боккән кебек сырлап, бәлеш кебек майлап-җаидап соиләшүче юк кебек 
Ә бу, кычыткан чыпчыгы, әнә ничек мактый әнисенең дучмагын! 

Бу бәрәңге кояшы бит. нишләп пычак белән турадың син бу кояшны, 
әнием ' - дигән иде. Фәирүзәттинен күзеннән яшь бәрде Ниндидер сылтау 
галты, почмак якка кереп күзен сөртеп чыкты ла: 

— Ярар. кабат турамам, улым, кояш килеш ашарсың, — диде. 
Рәхәт иде төпчек улы белән кара-каршы утыру. Олы кызы Аргыякта 

кияүдә Эш 1.)п яшиләр, хәләл көч белән. Аллага шокер. Кияү - акыллы 
кеше. Язын чәчүдә, көзен - комбайнда, куян кебек кетердәтеп арыш-бодай 
ура Кышка кердеме, фермага эшкә менә — терлек арасына күчә. Ходай 
балалар ла биреп сөендерде үзләрен. Көмеш Чишмәнең кояш чыккан 
урамында, аның да ин беренче өендә иртәнге көтү чыгып китә торган 
шомыртлы тау яныңда яшәп ятулары. Табыннарында үзләре үстергән, 
күпереп юрган куш исле икмәк, парлары чыгып торган сөт, уалма бәрәңге, 
инештән тотып алган балык дисеңме. Келәтләре тулы капчык-капчык бодай, 
арышмын күпме икәнен белүче дә юк. Сарайлары тулы сыер да, бозау да, 
сарык Чөнки герлекне кай якка кусалар да иртәнге чыгы биленә кадәр 
коендыра торган җиләкле-печәнле тау битләре, әрәмәләр, уйгыллар. Ярга 
дулкын лыпылдатучы инешләр, чишмәләр. 

Олы кызы җитез, булдыклы бала Фәйрүзәнең. Ни персидәтел янына, 
ни авыл Сонетына, ни пучтыга, ни тегермәнгә ирен йөртми, юк-бар 
белән ирен борчымый Персидәтел янына менсә дә, — хуҗаның кәефе 
ничек, гаиләсендә иминлекме, колхозда ул-бу юкмы, ишеген шакысам 
үзе генә микән? - дип, керергә чират торган кешеләрдән сорашыр Хуҗа 
б> иөсеннән ишетелгән күк күкрәүне чамалар да, кире борылып төшеп 
китәр Димәк, әле хуҗа янына керү өчен Ходай насыйплаган мизгел 
өлгермәгән Фагыйлә рәис янына кереп чыгуны олы бәйрәмгә әйләнлерә 
белә Нәкъ вакытында кирәк! 

Персидәтел дә Фагыйлә апасы кергәч рәхәтләнеп сөйләшеп утырсын 
Дөрес, кайчан керсә дә кире бормыйлар Хикмәт андамени?! Ана, гади 
эшчегә, колхоз рәисе әллә нинди киңәшәсе мәсьәләләрен җиткерә һәм ин 
дөрес җавабын да ала иде. Югыйсә бит, идарә утырышы бар белгечләре 
бар, үз тәҗрибәсе бар. Телефон чылтыраса да алмый, дөньясында бер җайлы 
кеше белән гәпләшә ич. 
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Әнә, күрше авылга торбадан басма ca.iv ла Фагыйлә апасы белән 
сөй 1ӘШКӨНДӨ килеп чыкты Ботен кеше аны персиләтел Миңлегаян 
салдырды ДИСӘ лә Салдыруын ул салдырды ла. ә очкынын Фагыйлә апасы 
очырды бит. 

Кайсы көтүне кайчан кайда чыгарасын ла тач әйтә лә сала « M a n 
Саурыш елгасында чемченлерә башласак шушы жомгада''. — ли Миңлегаян 
Каюмович. 

— Өлешләп-өлешләп кенә ашат. үләннен тамыры ла ныгыма!.m 
кавырсыны чыкмаган сабый кебек. Ләкин фермада тирес, газ >•••: 
яткырып булмый бет юрен коеп кайтсалар да ярын. яфракта чемчевврявр 
ябагалары да очар. каен суы аккан агачларга ышкынып кышкы 
ялкаулыкларын да коярлар, - лип вдоерүш, Фагыйле апасына нврев 
сораса шуны бирә Миңлегаян Каюмыч Бу инде шул нерев кнряа 
нәрсә кирәк не лип булмаса ярар и п чытыл кит.* гарган арлар r y e i 

Фа] i.гiт [ӘДӘН котылам ДИМӘ Ул тиешлесен генә сорый һәм вакытын туры 
китерә бирә алганнан бармак калынлыгы булса па кимрәк сорый 
әйберен.» кәгазь яздырып иенгәч re Фш ыя п апасы «Алла б и л и 
күп сорадым гутеме сон бу кадәрле ипле б) ш е р л е * вил матур гына 
чигенеш гә ясый 

Фагыйлә апасы н з п геләкләр геләп чыгып киткәч Каюмыч 
кешене Кабул ИТМИ Моим ҺарКЕМ ЯХШЫ ООЛ8 N i • S \ i-ш IJH.I wup.i 
күнелелә хуш килын белгечләрнең берсен ,LI.I ла Саурыш е пасына ЮНӘ Ю 
Әйләнгеч юл була лип гормый геге күрше авылга кмшим 
салынган тимер басма янына гуктый геге якка б) якка ЧЫГЫЛ бер 8 I 
керә Култыксага шап-шоп суккалый \\\\.\\{ б) гадәтенә ия юнган кеше юр 
— шоферда, зоотехник га бер сүз дәшми ял итәләр Чөнки узлаеяики 
дә ivp файдалы ниләр майтарганнан сон күнел балкышы кичергәннәре 
бар Артык сүл ычкындырыл шатыр шотыркуак сындырып ки icn чыккан 
пошын буласылары килми. 

Аларны Саурыш елгасынын щмлы узәнс чәчәкле пц битләре, H I 
көнендә чәчәк ггкан шомырт [ары белән күкне гоыалап чатыр хасил иткән 
Бурсык елгасы аиын бала йоннары чыгаручы салкыны HI 
исе көтә 

я н м сулар юь омарткая ак ки и iap балкый кай юдыр кояшны кире 
К.И11 ipi.ni пьи г ш к я шы к\ ю '' иы I сыра X) ка исөтүч 
чәчүт н кайбер борч) ашын шушы уйп 
персидөтел ( ан ryi ганын сайравын озак кына гын 11 
,i ( аурыш чишмә [эренен суын ур\ i нгач Чга п р и i j «мый 
Чннан Бурсык бе юн ( (урыш е галары кисешкән кнрдэ -
мыр,1 Li i.iM.tkc к.нш ii.ni жибәрә Гәпчеген сүндереп кесәсенә са 
и ш i.iMi.Hi о\ \i.ii\p 1ЫКНЫИ к^ имә чүпне Кап га иртәгә көл ч ы т 
ла 

\ннан сон ерган л они i |рыи ia си 1вдө сикергән ci 
М и н и н л ы утыра Хәсән чүнниген Рәхимулла умарталыгын у\ 
К.11ЫГ.Ш ray башына к а т ы п г\кнли и Миңлегаяне КЫСЫЛ 
чыгара 

— Йә, ниш пин-1 ' 
\и.| кавап к и р ә к га гутел Б) виде кимәленә ки . . . 

,нм Болай ia аңлашыла алардагы кебек чишмәләр ю н ы ш ш 
Бурсык елгасындагы сыман ш м ш р ю ш к СССРда юк Хәсән ч, ге 
почмагындагы кебек сайраучы сандугач галәмендә ш Димәк көтүне 

иртәгә чыгара i ip 
Фвйр, Гн .. >ы ) "-I М) i « ю I « • « « • • " ' " J k " J ' « • • • 
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белән Югары очта чүкелдәтеп яшәп яталар. Ни өчен чүкелдәтеп чөнки 
малае ai.i4i.ikia тимерче Чүкеч белән коя язмышын, чүкеч белән бегайте 
\\ АЛЛЫГЫН Килене тупырдаган балалар да апкайта. Чыр-чу өйләрендә. 

к гигезлектен аермасын Ходаем, дип битен сыпырганын да сизмәде 
Фәйрүзә. 

— Әни. бер сынык дучмак ашауга әппәр итәләрмени? - дип эндәшкән 
Миннәхмөтенө 

- Ярар. \ 1ым. апан белән абыена дучмак н.меп каптырсын, үзебез генә 
авыз күтәреп ашап утыру ярамас. Табында алар булмагач әллә ничегрәк 
Онытылып киткәнмен Әйдә, калкалыйк әле! - дип табакка үрелде 
Фәйрүзә 

Әтисез үсә малае, ир-атта булган холык йоксын өчен әйбәт булды Ә И 
класс җитәкчеләре итеп Зөлфәтне куйдылар. Ул да ятим үсте Тормышны 
җигелеп тарга, өйләрендә ат жигүче юк. Печән, салам, утын хәстәр юу ю 
1, i җилкәсендә, Егет кеше дип тормый, көянтө-ЧИЛӨК белән чишмәдән су 
гашый Әнисе бик булган хатын, авыл Советында эшли. Уфалла тарталар, 
кешегә ялынмыйлар Мал асрыйлар, өй салалар Үзе дә. энесе дә чиста 
киенә Әйбәт укыдылар Үрнәк гаилә инде. 

Милиөхм91 гел абыйсы гурында сөйли 
Абын болай әйтте абый тегеләй кушты. Йоклаганда: «Мин капитан 

Немо!», дип кычкыра Кәжә тәкәсе белән бокс уйный, койма, каен 
башыннан гөшми. Гомер булмаганны ботинкасын чистарта, галстугын 
бастырып кун башлады Ә бер көнне биеп тә күрсәтте. Менәтрәк! Нәселдә 
ир-атлардан бер биегән кеше юк бит. югыйсә! Кимәленә китерә. 

Китапханәдән китап ташый "4*кә. «5»кә генә укый. Галстугын өй 
түрендәге ин биек кадакка элә Үзгәрде малай, менә шуна сөенеп бетә 
алмый Фөйр\ 1.' 

Болдыр ң бәсеннән җиргә сикерергә җыенучы язны да күреп алган 
иш Vi.iai i шөкер Маллар исән-сау, өй базында бәрәңге күп. озакламый 
бакчадан.! орлык ба и.ш да ачып карыйсы булыр. Су гына төшә күрмәсен 
Сәндерәләрендә е салам-печән дә басудагы эт эчәгесе кармавычына 
тәтерлек Үзләре исән-сау. Каралты-кура өскә ишелерлек түгел Утын 
киләсе кышны башларга да җитә. әле китерерләр дә. 

Табында түгәрәк икмәк, табагы белән дучмак. Аллага шокер. дими ни 
л исеп Менә иалае белән кызына авыз иттерсә, күңелдәгечә булачак Өнә 
алтын баганасы ачыгып кайтты да. сыпырыпмы сыпыра! Бер карап юрган 
малай инде. башка балаларының үз тормышы 

Ишек кашагасында — такта чәй укасы белән каималанган Аятел Корей 
Диварда герле сәгать текелди. Тәрәзә араларындагы диванда кызы Мәгъсүрә 
чиккән чәчәкле-чуклы кул эшләре. Тәрәзә төбе тулы гөлләр Моны бәхет 
дим» ни дисен! Ирсез килеш, бик авыр заманда үстерде бит ул балаларын. 
С\гышы ла катмады, суыгы, ач-ялаш ачлыгы да. Кабат Ходай күрсәтмәсен, 
бала хәсрәте күрергә язмасын, дип дога кылды бәхетле ана. 

• Кич белән абый гәҗит чыгарырга чакырды», — дип Миннәхмәте дә 
кузгалды Рәхмәтен әйтте, әппәрен итте. Кем малае дип торасыз сез аны. 
Фәйрүзә анысын гына өйрәтә. Аллага шөкер. 

нмфәтнен бу уку елында иң истә калган вакыйгасы - балалар белән 
чыршы бәйрәме үткәрү һәм 31 декабрьдә мәктәптә хезмәттәшләре белән 
яна елны каршыла) булгандыр. Ана бераз кыен да әле. үзен укыткан 
мөгаллимнәр белән бер табында утыру бит Дөрес, инде туган мәктәбен 
тәмамлагач өч ел шәһәр мәктәбендә укыды «Райүзәк башкачарак - офыгы 
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биегрәк, 
гво бавары В, т, ^ук^щ» „£%£££L™ кар,. 

аш •>•• - дида Мамадыш шаһаренеи ашлы пелучилишесын япкач урта 
мәктәпкә әйләнгән уку йорты лабаса ••»•— auu-i, у р т 

Ьи„с,.,р, х а р ш с г е р и с т и т шәп булгангамы, аллө спортчы икәнен 
6е йот, шигарыврязуына нгнибар и т т е , „тич 6) пинтамы - алдылар 
6И1 Бик еш иска юша шәһәрнен икенче санлы чәктәбенлә * кый б а н т т а н 
көннәр 

К и п е башка мәктәпләрдән килгән укучылар белән танышу сыналп 
Математикадан бигрәк га гелдәи нсөплаүдән u u гин юк икән Укытучы 
мисалны әйтеп бетерә алмый ул җавабын бире Комазан 
мәктәбен гел «5»кә тәмамлаган Кәүсәрия дә .жышн ачып ка 
укыткан икән аны Шамил абыйсы Момы шәһәргә килгәч кенә 
икән Математикадан НаһарГалиевнаукыта «Алпавыткыш каньпьмны 
J'l.) ...1С1 - ЛИЛи УНЫНЧЫ l.ip - Я р Ш Г Ы Э УКУЫН M i l l М. . 

Тиздан аларнын сыйныфы да моим уз жнлкәсенда гатыш 
галөпчөн, математикларга ш : булганча, яшен гизяегендә жавап бир\ и ш 
гамәл көткән апалары Комазан, Көек Дусме, ягы кызларынын «яшен»енә 
өйләнде Әллә малайлар шома аллө бе йлөр вдлә апа кызларны сөйми 
әллә математика кызлар фәне гүтел, сөрмә к\ ше, алсу йөзле 
укытучы кәнфитлөнеп гормый 

Нәрсәгә ки иегез монда, юл тиресләп, бар пигыгыз, фермагызда сыер 
савыгыз, бөтен кыяфәтен шуңа килешеп гора ва! 

Үтә дә рәхимсез карар чыгарылганнан сон нечз i 
оәресенен генә гутел чәчәкле бодыннын бер гузә кызлар 
ашкынып .1КК.Ш чакта улактан сикергән гамчы кебек укуын 
горактагы гумбочкасыннан әйберләрен елый i өенә кайтып 
ки ы Кая микән сс |, безнен белән берәр ай гына сабак i и ш фар 
Я iMi.iitu.ji ы i ничек булды микән? Сез кетердә бик рәнл 
яшисез 

Наһар .И1.1 авырдымы, вдлә укырга киттеме, алармы бераз Мннкии 
абый укытып алды Анын исеме Динмөхәммә, булган икән Менә бу кеше, 
ичмасам! Ул математикадан халык кырчысы М и н и н Галневка ге 
генә гезгөн Мисал, мәсьәләләр белән борчымаган, ересендә зшрлаткан 
it.iii.i 

)ө [фән н< н исенә к\ м гөн гүге i гене бул] ай •• 
Географияне мәктәптә ин кирәкле ф i күтәрергә гырышкан 
мәктәп шректорына математик Шамил Нургалневнчнын пик им 
гүзө, дәшми Чөнки ул белә арифметика математика 

фәннәр патшасы Бетте китте! Бүген с > ( бик гөчелвагәч Ьвм озынга 
киткәч, гузмөде Нургалиев Директор биз [еедткмриядаи башка ашед га 
яшәп га, хәтта печ итеп габ) мый, .пи.HI соңгы чиккәшя 

Гянь 111.ип. raj шрында өшерлек Камчатка гейзерларын 
Ниагара шар [авыгыннан мәтәлеп гөшәр юк ^ к шнгезнен суын 
итте Бар кыюлыгын, гөвәккөл «ген җыйган яшь математик 

— Нәрсәгә ул география) пие Билет аласын i 
ич Гашкенттан хет Лондоннан кет с^Нкггноьш? С п и н н а н киле 
стюардессамы бортпроводнииамы кон (укго шаннан 

алып, качсан >зләп габып, гибө ю гөшерә! Дулкынланган ма 
уэенен кыюлыгына шаккатып, iep юр килгән кулларына папирос алып 
ишектән 4t.ii ип к ш ге 

Әле \ i гартып кергәндә ia игректорныи авызы абылмаган i 

II 1С 
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Р Л Ф Л 1 1 Л Г А З И З 

Минкин абыйсын үз итте Зөлфәт. Бу кешенең сөйкемле сөяге бар 
Анын бар ачулануы: «Менә әкәмәт!» - булып, бу сүз «Афәрин Афәрин» 
- югарылыгында әйтелә, кешене мескенләтми иде. Ул ач> нанудан бигрәк: 
«Бездә, укытучыларда гаеп. бигрәкләр дә укыта алмаганбыз шул. гафу 
итегез'- — сыман ишетелә 

Биология укытучысы Мөнир Закировичнын зирәклеге, зыялылыгы да 
аны гомер б\е сокландырды Ул укытучысы белән хәзер дә кала урамында 
очрашса, аерылышып кшә алмыйлар. «Ярар инде. энем. син эш кешесе 
бит мин генә ялла булгач та». - дип гел кабатлый Мөнир абыйсы, ләкин 
бер ярты сәгать гәпләшкәндәй итәләр. Сонгы очрашканда ул үзе язган сау-
сабагай гына шигырь укыды. 

Зөлфәт хәзер инле биология дәресләрен төгәл хәтерләми, ләкин Мөнир 
аганы искә алса. ул һәр дәрестә ике-өч тапкыр: «Үлән исе житми мина, 
балалар!» - дип әйткән кебек. Кешелеккә үлән исе житми!.. 

Тарих дәресләрен аеруча ярата иде малай. Нәселе ил тарихын язуда 
катнашкангадыр ул. Авыллары борынгы Ак Кирмән ханлыгының төньяк-
көнбатышындагы хәрби ныгытма булгангамы, белмәссең. Әллә түбәнге 
зиратта кеше гәүдәсе биеклегендәге серле язулы кабер ташлары янында 
озак басып торганмы?! 

Әллә бакыр рудасы эзләгәндә кәйлә астыннан аваз салган Бакырчы 
чишмәсенең суын зчсп үскәнгәме? Нинди жәйге челләдә дә суын чүмеч 
белән тутырып эчәләр, бу чишмәнең суы суык тидерми, хәтта төчкертми 
дә. Ә үзе сап-салкын. чиләкне өшетерлек! 

Атарнын мәктәбе шәһәр үзәгендә, ә торак бер чакрым өстәрәк. ә 
ашханәләре торактан ике чакрымда бардыр Көнгә өч мәртәбә торак-
ашханә-мәктәп, мәктәп-ашханә-торак. торак-ашханә-торак маршруты 
буенча юырталар Километры шәп чыга. 

Торак ике зур бүлмәдән тора. аларга ике ишектән керәсең, әле Зөлфәт 
яшәгән бүлмә янында жыештыручы Надя апанын гаиләсенә дә бүлмә 
бүленгән Бинанын ике башында да такта болдыр бар. Торакта урысы, 
татары бергә яши Керәшен малайлары да күп. 

Малайларның ин яраткан урыны — «Мамадыш» совхозының утыз 
гектарлы алма бакчасы Алма пешкән, өзелеп төшкән вакытта укырга 
киләләр' Мәктәп юлы да бакча кырыеннан уза. Андагы төрле зурлыктагы, 
төрле төстәге пешкән алмаларны күреп кем генә авыз суларын гол-голт 
йотмагандыр?! 

Алтмышынчы еллар башында Көмеш Чишмәдә алма бакчалары берничә 
кешедә генә иде Югары очта Хәсән абыйда. Шәйхи картта. Пулый 
Рәфәгатендә Авыл уртасында Миннехан Гаянында. Бәдигылжамал апада. 
Түбән очта Минегаяз. Хәсбәтулла абыйларда. Хәбибрахман бабайда Шунын 
белән шул Зур авылга бит ул. Авыз тутырып бәрәнге генә ашаган малайлар 
атар Тагын мәктәп бакчасы бар. Анын каравылчысы Вафа абыйдан котыла 
алмыйсын, тотыла гына атасын. 

Ә монда утыз гектарлы, ченләгән атмагачлы бакча! Анын коймасы 
гына да ничә чакрым Алманы башта совхоз жыя. Бераздан шәһәр 
кешеләре капчык-капчык ташый. Шуннан инде алар да кушыла, бер-ике 
көннән иркенләп ашап йөри башлыйлар. Өч ел буе шулай, бер тапкыр да 
кутаннарың хәтерләмиләр Торакта атма атышалар, кеше идәндәге алмага 
баса да тәгәрәп егыла. Тәрбиячеләре Өмбел апа дежурга менгәнче дип. 
ки tyirip чиләк-чиләк атманы чүп базына ташый. 

Ин кышгы шимбә көнне биштәргә, сөпил багажнигындаш сумкага 
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гушрып авылга алма алып кайту Аннан балеш пешерт,, торакка алып 

, ' ' к | а ш м н " " ' ' к с ш с купегеннән караганда сәер тоелган .сннар 
бар иде 

Киемеңне яшерәләр Табып бирүче табыла, ләкин син н малайны 
җилкәне атландырып сәяхәткә китәсен, карават араларынла." чатта торак 
ишегалдына чыгып утын лапасында иорисен. яналан торакка кереп 
җәфа [анасын Ә \ i банде борын төбендә бармагын Янатып тегенла. чонла 
күрсәтел Пара Кунак ашы кара-каршы. билгеле Икенче конне м сине 
күтәреп йөри 

Бик озын һам нәзек Ринат исемле ывлай бар иде гуршя г л шәле Йоклавы 
була, аяк бармам,! арасына мамык кыстырып ут торт..1әр Ринат янган 
мамыкны кулы белән алын ташлый ш йоклавын 
иешеп кабарган аягына нәрсә булган, лип аптырый • 

Ин гыйбрәтле кылан) Илдус исем ю Урта Киры 
лунатик Илдусны иртәнге икедә уяталар аша 

гәшөргө дип Малай әйбөп сөялеше киен., сумкасын KJ а, 
Өч малай горактан чыгып китәләр Илдус сөйләшеп гөшә иторотаны, 
биш йез метр ераклыктагы фабриканы ш ) я ир «н 
кире ГОраКХа алын каталар Чишендерәләр, йокларга ЯТЮ 
икенче көнне бернәрсв is хөтерлвыи 

Көчсез юаш малайларны кыерсыту ла бар иле. билгеле Рәим белән 
ярышып ике потлы герне егерме тапкыр күтәртче, боксбеяп шөгыль 
ОНТЫ буенча МӘКТӘП КОМВШШСЬШДа б) 

бармак белен .ы чиртмәүгә китергәндер Бәлки сабыйчаж густы Нургаян 
Әгьламов торак укучыларының к>пчс МГвИ ГӨШКИ I . i ларына 
млллй чакчан беры үскән 1о чфәт турында сөйләгәндер 

Аннан горакта ИН iyp беялӨНГВН кеше — юмарт кеше н 
килеп укучы Габделбәрда чечоланнын ин 1\рысы. чемоданындап 
да ин зур. асылмалы Й038К вле анып ЯНӘШвсенДв вечерел 
Һәр 1\шәмбедә и ң беренче булып лнын чечоланы бмпын Юк ia сеэнөрев 
Йозаклар, күгәннәр иеш »чтөге ри шк кына кимегән *' 1влфөтбер| 
да чемоданын бикләмәде Классташы Рифка п. юн 
ачу чапма инде. ике телем ипи кисеп алдык* -Кирәк. 
— ди иде Зөлфәт Юк алмый кагылмый иде PmtҺК 

Торак тулы чемодан бит әле анда АдарНЫН I 
Шәһәр млллйллры кич Ое 1ән >рам 1рыннан 

акча кыса 1>\ Иске Комазән малайлары Хөрмәткә I 
бәй гөнгәнче юнам итле Ьер u)i.] үгкәч. малай lap ropaiu яныма 
арбасына гоялеп. баһадир гәүдәле n p i . t r килде Мамая 
и пыр 11ры \\\н (aiim гагын әллә кемнәр шунда Кичен йә! ирга гошеп 
киме [Өр ю п п [ӘП Ш ) I КИЧТӘН СОН ШӘПӨр малай ШрЫ ГОрӘКТ i ГОруЧЫДарНЫ 
ерак 11внеп j ю баш шды i tp ю ни бигрәк пр ю юаш ш) 
кома ian 1Ы lap 

Кызлар бар бип вле (өньяда Классташ 
КатЫП Кала ИЭЛфӘЧ борылуга ЦП men икенче чкка карый Ш ] 
ҖИТМӘГӘН 11 1С ГуГЫЭЫНЧЫ II УЮ* '" 
гашыйк 6j 111,1 \ к чибәр > и кырчы I ах 
кырны башкар! 1нда ч и п I иэлфөтгв ена Ян i • 
гөртвләр и. гөртвләр Әл< мөхәббетнен гүзәл «ген ши 
язучы үсмер , кинән олы яшьтәге к ы ш ы н мәхәббәтенә ни 

и 
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бирсен сон?! Ләкин вакыт үткән саен ул 6) кызнынисемен йөз кыяфәтен, 
үзенчәлекле тавышын юксыначак Ә хәзергә, илтеш юре гөрткәлөгөн саен 
үртәнеп, кызарганнан-кызара бара. башы һамам ia вена иелә. 

Ә шулай ла Зөлфәтнен дә йөрәге дерт гаде берчакны Спортзалда күнел 
ач\ кичәсе о\ -ты Татар һәм рус классларында укучылар ла бер] Ө кыел [Ы 
Параллель сыйныфлар гына ла алтышар - «а», «б», «в», «г», «Д». «е» иде. 

Шәһәргә терәлеп торучы Чура Тау авылында районла нефть эзләүче 
геологлар яши икән. Менә шул авылнын рус сыйныфында укучы кызына 
күзе төште егетебезнен. Кызнын әтисе татар, әнисе рус икән Мәхәббәтнен 
нәрсә икәнен шактый сиздерде Ходай Бик оялчан да итә. бик кыюлата АЛ 
икән ул әкәмәт Чәчәк-чук булып балкып торган, спортзал түренә жые.п ш 
рус кызлары янына барып биергә чакырды теге алма битне. Кызның 
буй-сыны бик килешле, көлгәндә чокыраеп китә торган бит алмаларына 
сандугач ояларлык иде. Икенче тапкыр чакырырга килгәндә бер рус малае 
ыржая башлаган иде дә. Зөлфәт: <-Еше хочешь валяться в грязи, как тогда?!». 
— дигәч, агарды, күгәрде теге. ләкин чалырга сузган аягын тартып алды. 

Иске Комазан көрәшчеләре. Хөрмәт белән Рифкатьтән акча сораган 
очен, суга манчый-манчый кыйнаган теләнчеләрнен берсе иде ул 

Эшнен кая таба барганын күрсә дә. Зөлфәт үтенгәч, кыз биергә 
чыкмыйча кала алмады. Алар кебек пар килгән егет белән кыз спортзалда 
булмагандыр да! 

Класс җитәкчесе Асия апасы барысын да күзәтеп торган икән. Килде 
дв «Зөлфәт, безнен кызлар бик үпкәли, әйдә. Фәния белән бие әле». 
— дип. иркәләп-сыипап зал уртасына икесен чыгарып та җибәрде. Шуннан 
соң егет үзе белән нәрсә булганын да хәтерләми. Зал уртасында берничә 
гене пар биегәнлектән, халык барысын да күреп торган: Зөлфәт Фәнияне 
зал уртасында ташлап калдырган да. Фаягөлне биергә алырга киткән 
Фәния стан чыгыл йөгергән. Боларны үзенә әйткәч. Золфәт: «Китегез 
әле булмаганны», — ди. Асия апасы янына килгәнне генә белә. Их ул 
Фаягөлне] 

Чура Тау авылына Фаягөлләргә төшә иде Золфәт. Капка төпләрендә 
көнбагыш чиртеп утырган урыс малайларын аралап кереп китә. Әтисе Рәхим 
абыйдан сорап кызны урамда йөрергә алып чыга Әнисе Наташа: «Нишләп 
миннән дә рөхсәт сорамый соң ул бу әдәпле егет», — дигәч, «шәригать 
буенча эшли». — дигән кызнын әтисе. 

Их. ул Фаягөл! Анын кулына тотынуга ук ток суга. Анын чәченнән 
килгән хуш ис тә торакка кайтып ауганчы бетми. 

Ләкин Фаягөлләр геологлар белән күчтеләр дә киттеләр, уку елы беткәнне 
дә көтмәделәр Их. ул Фаягөлне... 

Бу аерылудан дөньялыкка кайту озак дәвам итте. Кыз яшәгән өй 
тирәләреннән дә урап менде егет. тик Фаягөл генә очрамады Ә. югыйсә. 
Зөлфәт анын үзен яратуын нахпанып куенына сыенуыннан ук сизгән иде. 
Аны күрүгә кызнын йөзеннән елмаю китми, өйдән ашкынып йөгереп чыга. 
Зифа. сыгылмалы гәүдәсен өрфиядәй очыртып кына Зөлфәткә ашкына һәм 
алар җитәкләшеп йөгереп китәләр иде 

Унынчы класста укуын тәмамлап каникулга кайтты Зөлфәт. Әле шәһәрдә 
тагын бер ел укыйсы бар. Иртән унике чакрымны йөгереп кайтып килә иде. 
әле сәгать иртәнге жиде генә Трайт чишмәсендә юка. жилфердәвек күлмәк 
кигән кыз су алып маташа, эшен бик булдыра алмый. Кәефе искиткеч 
күтәренке булган Зөлфәт йөгереп тә килде, чиләкне кыз кулыннан тартып 
та алды Кыз курыкты, каушады. Зөлфәт су алып биргәннән сон йөзенә 
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алсулык йогерлс тагын -Рәхмәт!. - лиле. А ^ , , л а „, 6 

ҷ л е ^ ҷ м ? Р 1 

- Кая барасын мин гагын ш » бит әле - д и п шаркылдап катеп 
>кибәрде Кыз Фаягөлгә шулкадәр охшаган i • 

- Син караңгы төшкәч менә бу имән төбенә кил. оәйлвшербеэ - лиле 
дә Зөлфәт, йөгереп китеп барды 

Квне буе нинди генә авыр эш майтармады Зөлфәт, ләкин aps тоичллы 
«Нәрсә булды әле минем белән"- - дип, \ и 

Нинди кы I микән ул, әллә инде к\ ишәгенә күрендеме ' Фаа 
ачысын киметү вчен Ходай чүлдәге шикелле мираж гына к ^ 
Алай л и е н Грайт чишмәсендәге басмала янәшә басын гордылар • i 
кызыкайнын сәгать гагылган нәни к> гыныи матурлыгын i \\ 

описе майда кетердәтеп пешергән ал ак кабартма ни 
нитмәгән, ләкин ипле һәрнәрсәсе үз урынында m •• т и п ы 
күкрәве, алсу йөзле, зал- юшар к\ ше гаҗәп чибәр ки шкай 
чишмәсе фәрештәсе, әле кыюда 

Кая барасын, мин гагын килим бит әле! 
Килер микән ул кичен Трвйт чишмәсе янында үскән имә 

Кичен Чегәнбегөсецдвюынды гонеиөшап шопб ннарыя 
сузып гүшлөренө су йөгерткән ата каз шикелле озакмышп : 
Белә ипле 1,-н 1ЫН1ЫЛЛ.1П горырга шеш .. ic генә ун чакрымны R 
кайтты Күнел күтәренкелеге өйләре каршындагы куш каеп биеклеген 
күптән v иап, хәтта Казыган тау түбәсе дә шактый тәбәнәк күренә игенче 
күңеленә сайраган саен бер чүмеч ба 
ышанмыйсыз мәллә'" Аны баз егар ае бәхетен Куян Хөсәенне] 
сеамөсө, Хәбыйк Хөсөеннвренен мамык гөкасе бөреп ехмеса аки Ч^ шак 
Гамиләсе чөлмөсв, Гочка Хуҗасы уэенен гаҗәеп матур -
ияртеп .1 п.ш китмөсө, гальянчы (өфер абыйсы борыи ы Кирывн -
борылмаларына чорнап гармун күрегенә ябып ^ > " ятпмвтт 
янында анда гынамы сон. бөтен Кирывн буенын ни куркам агачы 
серле имән ышыгында килер күзле елмайганда алма би 
канап җилпи горган, пар 6) паны йөрәк шикс i и ы тыны 
бер очынып горган лап иясе, исемен ое бе төген кы шсай көтеп п 

|ӨКИИ ки [Ср микән ' 
Гик кышкай киләсе чишыя чнына барырга бераз гына 

мк,ш . >1 ММ..И м [и -к. аратышуиы урысча 
әйткәндә «на показ* шәрә килеш күрсәтүне анемилар Кв 
Кен [егеннен оер чирек ас гагы жирен п курсе 
бе ГМИЛӨр пиле л\1лл НӘрСӨ бярЫН I ер ie ICK ioia DO 
фәнни серләр һем ул кыселарга менге сыйыаячвх 
катын к ы тарыбызның бөек сере "" '' ' л пшнер мехәббәтка гарихи фагзик 
Биологик кимик, математик астрономик иедншяна һем оешкача ми 
актан ки гел карый tap серен ача ядный шр имы һерю м • 
ип. эрсә икәнен аңламаган ки юш > вп гө китә Р 

ә эчке хасиятен аңлата алмый Менеүбештек ш MCI 
икенче берәүгә күз төште w аерылыштык ш һаман мәхә 
MIM.II уфа 1 гага са гыл карл гыкха илп 
Йер и ш к е ч е хИСЛврС ВрвСЫНДЯ ома ii.ni пори Ерек 
чәчәк чук итеп яшәтәчәк габын гүрен »утыртачак пич,, кирәк i 
гупырдаган бала апкайтачак авы i кызын к) пан ычтынампя 

http://mim.ii
http://ii.ni


Ниһаять каршыга килгән кешене биш-алты адымнан гына абайларлык 
карашы тешле Китте Зөлфәт кырыйлары яшел миром белән чигелгән 
1ымлы с\кмактан 

Авьп' кичләренең моны үзе бер кабатланмас симфония, бер 
композиторнын. шагыирьнен лә әле аны тасвирлап бирә алганы юк 
Анда-сан-ы cj буе монынын берәр «Ах!»ын эләктергән җырлар җемелдәп 
китә Анысы ла ярын Зөлфәт Трайт чишмәсенә куйган ак бетон боҗраны 
абайлады, су челтерәгәнен ишетте һәм тау итәгендәге имән кәүсәсенә 
сөялде 

Әтисе үлгәндә ана дүрт яшь иде. Эшләп үсте. Әнисенә бик авырга туры 
килде- Ирен югалту хәсрәтеннән урынга егылды, көн-төн дару эчте. Йөрәк 
авазы кычкыртып идәнгә авып китә торган булды Болай яшәп булмасын 
үзе лә аңлый. Ике улы бар. Берсенә яшь ярым, икенчесенә дүрт яшь. Авыл 
Советында секретарь булып эшләп маташа Ярый әле гел авылдашлары 
арасында. 

Әнисенен энесе Сөнгатулла терәмәсә, ауган булыр иде аларнын тормыш 
агачы Сыерга печән дә әзерли алмадылар. Әбисе Шәмсурый белән 
Сөнгатулла абыйсы сыерны үзләренә алып төштеләр. Жәй буе ике сыерлык 
печән хәстәрләделәр Үсмер Сөнгатулланың беләкләре өзелеп чыгарлык 
булгандыр Анын урман хуҗалыгында атлы эштә йөргән чагы. Җиккән 
аты «Орлик» иде. Чөнки ул елларда авыл клубына күчмә кино килде һәм 
шунда немец поездын куып җитә торган «Орлик» исемле атны күрсәттеләр 
Колхозның ярты атына «Орлик» исеме ябыша язды. Ә колыннар, тайлар 
барысы да «Буян» исеме белән туды. 

Өйләрендә ат булмагач, күрше малае Рәфәгать әтәчләренә дә «Орлик-
исеме кушты, чөнки тавык куганда кызыл кикрик тә әйбәт чаба иде. 
Әтисен күмгәндә Сөнгатулла абыйсы Зөлфәтнең кулын балчык өеменә 
батырып туфрак йомарлатты да ак такталар өстенә сиптерде. Шулай итеп, 
лүрт яшьлек улы әтисен күмде Аңламыйдыр әле ул, бигрәк бәләкәй, дип 
сойләнгәләделәр берничә ир-ат. Күбесе эндәшмәде, чөнки дүрт яшьлек 
малайның мангаенда беренче җыерчык ятканын күрделәр ахрысы алар... 

«Җитез малай булдың син, жиде айдан тәпи йөреп киттең!» — ди иде 
ана әтисе Мамадыштан алып кайткан прәннекләрне биргәндә. Аннан гел 
әтисенен муенында үсте ул, анын җырлаганын тыңлап. 

Әтисе аны сәкегә салып әвәли, эченә авызын куеп өрә дә, әллә нинди 
шартлаган тавышлар чыгара. Сакал-мыегы малайның битенә кадала, ә 
шулай да рәхәт. Түшәмгә чөя, ишегалдына чыккач күккә чөя. 

Аңламый ул, бәләкәй дигән булалар... 
СЧгыштан алып кайткан медальләрен, алтын сәгатьләрен чүкеч белән 

төйгәч тә әтисе ана бер сүз әйтмәде. Йөзе агарды, анысы. Әй, әнисе орышты, 
йомшак җиренә түбәтәе белән бәргәләп тә алды. 

Әтисенен танкта янганын белә Зөлфәт, пешкән урыннарын да күрсәткәне 
бар. Танк рәсеме ясыи-нсый күпме кәгазь бетерде Кызыл иолдызлысы 
малайныкы, кара тәрелесе әтисенеке була да, әй сөзештерәләр, әй 
сөзештерәләр! Кызыл иолдызлысы җиңгәнчегә кадәр инде 

Әтисе улгәнннән сон байтак газаплар кичерергә туры килде шул. 
Тугыз яшендә өй салган малай ул, әнисе үзенчә төзеде, акчасын, ризыгын 
кайгыртты, төзү материаллары тапты. Сөнгатулла абыйсы белән урманга 
йөрде малай. Атны бүрәнә ташый торган арбага җигәләр дә иртә таңнан 
кузгалалар Усакны кисеп аударалар. Әй мактый инде аны Сөнгатулла 
абыйсы. Тартыпмы-тарткан була Зөлфәт ике саплы пычкыны Авыш 



кусвкләр куеп арбага тәгәрәтеп менгезергә лә булыша Чи үсакларнын ла 
герлесе бар, кайберсе шулкадәр авыр икән. Кызыл «шаш. 
ныклыкка нык |әкин әбечеңа тия инле. ли абыйсы Әбечнен нәрсә икәнен 
1влфәт белми Бәйлиләр берничә бүрәнәне Агач очларын чистартып 
ботакларын л,рт кашк кагылган урынга өяләр. \тынга ярарлыкларын 
айТӨ гашырга әзерләп к\н.тар ла кайтырга к\ далалар > рманда абыйсы 
дилбегәне үзе гота кыкреч арба артыннан тсркеддн И олтан 
чыккан иснен гам к 1екләре! Әллә алар өен сипләргә алып кайтканга куш 
ис тарата микән сон бу бүрәнәләр?! 

Бер минут бут вакыты бу шаган әнисенен яшә^ рәвеше, теше-тырнагы 
белән ир-ai И.1 гаиләләрдән ким-хур яшәмәскә тырышуы, күршедәге алтын 
куллы, олы Йөрәкле гимерче Габделбарый вбыйларыиын 
ияртеп әйрөтеп йөрүе шайб) иш Өйләрендәмшлыргатырышучы 
яшәве ир ;п миенә бик иргә җигелү дә Зәлфетне зиһенле ип \ 
гавык чуп ran бетермәс юя ипләрнең барысын ла башкарырга, балта, «яты 
кайрарга койма гогергя пш чыгарырга һәм кими егст б) гыл ..• 
көянтә бе юн су ташырга өйрәтте Ишсә батыр булу михнәт 
башына гөшкач башмакчы б> 1асъвн 

Им кимсеткәне ал сараендагы гиресне ( i 
иде ( ип мәктәптә яхшы укучы менә аяган спортчы < асын, 
ннде кызлар оэаткалыйсын Авылнын карал горган иик егетләреннән в 
үзен идарә урамыннан мескен чана белән вп шаралары арасыннан 
салам впкайтасын Баш иелгән, өскә иске кием киелгән Нечкә • 
малайны бу үтерә иде Әле син күз атып йөргән кызоч] • внын 
йөзенә кызгану галәмәте чыга Менаб) горур хәерчене BTJ бе инн бар икән 
Башкаларнын әтиләре ai жига Акмаса оа гама кулсалыкларына п< 
саламдыр yii.in.ii.ip Ул малайлар р.)\.и ы к.н'. 
и ю булмаса карга күптән к\ гөреп лып киткән 

Геп юнгәр К\ i 1ө крәтнен вчыв гүшен кайнар cj вдпы 
яшен гизлегендә көтердән үтте 6j күзаллаулар Рвага 
i u'lik'H .11 hi ни i.tp исем.' пинте, борчыды Нишләп wrepi . i килә 
Ш ) к и и I I.I кочак i.и i ГОрудан и П/р бвХСТ ЮК бИ1 ННДе II 

Бер елны Галия апасынын > гы Рәүф айый Кыл 
лкайтты Балдак аша ш чыгарып парадылар Чыга малай! Юя 
уңсалар I.I озак еллар сакланды яулыклар Ә Галия аланын к< 
Кәнәфи абый (ары, a lepra менә п бәйрәм • 
кырлый 

Өйләрен |ө гел кеше б) гыр и к (омино уйный lap 
кв шәре укыган китап [ары гурында i • 
гирөн белем бирүче мәктәп булган икән Менә I 
немецчаны шәп сукалый сугышта > тегеннән өйрә 
урта мәктәбендә немей геле (эресендә иэлфөткә гиннәр • 
җавап пир.! Гомер буе урманга елгаларга печә 
алачыгын щ >ш 1вган к> немецча сөй ишкән Барый 
ШӘК1 рт ич \ Г 

ижгер Күэ иэлф е кшьялыкка кайтарды Г>штмады ул аяш 
бәхетеннән оеп хатирә lap урманын 

И.i чибәр аласынын исемен кем ипбелю 
к иим аланын? w и кыз 

Юк ваЫЛ КЫЗЫ кук-юн.! км ГӘбуЧЫ ышаныч ,ы ..пам ЕПӨһвр кынлы 
ярамый икән 

http://yii.in.ii.ip


- Сезнен исемегез н и ч е к ' - лип сорады Зөлфәт. 

- Апаныкымы минекеме' - диде кыз. Ах, менә монысы ярачы Икесе 

1,4 пырхылдап көлеп җибәрде 1әр 
- Мина әбиегезнең исемен пяюсорарга калды инде, - Диде яшрәт. 

- М и н бабайлары к а т т ы м , кунакка, - диде кыз. - Исемем Зөлфия, 

ә с и н е н ' , с 

Менә б т ул тырбайчыклансан. Сез дип сөйләшкән була бит әле, 
янәсе шәһәр кызы алдында авылларын аяк астына салып галтамый, ана 
ботинкасын сөртми Югыйсә кая инде Сез. икесе бер-берсенен кочагында 
ничә ел торалардыр, үзе инде бөтен тормышын хәтерләп бетер № * ип дип 
сөи 1ӘШ тиле бәрән ор 1ыгы ашаган нәрсә, ангыра сарык, сугылган борчак 
саламы! - дип үзен сүкте Зөлфәт 

Кызартты бу кыз аны, акыллы булырга охшый 
\uaii к ү ш ә н э т к ә н д е р инде. барысын да сөйләгәндер, беренче очраган 

егетнен сүзенә ышанып төнлә имән янына чыкмас идең, - диде егет. 
Кыз көлеп җибәрде. Чегән чишмәсенең тимер торбасыннан аккан суда 

чуерташ челтерәгән тавыш таралды. 
- Ападан сорарга оялдым, Вәккас абыйдан сорадым. Ул сөйләде, ай, 

арата \ I сине. ай, сөйли Вәккас абый! 
Бик ышанып бетме, безнең туган ул, шуңа мактагандыр. 

- Ю к . Вәккас абый әкәмят шәп егет. - диде. — Нәрсә ул «әкәмят»? 
- Очрашуга иртәгә дә килсән, әйтермен. 

- Ү л я м , иртәгә дә киләсемени,-диде кыз, — күрше кызы белән клубка 

менәм лип чытып киттем 
- Син Зөлфәт янына чыгам, лип әйт апаңа Борчылмасын. 
- Ай. үтеряләр бит мине, апа әнигә эше,* 
- Үтерсәләр, эт оясына чылбыр белән бәйләп куймас әле. 
Кы i тагын колеп җибәрде. 
Азар инеш буенын дымлы с у к м а г ы н н а н янәшә атладылар Кичке 

ГЫНЛЫКНЫ ярып кычкырган бака тавышының матурлыгына исе к и п е 
(өлфөтнен Мичек и ш ишетелмәгән бу? Ишетелгәндер, гик ул кичләрдә 

Зөлфия булмагандыр 
- Менә без йөргән җирләрдә йорт урыннары, бәрәңге, җиләк-жимеш 

бакчалары иде Синен әниләрен кебек читкә китте бит авылдашлар Хәзер 
бер кайтырга тилмереп ятучылары күп. 

- Әни ДӘ гел елый каичакта Әби-бабаи да еш чирли. Булышырсын да, 
сине алырга дигән сылтау белән кайтырмын д и п . Хәсән абыйга ияртеп 
җибәрде Авыр әнигә дә. М и н Уралда туган, кайткач, авылнын матурлыгын 
күрдем Ай, матур авылыгыз] 

- М и н очрагач кына матур ул! — дип, теленә салынды Золфәт. 
...Капкадан кертеп җибәрде дә Зөлфияне, өенә атылды Зөлфәт, оча инде, 

аяк тигән жиргә тия, тимәгән җиргә юк. 
Иртәгә чыкмыйм димәде әле кайнар кул, лепелдәп торган иорәк, 

яңгыравыклы кыңгырау. Инешне. Бакырчы чишмәсе шәрләмен дә бер 
генә сикерде егетең. 

Иртәгә к ө н матур булыр төсле. К ү к иозе ачыла, болытлар тарала. 
Томанлы үзәндә йоклап яткан җилләр уянган да Казыган тау, Саурыш 
елгаларындагы җилләрне өмәгә дәшеп, авыл күгендәге болытларны куа... 

Бер-икеатна гына очрашканнар иде. Зөлфәтне Кама елгасы аръягындагы 
болынга җибәрделәр. Күмәк хуҗалыкның печән җ ы ю бригадасы белән инде 
Ат җигәсе, печән җыйгыч тырма белән эшлисе Атчылар чапкыч белән эшли. 
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алар кер., алмаган куак араларын кул белән чабасы, диче Берәр йөк печән 
бирәсе 1әр икән > i да ялт итмәс Аннан Яке елгасында моннан сигез ет 
щек уфаллаларын ватыл аткан кансьп персиләтел лә әнисенә бәйләнгән 
Малаеңны гешерөсен булгач тошерәсен. дип Ярар. без күрәсен кеше 
күрмәс Берүк паром белән чыкканда суга бата күрмәгез Косилкага. чалгы -
мазарга кисе ю ктрчн тагын әллә нарсаяәр-әллө нәрсәләр, дип сеңдерде. 
күрше [ӘП Кәримә карчыкка кереп хәерләр бирдерле әнисе Аныа 
ризалыгы өчен Бик гя геләп бирде Зөлфәт. б> көнгә кадәр Ходаянын 
аларны гашлаганы н>к Ът әле Өйләрен яңарттылар өшн 
хезмәт хакы ала Меркүм әтиләре өчен пенсия килә Ә колхозчылар 
юненә әле генә акча г\ т бат и ш вр Әй, сөенде дә соң авыл калкы! 

Менә авылга кино киле Урамда моторы ашлап тора аппара 
меңдә Кино куючыга бу гышыл барабанга кино тасчасын \раган берничә 
малай бушка кино карый, анысы 

Шулай Оер елны әкәмәт зур буралар бурап, ана i 
астына да керттеләр ләкин жий буе нигезе комташ тезгән килеш торды 
Кими ки.ы авы ira балаларга кер] бәясе биш тиен бу ка аа каян 
т .1111.1" Ул бил яңгыр гүгел Ләкин Камеш чшшша малайлары 
баш II.i пиле алар Бер гөркеме гавык оям менгәнне сак ал гор) 
ла, йомырка тектерә ое Хябри K;IPIK;I чаба Кинога керер 
картлач 

Икенче гвркем кесәсенә ипи кыстырыл кил., ю • 
|>.| i и ек галарына бу икая бу аш Йөри Көндез сәхнә а һәм 
берничә сәгать гын оа алмыйча кино башлаятанп • ютына 
сыймаган Мидхәт белән Илфатны ишдагы йомычка вемена күт 
Киномеханик гешен казырга дип шырпы влвл баргач Ми 
баскан малай йөрәк өзгеч гавыш бе юн кычкыргач мир юган киномеханик 
Рави i абый оры 

.) Дария! Рифат кебек малай tap өйләреннән очлы көрәк алып чыга 
клубным нигезендәге бер олы гашны казыш алалар и гишектөн 
керем китәләр Жөй буе сайгак җәелмәде клубка 
очен гезгөн өрлеккә утырып кино карады Жай 

( вер б) кино авыл м i iafl [ары өчен ял нәрсә Бер көнне мер н • 
ш м баш югач беренче гапкыр кино караучы Вөчкө м i гусы Каравыл!* 
кычкырын чыгып Li качты Ул поеадиын юһшөте сон! 

S i кино бе i өр к сәер ка • юр 65 11 и к Моторы гышта 1ө крятнен 
густы 1елкэфил н.цч ми ригем еин?! Ин тек Кериме 

сукрана биргән опт гиен акча) i к губка кереп бя яя ала сире урамга чыгып 
юре i юл ми юл \ ii.ipi.in \ю i ори ы карал гора 

и., ничек? ип сорый Ашал абый кино карал егет бу вял, кеше 
рәтенә кереп к гйткан ма шейная 

III.MI әти к-ре м шләл утыра берүзем карап горлыы 
комача) [ама ал 

Ел би- шуны сөй юп мяавкясал ЙЯрде Чгмалабый Гамаша кара 
киномеханики ы н полицаена әй юнүче ю 
калай Мининын каны! горгаи Әхмәтгаян аб парный 
фуражкаларын жыеп ала ш аппаратны әйләндерел 
артына качканнарны мол әстерәп алып чыга клуб ишегеннән фоврааи 
гибеп кала 

Геге 1өлкөфи i хозурланып гөшкөн мотор бар би 
мчара Кинога керте илеген кеше юр айый ягу ШУ I 

шикәр юсалдылар свечвчыбыгын и ычкынлыряылар 
(. әнгать Kopo.HHi.ip сорый и н 

http://ii.ipi.in
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Р А Ф А И Л Г Л З Щ 

Күрше малайларга Зөлфәт белән Илсур гел акча биреп тордылар, аны 
кире сорамадылар да. Әниләре: иптәшләрегезне дә алып керегез, савабы 
булыр, дип акча бирә. 

— Ходай биргәнгә мәрхәмәтен сала. балалар. — дип җилкәдән сөеп 
кинога озатып кала. 

Аларнын урамга чыкканын дуслары көтеп тора. Менеп җиткәнче чабалар 
клубка, аларда шундый тәртип. 

Бер ай буе Кама буендагы алпавытлар казыткан түп-түгәрәк күлләрдә 
иргә һәм кичен балык тотты һәм коенды, болыннан җиләк ашап рәхәтләнде 
Зөлфәт. Гел уйнап йөргән икән. дип уйламагыз тагын — монысы эштән 
бушаган араларда. 

Болын бит ул һәрвакытта да матур. Су чигенүгә ләмне мен җирдән 
чатнатып үсентеләр килеп чыга. Дым да җитәрлек, җылы да. Күзгә күренеп 
үсачәр Бүген карыйсын бер төрле, иртәгә инде ул урынны танымыйсың 
да. Яшел дулкын гүзәллекне уч төбенә салып изге күккә якынайта бара. 
Аннан чәчәк ату китә. бал кортлары, әллә нинди шөпшәләр, быжаннар, 
чабата кадәр чикерткәләр кисәк өстеңә сикерсә, үзенне юк дип сана. 

Ә инде кач кулыкларда җиләк пешкәч, әрәмәдә кара җиләк өлгергәч. Кама 
буеның серле ешлыкларында кошлар сайраганда, яки менә Куян Хөсәене 
куйган печән Таҗ-Мәхәлләре болында калыккач! Кибәннең нигезенә генә 
мулдан өйдерә печәнне Куян Хөсәене. Аннан «эхе, эхе!» килә башлый. Аның 
болай көлүен иптәш Вафин яратмаганны ни өчен авылдашлары яратырга 
тиеш ди әле9' Иптәш Вафин бәхетле ул. чөнки бу көлүне ничә елга бер ишетә. 
Печән урлаганда Куян Хөсәененен «эхе-эхесен» ишетер иде. Аполлон һәм 
Майкоп исемле колхоз кассасын шәрләм хәленә калдырган нәсел атлары 
алсалар да. Куян Хөсәененен кинодагы Орлик. Буян кушаматлы атлардан 
да елгыррак Дөл-Дөлен куып җитә алмагач каян ишетсен ул аны?! 

Күтәрелә кибән, бер чокырлы җире юк. әйләнәсенең бер бүселгән урыны 
юк Өстерәткечләр белән күпме печән китерелгән — шуны сыйдырып та 
бетерә. Дилбегә атып каршы яктан биш-алты ир-ат тота да. Хөсәен абыйны 
кибән очыннан төшерәләр, аяк эзләренә кадәр сыпырып, кулы белән 
тигезләп, пөхтәләп төшә ул. 

Коя да куя инде! Мәскәү Кремлендә авышлык, төгәлсезлек булырга 
мөмкин, ә монда юк! 

Галәү абыйнын атчылары көн дә исерек. Бригадага ашамлык алабыз. 
дип. печән саталар. Ашамлык дигәннәре аракыдыр инде. Быел печән 
өч тапкыр күбрәк чыккан. Элек кул белән чабылмаган куак асларын да. 
бәләкәй аланнарны да чалгы белән чаптырды Точка Хуҗасы. Ул — кул 
белән чабучыларның җитәкчесе. Галәү абыйга бунт ясый Точка Хужасы. 
ничә ат йөге печән төяп җибәргәнне барлый. Аз-маз эчеп кайтканга сүз 
әитмәсә дә. урыслардан апкайткан аракы шешәләрен, балыкны кабул итә 
дә. уртак табынга куйдыра. Бер йөк печәннен бәясен Старый городка барып 
белгән һәм бөтен акчаны учына салдыра. Салмый кара Точка Хуҗасынын 
мичтән ипи ала торган көрәк кадәр кулына! Күз ачып йомганчы теләсә 
кемне чәкүшкә итеп арба күчәренә тыга да куя. Анын беләкләренә карап 
торсан да баш әйләнә башлый. Кылый күз белән чекерәйсә, елгага чумып 
та котыла алмыйсын. Кама төбендә дә онытып булмый ул күзләрне. 

Зөлфәтне бухгалтер иттеләр. Ин белемле кеше. ун классны бетергән 
кеше ул икән. Киреләнеп тә караган иде. Точка Хужасы үз малае шикелле 
күреп әйтте 

— Кәкә. Зөлфәт, бу дуңгызлар бөтен хезмәтебезне зчеп бетерә бит. 

% 



Үзелеш 1Әрен күптән мсп бетерделәр Менә синекен. Саичә апам белән 
Миннур аланныкын эчәләр, минекен «чалар тагын \ибиш кешенекен' bv 
ПОС мени сон?! Ко тчшчыга акча тиенләп кенә бирелгәнен беләсен, балында 
,ш юган акчаны ашаганга тоткач өскә лә чыга әле безнен Нишләп иорич 
иин ионла, центнердан артык гәүдәмне селкетеп?! - лип. ачынып әйтте 

(атын-кызнын үкереп елавына тин кызгандыру иле 
Нәселегездә караклар юк. булмас та. барыбыз да сина ышанабыз. 

ничек ипләвенә карап гүгел, гигез нтеа 6\ i бер cea i .юлар. 
Хуҗа абый акчаны атчыларның бугазларыннан буып алып • 

Берсе ажгыра башлаган иле «Балык ризыгы буласың килә мәллә, ионда 
биек яр Ian и. пыш мәтәлүеңне кот тә тор И точка1 -
имфәтнен эше бик җаваплы, кәгазьгә һәр көнне кергән акчаны i -
санына бүлә, кул куйдырып бирә Кулын кысып, жзикасеннм сеет чыгып 
кит.) кытыршы куллы абыйлар an i 

Галәү абыинын күзе бар икәне бс 
••... ц,|., тиенле акчалар чылтыравы и i >гьэөы вбыйнь • 

юб) [ган сыр авы шан гөшере ггэн сарыкны суеп н 
ясадылар Шәп ипле ., бер жвйдө кке ( вбан rye! N сыздыры 
Шәһәр Рәфәгате гальянында j 1 *ып tan җибәрә Ман 
б) 1маган Гочка Xужасы1 Хәтта елгамын аръя 
ла яулыкларын гаякка Mien аларны сәламли 
ясаганны Шалаш гүбәләрендә сөлгеләр ч>пр..к чапрак *.i 
җыр [арны 1чкерсез авыр хезмәт аша я не л\ кьтнар) 
A.I yieK башыннан ахырына кадәр гатар җи] ipwta 
аннан Хәзәр 1ингеэенө гагын әллә канларга алып к к п 

Әнисе көтә »несе көтә Юлдаш исемле • 
1өнгөр Күз ] н микән? Бер генә егеткә озвттырган i шпал 

) i аны! ( о т ы кичтә 
- Сип нәрсә, 1өлфә1 " in и ю күкри • i юннаи 

килгән куш исне болындагы йен чәчәк кушбу< 
МИН 0111 ЕШЛЫЙМ ( ип КаЙТКаНЧЫ к lyOO В чыкмый-' • 

ишеткән көнне иснә шушы им eft 
[манс) ип, муенга асылынып гәнгәсыланып Kepei i 

MI 1ы ипле кызыкайны 
яшәде нәрсә яңагына сугар иде мени 
Хуҗасы •Маржанын ia бар җаны . ип җыр ib •• U 
киб әр болын каравылчысы урыска кул куйдырып гапшыр 
Паромга чапкычлар гырмалар арба щ 
ирләр кәефле Һәркем ia nun нлетан 

Болыннан ераклашкан саен печән киб эренен матурлыгы, 
сейкем 1С геге арта i ына бара 

Хужа абый «Мәрфуга нысузыя ки< 
I,, бе ii.'ii [огаларын укый 

Бераз киткәч карлыккан гавышы 
инде Урта Кирмән урамында ia гук 
куйгач та җырлый УртаКирмә 
кылый башлыйлар бергә әсирле* • 

Үзе кырлый үзе кесә* 
Хуҗасы Бүген анын көн. бүген ул - П 
кеш? кибеттән кильки i i чыгамыни? Ки 
" ы ^ к а н Р ^ т ь абый җырлый, 

4 1 111 Ui ••. И, 

бакчасындагы агач гәбенә кереп |үгали i< * » i 
iyi 1Цч.< белән бераз гәплөше! 



- Киттем, точка' - ли e n булыгыз, ними Ш у н н а н жыр и п га җибәрә, 
бөтен Урта Кирмән белә инде көмеш чишмәлеләр болыннан кайтканын 
Норма киоскмы кадәр җырлый Хуҗа абый, Миңнулла абыйнын аяклары 
пи итә 

Норма кибетен дә ачтыралар Күңелләр күтәренке, араларында бер 
исерек ы юк олаулар тәртиптә Бераз теш арасына нәрсәдер кыстырып 
тет астына нәрсәдер агызып алган Миңнулла абый Нормадан оенә кадәр 
пиен кайта, ә Хуҗа абый оенә кадәр җырлый, соңыннан Шәһәр Рәфәгате 
дәвам итә үзе уйный, үзе җырлый, әнисе Шәһөрбану апа ачкан капкадан 
атын кертеп тугаргач та бер-ике җырны авыл кочагына очырта Шуннан 
сон. болын симфониясе танга кадәр ял итә. 

Абыйсы кайтуга нишләргә белмәгән энесенен җилкәсенә шапылдатып 
суга-суга, Зөлфәт ишегалдына узды. А н ы н сугуы әнисенең күәстәге ипи 
камырын онга манчыган куллары белән әле берсенә, әле икенчесенә 
күчергән сыман гына инде. 

Каяндыр әнисе дә кайтты, тагын да үсеп. н ы г ы п , кояшта каралып 
беткән олы улын күргәч, балкып китте. Ә инде Зөлфәт әрекмәннәргә 
төреп алып кайткан бер чиләк кара җиләкне биргәч, өч олы балыкны да 
тамаша кылгач, хәйран калды әнисе. Сирәк сөендерәм шул әнине, дип 
моңсулана башлаган Зөлфәткә чәй эчерттеләр, болын хәлләрен соиләттеләр. 
чөкердәшеп утырдылар Бик сагынган иде шул туган оен егет. Хәзер инде 
ул үсте потерей китеп әнисен дә кочакламый, ир кеше. янәсе Ә кирәк 
иде. Менә хәзер әнисен кочакламаганга үкенеп утыра. 

Энесе учына җылы су салып тора. Пошкыра-пошкыра юынган абыйсы 
ана су чәчрәтә Бүтән көнне мона ризасызлык белдергән энесенә Зөлфәт: 

— Тоз түгел, эремәссең. — дип тә әйтми, чөнки бүген башыннан бер 
чиләк су коисан да үпкәләмәячәк, сагынган икән ул абыйсын. Хәзер өйдә 
аңа эш тә азая Абыйсы эшкә тотынсамы - андагы җитезлек, андагы коч. 
анда] ы 

Описе грусик, майка, оекбаш китереп бирде, бик вакытлы булды бу. 
Рәхмәт әйтеп яна киемнәрне кигәндә җанына кайнарлык йөгерде егетнең 
Ул монда кирәкле кеше и к ә н . аны көткәннәр. Адәм баласына кирәклеген 
тоюдан да зур нәрсә юк һәм булмаячак та Менә кирәк микән ул теге Зәңгәр 
Күзгә? Клубка да чыкмыйча ятты м и к ә н , кунакка кайткан килеш? 

Ботында. Кирмән инеше сыман озын к ө н дәвамында эшлән, арырга 
тиешле гәүдәсенә игътибар итте Зөлфәт. Әллә нәрсә булды тиунда Югыйсә, 
көне буе кайттылар бит. Сәфәр ялыктырырга тиеш иде. Сабан туе ясау 
җанны тугарганмы, әллә туган авылын күрүгә, фәрештә канаты белән 
таушалганлыкны сыпырып төшергәнме9 Әллә инде әнисе белән энесен күрү 
сөенече дәртләндергәнме - бер дә арыганлык сизми егет. Этләре Юлдаш 
та нишләргә белми, уйнаклап тора бит. Су буена ияреп төшмәкче иде дә. 
анда сиңа кьгзлар юк шул. дигәч, күзләрен бер-ике тәгәртте дә анлады. 
ЧИрӨМГӨ ятып калды 

Мәтә Гарәфләре чатыннан борылдымы-юкмы. хәтерләми дә. исенә 
килгәндә Чегән тавыннан. Мансур абыйлар киртәсе кырыеннан төшә 
иде. 

Әллә нинди сизгер йөрәк, нечкә күнел биргән ана Ходай Тәгалә. 
Көянтә белән су ташыган чаклар, ш у ш ы Чегән тавыннан а ш к ы н ы п 
менүләр сагындырды. Ул Чегән чишмәсеннән су алулары! Тау уртасыннан. 
шактый текн булган улактан су ашкынып төшә лә чиләк төбенә балык 
сыман бәргәләнә, тыпырчына башлый, менләгән тамчыны дөньяга сибә. 

УЧ 



Ул тамчылар тамсамы ' К о ш п т а ш ах аю да калтыранып китәргә мөмкин 
- шулкадәр дә саф [щ кадәр лә өшеткеч ул иртәнге тамчылар' Шч i и 
тамчыларны ТӨШТӘ күреп аптыралы Тамчының мченын., cm 
иарля чыбылдык эчендә яткан мшфетуина и м и - Шушы Чегән IK 
ничә гапкыр йокысыннан йо шып уятты микән аны 'Ә кәэер чишм 
микән ион yi әллә геге ияләр Күз булды микән лип га ши! 
беренче очрашкан кичтә имән төбендәге )рл.,и йөгереп пешеп кнфәтнен 
кочагына сеңгән килеш яшәде хәтердә кыэыкай 

Их. бу Куян Хосәсннәренен бакча башы! Киртәләренә псь 
булмый, кычыткан өтә дә ала Авыш тау битендә аямагачмы, шомыртчы 
күрен.) Шушындый пека кирдв ае барәнте устарел -
кешесе Үзенеке, янәсе, өй яны бакчасы Карев Ь 
һәр елны бакчадан гөрләвекләр балчыгын агызгач унын 
түгелдер. 

Бу .iiii.nn бакчада гереклек итү өчен Куан Xeceem 
Мансурына башкаларга караганда биш тапкыр күбрәк и иргә кирәк к>к 
ташламыйлар текә тау битен Үз җир • 
бәрәңге ызанында i-n.tp.pn үскән бакчалары шул Бакчан 
ярый күңел к> 1С гыныч булсын Li. нанын гчгкмягын 

Бакырчы чишыәсенен ое көлен белү кара 
ике бөтнек гө тектерер Бөтнек бил ул чәчәк кенә түгел итунду! 
иәлжерәтеп җибәрә Менә Вандовка болынына m алып гө . 
ми щ ре Гаһнр абый аптөшеп готгырсын оя кырык биш ч исрым -

ар1 1 балта каешына кыстырган а т к а н гена гаушалган гына, башы 
ooKp.ini.iH генә Бакырчы чишмәсе бөтнеге! ( вгындыра икән ш> i j 
ик I омер буе күнел чонд ылын ы иена кпш иена атам щл кайнап 
Камчатка гей иры кеб* к Һәм ата и 

Исән икән Бакырчы чишмәсе ген I IH саен яктыра 
са Liм inip к- Горур патшалар да иелә шул чишмәга i 
чишмәләр 

N ч мрын.1 i j .1 ii.iii иреннәренә ги 
Керсә бу! Мон илп \ си беркайчан ia 6j ганы ки н Чиле 
горган чишмә Ә анл! 1ДДЫ геге иштер Күз белән очраш] 
канын әтидер Монда кикмап чишмәдә гүгел urj i кыэыкайн! 
ом 11,1 пли п)ч ннәрен а чишме суы кайныйдыр 

Бүген убө имле .ты из к| а оын ш ук сүз бир i Б 
канне >к пәпелдөтмөсө кабал бәтеиләй буямый ише к. 
см ым ы екты, дигәндәй 

Пөпе 1 (өтерсен I ер К-
кочак 1.и1.,п1ын кытыршы кайрысын гына кымтырык ian кайтып ки 
[.орынып ое 1өн инеш буен сукалап сукасын күтәрергә оны • 
кебек 

Иртәрәк килмәдемме? Әйдә килсә ГраА 
cepi.nn им иррак 1ары юперд ип ивч гәбен.) ки 
1өлфӨ1 КЫЗ к. (Ыр ОЧЫП П т . "I | I Ы< НЫ1 • 

Гора кәзер калтыранган үксеп с и и м к ы ш к а й н ы к. 
[Өрьясындв үскен им в саялеп 1әм к ,;•• 

Әлегенәелап гуктаган. кшй 
гамчылар ялтырый үзе iep iep калтырый иифетне ч ы п 
кочаклаган 

\ к н белештермичә анын башын артка иде я иреннәр 

уба 1в баш II каны iepi ia 
К о н ф е т ы прәннекне балны гөыя 

http://iiii.nn
http://ooKp.ini.iH
http://cepi.nn


Пүчтәк ИКӘН-.. 
Әйрәнне, әче балмы мактыйлар Ярын инде... 
Өрәнгс суын, алманы, пешкән жир җиләген гелне йотарлык лиләр 
Коймакка дучмакка, бөлешкә габыналар Шулайдыр.» 
Каклаган каз. тутырма, казылык, лиләр. Юк ла инде 
Әниеннен күкрәк соте тәме. чишмә, каен суын әйтәләр Болары 

п 1гедер 
Ләкин әле беркем тарафыннан үбелмәгән. хәтта үбешә дә белмәгән. 

цер-дер калтыран торган кызны, үзен дә тетрәгән хәлдә, бөгелеп-сыгылып 
тирбәлүче җанын белән үп тә. анын сусыл татлы иреннәрен тоеп мәрткә 
китмә, ли1 Мона кадер кичермәгән ләззәт, тетрәнү, күккә ашу халәтенә кер 
дә... Сулышлары кабып, тончыгып үлә язган егет белән кыз имәннең аларны 
күрү өчен иелүен дә. Трайт чишмәсенең тыныч кына агуыннан IYKI.III 
кал\ын ла. соңгы ыргым е\ның. бер ай элек өзми-куимыи сайраган сандугач 
моны б) 1ып улактан сикерүен дә күрмәделәр. Үз хәлләре хәл иде. 

Алар икесе дә бер-берсснен иңбашына башларын куеп тынып калдылар. 
Кыз һаман ла елый. яшьләре егетенең күлмәгенә агып төшкәнен дә тоймый 
Тыймады аны Зөлфәт, еласын, тынычлансын дигәндер. 

!.<\ [өсенә сыланып, омтылышлы күкрәге белән егетнең йөрәгенә 
орынган үсмер кызнын биле гажәп нечкә, хәтта Зөлфәтнең ике кулы белән 
анын би [ен \ тчәп карыйсы килде. 

Кызнын сулкылдавы пароход үтеп киткәндә көчәеп, аннан салмакланып, 
каба! ха [сеэләнеп болын итәгенә килеп егыла торган дулкын сыман тына 
барды О калтыравы һаман дәвам итә һәм Зөлфәтен җанын тетрәтә 
н [с Менә пичек көткән аны кызыкай, ничек сагынган. Хәзер инде 
сөйлөмәсе ДӘ ярый. бер ай буена имән янында очрашмауның кавырсынын 
чмгарДЫ [ар 

— Мим ионда һәр кичне килдем, көннәр буе су ташыдым. Вәккәс абый 
минем капка төбендә утырганымны күргәч: «Бетәсен бит. әллә болынга 
төшереп гашлыйммы ' Әйдә, сал ясыйм да агып төшен кит. нәкъ шул болын 
турына килеп чыгасын», —дип котырта. Апада: «Юләр. вечерга чык. — дип 
куа! Концерт ^|енә салып. Уралына җибәрәм-. — ди. 

Көндезе үтә. кич белән имәнне кочаклап кайтам. Чишмәсенең салкын 
суы белән юынып кына чыладым үлүдән. — ди кызыкай һәм чыркылдап 
көлеп җибәрә. 

Димәк, селкеп ташлалы бер айлык сагышын. Хәрәкәтләре җитезләнде, 
бер сүз белән әйткәндә шак акырудан терелгән бала кебек, ой кыегына 
беркетелгән, җил көчәйгән саен көчлерәк зырылдаучы тегермән булды да 
калды. Зөлфәтнең дә никадәр сагынганын. Хуҗа абыйсы кебек одкәшмр 
алдыңда сынатмыйм дип печән чабып зт булып аргач та. черкиләр тешләвенә 
дә исе китмичә аны уйлап ятканнарын белә микән? Хат та язып булмый 
шул \ I болыннан. Сәетон Таһир абый артыннан сәлам әйтеп җибәргән иде 
лә. онытканлыр 

LLJVI \к минутта Зөлфия: 
— Таһир абый сәлам әйтте мина. шуна гына үлмәдем. — дип 

чынлады. 
Менә сина кирәк булса. Ходай бер үк уйларны да уйлата түгелме сон 

аларга? Егет белән кыз алга таба нәрсә сөйләштеләр, ник көлештеләр, 
үзләре генә беләдер- Зөлфәт кызны инеш аркылы күтәреп алып чыкты 
С\ уртасындагы ташка баскан килеш Зәнгәр Күзне үбә баш млы Күпме 
үбешкәннәрлер. анысын сер саклый белә торган тал тирәк күрде. Аяк 
араларыннан челтерәп аккан елгыр су гайбәтне авылга таратырга мөмкин 
дә. печән өстендә аны кем ишетсен. Яр буе кыягына тотынган бака 
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аягы белән инеш суына күпме үбешүләрен язып бара да cvra язганга кем 
ышансын 

Гел үбәсе гена килә бүген бу зифа буйлы кышы. Сагынган. ш\на % шнл 
(елфө! артыграк кыйланганын да сида үзен гыеп кала алмый 

— Бү1сн ярар. ул инде лип. - тагын шаккатырды кьпыкан Т а ш н 
Оер үк уйны yfl гыйбыз ИК8Н лип инеш уртасынла пктаган Аиреннвн яр!а 
ЧЫКТЫ in 1фӘ1 

— Юри алын керден үбү өчен, суга тошчәсемне 6с i 
Зөлфия 

— Бардыр инде, бүген нәрса шлөгенсмне белмим Сашнлырит Гралп 
чишмәсе белән геге имән үбәм дә үбәм шуларны 

— Бер дә аларны үпмисен әле 
— Минем Граит чишмәм син бн1 инлс челтерә! Mjpuii 

юрасын 
— Шагыйрьләр кебек сөйләшәсен 

Бардыр инлс. яр буендагы баканы к\ро*ч • •• «нсмнс 
белмим 

Үләм Бака кебек мени инлс мин 
Гаҗәп бака бөтен cj буена, дөньясына бер 

— Нәрсә ул •гөберлс '• И.^к.н. абыйдан сорыйм •- к и;' 
- Гаҗәп чибәр дигән е> i \ i п и е в имкреп кычкырын вами 

җибәрде A H I . I H бәхс1 к- гавышы аръякнын шы ш сукмак i >рын па 
үлән башларын сыйлады. М) шин Hypj 1 шларнын койма гактасын 
малайлар чыбыркы сабы бе юн гыры татып барган сыман гавыш чь 
Инеш аша салынган басмада Көмеш Чишманен сихри кичен ^ i ки 
готам, оип мактанып утыручы бака сискәнде ю суга сикерде №да гына 
i ук tin i K.i IM.UI.I 6 j )чкерсе i ко ң 4i, 
ботакларыннан савылып гаште учы әрвахка иы 

iu [срәтнен Api ыякка кунакка кайткан сандугач и 
юньяга я т ыраган, ахры 

Аек II.IKI.II га синен ун соравына и бер м ' салу яки ым кагу иш у ШЫЙ 
горган Мөтө Гарәфе бе 1вн ( өләхи гавында очраипылар, нн к йә 
туктаган, ai tayra күчеп гынычлана баш вган 1өлфв1 Чирай м 
гавына кадәр ат белән янәшә кайтты Лннары Мәте Гарәфе и ы и ш 

Сүз КЫСЫ 1ЫП чыкты 
- Күрше утыр! Аен вакытта м и л г а көненә ике i ишарә 

итеп сөен №рә горпн агай акын ко ягына шишара 
( ип беләсен микән юк микән мен., б) Кръяк! i 1 

КЫЗНЫ Ә м. кич.. Й « ИбрШ ИВЛМ ХвННфКӨ СОрвЛ ГвШКӘИН 

Килешкәннәр, w 
Йөрәгенә м капкан в гонемә бер мич* i 

1өлфәт арбадан сикереп тә төште, йөгереп тә ки ге. Мәтә l a p * 
чыбыркы ое суктымы, a i la вныи «ха-ха-ха-ха ••• • • 
бахбайнын канына ордымы? Әй, чабыштылар м 
(өлфәт! Члар к) 1гаткан җилдән Бшсырчы чишмәс* 
гаҗларын чы юклөргө кунып бал кыюч ipumoi 
ефәк канатына »нже сипте 

Уза алмады кмфэтне Мәтә Гарафснен an 
белән аударылган гайбәте ia Үэенис дә к ы ш к и -
шайтан Баш авыртып гелөнеп кер 
башыңны Юк! иш башына к, 
Бөгештермә! Әти ! 
сорал төшәмени?X фененберунҗ ei • 

http://ii.iki.ii


шуны чалбар кесәсендә бөтереп утырудан \ 1мыи Бер алын \л. II.IKK.I күрсәтә 
1Ә, кире кесәсенә сала Мәктән бәдрәфенә шуңа төшеп к и п е анын ул 

пәкесе. Кызлар каргышы төшкәндер. Кызлар бет анын ул пәкесен күрү 
ө юн жые ш ы п кичке уенга, бүтән берәр нәрсәсен күрсәтсен Гел пәке дә 
пәке. Яз да Жәи дә. К ы ш та. 

Әти үтерә инде малай, дип бер сәгать казынса да. таба атмады малаен 
Алла каргаган мактанчык пәкесен 

Кая әле ана әйләнергә йөрү... 

Утын әзерләп, печән җыеп үтте дә китте җәй. Авыл кешесе эшкә ничек 
түчә диген син?' Анысына да түзәрсен. әле шәһәрләр мыскыл иткән була. 

— Сездә бөтенесе дә бушка, нишләп бай яшәмәскә сезгә?! — дигән 
б) га бер нәрсәне да сатып алмыйсыз, янәсе. Акчан булмагач, алып булмый 
инде аны. Ә үхтәре чыгып киткәч әйләнеп кайтмый Кайтарырсың, ферма 
ишегалдында тирес ерган эрҗинкә итеген салган, эттә иснәмәс фуфайкасын 
чүплеккә ыргытып качкан кешеләрне! 

Туфли кия. үтә күренмәле күлмәк белән кайбер тар җирләрен каплап 
ала да, тек-тек басып асфальттан юырта бирә. 

Авыл кешесеннән әйбәт ашый. ел буена җыйгач, сыер асраучыдан күбрәк сөт. 
катык, каймак, ит сыптырган була. Өшкереп бирә ул симен малымны нәрсәгә 
ана симен бура кадәр сыерыңны ашатып маташуын Вакыты-вакыты белән ул 
сыерны өйдән каядыр олактырасы килә Туп-турыга туп пошел, дип 

Шәһәрдән кунакка кайткан авылдашлар нигә юлыгыз, күперегез юк. 
урамыгы I сазлы, дип тә кытырдата. Шул юлларны, күперләрне, тагын әллә 
нәрсәләрне бергәләп төзисе урында, биредән чыгып качкан бәндәләр инде. 
югыйсә. Кайтсыннар да салсыннар! Безгә бүтән эш тә җитәрлек! Шушы 
авылнын ри 1Ы1ын ашыйлар, суын эчәләр, һавасын сулыйлар, ә үзләре б... 
чәйниләр, лип кенә җибәрә андыйларга Габделхәй абый. 

Жәинем гиресен күпме тартсаң да оч айдан узмый инде ул. ертыла да. 
яфраклар арасыннан көз малаеның сары башы күренә Трайт чишмәсенең 
че ггеренә, сердәш имәннен яфраклары лепердәшүгә кушылып шаулаган 
көннәр сентябрьгә гаҗәп тизлек белән агылды. «Бәхет» белән «бетте» бер 
хәрефтән башланганга күрә шулайдыр ул... 

Сонгы көнне алар бик ямансулап аерылыштылар. Зәңгәр К ү ) елый Оер 
i ү I бе 1ӨН әитсән. елаган саен чибәрләнә бара. «Иртәгә сәгать биштә абый 
ат белән Югары Ушмы турына автобуска чыгара», диде. Монысы ипле 
капка iооендә әйтелде. 

Суырып үпте дә кызыкайны Зөлфәт, капкадан кертеп җибәрде Инде 
яктырып та КИЛӘ, әй. бу авыл төннәре! Костюмын җилкәсенә болгап салган 
иде. кесәсеннән шыбырдап тимер акча коелды. Борылып та карамады, әкрен 
генә кайтып китте егет. акчага гына терәлгәнмени дөньясы'.'!. 

К и т ә кызыкаи. Көпә-көндез, халыктан оялмыйча, аны юлга чыгып 
озатып калу гаеп саналгач, ни хәл итәсен?! 

Гаҗәп күңелсез булды Зөлфәткә Кичләрен клуб бакчасында волейбол 
уйныйлар, кирәмәйләп суга тупка. Егетләр: явызландың син хәзер, диләр 
Явызланырсың монда, хаты да килми Барып җитүгә язам дигән иде Бер 
атнада үзе кайтсынмы, хаты килеп җитсенме 9 ! Егетнен анда эше юк. 

Утын турал өяләр, бәрәнге алалар. Мал белән мәш киләләр Эш җитәрлек 
анысы авылда. Апасы ла очраган иде. бер сүз дә әйтмәде, димәк, ана да 
әле Зөлфиядән хат килмәгән. 
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Килде хат Аннан анкыган хуш ис! Кызлар хатны хушбуйга манып яза 
икән Әллә языл Истергәч хушбуй сибәме'" 

Бик сагынып-саргаеп язган иле кызыкаи Берничә җиренә яшь тә тамган. 
рус сүзләре Рөсөйнен у к кебек жәелгән Аңлады һәм сөенле Зө к| 
аны әкәмәт сагына икән Кайда булганнар, нәрсә сөйләшкәннәр - берсен 
дә онытмаган. 

Сентябрьдә Мамадышка китте, унберенче класста укуын левам итәргә 
Әнисе булдырды, кара сукно табып, костюч-чатбар тектерде Ялга кайткач, 
клубка ла киеп чыкты Зөлфәт. Клубка керүгә күгәрми торган калай бе юн 
тышланган озын остәд бар. Шунда домино сугалар Кереп утырмакчы иде. 
өстәл атынмасын өчен кагылган тимер тарткыга чалбары э гәкте \мырылып 
та төште Өйгә кайтып китте Зөлфәт, ялтырап аягы күренеп юра Әй, әни 
тиргәр инде. дип борчылулары! Әнисе алтың шул - бер сүз дә •< 
Әйбәтләп текте дә бирде. Жөе беленә инде. нихәл итәсен, күрәчәктер 

Мәктәптәге кызлар }<пфәтнен үсеп. чибәрләнеп, кояшта каралып 
килгәнен күргәч, тагын ла ягымлырак сөйләштеләр 

Авылдаш ма 1.Ш аяк киеме урлап тотылган Директор яныннан 
класс житәкчесе Асия апа да елап ЧЫКТЫ Куам диген Мирсаяф 
Мөхетдинович. 

Аннан Зөлфәт керде Мирсаяф абыйсы янына Кире бормады пиректор 
абыйсы «Караклар дигән хурлыгы ни тора. калдырыл булмыймы геге 
дуңгызны». — диде > i сөйләшүе яралы кеше ынгырашкан кебек Бе !•< кн К 
Мирсаяф абыйсы Зөлфәтне йөгерештә, чангыла җинген өчен генә гүгел, 
ГукаЙ көннәре үткәрү уңаеннан да Көмеш Чишмәгә я мача рөхмөп ю [наганы 
бар Райком секретаре Нәҗип Шәкүронич якын иткәнне да 

Аннан Зөлфәт: 
— Мирсаяф Мөхетдинович, мина \ wwu\i:\[ шушы икенче урта мәктәпне 

гөмамларга кирәк Әти фаҗигале гестө үлгәч, өни йөрәк иыруы алды 
укуны гашлап аны борчыйсы килми иле. — ря к 

Гомер булмаганны икесенә лә чәй китерпе директор а б ы й Ш 
— Ярар. үзен барла ул иалайны Көмеш Чишмә исеменә карал сузай 

ябь дрмаска гырышуыц ошады Бар Арчага юна ярышына әзерләнүеңне 
онытма Map гов бе 1вн Ишмуратовкв ла Bfti оша 

Менә б т v. ш укытучы һем җитәкче Әкрен генә сөйләше үзе .| 
сеңдерә 

Бу вакыйгадан сон )өлфӨ1 сыйныфларында гына гүп 
секторында да дәрәҗәле 1.:\}\.\.\л башлады Яммы укышы мәктәп ЧВКГЫ 
командасы белен гренировкаларга ярышларга Йөрде Район Казан 
гәҗитләрендә imn ырьләре мәкалә юрс басы шы 

Анын кыялы журналист булэ иде Югары ук> йортларында гатар 
журналистикасы бүлеге юк икән 

Димәк, рус re гсндөбик күп сочинение гөр язарга матурадәбияп укырга 
i [рил фөнеш ык.гш әзерләнү сорала Ге i русча имтихан rorai 
һичшиксез, кыенлык гудырачак иде 

к laccTi .1 Фәния ю пик чибәр юнган бер ки мәген кире юк мин ш 
щгкө тотынсалар ла иэлфөл белен янәшә булырга гырыша Гәрбияле 

гаиләдә гатар халкының күркәм гореф-гадәтләрендә гэрбияләнген кыз 
буларак бер артык ишарә ясамый күзенә чекерәеп кереп йөрәгеңне 
оккупациаләми Гәҗит чыгарган чакта кулы kunpei кулына т е п кик.. 
$ кын кызыл була I own гә кыз инде син (Рәния юиш мин башканы 

яратам иш рәхимсезлек күрсәтергә (алфвтнен йөрәге җитми 
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Фәнияле mici элеккегә караганда да көчлерәк. Чөнки нефтьче кызы 
Фаягөл хәзер алар арасына керә атмый, күчеп киттеләр. Мәктәпнең клуб 
урынына ОЙ К) танылучы спортзалында кичәләр булганда да Фәния гел 
янәшәдә Ә Зөлфәтнең ни биисе, ни әйләнәсе килми. Гәүдәсе йөри инде 
шунда 

Бер кызык итте аны кызлар Нәсимә белән Фәния «Әйдә, совхозның 
алма бакчасын күрсәт, \зегез генә ашап ятасыз, җитте сезгә», — дип 
тагылып менделәр, Зөлфәтнең торакка сумкасын кертеп куйганын көтеп 
горды l.ip 

Кереп киттеләр алма бакчасына, каравылчы да, шайтан да юк, алма 
әллә ничә тапкыр җыелган, ләкин ашау очен җитәрлек иде. Ашадылар, 
көлештеләр. 

Энгер-ченгер төшәр алдыннан теге чукынчык Нәсимә юкка чыкты 
Калдылар Фәния белән икесе генә алмагач урманында. Кулыннан алырга 
жай чыккан саен кочакка елышырга торган кызны, шәһәр үзәгендәге кызлар 
торагына озатырга туры килде. Матур гына саубуллаштылар, кертеп җибәрде 
кызлар торагына Фәнияне. 

Икенче көнне Нәсимәгә тәнәфестә: «Кая югалдың син, котны алдың», 
— дигән иде. Нәсимә: 

— Дурак Бозау! — дип ике сүз ысылдады да, пырлап китеп тә барды. 
Имтиханнарын тапшыргач, иптәшләре белән аттестат алган көнне 

төшкән карточкаларын кадерләп саклый. Сурәттә райком секретаре Нәҗип 
Шәкүрович. Мирсаяф Мөхетдинович, класс җитәкчесе Асия апасы бар. Анда 
да Фәния үпкәләгән кыяфәттә Белә инде Зөлфәт кемгә үпкәләгәнен. 

Чыгарылыш кичәсе конне дә Фәния берүзе ана ияреп торакка менде, 
шәһәр читендәге тау башында йөрделәр. Алмагачлар арасыннан атладылар. 
Арыгач Зөлфәтнең курткасын җәеп Фәния белән чирәмгә утырдылар. 
Фәния Зөлфәт кочагына мәче баласы кебек сыенды да дерелди башлады. 
Башлары әйләнеп китте егетнең, ул ничек итеп үлән исе килеп торган 
йомшак җиргә тәгәрәүләрен һәм үзенең берзаман Фәния өстендә ятканын 
аңлап, айнып кипе Кызның куллары артка ташланган, күзләре йомык, 
күкрәге Зөлфәтне бишегендә тирбәтә иде. 

Ир кеше булып, шушы кыз өстендә ятып та, аңа кагылырга тиеш 
булмаганын җанны ымсындыручы мен-мен кылның кайсысы сиздерде 
микән " Атла сактады. «Торыйк. Фәния, сиңа суыктыр», — дип мыгырданды 
ул. Моннан да мәгънәсезрәк сүз таба алмады. 

Кая суык булсын инде ул ут эчендә янып, вулканнарда чөелеп, 
күкрәгендә өзелеп сөйгән яры яткан кыз балага! Күктә гашыйклар төненә 
генә хас мен-мен йолдыз кабынган, тагын кайдадыр, хәтта ерак Чилида 
ла мен ләгән мәхәббәт утында янган меңләгән кешеләрнең күз карашлары 
бар галәмне җылыта! 

Нишләсен ул кыз бала0! Сөйгәне кабул итмәгәч, иркәләмәгәч, җирдән 
ничек торсын ул?! Жир йотса гына ярар иде. 

Күзен ачарга оялып яткан, күтәреп торгызсын, дип кулын да сузмаган 
Фәниянең янына утырды да тын калды Зөлфәт. Нәрсә әйтергә дә белмәде. 
Кыз елый, тавышы да чыкмый, ә ике күзеннән яшь ага да ага. Жанны 
телгәләгән унаисызланудан нишләргә дә белмәде егет, Каф тавы янәшә 
булса, йөрәген Эльбрус түбәсендәге бозга терәп торыр иде. Үзен өч ел буе 
өзелеп сөйгән кыз алдында искиткеч гаепле тойды 

Аны үзенеке итеп бөтен тормышын җимерергәме? Яратам, дип шашып 
үбәргәме' Бик тә лаек кыз да инде ул саф мәхәббәткә, назга. Шул ук вакытта 
хөрмәткә дә. Тик анын да кияүгә чыгасы, балалар табасы, иренен күзенә 
туры карап яшисе бар. 
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Зөлфәт Фәнияне кызлар торагына кадәр озатты. Кереп киткәндә кыз 
юкә агачы төбендә шундый кысып кочаклады, суырып үпте дә 

— Рәхмәт сина. барсы өчен дә' - диде 
Шул рәхмәтнен мен тонналы газабын күтәреп яши хәзер егет Кая ш к а н 

ул Фәния дигән гүзәл кыз9 Нишләп Ходай шундый жәэага тартты микән 
аны'1 Аны да. Зөлфәтне дә 

Зәнгәр Күз бу жәйлә кайтмады Зөлфәтнен туган көненә китап җибәрде 
Берөзлексез хат яза. Хатларыннан сагыш агып чыга да авылнын барлык 
чишмәсенен җырын сангыраулата. йоллыпарын тоныкландыра, гөлләрен 
сулды ра. 

15 августта мәгариф бүлегеннән боерык алып кайтты, мәктәптә эшли 
башлады Зөлфәт физкультура укытачак, урта мәктәпне әйбәт тәмамласа 
да. әле махсус белеме юк. Ленин укыган университетның журналистика 
факультетына керергә исәбе Шигырьләре район, республика матбугатында 
басыла, мәкалә-хикәяләре чыга Бу факультетка кертендә гажнт-журналда 
чыккан әсәрләр алып килү мәжбүри икән. шуна аерым папкага туплап бара 
Үзенә бик катгый таләпләр куйды Шулай б\ лчаса. укырга керергә әзерләнүе 
барып та чыкмаячак Республиканың ин дәрәжале уку йорты ЮГГМӨСВбарлык 
сынауларны русча бирү - татарча укыган кешегә авыр б) шчак. 

Өстәвенә, көнгә өч тапкыр Йөгерә, аннан 6-7 сәгать укыта, класс 
җитәкчесе. Колхозный «Комсомол прожекторын- чыгар) IU ВДВ йөкләнгән 
[Ил i.mpi.. диделәр, булачак журналист' 

Клубка чыгып кичке уенга ла күңел тартмый калмагандыр Менә шуна 
да үзенә бик каты торды Зөлфәт. Ятим үсү. авыр ЭШТӘН сурыкмау, спорт 
белән шөгыльләнү дә үз эзен салгандыр 

Клубка шимбә һәм ял көннәрендә генә чыга Шимбә җырлый бия И i 
көнендә кино карый Ике көнне дә егетләр белея гуп 

Калган вакытта университетка керергә әзерләнә Авыл һем район и 
булмагач, Нурфига апасы китапханәара абонемент аша дистәлеген китап 
кайтартты 

Зөлфәтнен такта белән бүлеп алган аерым почмагы бар Энесе белән 
стенага шүрлек ясадылар, анда шыгрым тулы китап 

Сочинениегә 25 тема бирелә икән HU.HI алып кайтты уюшерситеттая 
Зөлфәт болай уйлый: ин башта бу темага кагылышлы китапларны 
мәкаләләрне укый. өйрәнә лә мөстәкыйль рәвештә hep сочинениелек 
планын төзи. 

Укырга керү белән бәйләнешле документларын имтихан комие 
тапшырып та кайтты Бер танышы юк. бер булышучысы юк Ш) 
белеменә, хәзерлегенә, әбисе Шөмсурый әйтмешли бер 
ышаныч 

— Сине дә ашасалар ябабыз аны ки Шөмсурый 
•Wei Nitv.iii күне ггө Ба к ы л ките 1елфӨ1 күп п 
IUKI. I I [арда клубка бөтен tefl чыкмады ( еламөл п к нык и юм 
ла хине i кичер ю ( алкын ц бе юн e i п пич,, гапкыр юын 
гя Яффа най Ябыкты к ix пган каз нн к йене 

Әбисе III мсурыйга дога укытты күрше ire I ' ипине 
кеяр итеп к е р н , Ю м А көнне K.i tan i ки м [ыклар 

күчтәнәч юр ГӨЯП 
Ц ман көнне шактый гына чиратта юрганнан сон миссиясе 

б^ кәсенә керде Фак) пьтет исемен фами п\*^-\\ вйткеи и 
Вас не можем принять j Ва< ист юул 

http://hu.hi
http://iuki.ii


РАФАИЛ ГА IN I 

аокументлары, гәжит-журиалларда басылган әсәрләре гупланган калын 
папканы кулына тоттырды да: 

— Следующий' - дип кычкырды. 
Аны башка абитуриентлар этте-төртте. Аңга киләплә коридорда, гөрәзө 

төбенә бар \>жалыгын ташлаган, аптырап басып тора иде. Нишләргә, кая 
барырга? Югары \к\ йортларына читтән торып укырга керү имтиханнары 
иртәгә, иртәнге 8дә башлана. Ул Казанда йөргән кеше мени? Берсен дә 
белми һәм башы да эшләми. Коелып төште Зөлфәт. Авылга укырм керә 
алмыйча кайтуы ни тора! Гомергә башлы малай бул да, Казан университеты 
йөзенә калын папка белән чалтыратып куып чыгарсын әле! 

Ике ел стаж кирәк! Нишләп аны алдан әйтмәделәр' Кабул итү шартларын 
жентекләп укыган сыман иде Зөлфәт, анда андый шарт юк иде. Нишләргә? 
Башка бер юньле уй да килми, чүкеч белән сугып миңгерәүләткән үгез 
кебек басып торды Зөлфәт... 

Кинәт янәшәдә генә ишек ачылды, аннан татарча сөйләшә-бәхәсләшә 
ике ир кеше килеп чыкты. Нәрсәгәдер рәхәт булып китте Зөлфәткә 
Ирләрнен берсе уртача буйлы, икенчесе калку, мәхәббәт гәүдәле иде. 

— Нишләп торасын, егет, балтан суга төшкән шикелле? - диде 
к\ шексезе. 

Алар Зөлфәткә якын килделәр. Күрәсең, егетнең кыяфәте чакырып 
китерерлек булгандыр. 

— Менә журналистика факультетына имтихан бирергә килгән идем, ике 
ел стажын юк. дип документларымны кире бирделәр. Нишләргә дә белгән 
юк, иртәгә бөтен вузларда имтиханнар башлана 

— Әйе. — дип җибәрде күзлеклесе. 
— Син нишләп урыс журналистикасына керәсен, анда саргайган гәжит-

журнал актарып матбугат тарихын гына өйрәнәләр бит. Менә безнең татар 
әдәбияты факультетына кер. Шуның ишек төбендә басып торасың, әйт, 
нишлибез? 

Нишләсен инде Зөлфәт?! Аның эченә жылы йөгерде. Аны күзлекле ир 
^ 1енө ияртеп бүлмәгә алып керде, татар теле һәм әдәбияты факультетына 
укырга алуны сорап үтенеч яздырды һәм документларын кабул итү 
комиссиясенә тапшырып та чыкты. 

— Энем, — диде ул, - иртәгә менә шушы бинага киләсен, сочинение 
язабыз. Синен әйбәт язасына ышанам. Сәгать иртәнге сигездә монда бул. 

— Рәхмәт. — диде дә, күңеле тулган, сөенеченнән нишләргә белмәгән 
Зөлфәт очты гына университеттан, аның мәрмәр баскыч-клавишларында 
жемелдәгән аяк табаннарыннан көй чыгып калды... 

Кабат беләчәк әле Зөлфәт ул изге кешеләрне. Күзлеклесе Нил Гафур улы 
Юзеев. мәхәббәт гәүдәлесе, чибәре Мөхәммәт Мәһдиев икәнен. 

Очып кайтты Шәмсегаләм апасы янына. 
— Менә Ходай Тәгалә бар ул, — диде апасы да, — әзерлән, ин яхшысы 

— иртә ятып йокла, Алла ташламас! 
Озак йоклый алмый ятты Зөлфәт. Шәһәр ыгы-зыгысы, кабул итү 

комиссиясендә башка күсәк белән тондыру һәм изге кешеләр очрап 
фаҗигадән чыгу юлы табылу жанны тетрәткән иде. 

Авылдагыча иртүк торган, ишегалдына чыгып салкын су белән юынган 
егетне Шәмсегаләм апасы тагын: 

— Безнең нәсел ул төшеп калганнардан түгел, язасын сочинениене, 
кәгазь генә җиткерсеннәр, борчылма, — дип юатты, кайнар ашлар белән 
сыйлап, жилкәсеннән кагып озатып калды. 
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Кунакка килгән Фашима апага хәер бирле Аннан, ишек бусагасыннан 
канканы ла сул аяктан атлап чыкты. 

Университет коридорлары актан киенгән егетләр, кызлар белән каннан 
тора. Таныш-Өелеш үзара сөйләшә, нәрсәдер планлаштыра 

— Юньләп әзерләнеп тә булмады жәй лиләп, лип тә 
жлбәрә. 

Йә Аллам, кем генә юк монда Болар бит инде кая барганнарын белеп, 
нәкъ менә татар факультетына укырга килгәннәр, әзерләнеп, шпарп 
кыстырып, иксез-чиксез күп сандагы китаплар укып Ә ул урысча ах 
Ә хәзер гатар әдәбиятыннан сочинение язасы 

Ниһаять, аларны зур бүлмәгә чакырдылар Китте әзерлек кыштырдавы. 
шнклөнеп-шөбһөләнел гемаларны гактага язганны кот\ Темаларның 
барсына да яза аласы икән Зөлфәт, барсы да ул укыган, геге яки б) 
дәрәжәдә ганыш язучылар аларнын халык тарафыннан ЙОТЛЫГЫП • 
әсәрләре 

Ул ирекле теманы санлады Тугая як. анын кешеләре п< 
тарихыннан калертерәк гема б) (амени?! Караламага н шн газеле, нона б) 
сыер савучы, игенче сугыш батыры - Гатарстаннын беренче Советлар 
Союзы Герое - аныллашы Гафия i Нигъмәт) ШИН |урыншЯЗЯМ, лиле ЧӨНКИ 
ИӨКТӨбеНДӨГе ПИОНер ДруЖИНаСЫ ОД анын исемен йөрт*. 

/Кип СЫЗГаНЫП ШГКӨ керешкән е к чиен КӘГв 1ЬбИ1 ирен И I M . I I I U 
икк Йөз чишмәсе челтерәде raj башындагы Ризван каеннары ша 
сугыш вакытында ип алдынгы уракчы Mvpiu апасыныи имеш урагы 
кетердәтеп арыш урды 

Дәртләнеп, тунадырмы ашыгып, ар) галуны белмичә язды 1өлфә1 
Эпиграфын да яттан белә. Караламага язып бетерде ы гикшерә б i 
Бу тема л\\л шулкл.ыр якын к i icp.ie Уч \.i tep Һәр кипне ӨЧ i an кыр йөгереп 
вйлөнө горган кырларча йөри хөрмәт к к\ i алдында һәрберсе \ I сөй 1вме 
холкы белән җемелдәүче авыл каш [арын мактый, чишмә юргө салып ханын 
чаЙКЫЙ, атар гурЫНДа яза 

Акка күчереп, сочинениесен тапшырып ЧЫГЫЛ КИТКв 
II. 1ччапчы (өлфөт Кабул ит, комиссиясеннән юкумент арын мак> larypa 
сыман күтәреп чыгарыл салган гөрөзө гәбенә яодр] белән cyi 
шик- майтарып нокта куйга ике i и б) щы 6j 

Әле бер] ә көн тикшерәселәре б) магас Кеше күл һәркем гурк\ гамле 
игеп >иа Ул да җәелеп китте, илһам ки [гөндвр күрәсен 

Ә шулай u гөшеп калганнардан гүтел вне уя ганкнкл малае Гуган 
як гурында язды фамилияләрне дә саф татарча сырлады \и\\.<\' I 
Квгъмөтуллинны белсәләр ю бүтән кешеләрне аларнын уңышларын 
университет укытучылары белми бәйләнә вә алмый гегелөЯ 
я (гансын и i м 

Үзен шак! ы и акы I n.i гой ры кори i"!11| гөрөзә яңагына сөя п 
Ни әһәмият iece имтиханга июгә аччы кя панын гнкшергөн п карарлар 
профессор lap 

Ә алдагы көннәрдә грамматикадан әдәбияттан гарихтан һәм чи 
имтиханнар бирәсе чөнки анын гггеегятында немеи геленнән • 
билге ie бар Их унышлы i пха икән имтиханнарны! Берөрсеннән 
..;.. к чәпәп мнө кайтарыл җибәрмәс 

1өлф»1 коне) 1ьта1гиялврге йөри * 
борчый шуны бангп ыгарыл кип ian оч гмыЯ Укыр 
гур фаҗига и ie INN i ул ел [арда Гормьпи • ip : . 1 икенче •-



• 

син > юңне түбән сорты кеше итеп оаиарга мамкин Монысы пиле нн 
хатөре Аннан гайбәтчеләр: менә яклап билге куеп барганнар да чыкты 
хаэер ялганнары, лип. икенче елга кадәр кинәндерә юр инде Әнисе «Улым 
керә алмасан кайгырма, Ходай саулыктан аермасын югалмассың» исе 
лә. бер лә алай гүгел ш\ i ул Гомер буе өйләрендәге әти иплисе эшләрне 
]•< \ i башкарып, аталы малайларга махы бирмичә у к ы . йөгер, тырыш та 

менә сиңа мв! 
Өч к ө н үтеп киткәч кенә чыгарып элгәннәр сочинение билгеләрен 

Зо [фәт килгәндә, кайбер кызлар елап чыгып бара. кайсылары к ы п - к ы 1ЫЛ 
булганнар, кайсылары кара коелган... ә кайсысы, аны-монм уйламыйча 
урында сикергәли иде. Бераз тукталып исемлеккә я к ы н килмичә торды 
Зөлфәт 

- Кил. юләр. нишләп торасын анда. синен икесе лә «5»ле бит. - дип 
кул болгаган Яшел Үзән к ы з ы н ы н сүзенә ышанасы килмәде. 

- Юләр булсам булыр идем әле. сүзен дөрес булса. 
- Менә инде. бәхет башына ишелеп төшкән дә башын тишкән дигәндәй. 

кил инде монда. Бер стакан морс атып эчерәм, дип әйт. ичмасам. — дип 
к ы ю кыз аны тотып белдерүләр тактасы янына өстерәде. 

Башта фамилияләр күз алдында биешсә дә, кабат туктап калдылар Ходай 
Тәгалә бар икән!!! Күз аллары яктырып китте егетнен. Исемлек ана бик тә 
мәрхәмәтле һәм Яшел Үзән к ы з ы н ы н сүзе дөрес иде. 

- Кабат гел синен янында утырырга рөхсәт итәрсең бит, галиҗәнап 
ГукаЙ әфәнде'*! - диде ул. 

Карарбыз, диде Зөлфәт Көмеш Чишмәдәге колхоз рәисләре әйбер 
сораган кешегә өЙта торган сүзне кабатлап. 

Бәхетле кеше кайчагында бернәрсә дә күрми, яки бар нәрсәне дә күр,* 
к ы ш ы н кулына -Расих- лип язылган иде. 

- Кулыңдагы Расих дип сырлаган кара исемне бетерсән һәм дә минем 
исемне язсан. туташ. - дип. теленә салынды сочинение билгеләре күкнең 
җиденче катына чөйгән һәм гомер буе шаярырга яраткан Зөлфәт. — Карарбыз. 
гүзөлкөй. Синен ише Яшел Үзән к ы з ы ш каршы килеп буламы сон 

ИК [кадәрле кызарды кыз, кулын кая куярга белмәде. 
Әем лә, - диде дә, дәфтәре белән битен каплады 
Әйдә, тәрәзә төбенә утырыйк, йә чайкалып китеп, профессор Хатыйп 

Госманга бәрелүен бар. 
Коридорлап, һәр адымын идәнгә кадаклаган сыман атлап, татар 

шигъриятен тикшерүгә зур көч куйган, элек үзе дә күренекле язучы булган 
олпат галим юлла иле Зөлфәт аны беренче күрүе булса да таныды. Үзе дә 
шигырь язу белән җенләнгән кеше буларак, анын рәсеме белән чыгарылган 
китапларны, мәкаләләрне оирәнгәне бар. 

- Әллә нәрсәләр беләсен с и н . малай, - дип пышылдады кызыкаи 
Галим үтеп киткәндә тәрәзә янында үрә катып калдылар. 
- Очрашырга насыйп итсен, әдәбияттан имтихан аладыр, ана кадәр 

телдән имтихан биргәндә башны ашамаслар - лип. Зөлфәт кызны күтәреп 
тә алды. тәрәзә төбенә утыртып та куйды. 

Ах итте кыз. тагын кып-кызыл булды. Л ә к и н Золфәтнен егетлеге ана 
бик тә ошады. 

- Минем әти зур җитәкче, әллә каиларда укытам, дип башны әйләндереп 
бетерде. Ә минем монда укыйсым килә. Читтән торып монда укысам 
икенчесендә көндезгедә укырга исәп бар. 

БаЙ кызны бар байлыгы белән күтәреп утырткан икән әле 1.>рә)ә төбенә 
Зөлфәт. Монда кеше берсенә керәмме, ю к м ы . дип баш п а и ә \ i ике югары 
уку йортын иөгәнләмәкче 
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Хөэер генә ныклап күз салды егет тәрәзә төбендәге кызга Зәвык белән 
киенгән, биле өзелеп китәргә торган бу гүзәлгә ни кершән, ни иннек 
сыланмаган Бу тагар кызлары мен., нинди була лип күрсәтерлек 
бар уемын ла җанны тетрәтерлек итеп ижал иткән кызыкаи иле Бай кыз. 
юк. киемен.I.» гүтел байлыгы, кызара белә, з\р җитәкче кызы б) к i 
гатарча сөйләшә, битен-кузен буяп. табигый гүзәллеген имгәтмәгән чын 
милли кыз-туташ 

Кыз анын уйларын сиздеме 
- Кулга жекөшкө "Расих., дип үзем яздырдым Әтинея аралашкан 

җитәкчеләре гел яһүд тә урыс. Әле бер урыс дустын \ ш белей өйга чакыра. 
җай ясап теге сары чәчле егет белән икебезне ц \ цпа калдыра 

Танышсыннар, якынайсыннар, янәсе. Мина гатар егетләре ошый Ш\ i 
әти инле. Әни минем яклы Шул сары урысныи бәбәгенә юрт\ өчен 
ЛИП ЯЗДЫРДЫМ ӘЛС Кулга Расиха \.\ авылдагы вбиемнен исеме 

Рәхәтләнеп көлештеләр Менә бит. дип уйлый Зөлфәт. Инлс бу кы тын 
бар вйберсе дә бар: акча дисенме. iai 11.1 кием вженмс ой гаре болын 
кадердер илле Урыс ягына өстерәсә да кетта втисс 

ЭӨЛфӨТНеН акчасы ла ЮТЛЫ киеме ДӘ, ОЛЫ ӘЙ мре ВТИСС Д8 ЮК ӘХодаЯ 
аларга Ленин укыган. Казанмын гына гүтел ССХ. Рнындөрөхвлс югары ук) 
impiымла - университетта бергә юл имтихан бирергә, укырга кер, 
берсенә көндәш булырга һәм гәрөзө рөбенда аяк болгап, шайтан чакырып 
утырырга насыйп и i КӨН 

- Кая. тош әле. салкын бит 6> гөрәэа гөбе 
Зөлфә! Ка юнсуда юынып кайтырмын лип алган йомшак сөлгесен 

гәбенә җәйде дә. кызны яналан күтәреп утыртты Ай мин ш рәхмәтле 
i.\ i карашы бүләк итге бу кыз .\\>л К\ шәрен оер берсеннән ала алмыйча 
гөрәзөнен ике яңагына икесе сөялеп утыр гылар Кыз кызарганнан к ы ера 
барды, күзен күлмәк итегенә гөшерде Анын күлмәге 1ентар Күз киеп 
кашкап күЛМӨК ГӨСеНДӨ и.к 

>щ нәрсә белән беткән булыр иде, консультациягә чакырды tap 
Кы) анын янына утырды Аннан бөреп горган кайнарлык куш ис, 

күз яктылыгы, налфөткө рәхәтлек бирә юкнн укытучынын сөйләгәнен 
гынларга комачаулый иле Ярый әле бс гген әйберләрен сөйлиләр исем 
лә фигыль, баш кисәкләр дә иярчен кисәкләр Бай кы тын иярче 
булып китмөсө, ярый ип ю Бэ кыз i.i гүтел >ш Чибәр б) гганга \ i иеп к 
мени яки әтисе җитәкче булганга төп киенс |булгаи?! иэлфв 
гартмас кае 

Кыз анын линемнән гартты Гакта янында к-кния сөйләүче галим анын 
ГӨрӨЗӨГӨ карап уТЫрганЫН 'че пошып ӘЛЛӘ пич.' I ЛКЫр СӨЗӨр 1ӘЙ б) 1ЫП 
чекерәеп л.\\,и\ икән юлфө! «рәхмәт» [игендәй баш какты кы 

дигәнне аңлатып керфек сирпеде 
Гөнөфестө кыз «Әй ю буфетка \^\^\^ меник ик ип в 

1өлфө1 риза булмады Ул шәһәр кызларына ярал булмас чәнечке пычак 
белен ашарга гуры килер Кеседө исчасы да аз Ә катын кыз ки 
ашарга горурлыгы рөхсө! итмәячәк 

Ярар алайса сочинение гон «5» калган изгеләр ашамый икән 
дә өстәлгә башын куйды кыз Сөйкемле тиен иыкрап я i 
керфек [Әрен .-кеме i [эта гене о т 

- Ярар ин к- ш И (өлфөт, кызарганын men Mi 
ia сынау бирергә килмәгән ЧлаЙ карал торма бодай в йөрәк туктыйм 
гуктыйм 1ип сулкылдый монда Берәр өтерме фигыльме гартык авазмы 
Ki.k ы к а ваты пин га чыга 

Менә анысы булмас сөйләшүеңне к ү т е н тынлыйм мин i 



дисәм, гаҗәпләнмәячәкмен. Яшел күзле кешеләр галант гы О\АЛ. ди, минем 
әни. Ә \л илле н.и"ышмый. 

С\ ! кая каләр барып житеп аяк салындырган булыр иде, лекция 
башланды 

Янында шундый чибәр к ы з утырганда, июнь тәрәзәдән юкә ботагы 
сузганда кемнен туры һәм кыек иярчен җөмләләр турында тынлап утырасы 
килсен?! Тыңласа да тыңлады, тыңламаса да тыңлады Зөлфәт. Әле ютта 
язып та барды. Язын бакчада эшләп көрәк, китмән, балта сабы кысып 
яссыланган бармаклар сыгылмалылыгын җуйган, нечкә ручканы гоймас 
хәлгә килгән иде. Аннан физкультура укытучылары ручканы юньләп кулга 
да алмын ич. 

Кыек-мыек жомләләр турында барган лекция уңышлы Гбмамланды, 
адашмый гына тәнәфескә барып чыкты. 

Укытучылар көчле, ахры, монда дигән фикер туа Сеңдерәләр, малай 
Көмеш Чишмә. Мамадыш мәктәбендә өйрәнгәннәр дә искә төшә Күнелендә 
булганны у я т ы п , уйлатып, егет белән кызларны имтиханга ныклап 
3 iep аслар Сөйләүләре аңларлык, кабул итәрлек, әзерләнеп килгән кешегә 
шул җитә Менә ул әзерләнмәде шул Сөйләгәннәре бар да андашылв, жомлә 
тикшерә дә белә, баш белән иярчен кисәкләрнең астына да сыза, анысы. 
Ләкин махсус ә(ерләнмәү. шикләнү һәрдаим борчып тора. 

- Син дә кайтасынмы. Зөлфәт, әйдә. бергә чыгабыз. - дип, Яшел Үзән 
кызы Гадилә аны ишек төбендә котеп тора иде. 

- ӘЙДӘ, - лиле Зөлфәт. 
Бу кыз белән коридордан барулары да бәйрәм А н ы н җитезлекләре, 

анын адымнары Мәрмәр баскычтан төшкәндә дә оста гармунчы телләрне 
өстән аска таба сыдырган кебек до-ре-ми-фа-соль-ля авазы чыгарып төшә 
инде. малай. 

Зөлфәттә дә ак күлмәк, кара чалбар, затлы каеш. Узган-барганнар. 
кө м и е н . яшьлеген ташкын сыман ыргылдырып килгән бу парга борылып 
kLip.tMi.in4a булдыра алмый. Егете папкасын хәтәр генә болгап, уйнатып КИЛӘ, 
а кы i анын артыннан тыр-тыр йөгерә. Үзләре нидер сөйләшәләр, лекция 
\кыглн укытучыларның, кызык якларын хәтерләп көлешәләр, аларнын 
әзер юнеге (дип кисәтүләрен онытып, баскычлардан очып төштеләр, ишекне 
бәреп-атып сагындырган урам кочагына ташып чыктылар да, Гадилә ике-
04 бөтерелергә генә өлгерде. 

- Их. Чистай урамына кадәр жәяү кайтсан иде! - дип кычкырды егет. 
- Кем бе юн к а ш а с ы н килә, Зөлфәт! - дип чытлыкланды Гадилә. 
Зөлфәт күреп торды: алар килеп чыгуга юл кырыенда торган кара, 

күз янын алырдай •Волга- әкрен генә кымшанды да Гадилә янына килеп 
туктады Рульдәге абзый, ашыгып төште дә, машинаның ян ишеген ачарга 
йөгерде. 

Гадилә арткы утыргычка утырды да: 
- Әйдә, Зөлфәт. Чистай урамы ягына кайтабыз, өенә кертеп үк китәр 

Гафур абый. - дип ана кулын сузды. 
Монысы ук к и р ә к түгел иде. Шофер абый әле ишеген япмаган. Бер 

яктан ялварулы-ягымлы караш белән Гадилә төбәлгән, икенче яктан әле 
генә бер бүлмәдә лекция тынлап ч ы к к а н унлап кыз нәрсә булыр микән 
дип. карап тора 

- Ю к . рәхмәт Я п , абзый, ишекне, мина икенче якка, - дип әйтергә 
көч тапты Зөлфәт Үзе, су тирәнлегеннән сонгы һавасын сулап бетереп 
чыккан, күкрәккә күкнен яртысын суырып алган водолаз шикелле, ухылдап 
куйды. 

Машина кузгалып китте. Тәрәзәдән карап баручы Гадилөнен кояшы 
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СҮНГӘН, ае баткан, күзендәге сагыш түгелсә, университет Иделгә агасы 
иде. . 

Әйткән ди аннары бу вакыйганын шаһите булган теге кызларнын берсе 
- Егетнең тормозы тота, беркемнең дә олтаны 6j шаячак, үэе «Вол 

иири юрган кеше булачак Бирмик кишешж бай кызларына -дигән 
Моны Зөлфәт каян белсен? Икенче көнне аудиториягә килеп өегал 

артына утырды гына, бер кызыкаи килде дә бирәсе типчан тчрынлл 
нәрс-мер сораша башлады Сораш> гына түгел, янында утырып к.; 

Зөлфәткә күңелле генә. игътибарга иохтаж ш\ \ hep хан иясе 
Ә Гадилә лекция башланыр алдыннан гына килде, алгы эстәп ә 

кунаклады Тәнәфестә ике-оч кыз Зөлфәтне камам алдылар ла тагын 
нәрсәдер сорашып. Гадилә белән күрештермәделәр Хәзер ипле .шым 
янында икенче кыз утырып калды, чөнки анын бе 1ӘН сөйләшкәндә укытучы 
керде, чираттагы лекция башланды. 

Өченче тәнәфестә тагын кызлар камалышында иле So [фән Ь\ хәтта л}и 
ошап та китте. Сорауларга җавап бире бирә имтихан] . ыесон 
ул1 Кызларда үз белгәнен соили. Артистлар Каян бе гсен 1е |фә1 аларнын 
Гадиләгә каршы шговор оештырганнарын? Кайсы кыз үзеннән натур 
киенми, чибәррәк булып көндәшен өнәгәне бар?!Әлежитмөсө гегесе кара 
«Волга»да килсә, кара «Волга»да китсә \ны Ал имми кашка гөкәсе санал 
көне буе бер эш ишләмичә, өрлектәй шоферы бе »н хөкүмәт машинасы 
көтеп горса Керә пиле ул укырга анысын беләбез Ләкин иэдфөтне ана 
бирү юк 6ep.jp кара машиналы кеше малаена кияүгә чыксын 
безнен үзебездән дә артмый, беребез дә кияүгә чыкмаган ич, акгөкнөр 
кы шар Имтиханда барыбы иш аамөтөлтө алмас шрэле, кайсыбы ira 61 ica 
да булыр геге чибәр* башлы егет, юкнн Гади игән кызларнын 
атаманы Камилова 

Өч гәнәфестән сон гына очраштылар Гадила геге гөрөэе гәбен ю аны 
көтеп юра иде. 

Нихәл Зөлфәт? диде ул Бүтән бер сүз 1ә әйтмәде 
Берни булмагандай, җитез генә килде ю нинрөл кызны Гөрөэе гөбене 

күтәрел утыртты. Кып-кызыл булган кыз шуннан ачы иш да китте Яңадан 
кич, не Гадиләгә өй 1өн и [ә куй ш Очынып сөй (өше Нәрсә гакы шаганын 
.ими ил! микән, юк микән ' 

- Мин бүген мои в килгәндә J рман аръягы авылын ia каен пык күрдем 
Бер бүтән агач юк. шундагы каеннар!а кнынып әйләнга 
-ди. - Башкалага лиечә юрче гапкыр ки юл гөбер дә игътибар итмәгәнне 
• и н ә булды микән мин юләркәшә' ил күкрәгенә матур KJ шар 
к.н 1.1 или ала l>\ Ki.i uii.ni мәхәббәт илатуы б> п шдыр 

Cm. и- [өлфөт . к'ки н нәрсә дип җавап бирсен инде) I ана " Ха 
ropi 111 кызым бар исенме? Без синен белен пар түгел Синен райкомын 
да, өтиен [әбар Ә минем райкомым түгел әтием дә юк исенме? №нан 
алай рәхимсез була имми бил инде иэлфәт Гадиләнен укырга керәсе 
иплимедер Беренчедән, кыз телле белемле сөйләшү! килешле имтихан 
биргәндә кызларнын чибәрлеге бигрәк га һәрдаим кояш reuiei 
гезләре сукы шдл торучы күкрәк юреи [ә уянган кушбуй м юрен юәктереп 
ир ,м укытучы шр җанына китереп бөрә а имтихан алучы исем ишсә ничәле 
куйганын и юайламый Жанында ничә баллы тетрәү була шуны куя 
ише кая барсын? э 1 бит синен toueHi прс^юссорына карал гормый 
Аннан бер берсеннән фәненнән, өй »мыжгы i юучы хатыныннан гуйган ир 
чечрөп горган ми i и rai ф кызларын i ирнын ин 6j 11ык • 
ни өчен жднын сышлдырмасын ш анын җуеп егылмасын һәм 
-4., к- генә куймасын Ш (Сайда я ш пан j 1? 
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Галиләлә барысы да бар. Бизәнмәгән, ичгәтелчәгән. зыялы гүзәллек 
Аннан ул бит көндезге уку йортына да керә ала. дәрәҗәле, акчалы һөнәр 
бирә торган, житәкчеләр әзерли торганына да Кабат монысын, бәлки. 
ташлар ла Укырга кергән исәптә алар елга ике тапкыр гына: жөен утыз. 
кышын ун көнлек сессияләрдә очрашачаклар Юк. канатын сындырырга 
ярамый кызыкаинын Өендә лә рәт юк икән шул бичарага: әтисе урыска 
кодалый Алтын читлектәге кош булмагае. . 

Лекциягә кереп баручы укытучыны күрүгә Гадиләне тәрәзә төбеннән 
очыртып төшерде Зөлфәт Ин арткы өстәлгә кереп утырдылар. Егетнен 
дәфтәре, ручкасы атла калган иде Элек янәшәдә утырган кызый борылып 
чакырды да 

— Ярар инде. — дип, кул селтәде Зөлфәт. 
Ә кызый ана ручка һәм дәфтәренен уртасыннан суырып алып. ике 

кушбит кәгазь бирле дә. «Гадиләдән-Зөлфәткә» лип язды. Әйе. язмышнын 
ике исем арасына бер текә сызык сызасы калды. 

— Автобус белән килдем. Әти белән ачуланыштык Гафур абый синен 
турыда әйткәнме, әллә әти үзенчә аңлаганмы, сүз зурдан булды. 

— Синен сары салам белән ябылган чиркәвең кирәк түгел. Горький 
заводы каршына бастырып куй да чукынсыннар шул малаена карап. 
— дигәнмен Кирәк бит. ә. гаиләбездә булмаган хәл. Әни, мескен, ул авып 
кызы. дини. абыстайда сабак алган хатын, мине дә кызгана, шәригать 
буенча ирнең хакы да бик олы шул, кызым, ди Менә үзең уйла инде, 
Зөлфәт Әтием ил күләмендә әһәмиятле районла секретарь булып эшләсен 
дип. Мәскәүдә Ваняларнын зур кешеләре бар дип, Ваняга аяк чолгавы 
булыйммы9 — Гажәп кызганыч, мескен иде ул бу мизгелдә. 

...Зеленодольскига автобуслар тимер юл вокзалыннан китә икән. Очы 
һәм ботаклары кыркылган, яна яфраклар жибәргән түгәрәк агач янында 
гөрләшеп торган парны күреп күпләр көнләшерлек иде. 

— Иртәгә киләсемне дә белмим. Еракка олактырам мин сине, барыбер 
кеше ясыйм чин синнән, рәхәттә яшәрсен, ди әти. Ничек рәхәттә яшим 
инде мин Ваня белән. Менә синен белән... — дип авыз ачкан иде Гадилә, 
автобус килеп тә туктады Чиләкләр, кечкенә бидоннар күтәргән базарчылар 
килеп бөгелде һәм ишекне яулый башлады. 

— Их, Зөлфәт, — диде Гадилә. Анын тавышында елыйсыны китерә 
торган, жанны телә торган үкенеч бар иде. 

Ул кисәк кенә: «Билемнән тот әле», — диде. Зөлфәт, аны биленнән алып 
үзенә якынайтуга, кочаклап та алды Гадилә, суырып та үпте, кып-кызыл 
булып тукталышка йөгерде. Ишектән килеп тә керде, автобус кузгалып та 
китте... 

Ул Гадиләне кабат беркайчан да очратмады. Ә гомер буе күрәсе килде 
ул зыялы, хисле, гажәп тә кызганыч кызыкайны 

Күңелгә Казан зурлыгындагы ташны салып, Гадиләнен ана томырылып 
караган күзләрен хәтерләп, иләс-миләс кайтты да апасының бакчасына 
чыкты, эшкәртелми калган җирне ярсып казырга кереште Ике сәгать 
эчендә казып, тырмалап бетергәч кенә апасы кайтты ла, эшне күргәч ах 
итте: «Менә ул безнең нәсел. », — дип такмаклый башлады. 

Татар теленнән дә «5»ле алды. Әдәбияттан да «5»ле эләктерде Нил 
абыйсы сынауны үзе алды әдәбияттан, язучыларның ижатын чагыштыруны 
таләп иткән сораулар бирә дә, дөрес җавап алгач, бераз тын гына утыра. 
Жавап бирүчегә бер дә комачауламый, кысылмый, акыллы гына, сабыр 
гына. Зөлфәтнең әнисе җиз иләктә он иләгән кебек, или инде. 

Ярата үз фәнен белгән кешене Зөлфәт. Белгән кеше бит ул һәр влбернсн 
үзәген, мәгънәсең тоя да. юк-бар сорау белән сине таламый 
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Нил Гафурович та, тимерче бәләкәй чүкеч белән кызган тимерне нәкъ 
кирәкле җиренә китереп суккан кебек, мәгънәле соравын «кетләтә 
аннан олы кувалдасын күтәреп Зөлфәт орырга тиеш Нәкъ ул күрсәткән 
урынга. Сукты Зөлфәт, лөрес сукты, ахрысы Нил абыйсы аның белән агтә 
иркенләбрәк тә утырды инде, гаиләләренә кадәр сорашып бетерде «Шәйхи 
ага Маннурнын туган җиреннән син, язганнарынны күргәнем бар. әчет бар 
синлә!» - лиле Нил абыйсы Моннан ла зур бәя буламы авыл малаена?1 

Нил абыйсының анын турында энесе Иллар белән сүз кузгатканын 
Зөлфәт белми иде, билгеле. Ә Иллар Юзеев әйткән: энесе Илсур да. үзе 
дә «Ялкын» конкурсларында җийделәр, берничә битле китапчыклары да 
чыкты Матбугатта да күренәләр, ятим малайлар, дигән 

Рус теленнән диктантны ла «5» легә язган Зөлфәтнен шатлыгы зур Ә 
Шәмсегаләм апасы аны да уздырып куана Өенә кем генә кермәсен -Менә 
авылдан энем килле, университетка керергә Шуннан -5» ле, моннан «3»ле, 
тегеннән «5» ле. Безнен нәсел ул, каракайлар, чибәрләр. • лип. гел бер 
монологны сөйли. Бу Зөлфәтнен шактый тетрәнүләр кичергән җанын.) 
жәйнен челләсендә эчкән салкын әйрән кебек рәхәтлек бирә 

Апасына иксез-чиксез рәхмәтләр әйтеп, эшләрендә булышып гур ниләр 
майтарып өйгә кузгалды Зөлфәт Автовокзалга төшеп билет алды да. очлы 
борынлы Мамадыш автобусына кереп утырды 

Сикертмәле таш юлга автобусның арткы саны дөбер-шатыр бәрелә дә 
коточкыч тавыш чыга. Салон эчендә авызга-борынга ту зли гула КИТ* ГОЧкер) 
төкеренү, көлешү, сукрану. Теләчелә автобус туктап хат атлы Юлчылар 
ашханәгә кереп капкатап та чыктылар Казан—Мамадыш маршрутының 
нәкъ ярты юлы иде- Инде өч сәгать кайттылар, ате дүрт сәгать к 
бар, үтәсе юл тагын ла начаррак Автобус, давыл вакытында өзелмәскә 
тартышкан караб сыман, чайката, төчкерә, зарлана, ынгыраша 

Менә, ниһаять, ул да кайтып җитте! Автобустан төште Урманчы Хәбиргә 
һәйкәл булып яшәүче каенлык, яфракларын лепердәтеп. аны СвЯШЛЯ НОВ 
Шәкерт кайта, югары уку йорты шәкерте, әле вузнын нинлне бит' Казыган 
тауга да элдертте Зөлфәт, тау башына утырып m a n акылына Күз салды 
Кайдадыр мотор гөрелди Күктә, якынла гына, тургай сайрый Ниндидер 
ганыш мон ишетеп таулап үрелеп каралы Әйе, ике йөх1әп чншмм с 
да, ул биш чишмәмен тавышын яхшы аера Берсе гомер буе суын NKM 
Чегән чишмәсе, икенчесе Сабан туе мәйданын кочагына кысып че гтереүче 
Бакырчы булса, өченчесе Таз Минни тавы каршындагы жнтмеш~СНХСӘН 
метр озынлыктагы КУПИ] чишмә оркестры ТӘШКИЛ ИТКӘН агып ята торган 
ray, Дүртенчесе моннан атдагы җәйлә ике ай буа юнгәр Күз* 
Трайт булса, бишенчесе биек тау башында утыручы ммфөтнен ШШЫЯа лл 
орынырга порте киткән Алмагач чишмисе кае И, агып га курсе 
ул Алмагач чишмәсе1 Көтүчеләр анын суыНВ маныл ипи ашы*. 1( I 
биштәрдә сел re бар Хикмәте ш> i чишмә суын я ипи ба i ана, IBM 
гүге I. канны сихвп юн tepen салкыная Локин ипиеңне, к\ I ачып 
арала гына гыгыл алмасан, ша) tan, ургы гып гөшкөн с) кь 
i.i ба гьпсларгв ри 1ык ите Ни салкын бел чишме суы, ә балыклар 
кайнаша Без белмәгән кикмоте бардыр Члмагач чишмәсен 
кайтканын к> i кырые бе ипме кояшка сикергән тамчысы 
. и м и щ сәлам бирә Юк, J I моннан күренми и\-т. инеш ярына 
карлыгач [ары киткергвндер. 



«Сәлам. Алмагач чишмәсе! Дөньялыкта бсдепме-белмиме кылган 
гөнаһларымны кичер, анын жәзасын булачак балаларыма, оныкларыма 
тайдырма \ллам>, — ДИП битен сыпырды Зөлфә! 

Казыган таудан йөгереп төште егет. Сәләхи гавына йөгереп менде. 
Сәлахи кабере бу тауны мәнге саклаячак. Ул кеше Мамадыш базарында 
күмер саткан, кесәсендә дулаган сыер кебек шашышам акчасына аракы алын 
чыккан. Әз эчкәнме, әллә күбрәк кителгәнме алла Казыган таудан төшкәндә 
аты чыгымчылаганны, Сәлахине инешкә капланган килеш тапканнар Дин 
көчле, шәригатькә таянган сүз закон булган, аны зиратка күмдермәгәннәр 
Тауга җирләгәннәр Бер уйласаң, гаепләнгән, башкаларга гыйбрәт өчен 
кылган гамәл Икенчедән, зурлаганнар булып чыга гугелме?! Ул елларда 
күмелгән кешеләрдән хәзер кемнен генә кабере билгеле?! Ә Сәләхи каберен 
бар да белә. хәтта ул күмелгән тауга да аның исеме бирелгән. 

Хәзер инде анын эчеп. инешкә капланып үлгәнен дә белүче аз. 
кызыксынучы да юк. Жир-Анага без барыбыз да баладыр, дип авыр сулады 
Зөлфәт. Әллә таудан ашкынып менү сулышына капты, әллә авылдашы 
Сәләхинен фаҗигасе җанына тидеме11 Ул үлгән, ләкин анын кайтуын 
зарыгып көтүче әнисе, хатыны, балалары калгандыр... 

Менә. ниһаять. Зәнгәр Күз белән дөньяны тынлап, чишмәләрнең җырын 
җанга җыеп атлаган дымлы сукмак... 

Сөенече эченә сыймаган әнисеннән бераз эләкте Зөлфәткә, бүген икеле 
алсам, кайтып китәм, икенче имтиханнан соң озаталар, дип уйлап хат язуны 
искә дә алмаган шул. Әй. сөенде инде энесе Илсур Ул да Мамадыш урта 
мәктәбенең тугызынчы сыйныфын тәмамлады. Инженер-физик булам, ди. 
Университетка керәм. ди. 

Рәхәт бит ул туган авылыңда! Сөйләшәм дисән. сүзе аякка уралып йөри. 
күрешәм дисән. әллә ничә кул сузыла, үбешәм дисәң... Анысы да табылыр 
иде. кы шар богә бөгәрлек, дип әйтергә ярата авыл егетләре. 

...Беренче сентябрьнең кынгырау бәйрәме күңелләрне җилкетте дә. 
яна уку елына алып та кереп китте. Аның сыйныфындагы малайлар-
кызлар сизелерек калыккан, кояшта каралган һәм тәртипләре дә җәйгечә. 
күбәләкчә иде Тик шулай да тормыш җайлы бара. инде бер ел буе дус-тату 
яшәделәр Җитмәсә, быел алар бергәләп колхоз басуына бәрәңге чүпләргә 
ла чыгасы. 

Юк. абыйлары алар белән бәрәңге чүпләргә чыга алмады. Аны Казанга 
чакырып алдылар, университетка кабул ителгән егет һәм кызларга ин беренче 
вәгазьләрне җиткерергә, уку. эшләү тәртибен аңлату өчен җыйдылар Бик 
бәхетле чагы иде Зөлфәтнең. Авылда күпме гайбәт йөрде бит анын укырга 
керү-кермәве турында. 

Егетләр күп түгел. Балык Бистәсеннән Раиф. Балтачтан Рәфыик. Арчадан 
Радик. Төмәннән Илдус. Чүпрәледән Рәшит һәм Харис. Кызлар күп инде. 
анысы. Гадилә генә күренми Ике атна буе университетта укыдылар Кышкы 
сессиядә имтихан, зачет бирәсе фәннәрдән лекция тыңладылар. Мөхәммәт 
Мәһдиев тә үз фәненнән сораулар бирде, фольклор буенча кыш көне 
зачетмы шунда Сораулар бирде дә икенче көнне лекциягә керде: 

- Кемнәрдә мин биргән әйберләр буенча сорау бар? — диде. 
Авыл оялчанлыгы баскан малайлар-кызлар бу чибәр кеше алдында 

тагын да бөкрәйде, үзләре дә сорау билгесенә әйләнде. Аудитория озак 
кына тик торды. 
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— Сау булыгыз! 
Мөхәммәт Маһдиев портфелен күтәреп чыгып та китте Ул камыр 

ашыккандыр..- Ә алар... авыз ачып калдылар Бу — чираттагы саба 
( ораганны-төпченгәнне, димәк, үз фене белән кызыксынганны яр 
HKSH монда, нәкъ авыл мәктәбендәге кебек 

Өченче тапкыр ла керде Мохәмч.н .шыплары Фольклорлап лекиия 
укы ил Лекция башыннан мәзәк соиләп. >кыр такмаклап. бәет КӨЙЛӘП 
кереп китте Соңгы мәзәген сөйләп итектән чыгын киткәч га а я алар 
көле, шаркылдый иделәр. Бар икән кешеләр! Бай икән > i беэнен калыкяыи 
фольклоры' 

Рөшш белән боткалары пеше Зөлфвтнеи Аны» Нагорный биеге* 
милиционер абыйсына кунакка бардылар, су коендылар, кейм • 
фотога гөштелвр. 

иэлфөтнен Равил абыйсы фатирына на бергәләп парлылар Кешеләрне 
үзенә жв геп итү, җитезлекомтылышы бар иле б) егеттә Аннан \.i кыфетка 
Чугфөледөн, Балтачтан, Арчадан хат та азачак әле 

Яшьлек! Ленин укыган университетны айкап Пересен cam! I орурлык га, 
нишләп без дә укымаска гиешәлв гуган җирдәге б) мәртәбәле ai 
лип i.) уйлатасын 

Алар инде профессорлар Диләре Тумашева, Хатип Госман, Мәкамме] 
I айну шинны .1.1 белә 

Алга габа искиткеч белемле, күренекле гөнкыйтьче, сугыш инвалиды 
Ибраһим ага Нуруллин, доцет Нил Юэиев, кия Мөяштов, Флера 
Сафиуллина да лекция укыр Аварны иярчен җөмләләр, гурм вен кыек 
сөйләм белән җәфаларлар Ләкин гуган гел, әдәбият серләренә ишек 
ачылыр 

Решил белән университет китапханәсенә оеш кер 
йөрткән, мәгарәле > юк китапханәгә ia Нәрсә |әи icp гыя ia в 1мыйча келә 
баш игач, әле аларны -к\ (алыннан куып га чыгарыр пф, чара* ы i шктяи 
\ •; [ере чьп ып йөгерер 

Китте шуннан имтиханнарга әзерләнү ачеи китаплар алу, гаш) 
Китапханәара абонемент аша Нурфнга апага кайтартып, имтихан, 
вчел ирга әзерлаиү, әдәбияты гына ia ничә герле икән б т Беренчедән 
борь ишан, урта ки ырлар, аипме китә шунда Хетта бер гасырн 
алганнары ца бар Мәсәлән, унтугы ашчы гасыр ә шбияты Гатара 
ру< әдәбияты, coeei әдәбияты, СССР кавыклары әдәбияты, көнбатыш, 
көнчыгыш, Америка һем дә Латин Чмарнкась Ъзия Кфрш -
вдебияты Проза, поэзия, цраматургия, гөнкыйть калык авыз иҗаты һәм 

1 р |л әле бер әдәбият кына Язмасы бар еләбиятнын, гелдөн-телгә 
йөргәне бар икән Баштабарысы вбиккурампы Реши кенә беркайчан 
ла гөшенке гсккө бире we к 

Кимерөбе i аны! w ie 
Һәм \ i әйткәнчә 6j i П.1 ia 
Бер чемодан китап алып капмы taiupei 
Кышкы сессия 6i исы гыйнвар ае хәзер килеп китә! i Ике» . 

кибәрәсе имтиханнар ючеткаезерләнесебар 1Сонтрольэ1 
вакыты билгеле, китапханече НугхрьЛи алкы белән исемпекләрж 
Казанга кирәкле китапларга сора) ю җибәрделәр Өч i ендә канчан 
,1.к укыйсын капчан кире җибәрәсен әле Китаплары ,.и,. киләләр 
a, м юк 1ө [фал көн (ә юк яшә> гөртибе кер! ге I юкке 1ен ю шрысланды 
хәзер ин ie шимбә көнне генә к пика чыга, кичке уен б) пан u , ына Кино,. 
,а менми Кенгә өч гашсыр йөгерүен гаш иыады, анысы мәҗбүри 

К и п , шуннан \иы. югары ук) йортында укучы и т . кайбер 



вазифалардан азат иттеләр һай ул мәктәпнең бетмәс-төкәнмәс илләре! 
Чанга командасын шөгыльләндер үл өр Ярый әле жинел гәүдәле очып кына 
йөри. вакытны лөрес бүлә. Өйдә лә берүзе бит. әнисе юлда йөри Жи i мөсә, 
шесе Мамадышта укый 

Зәңгәр К\ шәй хатлар агыла гына. сагынуы гашып гора Япон жырын 
җырлап бәйгедә дә җиңгән Япон жырын җырлап йөрсә, Япониягә дә алып 
китерләр әле Бигрәкләр дә чибәр инде ул кызыкаи' Аны күрмәгәнгә дә ел 
ярым вакыт \зган... 

Укырга чакыру килде. Арыган иде инле аны көтеп студент. Исемлектәге 
бер китапны калдырмады, укыды. Сорап язган китаплары ла килде. 
Нурфига апасына рәхмәт Ике контроль эш тә вакытында җибәрелде Яңа 
ел бәйрәмен яхшылап үткәрделәр дә Казанга китеп барды 

Биштәрендәге ит май каймак та кеше күтәрә алмаслык иде Шуның 
өстенә күпме китап, дәфтәр, кием һәм дә яшәр өчен кирәкле вак-төяк. 

Сагынышканнар бер-берсен беренче курслар. Егетләр гел бергә 
Төмәннән, аксап-туксап булса ла. Илдус абыйсы килеп җиткән Бик тә 
староста булырга омтылучы Харис та күренә. Мишәр малае. кыю. үзе 
белмәгәнне дә авыз тутырып сөйләшә, очлап чыга алмыйча буталып кала. 
Бе 1 ми 11ӘТНен каймагы, дип тә җибәргәли. 

Фонетика буенча беренче имтиханнан ук. авазларны дөрес әйтмәгәнгә. 
Харисны куып та чыгардылар. Юашланды малаен. Зөлфәт белән Рәшит 
янын II сырпаланып йөри хәзер. Бигрәк тә Зөлфәткә сылана, чөнки ул 
барсын да укыган, бөтен билетка да җавабы әзер. Лекция вакытында 
укытучылар куйган сораулар да аны куркытмый Кызлар, нәрсә булса да. 
аннан килеп сорыйлар 

Зөлфәтне гаҗәпләндергәне шул: контроль эшләрне җибәрсә дә. 
әдәбияттан хәзерлексез иде Рәшит. Үзе: -Район гәҗитендә эшләвем 
сәбәпле, бер лә укып булмый, гел юлда». — дип зарлана. 

Раифны имтиханга кертмәделәр, чөнки ул контроль эшен тапшырмаган 
\<и [өсен тапты тагын Зөлфәт белән икесенең дә фамилияләре бер Ип 
башта мин керим әле. малай, лип сорый да кереп имтихан биреп чыга. 
берзаман Зөлфәт керә. 

— Сезне имтиханга кертмим. — ди укытучы. — сезнен контроль эшегез 
тапшырылмаган 

— Тапшырылган, менә рецензиясе. — дип Зөлфәт зачеткасы эчендәге 
кәгазьне атып күрсәтә. 

Ә Раифнын инде зачеткасына да. ведомостька да билге куелган Эш 
куга, койрык сыртта дигәндәй. 

Хәзерләнеп баргач бик җиңел була икән ул сессия. Укытучылар бик 
белемле һәм шуна күрә таләпчән дә Сессияне бик яхшы тапшырып. 
җәйгесенә сораулар, контроль эшләр алды. элеккесеннән дә күбрәк китап 
төяде, күпмесендер почта аша үз исеменә посылка итеп салды. Мамадышка 
самолетта очарга исәбе 

Тагын атнанын биш көнендә дәресләр, класстан тыш эшләр башланды 
Зөлфәт арыган, ләкин укучыларын бик сагынган икән Беренче сессияне 
түгәрәкләп кайту ана көч биргәндер. 

Яшь чак. ул ару-талуны белми, күктән йолдыз чүпләгән мизгел. 
Жыр укыта бит әле Дөньяны начар якка ияртеп китмәслек кенә 

ЖЫрлый ла Ләкин гармун уйнавы ташка үлчим Кирәк булгач игынгырдата 
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инде. Дәресләр ярыйсы гына бара. Уйный ла. җырлап та күрсәтә Бер 
көнне дәрескә завуч керде. Кермәсә дә ярар иде дә Белә бит инде бетгеч 
түгеллеген. 

Укучылар җырнын сүзләрен лә ятлаган, чартлатып сөйләп тә бирделәр. 
бергәләп җыр ran та алдылар. Әйбәт чыга. Зөлфәтнен кәефе күтәрелеп китте 
Ләкин 1авучнын дәрестә утыруы үтерә иле. 

Яна жырнын сүзләрен язып өйрәтә башлагач, кауша) үзенекен итте 
Үзе җырлап күрсәтте, булдыра Менә ул уйна) өчен кулына гармун алды 
Каешын киде дә беренче телне таба алмыйча интекте Уйнаганда гармун 
телләрен бутап бетерде. Завуч кычкырып колеи җибәрде Ана укучылар 
кушылды. 

Үтерде бу дәрес Зөлфәтне 
Мәктәпкә яна укытучы килде Институт бетермәгән, беркайда да 

укымаган, әле армиядән генә кайткан егет Солдат киеменнән йөри һнм 
мәктәптә армия тәртипләре кертә башлады, чөнки әле \ i муштрадан 
айнымаган или Малайлар тәртипле, гакин I a 1 юм абын шры бик галөпчөн 
иде шул, хәтта арттырып та җибәрә. 

Тәртип бозган малайларга, бигрәк гә ис кереп, кызлар итәгенә ку w 
төшеп чәч үстерүчеләргә авыр коннәр килде Математик, әз генә rad 
да, егет кисәген эләктереп ала ла. чәченә машаидан бат 
машинка белән юл ясый. Бу бер ел шома гына барды Укытучыларнын 
кайберсе Г.пл.шнен мондый кыланышларым иклыи. кайсы ко ы 
Зөлфәт каршы чыкты, Гәллөмнен үзенә дә әйтте Идән кишрырга 
сон алып калсын, ди инде. ә һәрдаим чәче белән горур шнып йөрүче үсмерне 
ни очен шулай хур итәргә1 Матур булырга тырышу ч.\ [армыни Кы ларга 
игътибар итә башлаган егетләр әйбәт укый, гәртипле б) п \>лр актан и 
матуррак күренергә тырыша. 

Беренче бәрелеш Зөлфәт классында б) |ды Беркөнне укытучылар 
бүлмәсен шакыдылар Ишеккә барса Нурулла 

Абый' Класска керегез әле, -\^i,i Галләм абыЯ белән Мшшәхмөт 
сузыша - ди. 

Йөгерделәр коридор буйлап Класста ике өч кенә малай калган Кызлар 
кая киткәндер? Гәллөмнен бер кулында чәч в rj машинкасы, икенче м IN 
беЛӨН МИННӘХМӘТЖ буЫП ГОТКаН Нилек ГӨ булса малаЙНЫН башына 
машинка беЛӨН пеләш нелмакчы. ЛӘКИН МИННӘХМӨ! бик КаТЫ каршылык 
күрсәтә, математик берни да майтара алмый 

Зөлфәт йөгереп килеп Миннәхм е гуктатырга гәртипка KKI 
маташса a 1 у и кебек итим үскән гадел юкне яратучы 6j ы • 
икәнен гоя Җитмәсә укытучы яклы да б\ гырга кирәк бап а к к. 
ниче» гсрасы боларны?! Парталар кыегаеп бүлме уртасында -
Ю M I ш 

— Миннөхмәт,б) нишләвен? 1\к ксынмы ioa*ni?! азш кычкырган 
клас( җитәкчесенә м лай 

— Абый. бөтен с} егезне гынлыйм 11) 1 ошагыз, гакии кәзер гынламыиы 
- дип кычкыр ИТ 

Амын юңгөр күзендәге нәфрәтне күреп, иэлфәт инккамы 
Керыл булмый, Галләм белән Миннәхмә! идәндә гәгәриләр Кий.и 

Миннөхмәт I s I [вм к) гыннан чәч 113 машинкасын i 
МатематИКНЫН үЗСН ЧИТКӘ бЫрГЫДЫ Ш машинканы стенага шинын коч 
бе бәрде машинка бүрәнәдән пылыл клаа гактасын тиште 
н.иеп кал I Li Ә Миннәхмә! чытып йөгерде 

\i шсак 1МЫШ1Н Кешегә ләксә утерей к шпуя 1ады кшфв 
вакый! i пи сон мәктәптә маңгайга пеләш яса) гуктады 



Читтән торып укуны «бетле тун» — дип дөрес әйтәләр икән Яңадан 
контроль эшләр эшлисе. Казаннан китаплар кайтарасы, адарны укыйсы. 
истә калсын өчен дәфтәргә эчтәлекләрен язасы бар. Бу кирәкле ләкин 
газаплы эш Дөнья әдәбияты океанына керә бара Зөлфәт. Әйбәт язучылар 
бар. әле бит ул анарны русча укый, тәрҗемәдә. Үз телләрендә укыса, гел 
икенче булыр иде. 

Менә энесе дә мәктәп бетерә, анын укырга керәсе бар. Шәп укый, керер. 
Алла боерса Абыисынын бурычы инде аны укыту. 

Тагын сессия якынлаша Килсен, әйдә. Ул атнага ике көн ял итә. Бер 
көн ял ана укыган өчен бирелә, әзерләнеп бетә. житешә. Шимбә конне 
генә клубка чыга. Үзен бик кырыс шартларда яшәтә Зөлфәт. Укыйсы, кеше 
буласы бар. нихәл итәсен. 

Эштә тәртип, чангы командасы өч тапкыр район ярышына барды. 
өчесендә дә җиңле. Нурулла ике километрлы дистанциядә чемпион булды. 
Шунысы гына да ни тора! Үзе фанатикларча шөгыльләнгәч, җаны-тәне 
белән спортны тойгач, чаңгычыларны ничек әзерлисен белә. 

Әле көмешчишмәлеләр белән ярышырлык мәктәп командасы юк районда. 
шәһәр мәктәпләре дә. хәтта, спортчыларны сайлап алу мөмкинлекләре бик 
зур булса да, даими җиңеләләр. Күрсәткечләре түбән. 

Май бәйрәмнәре якынлаша. Әй, Зөлфәтләр укыганда кызык уза иде 
ул бәйрәмнәр: ачар мәктәп яныңда дүрт кешелек колоннага тезеләләр, 
байраклар, кәгазьгә, ситсыга язылган чакырулар күтәргәннәр. Шарлар 
тотып авыл урамын әйләнәләр. Колонна башында бер кулына кызыл папка 
тоткан Салих абыйлары. Үзе озын, үзе таза! 

Бәйрәм тантанасыннан дәртләнгән директор эре атлый, вакыт-вакыт, 
укучыларны артта калдыра. Кинәт дәһшәтле тавыш белән кычкырып җибәрә: 

— Яшәсен Беренче май - Бөтендөнья хезмәт ияләренең бердәмлеге 
көне! Ура-а! 

Укучылар: 
— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра! - диләр дәррәү. 
Арттан баручы башлангычлар тыр-тыр йөгерсә дә, җитешә алмый. Ә 

директор шулкадәр дәртле, ул бернәрсәне дә абайламый. Авылны ду китереп, 
бәйрәм тантанасына күмеп, урамнарны шаулатып әйләнеп кайталар. 

Һавада чыр-чу, шатлык бәргәләнә. Мәктәпнең тынчу һавасында 
гомерләрен уздыручы укытучыларда рәхәткә чыккан. Монда инде түштәге 
берәр сәдәфне дә ычкындырып җибәрергә була. Сүз дә юк. Директор, завуч 
ишетә күрмәсен, дип тә куркасы юк. 

Зөлфәткә университеттан түләүле чакыру килде. Димәк, контроль эшләр 
уңай бәяләнгән. Ул инде, нигездә, матур әдәбият китапларын, дәреслекләрне 
укыды. Берничә махсус басманы Ленин китапханәсеннән алып карыйсы 
бар. Анысы инде сессия барышында. 

Ял акчачары алып. өйдәге эшләрне караштырып китәргә иоәбе.Быел энекәше 
дә урта мәктәпне бетерә. Алтын медаль алыр микән, әллә көмешнеме? 

— Кайгырма! — диде ул энесенә. - Сау бул да, бар бул! 
Быел Зәңгәр Күз дә урта мәктәпне бетерә, кая укырга керим икән дип 

баш вата. Зөлфәт кебек бер ел ял итәм, әбиләргә кайтам, дигән хагы килгән 
иле. Нәкъ Зөлфәт сессиясен бетереп Казаннан кайткан чорга, печән остснә 
туры килмәгәе. 
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Ә бүген Көмеш Чишмәдә яулык җыялар Авыл ТҮЛЫ КҮНӘК. Ул кыэларнын 
кара чәчлесе дә, сары чәчлесе дә җитәрлек Шәһәр кызлары бит алар, 
1ӘВЫКЛЫ Бар кимчелеген яшерә белә, затлырак киенә Авылга к\ и ң 
башка чалынмагае киемнәр киеп кайта. Авыр эштән изелмәгән, биленен 
нечкәлеген, к а ш ы н ы н кыйгачлыгын көненә к ы р ы к тапкыр көзгедән 
тикшереп торучы Чибәркәйлар 

А в ы л н ы н Т ү б ә н очында да, Ю г а р ы очында да тальян тавышы 
яңгырый 

Сукыр урамда, капка төбендәге утыргычка чүмәшкән дә, Куян Хөсәене 
тальянны ялкау гына тарта, ләкин көе ургылып чыга, җырлап га җибәрә 

Зәңгәр күлыөклөрнеи ин юш ирем 
Җилләр ала, җилләр тарата. 
Яшьлек бит ул, дустым, шуны онытмагыз. 
Ул саф йөрәкләрне ярата 

Куяннарнын нәсел ишле, баласы-чагасы. коласы-кодагые, кисенме 
ХаТЫНЫНЫН абыйсы Гыйлаҗетдин дә шунда Үзе бер Сабан туе Аннан 
ике өйне генә утасын. 

Болыннан яна чабып алып кайтылган печән ишегалдына кочак кочак итеп 
iap.in.in куелган. Анда тукранбаш. ЧЫПЧЫК башы КВДӨр <мф жилвл Печәнле 
арбага кожанын җөен куйган ла. Масула Ибрае да тальян сьшыра Моңлана 

Абыкаем, син икәнсен 
Күрмәдем килганецве, 
Кара miiii.ipi .1 OMII.H.IM 
Аерылган көннәремне 
Без aii.u.iii малай түгел. 
Без мондый малай гүгел, 
Кая барсак та ярыйбыз 
К'ч гөргөн калай гүге i 

Шулай кая барса ла яраган, фашистларны ХИНСЛ кашкам фрокГОВИ) 
җиффөрө, хирурглар пычак белән тураклап бетергән теней кай i 
чәнчүенә дә карамый, көне шундый! 

Ибраһим абыйлап бер бакча киплек- ВТЛЯ I.) гЫКрЫКТШ Кулаклар 
урамына мен 

Әнисләр, бөтнекләр үскән ишегалдында 17 яшеннән сугышка киткән 
пулемет күтәреп йорган Барый абый мои i.ina Үзе очен ген 
ла җырлый: 

Әй кара каш. кара к̂  i 
Әйтмим, җаныем авыр Щ < 

БарЫЙ абыинын орынып ю р м и күрШЙОа М и р г а н и |6ЫЙ I 

сиптерә К ы н а н 

\ фа ю i гары пыяла, 
Таш булса, ишмас и ic. 
Яна минем йаракиаам, 
i ип булсаң, и ш к а и 

\ i щ фронтовик Бүген ачылмалы тарәэөсен үгео барган tap ш 

ача. оер ик,- о I үтә яба, -ипш\ гагын пц ш ! 

http://iap.in.in
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Кллаклар урамының Норма авылы очында Минегаяз абын. аны авыл 
халкы Мыягаз лип йөртә, озын көйләрне сыздыра, гел зиратка карап 
уйный Хале авыр. каты яраланып кайткан кеше. Ә зират күзенә кереп, 
чекерәеп тора. 

Аннан ике генә өй өскә менсән, Куян Сәхие малае Миннәхмәт баян 
сыздыра, монысы инде уйный да, менә дигән итеп җырлый да! Монлы 
егет. бәхете булыр микән?! 

Аю Гаяннары урамында тумыштан сукыр егет, авылнын искиткеч 
талантлы гармунчысы Зөфәр абый Закиров репетиция ясый Кулына баянын 
ала да җырлап җибәрә: 

Без ребез таз идек. 
Әстерханга баш идек, 
Алты хатын, җиде кызның 
Күз өстендә каш идек. 

Яке урамында Хәсбәтулла абый уйный, Сәлах Миңнулласы бии. Аннан 
Яхин Рәхимулла гармун сыздырып җибәрә. Күршеләре, клуб мөдире 
Хәсәнов Вәккәс абый баянын ачып килгән, алдына сала торган бәрхет 
җәймәсен дә калдырмаган. Ул инде кыяфәтенә китереп: 

Кая гына китеп кайларга бармадым, 
Сагынып кайттым Иделем таңнарын... — дип сыза. Үзе чибәр, үзе сөйкемле, 

чын сәнгать кешесе инде Хәтер генә чаналы. Мамадышка барасы булса, 
бармактарына гел жеп бәйли хатыны Нурфига апа Бүтәнчә оныта Вәккәскәе. 

Бераз өскәрәк менсән. юкә төбендә Әскәров Нурислам уйный, ул 
кырламый, ләкин көйнең коесына төшә инде. 

Менә Аю Мөгьтәсе дә гармунчы булган Сугышта кулын калдырып 
кайткан, әле шул килеш тә. Йөрәген басу өчен. көрәшкә чыгып газаплый. 
Элек көрәшче булгач, нишләсен?! 

Бакчабаштан бер бакча аста гына Әбрар абый ике рәтле гармунда 
сыздыра. Әллә анын гармун тавышын ишетепме, Әхәт абыйлар урамынын 
чирәмле юлыннан Рифкать абый атлый. Кулында хромка. Ай-яй сыздыра 
Үрнәк авылыннан Көмеш Чишмәгә укытырга килгән егет! 

Ә Югары очка борылсаң. Шәһәр Рәфәгате үзе уйный, үзе җырлый. 
Үзәктәрне өзәр өчен туган бу Городской! 

Көрәшче Рәхмәтулла абыйга да кирәк микәнни сон ул тальян тарту?! 
Анын бармагы берьюлы ике-өч телгә басмый микәнни? 

Югары оч урамынын ин соңгы өендә Хәсән абый тальян елата. 
Умарталар, күәсләр, май язу машиналары, гөбеләр, тагын әллә нәрсәләр 

эшләүче Аксак Хәсән абый да моңлана. Анын да күпне күргән йорәгсн 
Сабан туе җебеткән. Ул капка төбендәге утыргычка кунаклаган Малае 
Габделхәй исә тальян гармун алып чыгып биргән. 

Урам тулып яулык җыючылар килә. Чиләкләр йомырка белән тула да, 
авыл Советы бинасына озатыла Егетләрнең муенына яшь киленнәр чиккән 
чәчәкте-чуклы сөлгеләр, затлы озын буйлы ситсылар уралган. Бу озын 
ситсылар — читтән кайткан затлы кунакларның затлы бүләге. Кулъяулыклар 
дистәләгән, йөзләгән! Күп шул Көмеш Чишмәдә кызлар. Сабан туена 
кулъяулык чигеп бирмәгән кыз кешемени соң ул?! Әле кызлар исемлегенә 
эләкмәгән чебеш кенә Моны кызлар үзләре дә, егетләр дә белә. Менә 
нәрсә өчен сөлгеләргә, ат дилбегәсе озынлыгындагы ситсыларга «урра!» 
кычкыручы егетләр һәр кулъяулык өчен дә шул ук йоланы үти. 

һәр кызнын Сабан туена бүләк иткән аллы-гөлле кулъяулыгына рәхмәт 
әйтеп, «ур-ра-а-а!» кычкыралар. Шул минуттан кулъяулык чигеп бүләк 
иткән кыз кеше рәтенә керә. 
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Авыл олы шул Көне буе җыялар яулыкны Кайсы кеше өендә тлры 
килми Икенче конне тагын ярты к ө н . көндезгә кадәр җыялар Көндездән 
сон авылда Сабан туе башлана. Иртәгә тагын көне 6j 

Кемне генә күрмисен дә, нәрсә генә эшләп йөрмисен ул Бакырчы 
чишмәсе яныңдагы болында Танышулар, табышулар, кавьптларны шушы 
бәйрәм хәл итә дә инде Әллә кайчангы вакыйгаларны искә алып, ша\ -гөр 
киләләр. 

Багана өстендә капчык сугышы бара Авылда ин әкрен кеше саналган 
Куян Хөсәенен менгән берсен бәреп төшереп кенә тора Колхоз эшенә 
генә әкрен ул Чалбар сәдәпләре чишелеп беткән, аннан ак ыштан күренә 
Берзаман ак ыштаннан «нәрсәдер- чыгып атына башлады К\ин Хөсәенен 
бер селтәүдә бәреп очырасы баһадир СПЯ ак ыштаннан чыккан нәрсәне 
абайлап шаркылдап көлә башлады Шул алын «язмышын» хәл итте лә' Куян 
Хосәененен саллы капчыгы җиргә мәтәлдерде Капчык сүгышын к 
бар кеше сыгыла-бөгелә көлә. кемдер, яна кием кигәнен дә онытып, 
чирәмгә егылды... 

Куян Хөсәененә дә анын җинүен алкышлаган халыкмын сәер ЮЛ 
җитте бугай. Ул ак ыштаннан чыккан нәрсәсен күреп алды ш 

— Монысы да чыгып тора тагын, нш-зһе, — лип Сабан туен күрергә 
чыккан нәрсәсен ак ыштанына шудырды. 

Иогерештә беренче килеп, кайсыдыр киленмен ЧӨЧӨКЛе-чуклы Св песен 
тектерде Зөлфәт. Шиповка кигән, старт алырга юрган имкрөт янына 
колхоз рәисе Зәкәрия абыйсы килеп бер саллы ботинкасын, бер киле 

— Әйдә. барыбер йөрәген яна бит инде. марафон йөгергән кеше бйл син 
- дип кыстаса да, өченче талкыр ботинкасын к и м и 1әкөр i< 

— Сине җинмәсемне беләм. кәкә. йөгерешчене адымыннан! бәге иөн 
аягы хасил иткән почмагыннан таныйм Менә шул почмак ал 
берничә сантиметрны өстәп барса, кешене куып ҖИТӘ . U M I . I I I U . I H Ярар, 
көч биреп торырмын, минем өчен лә йөгер, наным, - лип oi.ni.in калган 
иде. 

Килүгә ҖИЛКӘДӘН кш ып 
— Ярый әле бармадым, артта калып. Бакырчыга турыга гына гошкән 

булыр идем, — дип янган йөрәген ШӘЙЛӘП Гв к и п е КЖӨрИЛ 

- Рәхмәт. анем, матур, жинел йөгердем 
Икенче конне in .тфәз Казанга китеп барды 

Китапханә залында укылмаган китапларны яшен тизлегендә кар i 
көнне өчәр-дүртвр пар лекция гынлыйсы имтихан шчетлар 

Лекпин \кырга профессор Хатип Госман керә Үэенен татар шигырен 
гикшергөн китап шрыи таратып сала Гатар шигыренда сай » ачык каоек 
кайда ябык иҗек Вертикаль кисе юш iep рифма кабап •) tap урманына 
шып кереп адаштыра Урман булгач кайчан чәчәге кү| 

сон ионын? иш көткән чынар рефренга ran ы ш\\ буксовать ите 
башлый up 

Ха гни Госманү ie ырып ерып чьи ар \ i HIVH.I ia фән юк горы Профессор 

ә менә ki.iu.ip tin, i урманда кала Берничөее имтихан вакытъ 
өбуярамый кышка түләүсез чакыру килә Укыткан мәктәбендә н 
менә Фәлөнова сессиясен гапшырып кайтмаган, пиләр Хатип агага кышкы 
сеа кадәр имтиханыңны бирмәсен щ i п юүсез чакыр: 

41 \ I R . т ы н а уКЫП ЙӨрНССН Әле К а й т а о.фып-каш ип ЙӨрврГв күпме 

iUKi.il ЧЫ1 ЫМ \\ «Ы к к кирәк 
Йөрер ИДе И0ЧНИ1 МрКеНӘеП, к ы ш к ы ^\^ит,> икс ӨЧ КОН i 

http://umi.iiiu.ih
http://oi.ni.in
http://ki.iu.ip
http://iUKi.il


башкарасы, йөзләгән китап укыйсы, өч имтиханга, ике зачетка әзерләнәсе 
булмаса. Бар шул менә. Ни Хатип Госманнан котыла алмассын, ни кышкы 
сессиягә тиешенчә әзерләнә алмассын 

Рәшит Балтачына комсомолда эшләргә күчкән. Күчүен күчкән, иәкин 
барыбер юньләп әзерләнә алмаган. 

— Әйдә. сөйлә әле, — дип Зөлфәтне сава гына 
Лекцияләр бара. 
Гомерен Ватан сугышы чоры шигъриятенә багышлаган, Фатих Кәрим 

иҗатын тирәнтен өйрәнгән Зәет Мәҗитовнын тавышы җанга ятышлы Җылы 
тавыш белән шигырьләр укый. Һәр студентка, беләме, әллә белгәнен әйтергә 
авырыксынамы, яки бөтенләй белмиме - кеше итеп карый Зәет абыйлары. 

XX йөз башы татар әдәбияты курсын алып баручы Ибраһим ага Нуруллин 
- сугыш инвалиды. Таяк белән йөри. Ләкин аның эрудициясе таяксыз. Ул 
белмәгән әйбер юктыр. Тукайны сүтә-җыя, тыңлаучыны Тукай заманына 
алып китә, Тукай рухы белән яшәтә. Әдәбият теориясен бирү буенча 
ана тиңнәр юк. Бу кырыс кеше сине үзенең белеме белән сискәндерә, 
бер артык сүз кулланмый. Тыңлаучы дәрәҗәсенә төшеп очсызланмый. 
Киресенчә, якаңнан, җаныннан эләктереп, сине күккә күтәрә, ияртеп 
алып китә Лекциянең бер минутын да әрәм итми, башкалар кебек аңа 
лекция кәгазьләре актару, портфелен барлаштыру кирәк түгел. Алары да 
бар Ибраһим аганың һәм тиештер дә, ләкин ул моңа мохтаҗ түгел. Ул бер 
ноктага төбәлә дә, сөйли, әйтерсең лә, Тукай белән янәшә атлый. 

Рәшит тә: 
— Да, малай, кешенең менә мондые да була икән! — дип куйды. 
Сессия беткәч, Рәшит туган авылы Борбашка кайтырга димләп 

аптыратты. 
— Кыз кайта укуын бетереп, ачуланма, малай. Киләсе җәйне сездә, 

аннан бездә каршылыйбыз, — дип көчкә ризалатты. 
Рәхәт инде җәй көне, автобуска утырасың да, кайттын-киттен 

Мамадышка. Юл уртасында котлет кыздырып Теләче көтеп тора Аңа кадәр 
өч сәгать селкенәсен дә, Казанда ашаган ризыгың коелып бетә. Теләче 
котлетлары бик ярап куя. 

Мишә елгасын кичкәндә Сабага кул болгап аласын, кемдер Әбде 
урманының гүзәл юкәләрен күрергә ашкына. Күрерсең, бер сәгать иләнгәч, 
сәгатенә егерме чакрым тизлек белән тибрәнгәч. 

Әнә, Никифорово да артка таба йөгерә, Сәртек шәйләнә, Ишкинсң 
ашханәсенә кереп чыгар мизгелләр якынлаша. Сулда Тау Иле, бераз баргач 
Әҗмәк күренә. Икесе дә кечекирмәнлеләр нигезләгән авыллар. Юл үргә таба 
менә, инде Кече Кирмәннән егерменче елларда аерылып чыккан Хәсәнша, 
Өләүкә авыллары каршыга йөгерә. Алпавыт Алкин кызына бүләк иткән Кыз 
урманы унда кала, хуҗасы исемен йөртүче Алкин урамына килеп керәләр. 

Зиратлар авыллар белән мәңгегә янәшә. Ак Чишмә, Иске Завод авыллары 
күренә. Тиздән анын төшәр вакыты та житә. Әби патша юлынын Комазан 
урманчылыгы турына төшә дә авылга юл тота. Аны ай буе көтеп зарыккан 
туган җирнең кайнар сулышы монда да сизелә. 

Юлда йөкне җилкәгә биштәрләп йөрергә өйрәнде. Ике кулны селтәп йөрү 
зур бәхет ул. Кесәсендә беренче курсны бетергәнлеккә белешмә. Такташ 
әйтмешли: эшлисе эш инде эшләнгән. 

Быел да алар гаиләсенә бәхет ишелеп килде. Сипләгән өйдә яшәсәләр 
дә—үз өйләре. Сыерлары исән-сау бозаулады, майлы, катыклы итте. Печән 
өстенә әнисенен кыяры өлгергән. Сарыктыр, тавыктыр, каздыр үрчегән. 
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төзәләр 

Энесе Ленин укыган университетның физика факультетына \ кырга керле 
инженер булачак. Менә Зөлфәт беренче курсны бетерде Алла'боерса, энесе 
белән бер елны К Д У н ы тәмамларга исәпләре Читтән торып алты ел УКЫЙСЫ 
шул анда. Әйдә, ул эшләр, энесенә ярдәм итәр Укысын гына' 

Бәрәнге күмелгән Әнисе каралты-кура тирәсендәге карт кычытканны 
урып сәндерә төбенә җәйгән Тычкан йөрмәсен өчен шулай эшләнә ул. Хәзер 
мин.) печәнне чабасы, киптереп ачып төшәсе. Анысына Хәбыйк Мулласы 
булыша инде. һ ә р елны шулай бит. Ул боек атчы Андый ai җигүче юк. 

Әле урманчы печәнен чабып бетермәгән икән. Кулга ике чалгы тотып. 
әниләре гөйнәп биргән ризыкны эләктереп, елгага киттеләр Саурыш 
елгасыннан, Хәсән чүннигеннән печән кырдылар. 

Иртүк ЧЫГЫП киткән егетләр дөнья кадәр печән әзерләде, әле тараттылар 
да Печәннәре икенче көнне кичкә кипте, шыгырдап горгал бер йөк 
печәнне сәндерәгә алып кайтып өйделәр Гел юктан кергән байлык булды 
бу. Өйдә эшләр менә шулай, туктале, Йөрәк ни iepe дә бар бит Кайткан 
көнне болай булды. Күчтәнәчләр белән алма бакчасында чәй эчтеләр 
Чөйгә күрше Мәтә Гарәфе белән Нурида апаны ла чакыргач, д о н ы гагын 
да ямьләнеп китте. 

- Рәхмәт, бала. - лиле Гарәфетдин абый Дек баштан атналар буе 
ике сүз дә сөйләшми торган кешедән моны ишет> кын] к н күнелен 
аеруча күтәрде Табадан беренче коймакны. МИЧТӘН беренче ипине, орлык 
бөккәнен киндергә төреп йөгереп керә торган Нурида апалар бе ган яшәү 
ү к 1) р бәхет! 

Күршеләрдән бәхете бар аларнын. Бер якта әнә ТӨХИЯТ) т а абыйлар 
Икенче яхта Мәтө Гарәфе белән Нурида апа t ала Гарәфетдин абый Исергәч 
хатын белән исәп-хисап эшенә керешә. Нурида апаны юләр сүгенеп куа 
башлый Төптән юанрак, түгәрәк Нурида апа аксак иреннән курыкмый, 
ләкин аннан арыну очен uiaKii.ni башлы булырга кирәк Беркайчан да Мата 
Гарөфнен катынын гага алганы юк. куа, анысы «Каһиреңне* ia калмый 
монысы Нуридә апанын беренче иренеп исеме •бөгелеп,» «сытылыш 
дигәнен дә о е ш Эчкән өйберсе neepiK.fi. оортланунен соңгы дәрәҗәсеме 
җиткәч кен.» Кәһиргә барын җитә Мата Гарәфе 

«Эләктеңме, Әтөкә»... — дип (бу хатыньшын кушаматы), ишеккә килен 
баса Гарәфетдин Имле мои,! кадәр куышып өйдәге о ш мичне биш-алты 
ӘЙЛӘНГӘН булалар Кая 6apu.ni мескен ЮТЫН, ГӘрӘЭӘДӘН СЫЙМЫЙ, юан 
Гөрөзәдән сыйсын АЛ. ди, вакьп өрәм 6j ia, яшен пилегендә килеп җитә 

дә Мата йә өйгә кире суырып -I.\A. йә ега 
Гаранта бара Нурида апа Хатынмын барыр юлы калмауга ш.планын 

гантана итүче, шуңа бера (уяулыгын җуйган Мәтө l арәфена габа roi 
и күкрәгенә ике кулы белән гөртеп җиффөрө Ире очып китеп кечкенә 

якнын и (өненә дөбердәп барып гөшә V i ie, шл уй ы и с ы ыы ' Б> шаганны! 
Ишегалдына чыга юрган ишектән Нурида .шанын күренү 
Гарөфенен дәһшәтле гавышы ипле урамга ишек- [ә 

Алма бакчасы капкасыннан керен югалган Нурида апа өчен кә 
ире чүп га гүтел Матвее сугышта һәлак булган i 1 исеме 
иелим генә .пил бөреп ега а 1мый, чөнки куып җитә алмый Икенче көнне 
ир бе 1вн катын сөйләшеп гуймый Гавык ирга кычыткан! 
итеп гурый I арәфел иш абый, айтерсен ю, кич., бернин ш «Каһиреңне!* 
ы б) |маган 

Бакча и и ы о с ы л м и м . и ы ч,т .чиләр к е ч ә й т е а л а б ! ирбе т а т ы ң н ы 
бәхетсез и ш . чин., без да эйтв в шыйбы i 

Шәригатьчә шин Мәтө Гврвфе к ө н (Ө катын к ы н н а н 

niain.iiH.ni к\а 
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Йөрәк эшләре дигәннән Укуын бетереп кайткан көнне, алма бакчасында 
күршеләр белән чөкердәшеп той эчкәннән соң. К а з а н н ы ң бер айлык 
борчуын җаннан һәм тәннән югач. бәрәңге бакчасы аша гына иорәк дәшкән 
сукмактан китте Зөлфәт 

И\. син яшьлекнең шул кызлар янына баргандагы ашкынулы сукмаклары! 
Кем генә очмады микән сездән жанны тирбәтеп! М е н ә Чегән тавы да 
ашкындырып инеш буена төшерде, инде Бакырчы чишмәсенең җыры 
ишетелә Кая. хәлен белим ате! — Көмеш агымга кулын тыкты егет. су анын 
калам тотып, аи б\е язып сөялләнеп беткән бармакларын иркәли иде. Бер 
сүз эндәшмәде Зөлфәт. Чишмә челтерәгәч нәрсә кирәк тагын. Бөтнекләрне 
сыйпап кына калмады, берничәне өзеп Зәнгәр Күзгә дә алып китте Чирәм 
каплаган су буе сукмагы аякны этеп җибәрә, чөнки чирәм астында торф 
Менә ул туганнары Миннегол Гаяны яшәгән бакчаның куш талы турысына 
килеп җитте Бу тал исән әле. инде су буендагы баһадир талларның күбесе 
китеп барган, язгы ташуларга аккан, җиргә туфрак булып яткан. 

Траит чишмәсе һаман җырлый Әле анын агымына кулын куйгач көлеп 
тә җибәрде Сагынган аны б\ чишмә, таный, учка елыша, бармак араларын 
иркәләп ага. Зәнгәр Күзнең өенә бармады, күренәсе итмәде Зөлфәт. Инде 
күптән ишеткәндер Авыл бит бу. аның күңеле һәрвакыт ачык Кайтканны 
да. киткәнне дә күрә. кемлеген белеп тора. 

Имәнгә барып сөялде Зөлфәт. Агачлар кешенең тискәре энергиясен ала. 
> зләреннән шифа бирә. дип укыганы бар. Имән ала м и к ә н , бирә микән? 

Чишмә янында Корбанбикә апалар яшәде. 
А н ы н медер-медер генә у к ы г а н догалары, ишегалдында утырган 

малайларнын кулларын догага күтәреп тын калуы, бу халәтнең серлелеге 
шулкадәр хәтергә уелып калган Зөлфәт тә ирексездән кулын догага күтәрде 
Ходаем... 

Шул вакытта ак күлмәкле фәрештә очып та килде, таудан тошеп егетнең 
кочагына да чумды. Бер сүз әйтмәде. Үзе дер-дер килә. Зөлфәтнең муенын 
чылатыл елый да башлады. Кайнар яшь тамгач. Зөлфәт тә калтырый 
Икесе дә дер-дер киләләр, нишләргә белмиләр Их. бу саф мәхәббәтнең 
тетрәнүләре' Ике ел буе хат язышып кына яшәү газаплары! Их, бу әйтәсе 
сүзнең күплеге һәм очрашкач бер сүзнең дә кирәк булмавы! 

Океан төбендә аткан вулканнан туган дәһшәтле дулкын меңнәрчә 
чакрымны үтә. хәтта, дөньяны әйләнеп чыга. берзаман дулкыннары 
тәбәнәкләнә, көчсезләнә, юашлана. Л ә к и н моның очен күп вакытлар кирәк. 
Имәнгә сөялгән егет белән кыз да шактый тетрәттеләр имәнне Берзаман кыз 
сулкылдауга гына күчте, инде күз яшьләре дә Зөлфәтнең муенына тамудан 
туктады. Соңга таба ул хәтта суламый да кебек. Бер тавыш та чыкмый 
Йоклады дисәң, күкрәгендәге ике калкулык вакыт-вакыт җанга чан суга. 

Икесенең дә кыл кыймылдатырлык хәле юк. чөнки ике ел буе күрешмәү 
газабы инде җ а н н а н дерелдәп ч ы к к а н , очрашу бәхетенә исә күнел 
ышанмый, сулкылдый иде. 

Зәнгәр Күз тагын да чибәрләнгән, күзләре очкынланып тора Күкрәкләре 
түгәрәкләнгән, биле тагын да нечкәргән. А н ы ң атлаулары тау битенә 
әллә нинди чигешләр ясый. Җитез хәрәкәтле, җинел гәүдәле кызыкай 
омтылышлы күкрәкләре белән авылнын сихри кичендә очып иори. Юктан 
да кызык таба. чөнки Зөлфәт белән күрешүгә чиксез шат! 

Атар узмаган сукмак калмады Кая ашкыналар, үзләре дә белмиләр. 
Матур, эчкерсез авыл кичләре тымызык яңгырлары, йомшак җилләре, ә 

кайчагында коры эсселеге белән дә ямьле. Июль ае да үтеп китте, сөелеп. 
сөеп Август та шулай башланды. 
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ТӘРӘЗӘЛЕ 

Зәнгәр Күз иртәгә китәсе көнне кичен аларга төште Зөлф.-
кермәде Кыз сөйләшенгән вакытка чыкты ла. кич салкынча бит лип. кием 
алырга кереп китте Ишектән апасы күренде -Зөлфәт, берук кызга кагыла 
күрмә, юныш гаиләдән икәнеңне беләм-. - лип өйгә кереп югалды. 

Алар ул кичне Зөлфия белән алча бакчасындагы мунча оялдында гына 
утырдылар. Kut өрфия күлмәктән, тәненен кайнарлыгы кулны пешерә 
Аны берөзлексез кочаклап үбәсе килә. 

- Нишләп ионда утырабыз сон? Су буена чыкмыйбыз. - ли иэ н|>ич 
- Ярар инде, апан шунда гына утырыгыз, ди Аны рәнҗетәсе ки шм 
- Зөлфәт, син безнен шәһәргә килсән. физкультура укытыр илен Мин 

па лиләр идем. Бүген әти-әнидән хат килде Апаны бик кисәткәннәр 
кызга ул-бу булмасын Без аны кияүгә бирәбез, дигәннәр — Зөлфия 
елап җибәрде. — Каршы торып булмас, кил инде Зөлфәт бетен шәһәрдә 
торырга. Югалмабыз' 

Нәрсә әйтер микән инде ана Зөлфәт'*! Күренеп юрл кы мкай ЯВЫ ШЯ 
яшәрлек фәрештә түгел. Авыл тормышы, внын авырлыгы, гарык итә горган 
мәшәкате канатларын сыйдырачак Авылга кайт) уеңда оя юк Ә кынрет 
туган җирен, әнисен ташлап, әле генә университетка кергән месен я шыш 
кочагына ыргытып авылдан китә аламы? Әйтегез әле шуны? чннан сон 
шәһәр мохите ана бөтенләй ят, андагы чирв1 ropj ар, ьп ы- >ыгы, ы пыш-
талаш. авылнын тымызык тормышында яшәгән егетнен ханын имгәтәчәк 
Кем анафатирә1ерлән куйган' Ул анда кы шым өендә яшәргә шеш б> шчак 
Ә авылда нәрсә диләр: йортка кергән - б...ка кергән Андый кешене 
кешегә дә санамыйлар, чөнки ана. йортка кергән кешегә, өрергә генә 
Вералар Ахыргы исәптә, ул кеше үзен л.» кешегә санамый 

Зәнгәр Күз кич буе елады. 
- Мәңгегә аерылабыз, белеп торам, - лиле иэлфә! ге кистер 

алмады Икесе дә сабыйлар иле шул Берсенә унсигез, икенчесенә егерме 
яшь... 

- Иртәгә Хәсән абый Югары Ушмыга ат белән чыгара Кашын киткәч 
хат язармын. Мимем сине ничек яратканны бе гмнсен әле син ли и тагын 
елый башлады кәктер Күз. 

- Беләм, мин дә сине шулай 
- Дөресме? — дип йомшап төште кы 1 Апасының «кһыы кһьш 

бакчага керүе бик урынлы булгандыр, алар сауб) i [аштылар 
Капкалап чыгуга, ярсып китеп, костюмын бөтереп җилкәсенә 

иде, юлга чынлап гимер акчалар сибелде 1өн|кн алармын iавышым ише не. 
л,жми кач алармы лык.1 АНЫН КУНСЛШ ЯврЫ [) ВЧЫСЫ ГаЛЫЙ КВШ 
куярга белми 

Хәзер иртәнге .un.iia.ia ике-өч c i a n . кенә калгандыр <- j буйлатып, жанын 
тунын әле бер ягына әле икенче ягына бәрел кашым бара менә Манге кккә 
китте кызыкай Мичә ei буе сагындырып яшәгән йөрәктә сулкылдаган 
сан гугачны шәһәрләрендәге бер козгынга Бирәләр Яратмыйм мим аны, ип 
ачыктан-ачык әйтте кыз Әни белән әти көчләп кияүгә Бирел мине бәхетле 
итмөкче 6j а Мим синнән башка гомергв бәхетсез б) шеш 
Кайтып баш төрткән иде имфв! Уя [китсә сәгать җиденче ярты Кая 
анда ашау! Киемнәрен ювктерде и чыгып йөгерде Кызыкайв 
юлга чыгып озатып каласы иде Бер сәгатьтә ai олы юлга алып 11 киткәндер 
шпс и өгерде генә Каршы raj һем Казыган raj бер сулышта йөгереп 
менелде Саурышелгасы Рәхимулла чүнниге агач м ш jaarma калды Мен,. 
Мамадыш Клим юлы (влфня! иш кычи 

Кыз сискәнеп китте Ышанмады Чвюш алар кичә саубуллаш 
и м RS 
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Ачыклыкка чыгып куя шәле Зөлфия аяк киемен салып атты да Зөлфәткә 
томырылды, килеп тә җитте, муенына да асылынлы. 

— Ничек киләсе иттең0 Үлям! Нинди бүляк ясадың1 - дип шашына: 
бер ко ю, бер елый Кочаклашып бер генә мизгел торырга насыйп булды 
аларга Автобус килеп тә туктады, комсыз ишекләр ачылып та китте. Зөлфия 
тәрәзә кырыендагы утыргычка кереп тә утырды. 

Үзе елый. үзе кул болгый, нишләргә белмичә еракка, мәңгелеккә китеп 
барган сөйгән ярны озату авыр, бик авыр икән. 

Атка да утырмады Зөлфәт. Ниндидер юлдан урманга кереп китте. ДЫМЛЫ 
урман юләрендә янган йөрәген басар өчен салкын ешлыклар эзләгәндер. 

Өйгә кайткач күрде, әле генә Казаннан алып кайткан чех ботинкаларының 
табаннары купкан иде. Менә ничек йөгергән бит ул! 

Зәнгәр Күзнең хаты озак көттермәде. Исән-сау кайтып җиткән 
Зөлфәтнең аны урман буена чыгып озатуына күңеле тулып, Уралга барып 
җиткәнче елап кайтуын язган. Хаты да яшькә манчылган. «Ачуланма, хатны 
күчерә алмыйм, кул бармый, шул яшькә буялганын салам инде, дигән. 
Әти-әни кодалыйлар теге егеткә Ул миннән күпкә олы, җан тартмый, кан 
тартмый Бүлмәмә кереп бикләнәм дә, ул егет өйгә килүгә, елый да алмыйм. 
Акылдан шашмасам ярар иде». — дигән. 

Ике арала хатлар йөреп торды. Зәнгәр Күзне кияүгә биреп әти-әнисе 
янында калдыру өчен бөтен нәселе тырышты Хәтта, авылдагы абыйсы, 
Уралга хат язганда. Зөлфәт башка кызлар белән йөри дип, ялганлаган. 
Зөлфия моны хатта да язды. Син нәрсә, мине белмисең мәллә, шулай 
рәнҗетәсен, дип үпкәләде Зөлфәт. 

Декабрьдә сөйгәненең соңгы хаты килде. Конвертка фоторәсем тыгылган 
Ә аннан сөйкемлелеген сурәтләргә сүзләрнең көче җитмәслек чибәр кыз 
елмая. Фотога: «Мәңгегә сине сөйдем, нәрсә булса да, синеке булып калам!» 
- дип язылган иде. 

Елмаюында моңсулык 
Бу Зәңгәр Күзнең Зөлфәт белән саубуллашу хаты иде Кулыннан эш 

юш ю Зөлфәтнең. Моны өйдәгәләр, хәтта укучылары да сизде. 
Барысы лл аерылуның рәхимсез җәза икәнен аңламады. Күкрәгендә 

йөрәк урыныңда салкын таш тоеп, Зөлфәт кышкы сессиягә китте. Су буенда 
Грант чишмәсе челтерәп ага. Мәгърур имән, кышкы бураннар гына килен 
сарылганга исе китмичә, офыкка карап калды. 

Аны яз көне. Зөлфәтнең туган көнендә, яшен сукты, койгән-янган бер 
җире дә юк. ләкин кәүсәсе очыннан тобенә кадәр ярылган һәм ике ярка 
ике якка аерып атылган иде... 

Без Зөлфәт белән бераз яшәп алдык. Аның күңел тәрәзәләренә күз 
салдык. Кеше күңеле - иксез-чиксез дәрья. Аның тәрәзәләре лә хисапсыз. 
Яшьлек тәрәзәләре бигрәкләр дә якты, нурлы! 

Алга таба Зөлфәт ничек яшәр'' Аны нинди сынаулар котә? Тәрәзәләр 
күрсәтер... 
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Милли идея 

ТУКАЙЧА ТАТАР КОДЕКСЫ 

Каләм әһелләре өледен-әяе искерткәнчә, һәрбер әдип насыйп 
гомере дәвамында үзенең бердәнбер хур китабын яза : 
олуг талант ияләре тарафыннан иҗат итенгән мондый фолиант 
ия-көнәчен бәнапвп бетергесез рухи кыйммәтләр» 
мөмкин Әгәр шулай икән, без бөек 
шагыйребез Габдулла Тукайның 
битен язганнарын халкыбызга uvpat 
кылынган яшәеш depet гегенө тиңли 
алабыз Чыннан да, аның даһилык 
белән тудырылган иҗаты бининая 
тәгьлим мөмкинлекләренә «и ача 
Бары тик аннан шрөк \әрчә файдалана 
белергә ген.} кирәк Мондый штнын 
классик әсәрләрендәге барлык • \ 
түгел, хәтта һәрбер ым-ишарәа газиз 
ми i ютенә хезмәт итәргә тш-ш 

Нәкъ менә шушы куллан) осталыгы 
җәһәтеннән без уз вазифабызны 
тулы күләмдә үтәүгә ирешәбезме 
соң? Раслап әйтү кыен Әнә, Габдулла 
Тукайның җәрәхәтле бәгыреннән 
савылган әлеге «бердәнбер китабы» эченнән «Татар 
үтәли күреп, аны халкыбыз дикъкатенә юнәлтер өч< 
гасырдан артыквакыткирәкбулды ь.. мнычия кыска гомер шәме 
икс яктан янып киЛМӘСӘ, HKU КвМдәр тарафыннан ЩОваплЫ ЙӨКЛӘМӘ 
куелса, шагыйрь аны ) м да кәгазьгә төшереп калдырыр и ' 
нашир тәрҗемәи хәлен язып бирүен үтенгәч, И 
рщiiхәсенә ташынырга кулы җиткән ieoatа Җәмәгатьчеu* 
вәкилләре сорагач, «Шәрекъ клубымда халык әдәбияты турында 
лекция әзерләп укырга да, * Мәктәптә ниляи әдәбият i 
дигән двре* ияс~хрәстоматиясен төзергә дә өлгергән 

i) татар халкын озын-озоп гасырлар дәвамында 
алырлык ошбу кодекска киягәндә, сүз дә юн Габдулла Тукай аны 
үзенең язганнарында ярылып яткан тәҗрибә 
иде Нишлисең, әлеге пине тиешен;,> ахырына *ситкх 
җаваплы гыгы белей безгә таяшыры ион Шик шәбнв ту чах ын 
сезнең игътибарга кануни шәктдөрәк тәкъдим ит 
тап твгөл шагыйрь каләме теркәп калдырган* \ 
Хәрефкә хәреф туры килә \дый очракта 
Хәттаб] ten юрнеңисемедөаның 
Кодекстан файдачан) барышын фнеяәйт] ш» \ 
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тәртип саннары гына өстәлде Алары да шагыйрь өслүбе өчен ят 
түге!. Габд} чла Тукай бүлем рөкымнврен шактый еш кулланган. 

Имде ш\ш)ьш исколю дә биреп үтәргокироһ кодек, калыбындагы 
тегеYii-фикерләр ниндидер депутатлар төркеме тарафыннан түгеп 
ә аерым шагыйрь исеменнән юридик таләпләрне күздә тотмыйча 
язылган Монда шәхси башлангычның өстенлек итүе табигый. 
Шуа ук вакытта көрәшче әдипнең фикри сөземтәләре дәүләти 
югарылыктагы иҗтимагый гомумиләштерүләрдән дә мәхрүм 
туга. Кыскасы, боларныц һәммәсен дә белеп тору лаземдер. 

Тукайлы язмышыбызга рәхмәтләр белдерик. Пәйгамбәргә 
торырлык шагыйребезнең еллар аша безгә җиткерелгән әлеге 
мөкатдәс бүләге, иҗтиһатка өндәүче әманәт буларак, татар 
хакының агарышына янә бер ныклы нигез ташы рәвешендә 
салынсын Аллаһ теләктәшлек кылсын. 

Б и и с м и Габдулла б и н е 
М ө х ә м м ә д г а р и ф ТУКАЕВ* 

I. Керешү сүзе. Алла гыйшкы хакына 

1. Бисмиллаһ иррәхманир рәхим... 

Без дә бер кешедәй дус булыйк Алла гыйшкы хакына; 
Эрелек, төче теллелекне ташлыйк Алла гыйшкы хакына. 

Милләтнең күнеле Ана юнәлсен Алла гыйшкы хакына; 
Иске чир. түбәнлек юк булсын Алла гыйшкы хакына. 

Шул юлга омтылыйк, и диндәшләр, Алла гыйшкы хакына; 
Мондый омтылыш, тырышлыклар керсен гадәткә Алла гыйшкы хакына 

Гыйлемгә кирелек пәрдә булмасын Алла гыйшкы хакына, 
Җанланыйк, кузгалыйк һәр жирдә Алла гыйшкы хакына. 

Дуслык булмау сәбәпле, милләт шушы хәлгә килде, -
Гыйбрәт ал, и Мөхәммәд өммәте! Алла гыйшкы хакына. 

Без дә кеше ич, итик гайрәт Алла гыйшкы хакына; 
Бу дөньяны хәйран калдырыйк Алла гыйшкы хакына... 

Бар һөнәребезгә канәгать булмыйк Алла гыйшкы хакына; 
Тәңре мәрхәмәтенә каршы килмик Алла гыйшкы хакына. 

2. Күп сөекледер бөтеннән-Тәңрегә сынган күңел... Һәрвакыт Аллаһы Тәгалә 
хәзрәте күнеленезгә тәүфикъ нуры кертеп изгелек кыйлмак... Тәкъдир сезгә 
теләктәшлек белән елмая: мондый зур бүләкнен кирәк кадерен белергә 



. 
Җиһанда парча лиләр, барча хәлләр Тәнрелән Барчагыз Алла җебенә 

ныклап югыныгыз. Алла жебе дигәнем үзара якынаю, дуслашудыр, личә*. 
үзара каршылыктан, ызгыштан (акланудыр 

Ярдәменда һәр яманда Алла бар. ал жәсарәт алга омтыл, һич азыкмын алга бар' 
ИАлла! Алга китүебезгә югары күтәрелүебезгә булышлык итүче* 

һәр ничек хәер-фатихада булышаек_ Эшләренезлә нар ик ^>рәттә чуаффәкъ 
булуынызны гелим Алла сезне һәр ике йортта (лоньяда ia, ахирәттә дә) 
бәхетле итсен Ал i.i риза булсын, гомерегез озын булып, баи.н.пытыз һәм 
бәхетегез көннән-көн артып торсын Мидләтнен киләчәге айлы кичтән лә 
яктырак булсын. 

II. Баланың язмышы ата-анасына тапшырыла 

1 Колле м.>\ |үдин юлөде гали фитьрәтел ислами, фәчинә әбәваһе 
Йөһәвви [аниһи И.1 Йөнассыйраниһн вә йөмәжжисанаһи 

Хәдис шәрифнен мәгънәсе заһир': һәр тугъмыш бала nL ia\i ягъни гөс аш 
фитърәтенл»' гуа 

Баланын язмышы, ул тугачук, анын ата .тасына гапшырыла 
Анын атасы яһүди булса, бала киләчәктә яһүд милләтен к рәвештә 
гәрбия ите 1Ә Агасы ңасранн1 булса ян.», нәсрани чимәтенчә тәрбия кыилыным. 
киләчәктә үз милләтенә файдалы бала булуы күзгә алына Менәбез гатар балалары 
да, татар милләтеңчә тәрбия кыйлынганбы i Татар гиненчә гәрбия алганбыз 

Вәләкин Тәрбиямез коры. рухсыз, мәгънәсез, һич фаядлкыз рәвештә 
••дини- генә булмыйча, дини вә милли тәрбия б) 1сын Мөселман б) 1ганымыз 
вакьп гатар икәнемезне дә оньггаыйк 

2 Балалар безнең шатлыкымыз Балалар безнея бәхетемез вә 
сәгадәтемез Балалар безнең гомер нигеземезне газарталар 

иеп кочемезне арпыралар. 
Бу сүзләр һәрбер атанын да, һәрбер ананын да Йөрәгеннән 

генә озе ки чыккан сүгәрдер. 
i Ба Li.iap якты дөньяга килгән гә гадәтен бер бәхез ie ICK ШИК- . 

ки i.i.i.ip Ләкин өнә шу I ба галарны |уган минутыннан а iun 
кадәр, ата-ана \ шөрснө бәхет вә башка иш iHHapra ta шат 1ык • шрлык итен 
гәрбия кый |уы бик читен вй һай. бик пиен1 

Бала, ирба 1а,әйбө1 кенә гер) ни очен, гомернең куркынычлы 
һөҗүмнәре вакытында шу [бала шул 1та-ан.кинс.1клари күкрән нәгърөорыл 
чыккан бер арыс шн буладыр 

Кыз бала бик матур гына гәрбия ител ен п кларына 
к |ык егет юрне, кар] арны ютта катын нар иә карчыкларны \ 

гартып гора торган бер фәрештә 6) гадыр Аныңберсү* • 
генә йөзен күрер өчен меңнәрчә җаннар атылып кына гора 
гагыәл 1ә ничә фәрештә к ы пар вә алла ничә арыс мн йөрәк ic мирл 
гәрбия итә аладыр 

III. Укымак - үз халкыбызг.1 хегм.н итмак 
I Очып гөш гө балалык бишегеннән, ябыш аерылма мәктәп ишештән 

Синен бу барган юлын 
1л дөнья бел Максаты 
Кене килер синен гә урынын бөек булы 

мөселманнарның урга. 
йозагының ачкычы сез гөрвккый күкләрнен баскычы сез. 



Мәгариф бакчасын.ҷ очып нор һәр чәчәк - сенлеи. ИШЕ .to (аң - үсеп 

торган агач 
Мәгариф - хәятгыр. Һәр бәхетне, һәр сәгадәтне, һәр нәҗатны". голүм" вә 

мәгърифәттән генә көтчәк кирәктер.-. Укып, бачалар алга баралар... 
Каз канатлары ак б\ пыр, 
Ир канатлары ат булыр 
Сабыйларның канатланыр вакъты 
Мәктәпләрдә укыр чак б) 1ыр 
2 Яз. газиз угълыч кара тактаны сыз акбур белән! һәм кара күнеленне ялт 

иттер, сызып ак нур белән! Өч наданга алмашынмас - бер язу белгән кеше, 
мәгърифәт эстәр, иренмәс һич - кеше булган кеше... 

Тынма. эшлә. и сабын' Тырыш яшьләй, зурайгач җайсыз ул, картаеп каткач 
буыннар, Jin Ьсл\ уңайсыз ул' Тәңредән эшләргә - к ө н , эшләп аргачтын, 
бирелгәндер тыныч йоклар төн. Иртә торгач та язарга, дәресен укырга тотын, 
тынма, эшлә, торма тик Гомер итмәк — тырышмактыр ялыкмый, гатәләт* 
хурлыгын асла" үзенә ихтыяр итми Мәгърифәт эзлә, бар әле... 

Адаштым дип егълыи күрмә гыйлем чын эз табар әле... Булганы белән 
канәгатьләнмә, тәрәккый ит. алга бас; гыйлем диңгезләренең ин тирәне сина 
кояр Бит шуңа бәйле бәхет-рәхәт. 

3. Бәхетле шул баладыр, кайсы дәресенә күңел бирсә, мөгаллимне олуг 
күрсә, белергә кушканны белсә. Сабакка кал часа сонга, борылмый барса ун-
С) на уенга салмаса ихлас - менә бәхете аның шунда Кечеләргә итеп шәфкать, 
үзеннән зурга юл бирсә, бәхетсезләрне кимсетми, егылганнарга кул бирсә!.. 

Төшсен ләкин исегезгә кайсы вакыт: һәркемгә дә бирелмәгән мондый 
бәхет: ятим калган сабыйлар бар. бәхетсезләр, ата-анасы вафат, җирсез 
Һәм Йортсызлар Очрый калса сезгә шушындый ярлылар, яшьле күзле, 
моңланганнар вә зарлылар - яшь балалар! Аларны сез яратыгыз, жылы сүзләр 
әйтел сөеп юатыгыз! 

4 Син әле уе ҺӘМ укы күп, шунда аңларсың барын; мәгърифәт нуры ачар 
күп нәрсәләрнең ялганын... 

Укымак - дорестнен ялганны, яктының караңгыны, турының кәкрене, 
сафлыкның бозыклыкны җиңүләренә ин үткен, и ң кирәкле коралдыр. Укымак 

фикерләрне җирлән күккә җибәрмәк. Укымак - үз яныңда булып торган 
нәрсәләрдән бигрәк, фикерләрне булачакларга сузмак. Укымак — үткәннәрдән 
кичеп, киләчәкләр тугърысынла пәйгамбәрлек итмәк. Укымак - хәзерге 
коннәрне киләсе коннәрочен. бу конге мәсьәләләрне киләчәктәге мәсьәләләрне 
чишү юлына ташламак димәктер Укымак - үзеңне һәрнәрсәне белергә вә һәр 
чаксудка ирешергә вә ботен лоньяга солтан булырга лаек дип танымактыр 
Укымак — ... гакыл пычагын гыйлем вә мәгърифәт кайрагына чынлап кайрамак 
дигән сүздер... -Укымак» ләфзы10 астында моның кеби хисапсыз мәгънәләр 
чыкса ла барчасы үз халкымызга хезмәт итмәк дигән сүзгә кайтадыр. 

5. Беләм инде, сабыйлар, сезгә мәктәптә күңелсездер, аның тоткынлыгыннан 
сез бигүк разый түгелсездер Сабый чакта күңелсезләнгәнем бар мин дә... Заман 
удте Азат булдым Күңеллән сагынам «тоткын-льпычны. мәктәбемне мин... 

Яшьләргә уку кирәк Бу аларнын ин мөкатдәс, ин беренче вазифаларыдыр 
Бу - безнен һәртөрле... бюрократия золымыннан, башка милләтләр илә 
берлектә, безнең лә котылуымызга ин беренче вә и ң тугьры юлдыр... Сүз 
башыңда әиткәнемезчә... Аллаһы Тәгалә файдалы гыйлем бирсен 

6. Әй бәһале, әй кадерле, әй гонаһсыз яшь бала! 
Рәхмәте бик кин Анын, һәрдәч таян син Аллага! 

Йа Ходай, күрсәт, диген, ушбу җиһанда якты юл; 
Ул - рәхимле; әткән-әнкәннән дә күп шәфкатьле Ул' 
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ТУКАЙЧА ТАТАР КОДЕКСЫ 

Саф алс куплен синен, һичбер бозык уй и ц и ц щ 
IhiKi, гелен аө һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән 

Пакь җанын һәм пакь п и е н - барлык вөхужи пакь синен. 
Син фәрештә ввлчыгысын йөзләрен ап-ак синең! 

Кыйл дога, ихлас белән тезлән лә кыйбла каршына. 
Бел аны: керсез күңелдән тугьры юл бар гаршснә! 

ӘЙ бәһале, ой калерле. әй гөнаһсыз яшь Ья 
Рәхмәте бик кин Аның, Ьәрдәм таян син Ал 

7. Милләт обрл (ауный кешеләргә һәм халык файдасын һәртөрле у (ок-н икоса 
мөнафигыннан вә корсак файдаларыннан өстә тота торган и н i 
ВСТеНДӘГС кашы л..р9Жәсенлә ГАЗИЗ ГОТа Юрган ми I |.н .44.1, • |НН 1р 
Милләт аталарга, аналарга, могаллимнәргә, мөгаллимәләргә иөрөб и 
морәббияләр! ә ', чын мөхәррирлек габигаплөренө in сәляхшл иренә 
Безнен милләл гә Пушкиннарга граф Лев Голстойларга 1ермо| 
нохтаж Кыскасы гына, безнен мил iai га Башка милләт кэрнен i >раккый |әренә 
сәбәп булган чын мөжррнрлвргө рәссамнарга яна яна ми i 
музыкаларга вә гайре [әрлә, ве гайре [әргә мохтаҗ. 

һу әйтелгәннәр буямаганда бе шеи гормышымы i күне юез, ^ юк чыккан өй 
гөсле мои. [ы гынсыз явышсыз, рәхәтсез б) [ачактыр Боларшш башка безнен 
гомеремеэ бер дә бәйрәмсез, гомер кк мәшту 1ИЯ1 яки 
мәтелек КӨЗ көне теле үтәчәктер 

8 Әүвәл милләт укысын, белсен Мәгариф тарату булсьл 
\о 1,111 орган жәһаләт1-1 бит ниләр кый i (ырмый ниш ю 

Мәктәпләр - безнен арсенал гатар Надан булу. гарь, татар, ангар юнья 
iap. гатар a lean өлеш Һәр фәннән бәхетен б) 1ыр яр, гатар Өмет анчак 
мәктәп 1әр Li генә! 

Бармак берлән ка1кап җирне казып булмый әлифбасы i (алфавитсыз) язып 
б) iMi in тунын гослүк мәктәпләрне гозәтмичә, «Тәрәккый!* иш кычкырыр!a 
базып булмый Ислах 1өрьясында йөзсен безнен корай китсен гугьры Гик 
шунлин сон шундый гайрәт аркасында мәкт әр ы әкрен әкрен a J 

У Мөгаллимнәр! һәр нәрсәнең ң плен нратабы i6m 
к у ич ачын йөрик Бя [аларымызнын kyte \\ (•• i нәрсәләр күрер| 
та куш вә гатлы ис iap иснәргә ия ишсен Кечкенәдән гүзәл нәрсәләр укыган 
балаларның күнелләре ы ишик вә ютыйф m ши. анчак ң ы ! пә мокли.*. 
нәрсә юрне генөсөючөн 6j 1адыр Момын киресенчә кечкенә юн гушк • • 
нәрсәләр күреп уск в шларнын и «ы -I'UJK кук кеби ^нркүт-1 ыпе юм.шланып 
рухлары ЯХШЫНЫ но начарны аермый. ҺәрНӘрСӘГӘ бврТИГСЗ k ip 

in Ки ок i о ямьсе i исемнәр дә тат на кушы лмасын 
Гөгала исемеме «е җисемемезне вә рухымы шы ислах әйләнә ' 

Бе i |әадөм угьлы адәмче тормыш шик дөнья ia. Гыи •• 
куЛДЯ ГОТТЫ ЯПОН, исмен француз Б ;чирә1 1.кыры -
ня [өре һем ил [алары Мәгариф мәй парлар и мш.иимк 1 

I V . 1лтнр я ш ь л ә р е 

I I ПоКСр 6 ) К Ы Н ГаСЫрЫбЫ 1НЫН MlllklO|V >ЧП14П ГОрЯ 

кәэерге кон гатарнын яшьләре ан uutai 
бе [ән .и; |әнеп һәм нурланып гормакта һ 

Сөям 1-е we се i чы! i • 



Геяеи күңелем бөгел барлыгын сөален риза; үткен чорда сезнен ишедәр 
б) гмаган. Сез - яна пешкән, житешкән баһадир; хәзер яшь баһадир — бәя 

Без сезне гасырлар буе Көтепалдык; ки герсез ип һ.фнакыт күз тегеп 
гордык Сәламәт килдегезме - рәхим итегез! 

Сез - күнел шатлыгы, тан жиле сез. Черек милләт өчен сынмас герек сез 
гугыз корбан суеп алган теләк сез 

Әгәр пәигамбәр тереле сезне ул% һичшиксез сөбриююр иде сезне өндер һәм 
димләр иде ияр иде каһарманнар, гайрәт итегез; гайрәт итеп, дөньяны хәйран итегез 
1>\ нәфислек һем матурлыкны арттыру; түгелдер 6j ахмаклык һем бозыклык 

: Беләсезме бу дөнья нинди дөнья? Бу дөнья - һәр ике доньяда бәхетнең 
Гм i Ь\ ютны. зинһар, мәңге ташламагыз, чөнки бу - милләтне ана илгт, и 
юл... Бу юлда. шөбһә юк. без жан бирербез; ниһаять, милләткә .тан һәм шан 
бирербез Күк булып күкрәр һавада хөр яшәү даулашлары, ялтырар изге 
көрәшмен хәнҗәре, алмаслары. 

Йөрмәсен бөгьре өзек милләт киен кашсыз йөзек - без внын бик зур 
фәхерле . чын бриллиант кашлары' 

3. Бу тормыш кем белән туктар талаштан' Сугыш син һич тә армас -
гуктамастан. Синен тосле берәү ул: бергә-бер сез. көрәшкәнне жинө алмый 
ул каберсе t 

Алырлык төшсә түз. сер бирми-нитми... Җиһанда үлми һәрбер ыңгырашкан. 
н,1 ютны гапчыи калмый һәр адашкан 

Якын дустым! Сиңа миннән кинәш шул Эчендә нәрсә янганын үзен бел 
) юн кашыр, үзен егьла. үзен кол Ачып яшерен хәзинәңне йөрәктән, сөйләшме 
бер ю артык суз кирәктән Кача күр. кош кеби. мактауларыннан, хәбәрдар бул 
ки iiiwi ш В) барыннан Огәр басса сине бер-бер заманны егьламый йомшамас 
xecpei вә кайгы, утыр аулакка, кайда һич кеше юк. сабыйдай, төмле-төмле күз 
яше тук Ки icii керсә берәү нәкъ шул чагында, сина мин бер кинәш әйтим тагын 
ла — диген син «Күзләрем никтер авырта, өзелми яшь ага кич һем ДӘ Нртө! • 

Сәгадәт талына менсәң - үзен мен; ни ярдәм килсә дә килсен үзендин... 
Тартыш кирәк, кирәк тартыш!.. 

Берәүмен уйларын икенче берәү бикләп куя алмас; теләгендә нык торучыны 
беркем ометсез итә алмас Тәнребезнен безгә кушуы: «Өметсезләнмәгез!» 
Кояшын яктырсын Курыкма синен иоллызынны Тәңре бәхетсез итмәс... 
Тырышмады! 

Ир кеше теләкләрен күңелендә яшерен тотмас, үзен бер генә урынга агач 
кебек беркетеп куймас 

Саклан, күңелеңдә урын бирмә таләптән башкага; хаклык теләүче үз 
максатыннан бүтәнгә күз салмас Хаклык үзенә иярүчене һәрхәлдә кире какмас, 
я п.1MMI.I >i паша чыгарыр... Милләт иблис күләгәсен Тәңре күләгәсе ясамас 
Хаклык ииыйфь лип куркып, юлыгыздан чыктыгызмы? Тоткан юлны ташлау 
се ите, әлбәттә, бәхетле итмәс... 

Ләззәт вә тәм нәрсәдә?.. Тик фәкать милләткә хезмәткә мәхәббәт... Бунда 
ямь лә бар. ләззәт тә бардыр, тәм дә бар! 

4. Эшнен лөрестен сөйләргә кирәк... Без беләбез ки. татар шәкертен кеше 
ясар очен, иш элек, аның -вәкар-ен бозарга кирәк. Бу — өй салганда ин элек 
нигезлән башлау, сүткәндә түбәдән тотыну кебек кагыйдә инде Бар егетләр 
бик тәкәбберләрчә тоткан позасын Андый «вәкарь» яшьлектә җимерелмәсә. 

неграмотный үтәчәк «зате галиләрдә»19 дә кала. Мисал эзлөсенез, күктән 
йолдыз эзләгән кеби генә булып, аны табуда зәхмәт чикмәссез Инсаф кирәк... 
Тәкәллеф ише кимчелекләрне ташлыйк' 

Кызыкма һичвакыт шөһрәткә син; бик төренмә, иртәгүк артык булыр 
чүпрәккә син Тапмасам шөһрәт, сизә алмаслар, димә күнелемдәген. зур тәрәзә 
бар лип аила дөньяга күкрәктә син 



Гафу итәсез Шулай гәфсилләмөсвн, татар аңламый Момы язлыч. кинәш 
бирдем, юаттым һәм тыйдым, куштым, шулай булмыйча хәл юк. инде калган 
мим генә лустын! 

5- Яхшы бу 1ыр тапшырсак без дөньяларны о б р а т н ы й егетләргә Барып 
керик хөрриятмен кочагына, тәрәккыйнең, кукдәренә очмагына; б) 
безне дөнья оҗмахына к\ пам готыв җитәклиләр 

Измәсен яшьләрне дә күптән яше үткән кеше' 
б 1 атар яшьләре Аналары тәрбиясе атар остенә фарыиыр \наларын 

карасыннар, тәрбия итсеннәр, чонки оҗмах аналар аяк астында габы ia 
7. Сез - интеллигентлар... Тагар халкы арасында хисапсы i күт UJA палар 

Зыялыларымызга һәрничек, җәсарөтле пожарныйлар i i лкыны 
эчендә дөрләп янган милләтне, тизрәк утка атылып коткарырга тырышу 
фарыздыр. Пожарны читтән тамаша кын и.ш кына көлеп гормак ирлек 
түгелдер 

X Яшәсен гайрәтле ииллөз арысланнары! Яшәсен яна. яшь м 
каһарманнары' 

Татар яшьләре! һайдөнеэ Милләткә гакрар әйт 
Бар уем к и п и көндезен се йен хакта, милләтем саулыгын минем < 

авыруын минем аныруым 
Син каршымда бар нәрсәдән дә изге һәм хөрмәтле юкья бир 

сатмам мил шятемне 
һичшиксез, һәр хыялдан гатлыдыр инллөп кыя ш \ гарга I 

белән 6ypi ы ГәНреМӨ Һәм хаЛКЫМа Шушы Ю I 1ЛИ рИ ШМЫН башка гер 1С 
юл ла готмыймьгн 

Күне I берлән соям бәхетен татармын, күрергә ханлы KJK вакытын пп гонын 
Гатар бәхете очен мин җан атармын гатарбит мин үзем и чын тат 1рмын 

Хисапсыз куп минем милләткә вәгъдәм Минемтыр] w гәреы 
бушка к м i мәсен 

V. Нигә тарихтан гыйбрәт алмыйсыз? 

1 Артка карасак борылып Ачыда алдында тарихтан еатр 
шсен без ник бодай сон? Без ае Хаю Р югары ашкан 

бөекләр гүбән гешкән 
Әйтсәгез сездән сорыйм мин бездә нәрсә 
Мәгъмүр* Болгар шәһәрләре Болгар тыллары, б i геск 

, ир ,,i беттеләр Киме Каскм, к и г и к а и н к м . 
; ..мим К Ы Л Ы Й бирделәр җан Сөембикә и»Чынгшчан 

т а п . i \\\:\\\' 

Күпме михнәт чиккән безнен халык күпмекүзя их> п >" Vh ник 
б) н ы к вәйран I i ию ^'кран 

Нигә гарихтан гыйбрәт алмыйсыз? 
2 Юк ш\ i безләрдә берләшмәк Ю1 

I j i һәр нечкә серне бергә сорлашмөк Филабул.ан чорәувә 

" " з "вантында жирне селкеттек Им 
әйтәсе һәм ка] i? Шулай будто (аман кичк-ш i , Ф IKKJH 

Каршылык юктыр Ходайны* иркена 
4 и Ж И Р синдә синен куенында ничә төр 

кырмыскаларкеби i лныкаплаган 
Максудка җиткәннәрж бик а з т 

, ^ ъ я д в һәр нәрсә да ү з * 
. ; ' , . . , . үткәнен ку. ачып белдек без. үлчәп күктәге Ч> „ м , 



IA IC.I i.i ул чакта безлә керсез иман. саф күңел, к> i һаман булды чжн ю, йөз 
ю саф һем пай, түгел. Шул сәбәпле дустны, дошманны дөрест фөркъ итмичә» 
күя саташтырдык ... шайтанны чин инеш белән Ангы-минге баш белән дә 

6) гсын кабул 
6. Без һаман сабыр итәмез. Бу тормышка кальбөн ; разый булган кеше 

щит яши да түгел, мөэмин лә түгел, инсан да түгел киясем кил.' 
7 Хикмәти Хода, кая карасам, .шла ое t фәкыйрь милләтнең бер жире 

•элмәгәнлеге заһир була!.. 
Үтте инде, дустларым, ул үткән эш, ни булса ул; пиле иплик саф, ачык 

күзләр белән.-. Фәиннә мвгажь госри йөсра**. 

VI. Вөҗданың белән килеш 

1 «Аһ!» дисен, без ник бодай соң?.. 
С\ те ничек башларга кирәк? Хәер, болай башласам да ярым бит... Тугьры 

әйтергә яраганда, кинаяләргә сыгыну нәрсәгә? Китмәсен как сүзгә һич кәефен 
синен... Тынламасан 6j нәсыйхәтне, язу бушка фәкать... 

Бик югартын күз салырга башладык әхлакка без. кер күңелдә күплегеннән 
бармыйбыз ак якка без Әхлак, вөҗдан, инсафларны сөреп чыгардык истән дә; 
бо 1Ы шык шулкадәр начар, уздырдык без иблистән дә... Мәлган,л '. пычрак вә 
я пан берлә тулган безнен эч; бар начарлыктан, бозыклыктан гыйбрәт безнең эш.. 
Көнче юк үчлек белән тулган татарлык, точи илтеп Мәкәрҗәдә сатарлык. 

2 Щаккатабы i гышкы ишнә1 яөр, киемнәргә карап Өстендә әйбәт кием 
6j нач. синен бәрәңге генә ашаганынмы кем белә'1 Жан самбы 1(111.1 нинди 
вак атиен»нәргө карап Ио; сумны урлап килi үче угъры кеби, күз салабыз чын 
сү I әйтердәй злек як-якка без. Бер сүз әйтергә саранлансак гакыллы ярлыга, 
гол кеби ч\ пэр чәчәбез акчалы ахмакка без.. Акча барда бар ла дуст шул, бар 
ОЯ яр. акча исе чыкмын торса, бар ла яныннан таяр1 

Кешеләр үзләрен анчак соярләр. бәхетсезләрнең остеннән кол әрләр... 
Гукта ю оер кон килер [Ә өйрәтер әлбә!. ләхет, миллионын ул тар ләхеттә 

файла бирмәс Аяда хакимнәр лә алтыннарга ПИЧ алланмый lap, анда адвокат 
ia ЮКТЫр — акчага ялланмыйлар 

3. Күрмәгез бер яклы дип сез бу вафасыз дөньяны; ул ике якдм внын 
бардыр иләк һәм күн ягы Әйләнә, көпчәк кеби, байлык вә шоһрәт, мәртәбә 
иш буен бай. бәлки, шайтаннан да ярлы иртәгә!.. 

Килсә теләнче капкана, каты сүзләр берлә инсаниятен син таптама... Булса 
— бир. булмас исә, җайлап сөйлә булмаслыгын, сизми калма ак сакаллы 
картнын Хозыр Ильяслыгын! 

4 Дөресне сөйлә, беркемнән лә курыкма; сабыр бул, чөнки сиңа эшнең 
җиңеле йөкләнмәгән... 

Дөнья яратылганнан бирле ялганнар күбесенчә тотылмый калган... һәр 
алдауга ышанмаска кирәк, алданманыз. карендәшләр, гафил улманыз. 
Алланманыз. болар сезнең лошманнарыныздыр. болар тик үз файдалары очен 
генә тырышып, сезне әсирлектән чыкмасын дип тырышучылардыр... 

Дуст lap. тугьры юлдан китик... Барыбер без алданмыйбыз дигәч 
алданмыйбыз! 

5. Усаллык хәзинәсе бик зур, ул — күпме алсан да бетми... 
Өметсехзек. усаллык, вәсвәсәләр зәгыйфь җанны теләләр һәм кисәләр... Син 

\ зенчә и ire эш эшлим дигәндә халкына, әллә нинди былчырак баулар салалар 
гакълына *Бу заман шундый заман, — дип. — бу вакыт мондый вакыт, син 
> 1снне дөньяда безнеңчә йорт, безнеңчә тот....> 

Дөрест, һәрбер халыкта бар лорыр мондый кара йөзләр. Алар ерткыч. 
алардан читтә бул син, алар барда бурен бер якта булсын 
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ТУКАЙЧА ТАТАР КОДЕКСЫ 

Җитәр ш к а ф кирәк инсаф кирәк Ярлыкау эстә. шөкер ит. тәүбә 
КЫЙЛ 

Файдаланыйк киңлектән, ваз кичик чин-чинлектән Бүлик без бер алчаны 
биш кисеккә Җыйналып мәҗлес ясыйк. Тәнечез аерым бужа u бер җан 
булыйк 

6 Эчә халык суык дип тә, бәйрәм дип тә. эчә халык \« i* i аип га. хәрәм дип 
тә; «Китайский әфлисуннар яшьнекта», - дип, «Эчми үткән яшьлек гомере 

1ИП т ә . . . 

Жөмләлән перес .. Мәктәпләрдә укыр чак Мин үземне һәрвакыт 
мулла баласыча то г арга вә укыган китапларым илә гамәл итәр!., тырыша 
илем Мәсәлән, бер заман минем ил;, куреикрп анылычыэнын шактый 
MOI гәбәр кешесе килде, үзе исерек иле Мина ки юл сә 1ам бирде сә имен 
кайтармалым, кулын сузды — кулын алмадым Сәбәбен сорадылар Мин Ш) i 
вакыт «Бәдәвам»нын; 

Исереккә сәлам бирчә 
Ул бирсә һәм син алча.. — 

дигән бәетен ярдым да саллым 
Дөнья булгач кешеторле хәлгә килә шул ӘХЛАКСЫЗЛЫК I 

(алда кешенен гышы яхшы. бозыклыгыи эченен . хөкем итмим Ходай кий тир 
үзе судын... 

Безнен гомер уен түгел, бәйрәм түгел, һич кайгысыз кеше б) ica 
гүте [! Бера i вакыт шатлык таба исерек кенә \ i \ юнә ачы агу эчереп кенә 
Эчә дустлар чәкәшеп яу, зне-кузгө текәшеп; эчкән бү ia карчык i 
бетәшеп... 

Әгәр күреш кызарган йөз аларда бер дә аллана 
HiLTi.iiii «Җибәргәндер», дисен 

7 «Шайтан гздырган» имеш! «Юлдан яздырган* имеш! Кире татар им тек 
вөҗданын оер 1ӨИ килеш! Сезгә Һәм безгә им җитмәгән' 

Без ул милләткә үз сурәтен ^ юнә күрсәтик Көзге каршысына китерик 
Милләт күрсен. Ләкин авызы кыйшык кешенен авызын rvpu күрсәтмәгән 
өчен көзгене атып бөрмәсен 

Жинел уй, йөз кызарткыч герле хис \ар, can мен кнънә Я 
караш гәпле гакы i, меңнәр яшә. хезм.м' 

V I I . И с л а м н ы ң м и л л и я т н е с а к л а р г а к у ш у ы т а б и г ы й 

1 Безләрне гуры юлга күн iepi.ni Корыт икән iep Лнлашачтын Коръәндәге 
бик күп серләр •) 1 ^ и н ин агаралар лини кер i m 

lie i iM бил хак Din в хаклык, һичшиксез. ie i өстен булыр 
2 Исламнын миллиятне сакларга кушуы габигый Ьи ки иш 

кепи [Өр ми .крым ГүгеЛ 
I Наданлык гаптамасын яньчелербез, к.1ләмгә каршы бармыйк 

m m гербез Каләм хөкем йөртүче Лир позем ia, анын бс мм ан 

«Нүн> сүрәсен ю 
Болар бил исламга герөк гаянырга кир.»к Кич. 

ИШ.ни. коч 1С 1ӨрГӘ ЖИТӨКЧе бо lap бөТМ ИС ИШ инануларын ачым IH ачык 

күрсәтүче 
Каләм бөек каләм интурынында\ i K.LU.M 

дан 1ы каләм ш и н ы . ка I ч Пшш кырсабындыр 

ДИН 1ИМӘК б< гм к гөкәнм 
4 Шәригатеме з Коръәне 

ак 11 оер [Ә ШИК шөбһв I I 
һәр кешенен •, i хезмәте вә \>ч->< к.кеое илә тапкан бер гс -

http://iepi.ni


шәригатьләр чыгарып, фәлән кеше — кяфер, фәлән — фасикъ ". син гене яхшы 
ип мактал яхшы б) гудан артыктыр. 

5 Динле булып күренү — бик яхшы бер кәсеп ул... Бер кешене кяфер дип 
иөр\ бик з>р кабахәтлектер I a t in иман капкасының ачкычы сезнен К) ГЫНЫЭГа 
бнрелыәмештер Сез \зенез теләгән кешеләрне иман капкасыннан кертеп, 
теләмәгәнне — чыгарып җибәрүгә нинди права таптыны i ' Юк. сездә бернинди 
лә права юк 

Ь Наданлык сәбәпле көфергә төшү җиңел инде... Бер дә исенез китмәсен; 
Мәккәй Мөкәррәмәдәге кәгъбә янында гөнаһ кый лу МӨМКИН булган шикелле. 
Киевтәге монастырь янында саваплы эш кыилу мөмкиндер. 

Хак Тәнренен каршысында килешмидер тәһарәтсез намаз илә корбансыз 
хаж!.. 

Килешмидер Коръән уку, тәсбих әйтү фәхеш-вәхшәт берлән тулган бер 
ханәдә Фахиш тавыш, фахиш рух. фахиш көй1 Фахиш мәгънә! Менә шулар 
безнен фәхшиятсез. пакь мөселман түрләренә кереп утыралар. . 

Әйдә. ллстлар. бер тибрәник, акны Тәнре яклар бит.. Караны бер көн 
каралтып, акны бер көн аклар бит 

7. Мөхәммәд динен яклаучы!-. Бу эшләрдә зәхмәтләмик муллаларны, дин 
эшендә башчы иттек без аларны... Җитәр дин исеменнән кеше талау, җитәр 
шәригать исеменнән халыкны каралту, җитәр болганчык суда балык тоту! 
Батсын фанатиклар! 

8. Җитми мыр-мыр хәтем — чын. саф Коръән кирәк... Телсез муллалар бер 
нәрсә әйтмәкче булалар, ләкин. аһ. наданлык, иреннәрен селкетәләр дә. бер 
нәрсә лә фәһемләнми. 

У Ялганчылар, гамәл сатып ашаучылар. ... үзләре яхшы аңлап җитмәгән 
нәрсәне балаларга укытып, ислам балаларының гомерен ашаган хәлфәләр, ... 
барлык һиммәт 1әрен . һәммә гайрәтләрен трахтирларда. мәйханәләрдә генә 
күрсәткән байлар И явызлар!.. Динне хурладыңыз. мөселманлыктан колдеңез! 
I .сличнәрне танымадыныз. Тугъры сөйләгәннәрне кыстыңыз. издеңеэ Җавап 
биренез!.. 

10 Җә<а бирми халык һич тә гөнаһ эш. яшерен эшләргә... Җәзалау 
камчысын биргән гөнаһлы ул халыкка кем? Түгел. юк. Бирмәгән һичкем; Ходай 
— гадил-'\ Ходай — хаким' 

И Ашау-эчү өчен күңелен борчылмасын. Үзеңне -байлардан ярлы» дип 
санама, т ы р - ш р итеп бәлешләргә йөгермә... Бәлеш белән гыйлем бергә 
жые [мае, комсыз кеше үлгәнче тыелмас Комсызлык — түбән, бик түбән 
сыйфап \л Азыгыңны Алладан өмет m 

Хәзрәтләр, хәттин узмагыз' 
12. Мөэмин булсаң, чын мөэмин бул — намазыңны калдырма 
Бездә жомга көннәргә дә бер дә игътибар юк: ул көннең бәйрәмлеге бер дә 

күңелдән чие т е т м и : халкымыз. бүген жомга. бүген бәйрәм, дип. яна киемнәр 
киеп руслар якшәмбене олуглаган кеби олугламыйлар. 

13. Мулла ахрысы фәрештә түгел, аның да остабикәсе бар. бала-чагасы бар. 
фатир түлисе бар — ни эшләсен, ачка үлсенме?.. 

Ну. болаи булгач, мулла гаеплеме? Әллә безнең милләт гаеплеме9 Әлбәттә. 
милләт гаепледер.. 

Бер мулла биш вакыт намазда, җомгаларда. Гаетләрдә имам тора. никах, талак 
эшләрен карый, казыйлык итә. туганнарны, үлгәннәрне, никахланганнарны 
яза Шул арада ук мәдрәсәгә кереп мөдәррис тә була.. Зиратка да бара Җә. 
бер кешегә бу кадәр хезмәт бирелсен дә. ул кешегә ни очен жалование алу 
цөрес] булмасын?! 

Әүвәл бер кешегә шулкадәр эш бирү дөрест түгел, инде бирелгәч анар 

жалование бирмичә теләндереп иортү лорест түгел Бер култыкка ике ү т башы 
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ТУКАЙЧА ТАТАР КОДЕКСЫ 

СЫЙмаВЫ, бер көймәче ике көймәнен койрыгын тота алмаганы һәркемгә чәгътүч 
була торып, бер муллага әллә тагы 20 төрле эш биргәннәр ШЧлаи 6) тгач. \ ч 
мулладан нинди укыту, нинли ижтиһат нинди хәер көтәргә кирәк 1 

Минем уемча, муллаларны жатованиеле ясарга кирәк - бер: һәм анын 
өстендәге йөкләрмен һәрберсен аерып, үзенең ияләренә тапшырырга, йөклә
тергә кирәк - ике һәм боларнын һәрберсенә аерым-аерым жалованиеләр 
бирелсен. 

Муллаларнын берсе бигрәк тук. икенчесе бигрәк ач СЧ-ЛУЫНЫН һәм дөрес 
укыта алмауларынын һәммәсенә сәбәп жатованиесеэдектер. Ц һ н ы н өчен 
мин үз тарафымнан, муллалар жалованиесеэ хезмәткә көчләнмәсеннәр дип 
әйтергә батырчылык итәмен. 

14 Үзенә башка хатиб. Вагыйзьләр лигәнечез лә. беэнен хәзергә чаклы 
булган муллаларым» ТӨСЛС, мөнбәргә менеп, батасын тирбәтеп жо! 
хатын шикелле, халык акламаган тел илә койләп. җырлап халыкны гыр-гыр 
жоклатмасыннар тик өч мәртәбә •әлхәчделиллаһ-ны гарәпчә 
Вагыйзьләр безнен үземезнен ана телемез илә безгә гннемезгә юн 
кирәкле вәгазьләр сөйләсеннәр Халыкнын тамырлары б\енча каннарын 
йөгертеп, күз яшьләрен чыгарыл алла кай җирләрен «меттереп-чеметтереп 
алсыннар Мөнбәргә менгәч, фәлән мәкам бер lo я 
койләү бик зур ояттыр Иске му i [аларга a ill г авам халкын койләп тирбәтеп 
жоклатканчы. бер дә кешесез сахрага чыгып гарәп шигыры--
артыграк булыр и [е 

Хатибнын сүзләре дару хөкемендәдер Даруны ши 
>чөлөр бит 

15 Халыкнын жыелган жире мәҗлестә ми иәт ис смене бер-ике кати1 

да. халыкны гыйлемгә, сәнгатькә өндәсә Мөмкин 
кадәр дөнья, ахират өчем файдалы мәгърифәт хаси кый ш a 

Кыскасы гына, милләтмен гәрәккыйсена \ 1<»рнсн аяклары 
астында тапталмавына кирәкле нәрсәнен һәммәсе .-pie бер 
эштер Һайдәнез, борадәрләр''" Галәме исламга нур 
гыр] и и к ' . Без халыкны караңгыла калдыры] 
гына («.-\-> икыитлр 1 ' гәнеме ию жан бар вакыт i 

V I I I . Гаилә өчен иң кирәге — тигезлек 

I. Өч кешедән дөньяда качып котылып б\ iv 
ул сине теләсәң лә. тел - ьщгатвргын чыгарыр И-
карчыктыр Ул сине. аласы кызынмы күрсен >• күрмасән • 

мәсән дә • өйләндерер Өченчесе 
геламөсөн ю жуар ia күмәр 

гелөмәсөн ю өйләндерер Юк j i 
исөгеннөи гыйбарөттер йөрәк юмас.* гыйшык 

кайчысы 
Әгербэ ica «сөю» кочакла) KV I ир арган i I M ирен 

кабарганчы гомер , ч с н һ и ч 

м сөюнен МӨ1 ьнөсе мин нечкә 
Мин 

ахрысы сөюдә ю ми i ттт 

4 Өйлән, гүтел сөй юн, 
i \ i сине якыш 

Һәркемгә ай юн, ш и к И • 
чыкмаслык б> ica ике ку 



гаилә өчен әллә нинди түбән кешеләргә иарОКНГО Вә юиннкә готарга булса 
— Аляа сакласын! 

5. Тигез-тиңтеккә юл куймау бездә гадәт. Ярын тин-nap булмаса әлбәттә, 
һәлакәт, пар б\л\ шарт, нар булу шарт, пар булу.-. Бирмәде Ләйлә кеби Мәх
бүбәгә дөнья бәһа- ул бодай бер кыз гына - каршында Мәҗнүн булмаса 
Өйләнештә нн кирәге - гигевлек. 

6 Күңелсез С\ i соили бәгъзе гакыллылар хатын-кызга: фәкать бер ел күнелле, 
дип календарь һәм чатын безгә.-. Хатын өстенә чагын алсан... Җитмәгәнме бер 
хатын, өч-дүрт чатын асрау нигә?.. 

Хәзерге өйләнүчеләр... Күңелләр саф чагында шәп, матур кыз сап п.шмр 
анлар: -Булыр безнен хатын булса йөзе айдай», — диләр айлар Әгер басса дөнья 
һәм муеннарда бурыч тулса, убырлы карчыгыңны да алыр ир, акчасы булса 

7. Апашкай кыз... Төшкән ул сатлык кызлар рәтенә С\ ына гөшкөн кочагы. Шулай 
да ул типтерә, бетәсен сизеп тора; жылыйсы күз яшьләрен күз эчендә киптерә... 

Уйнаш КЫИ.ТҮЫ бик уңган ла. бала табуы бик читен, диләр... «Уйнашмады*"'* 
яман күздән Ходай үзе сакласын 

8. Аерып Һәрвакыт начарлыкка илтәдер. Аерылмаңыз!.. Хөррият, ирек 
— барча кешеләргәдер; бап. фәкыйрь, галим, жаһил. ир вә хатын һәм милләт 
аерылмаенча. һәркемгә бертигездер. 

IX. Туган тел. Дөньяга ф и к е р е б е з юл алсын 

1. Мин Казанны тохге най' һәм Казан арты татарларын шушы көнгә кадәр 
милләтен югалтмаган вә киләчәктә лә югалтмаячак төп халык дип саныйм Милли 
адәбиятымыэ фәкать шулар телендә, шулар рухында гына булуын гелим 

2. Үз араларында төрекчә сөйләшен маймылланучы шәкертләр, башларына 
фәс киеп, «Госманлыез, әфәндем», дип йөрүче хнффәтләребез" дә аз булмады. 
Ләкин мондый комедияләр вакытында булды да, узды да китте... Без татарлар 
һаман :ы татарлар булып калдык Төрекләр — Истанбулда, без — монда. 

3 Язучы Каләме — милләткә файда, язганы — Хак көзгесе... Безнен 
милләткә кирәк. Каләм иясе булып чыгучыларымы) күбәйсен, солдатнын 
өстенә дә шинель, астына да шинель, баш астына да шинель дигән шикелле, 
алай гартсак га, шул бер-ике мөхәррир, болай сузсак га, бер-ике язучыбыз 
гына булмасын Мөхәррирләр гаскәрләр кебидер: сугышка чыкканда, запас 
гаскәрләребез булмаса, әсир булырмыз, хур булырмыз.. 

Боларнын кемлеген яхшы белик без, боларнын артуын Ходайдан телик без 
Әлхәмделиллаһ. . Милләтнең яшь каһарманнары каләмгә сарылды... Каләм 

кулда була торып, ... мәгълүмдер ки, курку берлән өркү хәрәм.. Ничаклы изсә 
дөнья, ирке бар — куркытмыйдыр безне. 

Илаһым, рәхмәтен белән шагыйрьнең бәйле телен чиш; дуслар һәм 
дошманнар хәленнән ул бераз хәбәр бирсен. 

4. И каләм! Китсен газап, ит син безне шат, без дә синең арканда туры юлга 
басыйк аяк... Милләткә мәрхәмәт ит. Европаны күтәреп син югары күкләргә кадар, 
ник гөшерден безне — жиде кат җир астына кадәр7 Милләтнен бу хәле хикмәт 
китабына теркәлгәнче?.. Чакырып яз укырга, уку кыйммәтен тәкъдир ит... 

Яз караны <• кара» дип һәм акны «ак», жөпне «җөп» дип һәм шулай ук такны 
«так», һәр кеше күңелен генә күрмә, милләт авыруына бак!.. И каләм, безгә 
һәрдаим ярдәм һәм мәрхәмәт ит 

5. Кеше ата берлек белән туган түгел, бәлки фикер һәм тоткан юлы белән 
кардәш була. Максуд җитәр: бара торгач — юл кыскарыр.. Алгарыш һәм 
күтәрелеш юлларына атлап үтик.. Алга адым сал, татар... Бари Тәгаләсезләрне... 
сәламәт кыйлсын. Тән урнашмагач, жан урнашмый Жан урнашмагач, фикер 
урнашмый 
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Фикерегезне я н ш э ла фикергә фикер ялгагыз... Тик якты булсын фнкереге) 
фикерегездер фикеребез һәм фикеребездер - фикерегез Олы фикерләр 
кузгалсын Лоньяга фикеребез юл алсын Чөнки фикерләр кайнаса эшләрдә 
алга китәр. - бу мәгълүм булсын һәркемгә. - шушындый безнен фикер 

Борынгыдан бирче безнен фикеребез готкын иде Кем сон бе ше мескен 
men тоткында тоткан иде ' Килде форсат кысан читлекләрне и 
килде, иркен сулыш алии вакытыбыз канат кагар 

Фикеребез торсын яңарып гел Искермәсен узараҗәнхал ызгы! 
кадәр ис кермәсен! Фикеребез галыкны таркаткыч җилләр истер" 
МИЛЛӘТнен бер 1әш\ юлын кистермәсен' 

6 Яшәсен әр«с [бе каләм ; Яшәсен i. 

И туган тел. и матур тел. 
Әткәм-әнкәчт н 
Дөньяда кун нәрсә биллем 
Син туган re 1 аркылы 

Ин элек бу тел белән 
Әнкәм бишектә көйләгән, 
Аннары ГӨНИӘр буе 
Әбкәм ХИКӘЯ I СӨЙ ГӘГӘН 

И туган тел' һәрвакытта 
Ярдәмен бер [ән синен. 
Кечкенәдән аңлашылган 
Шатлыгым к иным минем 

И туын re 1! Спида б) гган 
Ин i и. к К.ЫЙЯПН потам 
Ярлыкагыл, дни > им һем 
Әткәм әнкәмне. Хо мм 

X. Үзегез милләткә нәрсә ипләдегез! 

[.Дөрестен әйткән 11 га ib» rypj i i 
шагыйрь уд УЛӘЛ< эл v 1 кара көч ,рснеш1ә 
мири Ләкин 6j көл вакьп ш гына килгән I 

Без j 1 милләткә әдәби 
п |ән 1ерик хәтта рәсемнәр н ia милл , ,;ч.-шк 

гәмам ку ю ачы 1сын [үрл ягына каран* 
2 Карен i р Уй1 ш iek имануйг: 

көлке,уен Як-ягымызны карап юньян! •'-' Ьашка 

милләт ш ис 
apcai ш 1лгайврмәгөижгигип итик Элекй. кләпүп 

Li укеник Ki.no һәм батыр рәвеил • ал! i гарәкап ИТИК 
Бушка узмасын һич безнен һәр ifl һәрел гәрәккый к п 

Гырышыйк һәркөн^ рышыргакирәк i 
ш ы н ы з Гартышула п 

гартышмаклык\ок>к1>чен lap 
бЫЗНЫ IUU.II ИГИК I.'IM I 1әр ки 

>лекк( м каИгы \.к\м\ л1», api 
бар мокын и „ ч ы к арын өстән сал* *Р- ' " - и 1 <«г 

Се ими! К\ ига i 

http://Ki.no


Җитәр инде. ютарннпв, давайте, сызганыйк ясинне; һич әмеп юк киши 
сызгамм.ш Ачыйк ктгафакъкя юл ушбудыр ин тугьры юл сынар жиннан 
икс ч 1 чыгарыйк без... 

Тотып милләт ошасын*, юна чыктык -Ь\ куллар манге, тип. җиргә 
салынмас». 

3 Бер теләктәге кешеләр, бер сүздә булып, мәйданга чыгып Гырышып, 
күп акчалар тотып һәч төрле-төрле чаралар күреп, ниләр эшләмәс бу милләт, 
әгәр керешсә!.. 

Татарда акча юк. байлык та юк. дип. юкны сиплиләр Гатар акча 
тапмый түгел, таба Та\ кисәр иплекле ул — тотынса, донья төзәтер... Алла 
МОНДЫЙ шрнын санын артгырсын 

4 Тәрәккыл да нтәмез, һәр нәрсәне көттерөмез лә 
Безнем татарларда, ин ә,вәл мәртәбә әйткәндә, һәрбер нәрсәгә каршы тору 

ата-бабалан калган бер гадәттер. Алар. ин әүвәл чыкканда, ысулы җәдит берлә 
укуга ла каршы тордылар Кара тактанын эченнән «тавык аягы» да эзләп 
маташтылар Бара юргач. белделәр ки, кара тактанын эчендә «тавык аягы» 
гугел, "чебеш аягы» да юк. имеш' 

Өч яшьлек балага ла үзенен сәламәтләнүе өчен дару эчерсәң яки: тышка 
яланаяк, яланбаш чыкма, дисәң, билгеле, каршы торадыр. Шуның шикелле. 
татарларга ла: болай итсәнез. сәламәт булырсыз, тегеләй итсәнез. үзенез өчен 
яхшы булыр, дисен «Э I кирәкми, > ) •, — дип киреләнәләр 

Дөрес i 'Яна-лип һәр нәрсәгә мөкиббән кителмәскә кирәк ВӘЛӘКИН 
Нигә кирәк искелек, кирелек'' Кирелек, наданлык гаскәрен жинеп, сындырып 
ташлыйк Якты көннәр алда Хуҗа Насретдин шикелле, атның артына карап 
ал ганмыйк 

5. Бу заманда гафилләргә дөнья тардыр... И кардәшләр, кул тотышын, алга 
барыйк башка милләтләрнең хәлен карап карыйк; мәдәният мәйданында урын 
алыйк егьла-тора, алга габа атлыйк!.. 

Кем җигә безгә тәләнни'" арбасы?.. Безгә аяк чалыр; a Mai ашсалар, янә безне 
алар белән кычкырышу кебек гүбәнлеккә сөйрәсәләр, без ал арны бергәләшеп 
юлдан алып ташлап, яки «Безнең юл белэнме, 'i^^^ гугелме?» дигән сорау 
куеп, ничек тә адарны ераклаштырыйк... 

Без моһажим улмай, анчак модафигъ улдыкымыз җәһәттән хәкыйкан 
бөхтияре i **** 

6 Рус жирендө без әсәрле, эзле без, тарихында бер лә тапсыз көзге без. Рус 
белән тормыш кичердек сайрашып, тел, лөгать, гадәт тзә әхлак алмашын. Бергә 
гормыш, бергәлек чиктән ашып. без шаярыштык, накытдар алмашып һич 
бетәрме тарихи бу бергәлек0 Без тутан бер жепкә бергә теркәлеп. 

Без сугышта юлбарыстан көчдебез, без тынычта аттан артык эшлибез Шул 
чалыкнынмы хокукка хаккы юк7 Хакъкыбыэ уртак ватанда шактый ук! 

7 Без — руслар белән татарлар — һәр вакыттагы кеби, тату гына, честный 
гына алыш-биреш итеп тора алабыз... Бик яхшы бит' Дуслыкта берлек, 
тигезлек, гинлек кирәклеген әйтмәсәм дә беләсез инде 

8. һәр милләтләр Максудларын хасил итә... Монда тудык, монда үстек, 
мондадыр безнен әҗәл; бәйләмеш бу җиргә безне Тәңребез (Гыйззе вә Жөл) 
Нн боек максат безем: хөр мәмләкәт, хөр Русия1 

9 Әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт эчендә йөзмәккә; бу юлда һәртөрле 
хурлыкка, юрлыкларга31 түзмәккә!.. 

Һәр заман хакны сөючеләр сездәй каһәрләнгән булыр Бармыни бездә. 
гомумән, чын кеше кадерен белү9! Без аны кайдан белик, мескин үлеп 
ашатмагач''1 Мәмнүн булсын рухлары... 

Күрсәтә һәрбер жаһил милләткә золым вә жәбрене, таптыйлар пычрак 
аяклар берлә милләт садрене39... Искеләр белми һәнүз милләт дигән сүз 
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кядренс Миллөтемездиипэенен лнже.тәретогттәятып.-үл-бч.ларыги 
калка шул «Алла бирмәгәнне мулла бирмәс* мәкале бик глгьры с\ 

Сезнен болай каршы торуынызны бик iyp гөнаһ пиг Е гч-незне 
ташлап, тәүбә кыйлмак кайтмаж кирәк Сезнен урынынызп үзепеэ бар 
иманда һичкем күт җибәрми Бет исәк. һәр каюмыз VI.UI.I шөкер 
герле кәсепләр илә шөгыльләнеп йөримез 

Кайчанга чаклы татар бер-берсен-* yi 
10. Ьар мөселман булалса иле бер !•• 
Безлә күзе ачык кешеләр д ә бардыр .„, качмыйк Бармабыз 

бер юллан тырышып атлыйк Гыйлем белмәс чапканнарга без охшамыйк. 
гырышмактан гырмашмактан һич бушамыйк Ки гер бер кип мн i ютен сиңа 
Шәфкатен күренер . Фәкать сабыр КНрӨК 

X I . А е р ы л ы ш у с о ң ы н д а 

1 Берегез укыгыз ла. береге) тыңлагыз Кан карт кол белми горрнзл 
дигән сүз кадрене Сөальләр җавапсыз калмасын I . . 
шгләденез? Әйдә дустлар Тәкрар өйтәмез Җиһанда калдыры 
ик.HI 11,1 Раб i \ юл мне' 

2 Эшем һәм ниятем изге ите гәкнн Максудыма ки минем 
>ш гүтел Лк1ык сүз буларак шуны әйтәм Гатар шрнын боек 
кат күкләргә китсен; мәңге, һәрвакыт 6j милләтне Ходаем С 
\.\ ia ни бирер Мин дога u 

Яшәсен ми i 

Imuitp М \Н< i Г< IB 

СҮЗЛЕКЧӘ 

* Габдулла Мөхәммәтгариф j 1Ы Гукаев исем! 
** Авырлык соңында жинс тек i • 6j ы 
*** I Кама пили «Уйнаш» комедиясенә ишарә 
**** Бе 1 һежум итүче (сугышны башлаучы) булмы! • горып 

. т ы кире кагучы булуыбы i белән чын 6a\c i ie6e i 

Жвсарет батырлык, кыюлык гарла* «тытта м>*ФФ-*кт> б> г> 
унышкаиреШ] иһир ачык гвелимфитымтен ы кемгә >б> i 
шеш.ie кал г> нверани хвиегиш инен вп 

, инөр 1.11,4.4- я аяулык и i 
мәнфәгать интерес мөрөбби мв 

СӨЛЯХИЯ1 СӘ 1Ә1 К Ю | I IH1 Bj Р1ЫЖЛЫЛЫК көһ 
л » казиквә 1әтыйфи нечкә һәм гүзәл и 

мактаныч ш a n i ит бөек ип • 
.н кызганмаучы; фвркъ итмичә 

M.uiail.M •' Гүбәнлек ЯВЫЗЛЫК Ә, 14 
юмартлык м и н гурылыклы бора 

сөелгән ш ы н шэ; гәхп га 
арбабекалам" каләмияләре иттифая 

iөстерәр юрлык лпщ>1^ садр(смыр) күчяк 



^-^Alobi tQNqil 
А^/дәби тәнкыйть 

«ЙӨРӘК КАНЫМ АГА ГҮЯ ТӘНЕМ БУЙЛАП...» 

САЛИСӘ ГӘРӘЕВА ИҖАТЫНА БЕР КАРАШ 

] атарстан Я гучы rap берлегенең әдәби ел йомгакларына бш ыш ian үткәрелгән 
җыелышында бер халык язучыбыз чине тәнкыйтьләп чыкты Анын актан киенергә 
һәм уратып-уратыл сөйләргә яратканын белгән каләмдәш 1Өрем у i әйтергә теләгән 
нәрсәләрнен барысын ла анлап бетердеме, анысын ачык ӘЙТӘ алмыйм, Ә менә Рел 
гәбеннән үземә гиешен төшендем Аллар Хәлим имеш, шагыйрьләребез иҗаты 
i \ pi.iM.i;i күн viia һәм шундый яхшы яза. аны укыганнан сон. ул шагыйрьләрне» 
бөек 6j i> [арына чынлап та ышанасын ки хәтта \и tap Халимнен үзенә шигырь 
язарга кирәк микән дип уйлый башлыйсын Чыгышны кончел кинаяләр 
чытырманлыгыннан азат иткәннән сон хасыйл булган беренче фикер: әгәр 
шагыйрьләр щ i.iii мин япаннан сон гына «яхшыра тишә» икән. димәк, алар 
- уртакул шагыйрьләр; икенче фикер: Айдар Хәлим йомшак шагыйрьләрне мактап 
Я ил<\. анын үзенә шигырь язын маташырга ла кирәкми. 

Минем шагыирьлегем-түгеллегемне. шигырь т а р ы хокукым булуы булмлиып 
6j актан киенергә яраткан халык язучыбыз гүге i з моннан илле елга якын тек 

гәнкыйтебез, классикларыбыз һәм ( A t P Ялчылар берлегенен абруйлы 
комиссиясе хәл иткән иде Инде андый рөхсәтне беркемнән сорап тормам кебек 
Мин in генә каралар ничек кенә актан киенсәләр лә Мондый очракта шаяны-чыны 
белән И и ли мир Маяковскийны кабатларга гуры килә «Йөз елдан сон минем яныма 
ки |егез, - дигән ул - Хуп күрсәм, бәлки сенәрсә кулымны да бирермен әле» Ә 
«уртак) шар» мөсьа юсенө киләплә, ниндирәк уртакуллар турында яздым һәм я им 
сон мин? Мостай Кәрим һәм Сибгат Хәким. Хәким Гыйләжсв һәм Гамил Афзал, 
Равил Фәйзуллин һәм Роберт Әхмөтжанов, Рөстәм Мингадим һәм Ренат Харис, 
Рифкать 1акиров һәм Клара Булатова, Разим Вөлиуллин һәм Фәрит Габдерөхим, 
Әдхәл Синугыл һәм Мөдәррис Әгъләмов, Рим Идиятуллия һәм Кави Латыйп 
Яшьрәкләр ми In [аз Сөлөйманов һәм Равил Рахмани, Айрат Суфиянов һәм < нрень 
Якутюва, Рөстәм Зарипов һәм Ленар Шәех. Луиза Янсуар һәм Әлфия Си i лып кока 
Буыннары, HXjrr-язмышлары герле булган, кайберләре әле иҗат юлын башлаган 
гына. әмма ышанычлы башлаган һәм миллөтлөре-иманнары очен учка керерю әзер 
торган бу яшьләрнең кайсысын «сәләтсез, уртакул» лип тамгалан булыр иде 1 Кешегә 
каши куныйк1 Әсәр иренмичә эзләсән булса, минем моннан берничә ел TICK чыккан 
һәм бары тик гөнкыйть мәкаләләреннән торган «Талант. Шәхес. Язмыш» лигән 
икетомлыгымнан да габа алмаган булыр иде ул бер генә «уртакул»ны да 

Сорау туа: нигә күрми ул бу хезмәтне? Нәкъ урыны шул - җыелыш гәнкыйтънен 
торышына багышланган биз' Ишә моннан ун ел чамасы элек чыккан һәм кайберәүләр 
әле булса айный алмый торган "Сез беләмсез кая барганны'.'» дигән мәкаләмә һәм 
«Татар балалар шшърияте һәм орчык-малай «Биктырыш» дигән китабымны искә 
алмын уңай күренеш итеп 9 Әдәбиятыбызда чәчкә аткан уртакуллыкка мин шул 
әсәрләремдә жаным әрнеп каршы чыкмадыммы'' Шул саярьлесем өчен әле 6j гса 
«•репрессия» кичерәм түгелме соң инде мин'' Халык язучысы боларнын берсен 
ю күрми Бу анын идеологиясенә туры килми Чөнки ул у к бердәнбер боек һәм 

бөеклек өчен башкаларга урын каллырмасан шагыйрь, мине, ашап фикереңчә, 
•шагыйрь булмаган» савам баласын, анын үзеннән башка шагыйрьләр турында 
я гуымны ошатмый һәм әдәби тәнкыйтькә багышланган җыелышта нәкъ менә шул 
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әдәби ТӘНКЫЙТЬ таләпләренә җавап биргән хезмәтләрне к,рәсе. аларга бәя бирәсе 
урында чина шигырь язмаска куша 

Яшермим, кайчандыр минем тирәңдә чәбәләнеп йөргән бу чибәр энекәшемне 
кызгандым мин Шулай эреләнү, чамасыз зур күтәрү, бөектән к\ m 
купче акыл һәм галаш кирәк икән'' Шуна күрә бу. әле башланмаган чираттагы 
•башкаларны күрә торган- мәкаләмне менә шулай тәкатьсезрәк башларга гуры 
килгәне өчен чин укучымнан гафу үтенәч 

Өстәлемдә чираттагы шигырь жыентыгы - Салисә Гәрәеванын «Йолдыз 
яшырлары* (Казан. 2006). Җиде ел үтүенә карамастан, һачан ла бәясен алмаган 
Оясына якын җибәрелмәгән ятим аккош кебек КӨТӘ > i ме тем карашны Их. бу 
ю л с ь т ы к к а тин тәнкыйть юклыклар1 Шигърият ачылчаган: 

Тимер елый 
Минем)юк өзгеч 
Шул типыштан ичр.ж сы пача 
Телем-телем тиресе салдыры ит 
Тимернемин телеп КЫЧйанам 
Авыртуны тимер кш-<,: дә 
Бел» кебек 
Б.чки беләдер7' 

Knpai бувып кеше үтер '"I'd 
Tuurp -т,' НЫЧВ f i.Hk-p 

Тимер дә елый һәм үлә икән Нитә мины ачмаганнар? Бер китап кына гүгел 
барлык юмерен шигърияткә багышлап, яшөвенен кем әйтмешли классик гүбәсснә 
килеп җиткән шагыйрәмен иҗаты гулаем уч бәясен алмаган АҢЛЫЙМ КИЛӘЧӘКТӘ 
ана биреләчәк бөтенхалык бөясенен мин биргән бәягә гин яки ки арырак та 
булуы мөмкин, әмма һич гүбән булмас һәм ул бән бирер кип барыбер ки. ,.к 
Шулай булсын Әнә бит. автор уче лә -Г>ер кашырмын Лчкыч янда йөри* иш 
бел черә IIиi,i аны бүк-н ук ипләмәскә' Кеммен n.ipc.i ми.нк-1' I и ip бил күңел 
киңлегеннән гүте i гарлыгыннан иө битараф пи ы инан чарам 6j ia Гүя битарафлык 
белән тарлык рифча гына түгел, ә хакыйкать Шуңа күрә көнче i юк бит |рафлык 
ярыгыннан 1ына карап тору белән чикләнмичә башка каНРМД әрмен НЖ8ТЫ 
бе юн ч.п ыиггырмыича, у юм гойган узем сизгән бөямне бирергә гиешмем Момым 
өчен әсәрләрне укырга кирәк Мин укы [ЫМ III II ЫИрӘнеН -*1"1 ШНШрен рПМИЫМ 
Бушкамы ' Бер гисмее 1ме ' ДИН сорады бер UMIMI.IIIII.IM ӘйС б) ИӘКЯ 1ӘЯС я kip 
өчен генә укыдым Нәрсә IUKI.III.MI артып барамы? Язарга уа әсәрләрен юкмы? 

MI п.- UM.MI.T.MUI.IM 1>е да мөхәрриргә июферга идән юучыга урам ааберүчвгв я * 
булса да гүлиләр, ә менә сезгә, язучы ирга юкмы? Юк Бу шундый ял Ш 
әйтмешли. «200-ле йөк» шомлы габул шр иле «Русия |в сугыш гынганы юк: / Гел 
кам ага гомер киселә • Ләкин мин әдибе хакында сүэемна әйтергә т е ш м е н чер] 
побери' Әлбәггә lypi иш ш ш ы р м е к китап дүрт Вез навешан горный ' 
имми I омер tan * әлисә I әрә( nai i K;I Lap \ i \ 1.1 11 J [МЫЯ Меююрчв шигырь 

язып. бер шигырь белән гарихт i ка гучы классик ицр бар 
Әйе rypi йөз шигырьне көннәр 6yi VM.HI ю ш битмдә табылган т 

Энҗеләргә куанмам banik.t iap очен кушу мимем байДЫГЫМ I UUU4M 
нәфрәт юн и м ватансы (изелгән ашышыбыз өчен у п я кш буш карашта гүгедгән 
көчләребез өчен гарьләндем үзебездә гаш а ч ы н н а н яя гяшап чыгарлык кия 
вдканыбы i өчен горурлан иим 

Кара да • 
• 

Втя куя мреям • 

http://umimi.iiiii.im
http://iuki.iii.mi
http://vm.hi


Кара миңа күз төпләрем 
Кара кайгыдан көйгән 
Кайгыда до нык булырга 
Син миннән миннән өйрән! 

Нәрсә, моннан нәкь җитмеш биш ел элек Минзәләнен шагыйранә Тулбай 
авылынын эре йолдызлары өерчәсендә туган татар кызы. Алаб\га китапханәчеләр 
те\ник\чын тәмамлаганнан сон. кияүгә чыгып, туган җиренә таш булып төшеп. 
тыныч байбикә, абыстай, остазбикә. бәлки, насыйп итсә. ат һәм мал өерләре 
ялчылары, ярдәмчеләре хуҗабикәсе булып, туган илләрендә куанып гомер кичерә, 
бер көтү балалар үстерә, шул ук вакытта чилләтенен бәһәсез шагыйрәсе булып 
җитешә алмас илеме7! Җитешә алыр иде, әгәр дә., әгәр дә... әгәр дә милләтебез 
язмышы сынчаган-ватылчаган булса!.. 

Кара башлы яшел камыш 
Үрдәк кычкырган тавыш 
Моңнардан ташый күңелем. 
Кагыла күрмә ялгыш! 
Исмә җил' Очма. сагыш' 

Ник. ни сәбәпле инде үз язмышын тагын да чатнатып, чыгып ычкынырга мәҗбүр 
бу кызкай моңа кадәр күзе кермәгән, колагы ишетмәгән Урал — Чилөбенен чанлы 
*тракторстрои» тарафларына' Ни эзләп, ник таптый ул бер телем икмәк, җылы 
почмак дип җыелган чит-ят халык, борынгылар әйтмешли, урыс-улак арасында 
салкын гомучтораклар, вокзал-разъеэдлар, прокат станнары, мартен цехлары 
арасындагы тун сукмакларны болай тетрәнеп һәм кыйналып?! 

Идея илендә ярдым мин, 
Ык суында коендым 
ill) тасын эчтем Уралда 
Тормыш дигән кыенның! 
Идел илендә тудым мин. 
Сәрмәт тавында йөрдем 
Аралга килеп. Я1мышның 
Мартен миченә кердем' 

Нигә ул, туган Ватанында ипи чиченә керергә тиешле кызкай, читләргә китеп, 
җиле ят мартен мичтәренә кергән1* Җир йөзенен ин гигант танк заводларының 
радиорубкаларына микрофон тогын күтәрелеп, шул ук тун микрофоннан чит телдә 
-партия кушканча яхшы эшләргә» ник чакыра'" Ни җитмәгән, анын эшеме" Ниили 
Ватан эзли ул читтә. Ватанында үз Ватаны була торып'' Ул буыныбызны «коллар һәм 
тоткыннар* - сугыштан ятим калган боек күзлеләр буыны дип атый «Оят качкан, 
җинаятьчел катлам / Сугыш ачкан зачан каты без; / «Азатлык!» дип куллар йодрыкланган, 
/ Империя аша юлыбыз...» Аһ, Ватанында үз Ватанын таба алмаганга чыгын киткән 
ул Минэәлә баласы! Миллионлаган татарлар!. Шулай итеп, үзснсн бай, сыгылмалы, 
чон белән сытылып торган теленнән төшкән менә мондый гаҗәеп табигый п ш ъ р и 
тукымалар янгырыи 

Сандугачлар, күке сарытүшләр 
Сыерчыклар шашты таллыкта' 
Акчарлаклар әче чыелдашып. 
Кинәнделәр күлдә балыкка 
Кояш нуры кылдай тартылды да. 
Су төбенең тотты ташларын: 
һәм җылытты буйга җиткән кызның 
Яр читендә калган башмагын -



«ЙӨРӘК КАНЫМ АГА ГҮЯ ТӘНЕМ БУЙЛАП . 

Шушы телне ватып-боэып. шигъри көчәнешне түбәнәйтә торган антипоэтик 
трансформатор куярга чәжбүр. ана трактор заводларының «гравитация кырлары», 
«мембрана». «косчологик киплек», геннары, биоток, расточниклары. прессланган 
вакыт-лролетлары. сталевар-сварщиклары һәм тагын да әллә кем. әллә нәрсатәре 
килен керә Язмышмы9 Язмыш' Моны һәркем кичергәнме'' Кичермәгән' Татар 
әдәби тәнкыйте бу фаҗигане ачарга тиешче'1 Тиеш' КПСС Үзәк Комитеты бездән 
шундый шагыйрьләр тәрбияләргә тырышканы өчен жлчерелеп төшкәнен онытмыйк 
Бу «модадан» заман темасының яшен суга торган кап уртасында торган Салисә лә 
читтә кадалмады. Һәм ул. утыз ел Чиләбенен металл тузанын үзенен публицистик 
теле белән ялап яшәргә чәжбур булган. Горбачев демократиясе килгәч. «Үлән 
Әбисе» - Татарстанда түгел, анардан читтә, цехлардан цехларга чабып, татар милли 
мәнфәгатьләре өчен көрәшчеләр, татар милли әдәбияты өчен каләмдәшләр эзләп 
тапкан милли шагыйрә, безнен күпләребез кичермәгән газаплар кичереп.Чиләбе 
татар-башкорт милли хәрәкәтен һәм татар-башкорт милли әдәби тормышын 
- әдәби, сәнгать түгәрәкләрен, чәктәп-китапханәләрен оештырырга тотына Шул 
заманнарда мина язган бер хатында ул ченә нәрсә ди: «Их. Айдар, без кичергәннәрне 
тиешенчә аңлап, безнең бүгенге чәбәләнүләребезгә хак бәя бирүчеләр табылырмы1'* 
Әлегә табылмалы әмма киләчәктә табылыр. Салисә Без исән бит әле Татар халык 
жыры исән Менә сине лә коткарды бит ул бөек татар халык авыз платы, татар 
халык жыры. татар халык теле. Бу мәсләктән без синең белән. Салисә, охшаш идек 
Минем очен Түбән Кама төзелешләре сынау мәйданы булган булса, сикен талантыңа 
Чиләбе. Урал чынбарлыгы илаһи сабырлык куйды Син Казанга Татарстаннан кител 
Уралдан килсәң, мин Казанга Түбән Кача. Уфалар аша килдем Тете режиммын 
муенны буа. тынны кыса торган «гравитация кырлары»ннан син бит башын-күзен 
аларып. сөремле мунчадан чыккандай, чабып килеп чыктын Синсн яшәүгә ышаныч 
тулы нечкә лирикан тун тимерне мартеннардан да сыйфатлырак итеп ЭрПОв И ISM 
йорәкләрне һәрдаим эретә алмады. Әмма «аерылуны раслап яшь пшган соңгы х.п* 
ку шарда ничек к е ш ГМравСв лә. бу халәт сөю бөеклеген раслап, симен иж.иьлил 
хыянәткә каршы гаепләү акты булып яңгырады: 

Нинди кояш яна куярквмдв 
Өмет бугай якты исеме. 
Ят пряарга бивмкм фыаршжы. 
Ятка ачмыйм йөрәк штшш 
Ак щелемне ссиын иңнәремә. 
Каршы барыр идем паягыц кж 

ГЬмер буе иммен i "" V W M 
һ м м я и м биенмим хакым кж 

Салисөиен шигырьләрен укыганда roan ш е ш күчеп күңел ал и я Ляарда 
hap авылмын Үлән Әбисе киптергән дару үленнерешш куш и м i 
беренче юрын ш язылганнарыма соклан) шпурлыпш «тан мич» күбр»а: • 
фикере'I' кабатлана я кебек Б) ояага Әхмп Ермхай Меям a m Саяжлараан 
ки 1ГӨН Каба! шяу - мәхәббәттән. Аны әйтеп бстереры ИфЫШЮИ СИЮ а й н 
булмый Соклану шигъриятмен состав өлеше булса В ПМ леыенты түгел Чын 
шигърият соклан) Be юн баш имин а э ш ш белен бете Перса ) i язмыш ' Б) какп 
Лев Галетой бик яхшы ваттта» «Ммн итекче илем еодкг буядым щ а ц т ф н л е м 
фабрикант булдым укытучы идем кеаер нулы Сокяанып ашыш acai 
Соклану еш кына бигрәк та хатын-кыз прыбы i изюгшн и шум • 

,.ii!ipiinii i.piiHicjien им IIOMIIIJKалаша i i иппырык- •дымдай • 

Салисә б) камалыштан чагыигтырмеча выяаяшнчв һан ир юрче сабыр 
чыкты Әмма мине баячабулараа мондый 11отптпдишааяба|в^ш|1шк^рсн»у ифрат та 
читен ЧӨНКИ җыентык! i әсәр мрнсн н IN пам с.гтары күрсәк: 1чәгән М ө щ 

шелте Кайчан язылган ул 1974 ашы аяла 1К№ и м Шагыйр • 
прафларынв китүе .^-^ сакланудан •эыыипа куце иле •Янгыр о е 

җ т к 9 ( ,,|,,, i .1 кебек Шаш яңгыркуыклары тундрмм сүме i 

ын 



«Задор м ч и .пил- дигән шигырьнең башы. Сокланудан язмышка куча башла) 
кадете Куыклар сүна Ә шигырь ничек гвмамлана? Гетрәткач язмыш белән 

Җилләр яңгыр болытларын 
Эшерделәр иштеяөр 

Өздереп җанны, кемнеңдер 
Үксүе ишешемә 

Монда Блоклар, Анна Ахматовалар, Пастернаклар чалымы бар Шундый ук чалым 
• Разъездтар-шигырендә аеруча ачык сурәтләнә.Биредә язмыш летальләрдә күренә: 

Ике өй дә киң каралты-кура 
Разъезд каю поезд юлында 
Кое тирәсендә яшь оер хатын 
һәм ыштансыз oata к\ лында 
Бәрәңгезәр инде шау чәчәктә. 
Боза\ йөри тартып арканын 
Күренеп калды печән чүмәләсе 
һәм берәүнең печән чапканы 

Татар күнеленә нинди якын күренешләр, гүя печән өстендә Минзәләсеннән юлга 
•аккан КВЫЛ абзЫЙСЫ-апасы кайдадыр Уралның Миәс. Сим тирәләреннән поездда 
үтеп бара Уралга килгәндә, ул Салисә Гәрәеванын тәрҗемәи хәлендә икенче җомлә 
булып килә Әгәр ул аләмзатбүл ип үч Тулбаенда туса иҗатчы. гражданин һәм көрәшче 
б) пли ул үз Уралында туа «И Туган ил! Татарстан! Әти-әни! /Тоталармы илдә мине 
исләрендә'7'» ли ул Прагада җирләнгән татар кызы Сания Фәхретдинова авызыннан 
Үзе әйтмешли, сүзендә Урал кырыслыгы, эшендә Урат һәвәслеге анын Караса, 
онытылмаслык итеп карый, тараса, таралмаслык итеп тарый -Яшь кулларым белән 
корыч койдым / Ә язылган жырым азмы сон 7 ! / .Урал - минем җырлы тормышым 
ул. / Урал - минем кырыс язмышым'» Урал шагыйрә очен н >мыш тизләткече һәм 
тәмләткече. Ул тәмләткечтән яратылган яралар милләт өчен горурлыкка, милли 
горурлык һәм анын алдындагы мөкатдәс бурычка барып бәйләнә: 

Европаның кырчын ташларыннан 
Азиягә amian үтәм мин 
Тамырларда 
Ике континентка 
Хуҗа халык канын йорто.м мин 

Менә бу инде безнен бу җыентыктан ала алган иң кадерле тойгыбыздыр кебек 
Безгә менә шундый хуҗаларга хас горурлык җитми дә инде Язучыларга килсәк, 
язучыларыбыз. тарихчыларга килсәк, тарихчыларыбыз, тотабыз да үзебезне, имеш. 
без бу тарафларга фәлән-фәлән елда килгәнбез, без килгәнче бу җирлә марилар. 
ч\ ашлар, башкортлар яшәгән дип. үзебезнең тарихыбызны ХҮП-ХҮШ гасыр белән 
чикләп биредә төп халык икәнлегебезне онытып, үзебезне үзебез тарихсыз һәм 
җирсез итәбез дә куябыз Тарихчыларыбызда милли идеология булмагач, безнен 
халыкнын жире кайда икән соң ул? - дигән сорау да туып куя. 

Шушы кадерле «хуҗа булу» дигән тарихи тойгы җыентыкның башыннан 
азагына кадәр мәхәббәт белән сугарылган. Әлбәттә, бу мәхәббәт, гадәттәгечә, 
җенси мөнәсәбәтләрнең гармониясеннән яратылган «Яратмаган кешем янда йөри 
/ Юлларыма чыкмый яраткан», лип уфтана ул хатын-кызларга хас хиссият белән 
Әмма Салисә Гәрәеванын мәхәббәте субъектларның жаваплы-җавапсы i мавыгу 
статусыннан арынып, милләтне яшәтү-яшәртү субтропигы дәрәҗәсенә күтәрелә 
Мәхәббәт - милләт сихәте Анын өчен татар халкының дәүләтчелеген аякка бастыру 
гасырлар буе тартып алына барган мәхәббәтне - яшел яфрактай хлорофиллны 
кире кайтару өчен көрәш ул. «Аерылышты юллар / Сине уйлап / Сызып иори.м 
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• 

һаман / Синсез тушы кар өстенә кунган /Яшел яфрак сыман. Башка шагыирә-
цшгыйрьпөрдән аермады буларак, анын мәхәббәте кайвакыт натуралистик ләрәжәлә 
ачык һәм биологик ИКПШ параграф кебек шәрәләнлерелә 

Араларга уйда кылыч куйдым 
Чикләр бикле, чикне үтмәсен'. 
Тән шашына или иреннәрен. 
Акыләипы Тыел Үпмвсен1 
ҮбеШвСе ки.ь1~ К\ нарыча 
Тапшырыл, ди күңел - боера' 
Эчтә кпр.ш пара Онкай ду гыш 
Ki.ipi.ic әткәй кашын җыера 

Татар шигъриятенлә әлеге нечкә хисне монлый халыкчан юмор. сихри к а л к ы т 
белән сурәтләгән әсәр юк иде шикелле әле Монла безне тирән һәм тормышчан 
чынбарлык га каравыллый «Ике күкрәк ике якка караган. / Саф тамчылар я п икс 
аралап! / Ике йомры ярымшарлар ут йота - / Күргән кеше бар дөньясын оныта! » 
Бу уңайдан Ромен Ролланнын катын к ы шаты мон шй каяеп гурын a ••• trap гыйшык 
хисе хатын-кызны биләп алган икән биредә гыйффәт №К т\рын u с\ ПКИ 6) гуы la 
мөмкин түгел» дип мыек астыннан шаяртканы хвтерге килә 

Бсшен шигърияттә ел фасылларын ( алисә Гәрәена кебек тәфситдәп һәм яратып язган 
тагын да берәр шагыйрь бар микән? Я i җөй көз, кышка багышланган йөзгә якын шигырен 
укыдым мин анын Һи к кум шучы шагыйрьләр ел фасылларына 1-1 и к Li 11.1 очраклы гына 
кайтып киләләр Салисә гуя аларны көтеп ала һәм озатып к\ч Юшеткеч һәм ваш МИ 
ярына f Ачылганнар басу капкалары'• •ЭссезБйиенссягыатмияры "> внавв 
аккордлар / Озакламый болын өсләрендә / Оча башлар салкын ак кор! up' -

Мни шагыйре гудырган с>> ел фасыллары игигыяоггена аерым бер магын бвкиш 
Искиткеч бай гел. камил сөйләмдә берсен берсе •җигеп» кыр Lin горган рифмалар 
белән (югарыдагы «аккорд-ак корт»ны гына алыгыз) язылган б) асар ир Петр и [ьнч 
Чайковскийнын «Ел фасыллары- ники.ш югерлөта 'һ.<р шундый иотзгаэя булып 
Гатарстаннын симфоник оркестры берәрq IOCTBCM башкаруын ш * влиса Гөрвеаанын 

шушъ [гарьләренә аккомпаниатор буяса Чайкоккийнын урък комл< 
Салисә Гөрөева атар шагыйрәсе икәнен онытыр ию Мене ryi i 
кемнәрнеңдер бушка кич.men куерткан •мил ш менасебеп гарней» ни к 

< өям кышның озын 4 1 ш бураннарын 
Кертләр күмгән үр \ менгән урамнарын 
Тәрөзяврде ут уйнаткан клубын да 
Әткәемнең иске авыр таль 
Туган җирнең ак карлары киткт • 
I абан туен бвбр >\< иткән а ш болын 
Бары да истә Төңгер Ы ым -'.и уйнап 
Йврвш камым ага гүя тәнем буйлап 

м^п.) шундый шун ii.ni хәл 1вр< .1 |иса I врөеванын шнгьрия! и юн п к 
укучы la «Б) «. алисөбезнен бер кнтешсезлеге ю к.к микәнни?» шган сора) гууы 
мөмкин Бар Нигә булмасын! \ларнын беренче* 
камм [леккөомтылгв омалык Икенчесе күзгә кереп барган матурлык Өченчесе 

гел юксын) гелсагын) Шигырь шомалыгынла т матурлыгы куп1шдлыгындя u 
сагындыруында ia авырттырып сынарга .ипи Сонты чорларда пи 

к № Т Ы Н кыз шигьриятенпа мен» шундый авырттырып сына горган ипгорьляр 
күренмн син ..им N | .Ai.iKtii.in вдалтвн аерылуына б i 

Безгә СЫНЫП СЫНаЛЫрП һәм Ш) Ш1 СВШВНЫрП РГГЯМС 

чи i..|> ХӘ 1ИМ 

http://Ki.ipi.ic
http://ii.ni
http://Ai.iKtii.in


ХАК СҮЗ ӨЧЕН КАБАТ КАЙТКАНДЫР 

ФАКИЛ С АФИН ИҖАТЫНА ВНР КАРАШ 

Факил Сафияның «Галәм күзе» исемле китабыннан (Казан, 2011) «Агымсу» 
шигырен ничәнче кат укыймдыр инде, әмма андагы сагышлы сурәтләрдән алган 
тәэсирләр һич кимеми һәм алар күз алдыннан да китми. Шигырьнең, дөресрәге, аны 
язучының һәм укучының рухи халәте үзара тәңгәл килгәндә шулай буладыр, мөгаен. 
Күп дистә еллар элек кайсыдыр журналдан очраклы укылган бер шигырьнең шундый 
җете сурәтенә исем китеп йөргәнем хәтердә. Әле ныклап ганылырга да өлгермәгән, 
безнең яклар очен ятрак та булган Зөлфәт исемле (Зөлфәт таныла барган саен андый 
исемнәр бездә дә күбәйде) шагыйрьнең «Айлы соната» дигән шигыре иде ул. Соңрак 
автор аны «Ай сонатасы» дип үзгәртте, чөнки «Айлы соната» рус телендәге «Лунная 
соната»дан кемнеңдер уңышсыз тәрҗемәсе иде Менә шагыйрь «теплоходның ак 
салонында» Бетховенның «Ай сонатасы»н тынлап бара. Гаҗәеп музыка аңа кадәр 
тып-тын аккан Иделне дә, аңдагы бар тере табигатьне дә әллә нишләтә: «Актарыла, 
күбекләнә Идел, / Акчарлакның сына канаты / Чәрдәкләнгән ай чайкала суда*. 

Яр өстеннән, яшен суккан иик. HI 
Чәрдәкләнеп ауган бер имән, 
Чәрдәкләнгән кулын алга сузып 
,\ i \<,ip\:>-u,tni сорый Иделдән 

Яшь шагыйрьнең (бу шигырен язганда Зөлфәткә нибары унсигез яшь әле) сүз 
белән гудырган жете сурәтләренә сокланып йөргән, чәрдәкләнеп Идел өстенә 
сузылган имәнне әлегәчә күз алдында йөрткән безнең буын укучылары (андыйлар 
күп түгелдер, билгеле) ул чакта Зөлфәтнең Факил Сафин атлы тагын бер шагыйрь 
якташы булачагын белми идеале, әлбәттә. Ә ул булды, бар һәм Зөлфәтнең, Харрасның, 
Наиснен, Шәмсиянең., җиңел кулы белән шәп шагыйрьләр төбәгенә әверелгән 
Мөслим данын ихласлык белән дәвам иттерә. Аның «Агымсу» шигыре исә, бер яктан, 
яшь Зөлфәтнең образлы сурәтләүләрен хәтерләтсә, икенче яктан, җитлеккән шагыйрь 
Харрас Әюп моңсулыгын искә төшерә һәм дәвам иттерә. Биредәге «офыкны кискән 
гоманлы raj lap» сурәте яисә тугарылган атны хәтерләтүче табигать күренеше генә 
түгел, шигырьнең үзенчәлекле көе, аһәне дә, «урманның тын сулышы» һәм урман 
өсләтеп искән көзге җил дә укучы күңелен үзенә тартып тора, җибәрми: 

Табигать гүя тугарып атын. Күзәтә шуны тын гына сулап 
Озатып каю көзнең бер көнен. Томанлы таулар офыкны кисә 
Моңсуоан моңсу уйлар уйлатып Ага да ага бу көзге сулар, 
Җыелып оча кошлар төркеме. Урман өсләтеп көзге җил исә. 
Табигать гүя тугарган атын Күзәтә урман тын гына сулап 

«Галем күзе». 

Шигырьләрен уку барышында без әле «Бөре күзләре яшькә тулышкан», «Хач 
кадалган күк күзе», "Мутант козгын тырнагына / Каты эләккән Казан», «Кыр 
уртасын кыл урталай бүлеп, / Аягүрә баскан каеннар», Мөдәррис Әгъләмнең 
тиктормас холкын ачып биргән «Портреты кысасында / Түзеп торадыр көчкә» кебек 
уңышлы сурәтләргә. «Чуен бәгырьлеләр кирәк, / Таш йөрәкле бу илгә», «Сон бу 
дәүләт оешканнан бирле, / Һәр көненә гафу сорарлык», «Намус ул - тумыштан 
бирелә. / Кайчандыр синдә дә булгандыр», «Каганатлы булган бабайларым, / 



Яманатлы, әмма. булмаган, кебек хәтердә уелып калырлык тезмәләргә юлыгачакбыз 
һәм авторның шагыйрьлек талантына кат-кат инаначакбыз 

Факил Сафиннын Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары бутып сапланган 
һәм. атлә ниләр булдырыр сыман, дәртләнеп эшкә керешкән көннәре истә aie Анын 
ижат тормышындагы бу күтәрелешне хуплаучылар, лаеклы санаучылар аз булмагандыр 
Әмма моңа көенүчеләр лә бар иде ахрысы, чонки ана Берлек идарәсендәге эш 
Әрнесен ГВЭ арада кандырып китәргә гуры килле Момын җитди сәбәбе булгандыр 
һәм ул сәбәпне ихтимал беренче чиратта. Факилнең тынгысызрак та. җайсызрак һәм 
килешмәүчәнрәк IB холкыннан, гел рухи хөрлеккә омтылуыннан эзяврп кирәктер 
Теләгәнен, эшләргә уйлаганын ЭШЯИ алшй ИПИ аны җитәкче кәнәфиендә лә QSBX 
утырту мөмкин түгел минемчә (хәер. урынбасар урынын җитәкче кәнәфие дип тартып-
сузып кына әйтергә мөмкинлер. чонки урынбасарнын эше күп. жаваплылыгы бар. 
түрәсе һәм түбәнгеләр каршында вазифасы чиксез, хокуклары, мөмкинлекләре исә 
байтак очракларда ноль анын) Факилнен эштән тиз китеп баруына J I вакыттагы 
Берлек рәисенен үзенчәлекле, кета үзсүзле һәм талантлы шагыйрь6) 1>ы ла беркадәр 
тискәре роль уйнагандыр, бәлки, чөнки ике шагыйрь бер гаиләдә лә сирәк хаътәрлә 
генә тынышым яши Берлек идарәсеннән киткәч, күтләребез аны чак кына ВВЯТрак 
үзе оештырган һәм баш мөхәррире булган «Мәйдан» җурнатына кайтыр лип уШяашв, 
шулай буласына ныклап ышанган илек Әллә анда чакыручы, сатәтенә тин вазифа 
тәкъдим итүче булмады, әллә үзе бер үтелгән юлына кире кайтырга теләмәде Ф а к т 
Сафин атлы Мөслим егете берара әдәби мохиттән бөтенләй югалып юргандай б) i Ш 
хәтта берәр ел язучыларның, еллык җыелышында ы күренмәде, матбугатта исеме 
сирәкләнде Нәкъ шул елларда филология фәннәре кандидаты првЛВСВШ шесертация 
яклау мәшәкатьләре дә аны киң җәмәгатьчелек күзеннән яшеребрәк торгандыр 
Әйе. чынында ул бу елларда бетен кичеп Кадыйр Сибгат) итннын ижатым фвнни 
анализлауга багышлан.! !аман ш.иыирсн шы иҗлгчы б> мрак фвЯГӨ ВСЯ М т «и ИЛНЫ 
итеп танытты Ниһаять. «Галәм күзе» дигән күләмле кигабы - шигырьдер балввлвлвр 
[Ю 1Малар тупламасы басылып ЧЫТУ, әдипнең күявПШВН, аулак тормыштан и\л\ ш\ ш 
ижали бәхәсле кайчак сөенечле, кайвакыт көенечле әдәбият дөньясына, аның да 
шшърият атлы «әнкәсе»нә. укучылары каршына кабат кайтуы кегччрәк б) i Ш 

( ынды диеп уйлаучылар бардыр 
lop иттереп яши» җирдВ win 
Кешеләрдә ими т и ш гьи 
Көн күзеннән тәнне аяөмим 

Бакыр белен када'" квн • т\ м 
Кешеләрне аеру катмармы 
Йолдызларны пич хак суз «чем 
Җаным чсирг» кабат кайткандыр 

иш яза ул -Хак сү 1 o'ww- иШГЫреН IB Б) демарша ҢИ1 ВДВ хакны «.паннан вер) 
i.i җилче i юрдан гүгел, берүк ялгыша күрме гуралардвн күрмшстс 

ышанудан, үз хаклыгыннь и хак Lan.ni абынулардан саклан шп кинәш бирәсе 
ки 1,..ща .Чәким кайсы niaiMitpi. кемнеңдер миышенв unpen ^ i ИК киемнән кайта ЛИ 
әле. Шулап и хач су 1өчен кирга кабап кайткан кан ви сый сц ай айтврга ran гүтая 
тыңларга да салөтлв булырга тиештер Ф а к т ( |фи >••,• 
пзвяышларнынберяе саналырлык «< п иным т а н па* гра югашсебаш кжвваманы 
Әхмвтсафа Двү [өтъврхаьныивтюеалыаатям •Тансаоашыый «шеиалвсап 
iyi..Mnep.i Vpi. п эттерә чөнки L тгашуяарГВ СвстнуЛВрП В) МЛ*ПК ОМ 

Авторнын МОЯ елгы •Үэгартвсам к и п е - иплыреннен мен., б) строфа IB 
югары ы сөй юнган вакыйт 11 ip кайл шазы шр балки 

Диңгез ямен киттем чытмам коаяи 

http://Lan.ni


РӘФЫШ 

Кайттым ипне чшыШЯМ танымады 

Үэомшрдо пятая ) юнкер 

Шигырьләрендә әледән-әле ч ">> кижнмегвн, исеме аталмаган шәхси дошманнар 
белен көрәшүе Ф а ю и Сафннны беркадәр ваклый оя кебек «Күреп горам гере килеш 

Куммөпсдөр ^ ЕМНВ» «Хәзер ю бит хөсет, шпана Ябышалар яманрак эттән». 
«Әнчекләр; алабайлар Өскә ташланыр най көтеп, / Һәр яктан саплыйлар» - бу 
•яма кпнен өчесе оч шигырьдән АЛЫНДЫ. Күбрәккә КИТКӘН гүи ИП \н\лн шә> иләр 
болан яныштан гуган аерым романы да («Шәүлә») бар әле. Мондыйларны баек 
Гукай на яэыштыргалаган. ни хач итөоен, бәреп айте ган какс, i «тугры Гукаялык» 
кайчакларда юшманнар да тудыра шул, дип йомгакласак кына пиле Бәлки Факи мен 
•Л имнеке!* шигыреннвн ошбу юлларны «үзенә» бер укып багарга вд>? 

Көрәшәсең дию белән. 
Вушыячьаа к] 

Факил Сафин шагыйрь һәм шагыйрьлек хакында да күп яза. болар гурынлл ки к и 
уйланган, күрәсен Әдәби иҗатын шигырьдән башласа да, шактый сонарып моннан 
егерме бер ел элек дөнья күргән беренче китабы повесть һәм хикәяләрдән тупланган 
була. Бәлки шушы калие > i шигыиыгка хыянәте кебегрәк хис иткәндер һәм яна зур 
ШИГЬрм тупланмасы белән, үз «гаебен» юарга ниятләгәндер? Аны әдип буларак ип нык 
таныткан әсәрләре дә шигырь-поэчалар түгел, ә бәлки «Гөлҗиһан* повесте, «Биек гаунвш 
башларында романы, «Саташып аткан ган» роман-трилогиясе һәм берничә хикөясеби] 
әле. «Әдипләребез исемле биобибшографик белешмәлек! ә дә Факил С афинны прозаик 
дип язганнар Әйтәсе дә түгел, үзен шагыйрь санаучы каләм иясенә уйланырлык хәлләр 
бар ионда Шигырь алдында жавапны / Тотам мин аягүраЬ диярлек шул. 

Бурычларым т юа егәр Талчукта сатылмый алщ 
Шигырьләтә түлим А юр күңел кошы 
Алар җирдв ьер нәрсәдән Бу дөньяга килүем • 
Кыйммет(е)ра Түләү булыр шушы, 

дип яза ул «Утка ташлый cyi 1 сала* дип башланган шигырендә Шагыйрьлекне 
шигырь язуны узенйн ишә\ мәгънәсе дип исәпләгән каләм иясеннән без гагын аа 
югарырак >i*ai б и с кл ек. тәре көтәргә хаклыбыздыр, мөгаен Э т и к . боек Тукайны. 
ншарыан Җәлилне уйлап и щлган «Сәер китә шагыйрь •• шигыре, 1ө |фәп истәлегенә 
багышланган «X шык шагыйре* пошасы. «Аталар кабере- балладасы кебекләрне хәтта 
гагын да яхшыракларны, иншалла, күп ижат итәчәк әле ул. Бу әсәрләрдә милләтебе шин 
ике мәшһүр шагыйре һәм татар әнкә тудырган ДӨНЬЯКуЛӘМ зурлыктагы әдип Чыңгыз 
Айтматов я мышлары халкыбы пшн гыйбрәтле вә катлаулы язмышы!ia iMN.i I бәйләп 
бәян ителә Чөнки «шигырьдән аерылып». «Саташып аткан тан»га материал туплау. 
аны ижат итү- барышында Фаиил Сафин трЯЛОГИЯ каһарманнары белән бергә үзе 
лә рухи яктан нык \сте мәгыүмаглылыгы артты, күнел офыклары кинәнде, ул зур 
шәхесләребеэнен бәхетен дә. фажигасен дә ил һәм халык язмышы белән бәйләп 
карарга өйрәнде Шул вакытта Жәлилнен яшь чагып. Такташның зур хәвеф көтүдән 
җаны тынгысызланган чорын «күрү» явызлыгы чиктән ашкан елларда Сталинны 
«тыңлау» да аннан эзсез узмагандыр Элегрәк язылган «Биек таунын башларында» 
романы да авторны кыю. хөр фикерле, милли хисле каләм иясе men күрсәткән, 
аерым әдәби геройлар көрәше аша гулы бер милләтнең хөрлеккә, иреккә ОМТЫЛЫШЫН 
чагылдырырлык әдип булуын раслаган иде. «Кыргызларга кайгы килде, / Бар дөньяда 

тра\р» дип яза ул «Аталар кабере» балладасында. Татар әнкәдән туган Чынгыз 
Айтматов - татар баласы да. ләбаса. Әдип үзе лә моны белә шпым иде Бәла шунда 
гына. андыиларны улым дип дөньяга күрсәтү өчен татарнын жегәре жлтми - анын 
мөстәкыйль ләү тәте юк. 

Ике халыкның баласы. 
Белеп яшәде, тоеп 
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ХАК СҮЗ ӨЧ! II I 

Әмма дәү i.imcei ха>ыкның 
Улы атап кыен 

диелә бадд.иала \,\ урынла талантлы шагыйрь һем публицист Газинур Моратнын 
бер мәкаләсендәге «Шагыйрьне олылар өчен дә дәүләтен булу кирәк Дәүләтсез 
халыкмын шагыйре көтта уя даһи булса да, пөнья эдабшпы классиклары рәтендә йөри 
алмаячак» дигән сүзләре катерга килә. Шагыйранә нинди гөнгәллек Менә халыкның үз 
дәүләтчелеген торгызу омтылышы кабат җимерелде «Ха ергажимере ще> диясе киле да 
гик бу «хә^члгә^ненчикире ерак офыкта ла HJ.HLWHMM эле Әйе суверенлыкдеклцпциясс 
һәм референ J\\I нэпхрепюө житяшеяөребез үтләре геявган кадәр мвсшрЛяьлеюи 
иреште юр |Вкебек ге мсәләр. бәһасеннән тормыйча, шау-гөр китереп оваьякү 
уеннары уздыралар, кирәксә, иллә. Европада бердәнбер дип макпнырлык га 
башкарып чыгалар Халыкара оөрөжале һем бюджетлы спорт коман i 
түра1әребс1ненһәмзурбаиларыбьиныңһәркаисынаберәр1әнлл1-1р.|см'ч LHJ шикелле 
безнекеләр Россия сайла] [арын и үиәре якын курган, ышанган ип к\ ае ил тапкан 

кандидатларны «үткәрүдә* дв Чечнядан i в калышып нн яммы курсе 
ирешә беләләр Мөскәү иконнары нигезендә халыктан салым, штраф жыкша да 
беренче урыннардан гөшмиләр бер елла Гатарстаннын дүрт еллык бкшш 
акчаны «ирекле гөсга* Мәскәүтө озатканда л~< («Звезда Поаолжья>да еш кабап вша 
iiipi.ni мәгълүмат) артык сыкрану сиздермиләр Мөскәү аларны гавыш бирүләрсез 
ягъни калык һәм бигрәк гә милли көчләр каршында бернинди җаваплылык бурычлар 
алмыйча, вәгъдәләр бирмичә, инде кала санлап алып чакырылган кешеләр белән ов 
очрашмыйча гына республика, район башлыгы 6) i> меыкинлеп белән ы бү (вкладе 
lamp гавәмс б) көлләргә куанып кына яшәргә гиештер бәлки Милли мәнфа 
гамәлгә ашырганда гына Мәскәү чикләүләрен сизәбез нн күп сиярлек ran 
yieoeicaiLiaian . Ь MI ICII\ нп iapi.1 һәм II ре ииснт ip.iwi.ii йөзеннән КфП ХВЛЫК ГеЛӨГӨН 
1С lcocii.t ярашлы б\ и. in \ореф к> иануны ГЫеП (НИНДИ КВТӨрСӨ! 

гатарга ку ми квреф Русия дәүләтен җимерергә мөмкин!) гиран < галин квч 
кириллицада калдырды мәктәпләрдә русч i укучылар ал циы гормыш шрын ш унайлырак 
шартларга куела һәм башкалар Ьөм башкалар Әй ар ия, илче (егенен гарнхн Оер 
баскычы б> пам Болгар чоры истәлекләрен вжьяга күрсәтерлек итеп горгызү кие да 
шушы халыкны мөстәкыйльхвнлыксы пол wpj V кыр] бетерү еЯвызИваннын гарби 
кч^небу пан \ipa\ шаһорчекне ор яналап кор\ бс i.m оеры iui.ia.ii.ni бары Dbipi 1 шин 
булып чыкты Әле җитмәсә кайбер урыс гарихчыларыһөмф| иралары 
Болгархарөбөлөре ачымнан ы борь J славян исте «кләре «табыл* бү жнрда руслар 
күптәннән яшәгән (ягъни Явы I Иван Казан инлыгьш буйсын [ырү вн шах • 
бу гирөлөр Рүч юуләтенекебулган)дип рас шмакчыларикән II пнъялвр Бир 
( афиннын «Хәтер» шигырендөп менә6) с грофаны ничек иск имрмнсен га ипле 

Тарихыңны met! и а \ыр* ыц.чы 
Кемнәр Ш' '••!' i" мм '"•' '•'/"' 
Кемн р кайда wmap м им чокып 
Яңа тарих юыл ш 

Дөнъякү 1өм бөек кардөшеб< i Чынгы \ Айтматов* 11 иы акын ш 
С, t баш л. ВвК о т В К 

//.i, ыйм юнаның рухым 
Шатмандыртии 
Вина 
До/а i 

иелә балладада М вдипнен сонш көннәре ни «ыргы изп к, 
ю,,,,, и м вничехкетк ври» иы Нәгыйме апа Кукмара -
нес | тамыр Балтач районыньм Борбм i на ^вй гынамы б] 
гомумән бөеканилертөбеп [ияргемвыкинлер ГҗихчыРаваиӘмиря 

http://iiipi.ni
http://ip.iwi.ii
http://iui.ia.ii.ni


РЭФЫПК ШӘРӨФИЕВ 

Әмирханның әнисе Рабига абыстай Балтач төбәгеннән булырга тиеш лип язган, үзара 
сөйләшкәндә лә шул фихерен кабатлаган иле Бөек Тукай әнисе лә сонгы сыену урынын 
шушы як туфрагында тапты Үзләре чит жир-ләрдә тусалар да. акадечик-яэучы Миркасыйм 
Госчановнын. дәүләт эшлеклесе Камил Исхаковнын. композитор-баш каручы Рәшит 
Абдуллиннын. җырчылар Альберт Әсәдултин белән Гатзадә Сафиултинанын MJ ОПОИ] 
Рәшит Мостафиннын. танылган әдип. Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге иясе 
Ибраһим Сәләховнын. рәссам. Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге иясе Фиринат 
Халиковнын. режиссер. Габдулла Тукай исемеңдәге Дәүләт бүләге иясе Равил Тумашевның. 
Татарстаннын атказанган сәнгать эшлеклесе режиссер Рәшит Заһидуллиннын әниләре 
(арадан өчесенен әтиләре дә) - шушы район авылларыннан (Камил Исхаковнын 
әнисе Илһамия туып-үскән Хәсәншәех та ин атек Батгач районыныкы иде Илһамия 
ханыммын әнисе Нәкыя - Батгач районы Югары Кенә мулласы Борһанетдин хәзрәт 
кызы) Кыэларыбыэнын болай чәчелеп тормыш итүләрендә дә бер сәбәп - дәүләтсез 
хатык булуыбыздыр, мөгаен. 

Факил Сафинның Хәсән Туфанга. Нурихан Фәттахка. Зөлфәткә. Мөдәррис Әгъләмгә. 
Фоат Садриевка (Тукай бүләге ияләре), шулай ук Гаяз ИсхакыЙга. Рафаил Хәкимгә. 
Наис Гамбәргә. Кадыйр Сибгагуллинга. Фәннур Сафинга багышланган яисә аларны 
уйлап, атардан эпиграф атып язылган шигырьләрендә дә авторның рухи хөрлеккә, 
чилти бәйсездеккә шигъри сүз биеклегенә юнатгән кыйбласы ачык күзатлана -Биеккә 
дәшү» шигырендә >л. эпиграф итеп. бер газетадан Мөдәррис Әгъләмнең «Жирдә йөреп 
шагыйрь булып булмый Шагыйрьлекнең ике юлы бар - йә тарих төпкеленә төшәргә, 
йә йолдызларга менәргә тиеш ул» дигән сүзләрен китерә дә: 

Сискәндереп күктән, көтмәгәндә. 
Аваз ярды Монда - мин' -диеп 
Сузең булса, ияге җиткерерлек 
Ишетерлек булсын, мен биек' -

дип язып китә Анын «Рәсемеңә карыйм / Сурәтеннән / Күреп калдым яшен 
тамганын» дигән шигырь юллары Фәннур Сафиннын «Исеменне синен телгә алгач. 
/ Күзендә яшь күрдем гөлләрнең» дигән искиткеч матур шигъри тезмәсен хәтерләтә. 
Ике автор да шагыйрьлекнең бер үк яссылыгындадыр. бәлки. Үз сүзен халкына 
ишеттерерлек биеклеккә күтәрелү бик аз шагыйрьләргә генә насыйп була Кызганыч, 
туксанынчы еллар кузгатышына халыкны әзерләшкән, күтәрешкән шагыйрьләр рәте. 
атарны тыңлаучылар, «ишетүчеләр» рәте кебек үк. сирәгәеп килә Үз хокуклары, ирке 
өчен көрәштән башы чыкмаган татарда шагыйрьлекне дә үзенә бертөрле сугышчан 
дәрәжә дияргә буладыр һәм шуна күрә алар арасыннан корбаннар, шәһитләр дә 
күптер, бәлки Факил Сафин «Сәер китә шагыйрь » шигырендәге «Яуга дисәң 
- иң беренче сафка / Шагыйрьләрен куя килде ил» тезмәсен язганда иң элек татар 

«иле»н күз атдында тота. әлбәттә. Революция, канлы ватандашлар алышы. Сталин 
һәм анын жатладлары уйлап чыгарган зыялыларга каршы сугыш (шуннан бирле 
хәзергәчә ил чын зыялыларга мохтаҗлык кичерә һәм бу тормышның һәр өлкәсендә 
үзен сиздерә), фашизм белән канга-кан. үлемгә-үлем «уены» - һәммәсендә төркем-
төркем татар шагыйрьләре һәлак булган. Туксанынчы еллар вакыйгаларыннан сон 
да күпме шагыйрь мәңгелеккә китеп барды 

Факил Сафиннын лирик шигырьләре (атар яна тупланмас ы нын зур өлешен алып 
тора), матур һәм мәгънәле сонетлары беренче карашка бер шагыйрь сүзләре генә 
кебек тоелсачар ла. бер-бер артлы укый барган саен, алай түгеллегенә төшенәсен, 
чөнки шагыйрь җырлаган туган як хисләре, яшьлек серләре яки югалту с;и ышлары 
гомер, яшәү хакында уйланулары, жанына уратып, шул арада синеке дә булып 
әверелә Анын «Тын суларга карап» исемле сонетлар такыясыннан ин ахыргы алты 
юлны гына укысак та. мона инанырбыз: 

Тын суларда йөзә ак чачык Мин дпньяга карыйм сокланып. 
Ярда буямас, булмас шул калып Әйләнешне танып таң калып 
Кызылланып яна чаганнар Җилдә тирбәлешә таганнар 
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ХАК СҮЗ ӨЧЕИ КАБАТ КАЙТКАНДЫР 

Күнел күэе белән табигатькә багып язылган шигырьләрен укыганда ла үзеңне ате 
шул наратлыкта, ате кыр каеннары арасында яисә дала кылганнары каршында итеп 
хис итәсен, печән өстен сагынып уйланасын. Мөслимдәге Ык. Әчәкәидәг. I 
сурәтләнгәндә үзеңнен Шушманлы. Ширәнне. бүтән исемдәге елта-инешләоеннс ц 1 
алдына китерәсен һәм алар тагын да кадерле, газиз булып әверелә Факилнен бер шагыйрь 
зары кебегрәк башланган шишрьләре лә милләт өчен. анын югалган дәүләтчелеген 
Татарстанда да дәүләтнеке була алмаган, шунлыктан куллану даирәсе һаман тарая 
барган телен, милли хисләрнең отыры сүрелүен, ә битарафлыкның тамыр жәюен. татар 
шлкынпапы тискәре сыйфатларны уйлап сыкрану-сызлану белән тәмамлата 

Татарлыгы тарлык гаҗәп. 
Мең кавем. •> чошнвряеш 
С ата сатыла бирсәләр 
Бераз чвйявж шикәрчек. -

ди ул бер шигырендә Арттырасын, шагыйрь. Жәлилләр төркемен, роман-
трилогияңдә үзен үк язган ныклык, тугрылык үрнәкләрен оныттың магзә njUKf 
бик килә лә бит. тик менә кулларыбызны күкрәккә куеп. референдум нәтижатәрен 
бернинди хакка ла сатмадык бит дип. чын күңеллән кайсыбыз эш.) .u. i ' «Базар 
хужалары»нын да андый сүз әйткәне юк кебек, беркем андамаслыж итеп сүз 
уйнатсалар гына инде Шул ук вакытта, шунлый-шундый чаралар белән Мәскә) 
безне чигенергә мәжбүр итте. дип тә кистереп әйтмиләр 

Ләкин ПГГВр тарЛЫГЫН шу бвЛӘН ген.» шагыйрьнең хак сүэе төгәЛЯӨЯЫИ 
Гамьле җаннарга тагарнын тар кунеллелегеннән тыш та гачьләнер сәбәпләр юпврлск 
Уйлап баксан. тарлык үзе дә әнә шул сәбәпләрдән барлыкка КИЛМӨДеме П 

Хәбәрдарлык ҺӘ» чынбарлык. 
Шаулаштык уя чагында 
Хәбәр барда чынлым дарда. 
Баз юллар коча ында 

.тип яза ул алеге ое баягы гуксанынчы елларны һәм аның •җимешләрен- j •• 
очракта җимешләрне куштырнаклар эченә алмыйк, чөнки бөтенләй \к юк rye t .Li.ip 
Халыкнын бердәм башлаган пие бер нетнжвсеэ юиш ышый) Әмма ГукаЯ ардан 
ук килгән. Мөдәррисләрдән калган шигъри биеклектәге шагыйрь кер) е п р 
хөрлеккә омтылган халыкнын re i *ж\ u p кочагын ш» гомер сөруе бе юн килешә, 
иреккә өметен кисә алмыйдыр 

Җиһангирлар аз булмаган Жт 
Карашканнар жрңтгвшвр •",к>ны 
Ирек вЧвһ ЧУ вЩусы ' ' ' " "Р-ч"Р<''Г " И »"'<•" 
Чаңгебу ша щш\ 

Кшявчв* • 

аипяэаФакилСвфин«М] I бакчасыннан репорта» исемле на юседя Ирек, 
матурлык кисен куймаганнар белен бер сафтай фикердәш уйлаш ft г) алармы 
л\\и\ Һәм алар өчен вн [аеш ш 6j tj шагыйрь өчен бәхеттер j 1 м ә л е н 

с :,., mi. ДОРӨФШ В 

Редакции имя 
Б) айда Факи i ('афимга 60 яшь щ м Ь " тйбш i 

сөяамвтлеп иҗат уңыш 



«Казанутлары» архивыннан 

Әдип аяим Нәкый Исәнбәтне 80яшьлек юбилее белән тәбриклә) ( \ инт 
\ц а Нәкый Исәнбәт Шәүкәт Паиев Шәхсәнөм Әсфәндиярова, Тавил 
Хаҗиәхмәтне Гайнан Әмири (Уфа), Мирсәй Әнир. Нәби Дәуи 1980* i 

Шагыйрь, 
журналист Ямаш 

Игәнәй (А\ 
Maioe. 1938 1997) 



Татарстанда Кыргызстан вд Лшитл көнн у. Куна* гарря > 
объектларында Уртада Чыңгыз Аш 

Ша ЫЙр\ 
Харш н ш ( афуан 
Әлыбаев Твркиядв 
Истанб) . 

Ре, •• 



Ф и р д ә в е с 
Г а р и п о в а 

АВЫЛЛАРЫБЫЗ ТАРИХЫ 

Нарат-Елга 
Татарстанда каен. имән, чыршы, нарат, карама, чия, тал. балан һәм башка агач 

исемнәренә мөнәсәбәтле авыл атамалары байтак ШундыЙларнын берсе - Чистай 
районындагы Нарат-Елга авылы Ул Чистай шәһәреннән 14 чакрым ераклыкта 
урнашкан 

Авыл зиратында Һ.В.Йосыпов XIII - XIV Йөзләргә мөнәсәбәтле кабер ташы 
таба. 

Д А Корсаков (XVIII йөз) жыентыгында Нарат-Елга авылы искә алына. Анда 
60 йомышлы татар, 18 керәшен яшәгән. 1898 елла Нарат-Елга авылында татарлар 
яшәгән К П Берстель хезмәтендә күрсәтелгәнчә, Нарат-Елга авылында барлыгы 
925 кеше исәпләнгән, алар ислам динен тотканнар 

Авылнын оешуы турында аксакаллар түбәндәгеләрне сөйли. 
Нарат-Елгага башлап бер сунарчы килеп утырган Чистайга бара торган ЮЛНЫН 

уң ягында тау башында куш нарат үскән Куш нарат эченә сунарчы куыш ясаган 
да шунда яши башлаган Сунарчы янына скрипкада уйнаучы бер кеше дә килеп 
куыш корган Аннан сон башкалар да бер-бер артлы килеп гаилә белән торырлык 
куышлар корып, бергәләшеп көн күрә башлаганнар. 

Авылнын ни өчен Нарат-Елга дип аталуы сер түгел Монда нарат агачлары күч 
үскән Аларның тамырлары 1911 елла тау казыганда бик күп чыккан Авыл эчендәге 
күл буенда үскән ике төп нарат турында әле дә сөйлиләр Ул агачлар шулкадәр 
юан булган, мулла өенен идәнен, түшәмен жәяргә дә җиткән Кыскасы, заманында 
авылнын исеме җисеменә бик туры килгән 

Казан ханлыгы тез чүктерелгәннәң сон, бу авылга 20ләп рус гаиләсе килеп 
урнашкан Тора-бара алар рус телен онытып, татарча сөйләшә башлаганнар 
Хакимият әһелләре бу хәлдән куркып, Нарат-Елга русларын Каргалы янындагы 
Тукмаклы дигән рус авылына күчергән 

Авыл халкы хәтерендә «Әбүбәкер» исемле кеше турында риваять сакланып 
калган. Аны 1973 елда шушы авылдан Әминов Гаяз язып ала. 

«Нарат-Елганын Мөслим ягындагы кыр капкасыннан алып Мөслим сыртына 
кадәрге җирләре сукаланмаган, халык аннан печән чабып ала торган булган 
Бервакыт, җиләк пешеп өлгерә башлаган чакта, унике яшьлек бер кыз бала хәзерге 
таш утыртылган зират турысында җиләк җыеп йөри икән Якыннан гына рус туе 
үтеп бара, ди. Туйдагы кешеләр гармуннар уйнап, җырлап барганнар Андагы 

Ләваиы Башы 2006 £1ның бнчы санында 
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кешеләрнең күбесе исерек икән Җиләк жыеп йөрүче кыз ТУЙНЫН янына ук килгән 
Шулвакыт бер егет бу кызны арбага күтәреп салган Кызны алып киткәннәр 
Кыз кычкырган, елаган. Шул вакытны Нарат-Елга авылының Ә 
урта яшьләрдәй бер кешесе килеп чыккан Әбүбәкер гуй : •• кызны 
бирүләрен сораган Тегеләр бирмәгән Әбүбәкерне» кулында балтасы булган 
- урманнан кайтып килеше икән Ул бик нык ачуланып, кызны җибәрүләрен 
таләп иткән Тегеләр кызны арбадан төшерер!., нәжбүр бу [ганнар Ләкин 
Әбүбәкерне җибәрмичә, Нарат-Елгага кайтып, старостага алып барганнар һәм 
исем фамилиясен язып алганнар. «Менә бу кеше туебызны туктатып иконабызны 
хурлады» лип Әбүбәкерне судка биргәннәр. Сул аны үлем җәзасына хөкем иткәя 
Әгәр чукынса \ юм җәзасын алмаштырырга булалар Ләкин Әбүбәкер нона 
ризалашмый Аны төрлечә жәзалыйлар Соңыннан мунча себеркесенә керосин 
сибеп, себеркене аркасына бәйләп, ут төртеп яндырганнар Әбүбәкерне, васыяте 
буенча, туйны туктатып, кызны коткарган урынга кабер казып күмгәннәр Таш 
утыртканнар. Таишын язуы без яшь вакытта шактый ганыла и к Хәзер ките гел 
танымаслык чәпә килгән инде.» 

Панна хакимиятләренең чукындыру сәясәте халыкны урыннан К) татка] 
иманын жуюлан куркып, башка ипләр бе юн бей генешле сәясәтне да чукындыр) 
түгелме икән дип шикләнгән 1973 е ща шушы авы пшн Гаяз Әмннов язган гари 
кынын «Перепись вакытында» иген бүлегем укыгач шул чорларны ачык к\ \ 
алдына китерәсен 

« 1 8 9 7 елла Россиядә халык санын ал> перепись башлана • 
•патша хөкүмәте гатар гарны чукындырып бетерер] 
Күп кенә татарлар күчеп китәргә әзерләнә Байтагы күчеп тә кнтө Кире борылып 
i i к.ш га 

Шөбһәгә калган Hapai Елга халкы ла Геркияге күчеп китәргә K.ip.ip кыла 
Коли (Рахманкол) улы Хәйб) юа ( евастопольге барып җиткәч ш шгы AV ГНКЛ ip 
Торкиядәге «рәхәтне» сөйләп .шып бар г ык акчасын i юктерө 1әр Чәйбз та балл i 
Нарат-Елга халкына: «Әзерләнегез» иген хабәр җибәргән 6j ia А\ [нкларнын 
алдауларын сизгәч: «Әзерләнмәгез». - лип хәбәр нтв \ к көчкә Нар 
кайтып егыла. 

Гыймалетдинов Фәсхетдин исемле K.ipi «Әзерләнегез иген кабөрн 
Hapai Елга халкы мал гуарын әйберләрен юк бвяга i 
башлаган». - лип сөйләде •• 

Шул чордагы авыл торм лна кагылышлы риваятьләрнен берсе «Hanoi очен 
сатылган кызлар» лип атала 

•XIX гасырнын сонгы чирегендә берничә гапкыр ачлык килгән Хөкүыа1 
салымнарын ң щ бик авыр б) пан N i вакытта аны «казна салу» И П йөр 
Налогларын гүләмәче ыр|•' Гжк каты җәза биргеннәр мал гуарын кием 
салымнарын һем башка вйбер герен гартып алганнар Кшия оешлыклары гына җыел 
бегерәа. iM.il ач полосп. баш II.IK [ары кора i 11.1 кич юрбс 1ӨН ВВЫ и i КИ ЮЛ НАЛОГЫ 
бетмәгән кешеләрне җыеп кало| галөпитк ер «Түли алмыйм бернәрсәм »юк!» 
- д и г ә н кешеләрне җыел шәп астына ябыл куя горган ох т н н а р Яб| 
арасын ui гаиләсен ю фәкать кызлар гына б) пан Гайн) иш агай м Н 
гүләргә t , (бирүче ирне шәп астыннанчылфыл пзрганнар и иш 
Гайнул :а агай ia б) JH гыгып 

- Икс җиткән км н,1 м бар м.I Ю1 (арымны \\ югаи кеше lepra кияүгә бирер и кы 
- д и п к&1 раган тавыш белен өй «ешюгелерга «оешкан 

Шундагы Саттар белән Сәйфелмөлек агайлар о ш а ш р ш кызларны үз 
1 шарына алыр; i бу ULIJP I идән аешннан чыгарга кушалар 

Саттар пли ү «ней Җиһанша исем н ) гын! I вйи) i n i ын кече кы ш 
Мим |есафаны ( ейфе м ә гек исә Багта i исем п > гына о гы км 
хатынлыкка алырга булып Гайнулла тыймый налогын п 
өчен сатылган 6j шзларнын балалар! ' ' 
куш 
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Нәдер 

Нәлер авылы Әлчәт районында урнашкан Ул «ирле i т и р ә советы \ ега 
Әлыэт шәһәреннән - 12 чакрым. Бөгелмәдән - 65. Чаллыдан 132 чакрымда 
утырган 

1864 елгы белешчәдә авыл Яна Нәдер лип бире ивн һәм ая дагы 132 хуҗалыкта 
529 ир-ат һәм 560 хатын-кыз яшәве күрсәтелгән, авылда I мәчет эшлә1ән. 

1878 елнын 23 ноябрь көнне иртән Нәдер һәч Кәшер авылларынын 500гв ЯКЫН 
кешесе чу&тышларда катнаша Ачуы чыккан калык но ик 11. идарәсенә килен, волость 
старшинасы Мөхетдиневне якасыннан эләктереп урамга аили чыга Һәм гатарларны 
чукындырырга дип язылган әчер кәгазен бирүен галәп нта 

Авыл олылары сөйләвенә караганда. Нәдернен баштагы урыны хәзерге Урсала 
урынында булган Элекке Нәдер янына руслар килеп утыралар Һәм гатарларга зыян 
сала. аларны кысрыклый башлыйлар. Нәтижәдә. нәдерле ләр икенче жирге КӘЗерге 
урыннарына күчеп утырырга мәҗбүр булалар Яна урынга күчен утыргач, авылны 
халык Яна Нәдер дип йөртә башлый Рәсми белешмәләрдә авыл хәзер Нәдер дип 
.па.la ләкин русча төрдәше Яна Нәдер (Ново-Налырово). Ә менә Сугышлы авылы 
гарихи чыганакларда ла һәм халык телендә дә Иске Нәлер ДИЛ йөртелә. 

Нәлерша. Сөләйман. Әлмөхәммәт, Исмәгыйль исемле кешеләр бертуган булган 
дип искә алалар Аларнын һәрберсе авыл ниге төгән Нәлерша Нө №рне Сөләйман 
— Сөләине. Әлчөхәччәт — Әлмәтне. Исмәгыйль — Кама-Исмәгыйльне 

Кача - жәнлек исече. Исмәгыйль шул су күсесен аулау и с м и шөгыльләнми 
Анын һөнәре исеме янында килеп, авыл атамасы составында НЫГЫП калган 

АвыЛНЫН яртысын типтәрләр лип йөртәләр Аларны КдманыН КӨнбаТЫШ 
тирәләреннән килми дип . ш ы м р Олылар сөйләгән бу сүзләрдә, Һичшикссг 
дөреслек бар Татар шәҗәрәләрен өйрәнүче Марсель Әхмөтҗанов мәгълүматларына 
кара 1,1 и la Нәдер авылының оешу тарихы Тау ягы белән бәйләнешле икән Галим 
^ w-}\v\{ -Таiap шәҗәрәләре* (Казан. 1991) дип аталган хезмәтендә -I [адир шәҗәрәсе* 
дип исемләнгән шәжәрәне китерә. Ул үз эченә 15 буынны ала Хронологик 
рамкалар],! - XV ~Х1Х ЙӨЗЛӘр. 

Яна Нәдер авылында татарлар яши Аларнын гелләре т р е ф шд.нләрс. йола 
кануннары - барысы да татарча. Шунын өстенә халык үзен гатар дин исәпли. 
Авылнын традициясе, гадәтләре. Йола-кануннары системасы өйбӨ1 сакланган. 

Авыл урнашкан урын матур Анда тау, чишмә ки 1ләү. инеш сулар һ б ЖИТӨрлек. 
Авы i янындагы күренекле елга - Урсала. Ул Кама суына кушыла Урсалага Бирге 
чишмә һәм Аргы чишмәләр коя Сәвәләй чишчәсе Кама суына тоташа. 

\ы.1 i янында Капитан тавы, Морат тавы. Сәвәли тавы. Хантимер юлы тавы 
Һ б таулар бар 

Дәвачы киләсе саннарда 
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«Татар энциклопедиясе» битләреннән 

Р 
РОМАНТИЗМ, әдәби метол (юназеш. 

ысул), ижаттибы Ул 18-19 гасырлар чи
гендә барлыкка килеп ор-яна форма һәм 
эчтәлек тәкъдим итә. акылмын хакимлек 
игүен кире кагып, кешедә ан төпкеле 
күталлау-хыял б-н бәйле яна яклар ача. 
әдәбиятта тормышмын чиксезлеген һәм 
кешенен ипм юньясынын байлыгын 
белдерүче геройлар тудыра дип санала 
Р.НЫН .(ермалы сыйфаты — ике катлы 
ДӨНЬЯ сурәте, әдәбиятта яшәешнең реаль 
Ьвм И И-.1Л1, модельләрен тудыру Р тууга 
алшартлар булып IM гасырнын мистик-
теософик тәгълиматлары, И Гердернын 
ГВрИХИ фәлсәфи концепциясе. ,i iM.ni 
классик фәлсәфәсе вәкилләре И Кант. 
И Фихгс Ф Шеллинг, әдәбиятчылар 
Э.По, А Минкенич. Дж Байроп I) и 
Бальзак, В Гюго, В.Скотт эзлән, щ 
ре хезмәт итә Рус әдәбиятында Р 
И А Жуковский һәм А С Пушкин исем-
n.ipe 0 н n.iii к-

Гатар әдәбиятын га Р мөстөкый п. 
юнәлеш буларак 20 гасыр башында 
С Рәмием. Г Тукай НДумави ССүнчөләЙ 
Г.Ибраһимов («Яшь йөрәкләр* романы. 
• Л е дә» «Сөю-сөгадөт» «Карак мул-
т хикәяләре) Ф Әмирхан («1 врөфа көн 
гөшемдә» «Ка юр к MHHJ I lap» хикәя 
ләре, «Урталыкта» романы) М.Фөйзн 
(•• Гөкъдирнен шаяруы» «1 алиябану» 
пьес 11 т ы ) һ б всөр 1Өрен ю оеша Р 
торы гатар ә иэбиятынын емасы 
ми I [Ә1 язмышы п\ II Япчы up актив 
рәвештә гарихка М Исхакый • иыгәй 
ка») 1еген ia i ipi i <м l |фури, -Хан 
кы 41 \ м и н i м и Думав* «Бо irap 
кызы Гойгы ryi uu» Ф.Әмирхаи -Халык 
кызлары» ill Әхмв шеи «Хан кызы») 
мөрөжө! пгь итәләр гөп генденшмб) ЕЫЛ 
уз чорынын i\ нем бер сурәтен гертез! 
( им 11 Романтик птроэвнын о ш форма 
i |ры (I Ибраһимовнын «Яии йврәкләр» 

«Беэнен көннәр» романнары) цяматик 
кичереш юрб н сугары пвн психологик 
.щ.1 нишли ГИрӘН «ГВ 'имин in : 
юра i Исхакыйнын «М> 111 бабай» ро 
нанын и «0< 11эбикв» повес геи и «я ык 

тормышын, ислам кануннарын рухани
ларны идеаллаштыру. Мәхәббәтка гаилә 
бәхетенә дан җырлау идиллик күренеш 
хасил итә Татар романтик адәбиятынын 
табигате — идеал, гүзәллек гармония 
дөньясы (АТангатаров -Өмет». Гали 
Рәхим -Серле-сер.те әкият- ШВВЯЛӘре) 
Романтиклардагы мәхәббәт кеше ирне 
берләштерә, явызлык һәм юлымга кар 
шы чыга (НДумави «Серле тамчылар-! 
камилләштерә һәм рухландыра (111 Камал 
• Ике яхшы- КЛинЧурИН -lkK.oii.ip-i 
торган көч Идеал һәм рааль гормьпл 
арасындагы каршылык герой аны һәм 
күнелен.тә икеләнү гудыра анын ял
гызлыктан интегүе һем идеалга сусавы 
әдәбиятнын эсхатология юнәлешен 
көчәйтә (Дәрдемөнднен «Без» i 
с Рөмиевнен «Мин ^ иш» иш 
ре. Ф Ьори.инкын «КорКЫТ* i i 
М Хәнәфи нем - Гегеннөн» кика» 

үлем фӘЛСӨфвСеНв кашый кал i I 
ни чынбарлыктан котыл] чарасы б) нан 
габигать коча] мня 11 Ибраһяьня I i 
витать балалары») жэотиа урыннарга 
il Ибраһимое «Динга 
балалары»), балалык хатирә ими < 
1СМӘКД «Үткен квннвр») хыялый юнь 

ята{( Рәммев «Авыл») кунел дөньясына 
(I Гукай «Күне I») мәхәббәт ко 
(] Ибралимоя - I рмгв 

(I Гукайнын в о я 1штдрымре) 
iM Хәнәфи «Тегеннән») кач) ( ш 

м.м ьрнфәтчс 1вк хәрәкәте ми i ш 
,. 1.ЮИНГ1 а градннное б) пан савам i һем 
обра iшрны вини суфичы i т 
хас KOMIIOUIIIIHIH ысулларны үзгәртүгә 
ггәргеч бире һәм анар > йә ми 
кулланыла нөтяжвда осерлвряан к\п 

шин һәм вәньяви •сгышьпг.явпля 
каб) i ите ю баш nufl 11 Гукайнын -И 

игыре) 

С\ i сөнгатенен ми т и > ien 
бозмыйча Ю гасыр башы raiap шагыйрь 
lapc Һәм азучылары гатар вдабиятын 
1 вропа һәм рус •' киная 
i,i үзгәртергә омтылалар Романтик 

гтнын гөп ген |ешошса ы 

я ц ,,,,,, ооз, тыц 4тватыннан басмама • i 
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не саклау, үстерү һәм камилләштерү 
мәсьәләсе була Шәрык әдәбияты кон
текстында таныта һәм укыла торган 
летальләр, мотивлар, образ һәм тради
цион структураларны файдалану үзен
чәлек кебек кабул ителә. Яна эчтәлек 
янартылган форма таләп итә башлый, 
б^. үз чиратында, жанрлар арасында 
чикләр җуелуга (мәе . хикәяне лирика 
б-н якынайтучы нәсер жанры хасил 
бута) китерә Романтизмны нәзари яктан 
нигезләп, Г Гобәйдуллин, Г Ибраһнмов. 
Ж Вәлили татар романтик әдәбиятының 
шәрык әдәбияты б-н бәйләнешләрне 
сакларга омтылуын, монын. үз чира
тында, әсәрләргә милли төсмер бирүен 
ассызыклап чыктылар. 

1917 елдан соң романтик әдәбиятның 
үзәгенә бәхет мәсьәләсе һәм кешеләрнең 
социаль тигезлеге куела (Ф Бурнашның 
••Таһир-Зөһрә». М Фәизинен «Асылъ
яр» пьесалары) И жти магы й -тарихи 
вакыйгаларны тасвирлаганда авторлар 
дини-мифологик һәм символик образ
ларга чөрәжәгать итатәр (Гали Рәхимнең 
«Идел» повесте. Һ Такташның «Жир ул
лары трагедиясе» һәм шигырьләре). 

Р традицияләре татар поэзиясендә 20 
гасыр буе үзен сиздерә Бу чор Р.ында 
шартлы рәвештә 2 капма-каршы агым 
бүлеп чыгаралар: оптимистик һәм пес
симистик Беренчесенә бөтен тереклек 
дөньясына мәхәббәт, якты киләчәккә 
өмет. яхшылыкның җиңәчәгенә ышаныч 
хас. Кеше һәм жәмгыятьне камилләштерү 
мөмкинлеге геройга үз эчке каршылык
ларын жинәргә көч бирә. Ул үз чоры 
проблемаларын хәл итү өчен көрәшә, 
идеалын киләчәктә таба һәм шул якты 
ки ючәкне якынайтырга тели. М ә е , 
Р.Гатауллин (Г.наш) иҗатындагы күп
санлы метафоралар һәм хисләрнең бер 
чиктән икенчесенә ташлануы ин югары 
кыйммәт итеп мәхәббәтне тануга хезмәт 
итә. Пессимистик Р дөньяны үзгәртү 
мөмкин түгеллеген анлаган, реаль чын
барлыктан хыял-фантазия дөньясына 
китеп барган, идеалны үткәннәрдә генә 
күргән герой тудыра. И Юзиевнен мифо
логия б-н сугарылган иҗатында романтик 
героинын катлаулы күнел кичереитләрен, 
бай һәм тирән рухи дөньясын бирүгә 
омтылыш яшәеш мәсьәләләренә җиһан 
масштабында мөрәҗәгать итүгә сәбәп 
булды. 

20 гасыр ахырында Р. үз үсешенә 
сәнгати форманы янарту максаты хас 
булган неоромантизмда яна импульс 
ала Жәмгыять кануннары буенча яшәр
гә сәләте булмаган романтик герой 
гудырыла (М Вәлиевнен «Качу» повес-
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ге) Ике катламлы дөнья башкаларны 
яратуга сәләтле булу һәм үзеңне ярат) 
(эгоизм) каршылыгында хасил була 
(ФСадриевнын «Кыргый алма әчесе» 
повесте) Бу ике төрле тормыш моделе 
укучыны башкалар мәнфәгатен хөрмэт 
иткән кешеләр тирәлек һәм үз-үзләре б-н 
гармониядә яши дигән фикергә китерә. 20 
гасырның 2 нче яртысында Р традиция
ләренә беренчеләрлән булып М Галиен 
мөрәҗәгать итә аның «Ак абагалар» һәм 
«Алтын тотка» повестьларына лириклык 
һәм тирән фачсәфә хас Мәхәббәт һәм 
иҗади илһам турында сөйләгәндә, автор 
тарихны — чынбарлыкка, рухи кыйммәт
ләрне матди кыйммәтләргә каршы куя 

20 гасыр ахырында реалистик һәм ро
мантик агымнар кушылып китә. Мәсачән, 
М.Кәбировнын «Мәхәббәттән җырлар 
кала» повесте укучы игътибарын урта 
гасыр шәрык әдәбияты өчен традицион 
сөю мотивына юнәлтә торган аллюзиягә 
әйләнә. Повесть бәхетсезлек белән тәмам
лануга карамастан, фаҗигалелек өстенлек 
алмый, аны мәхәббәтнең чиксез көченә 
ышану б-н бәйле якты хис жинә. 

20-21 нче гасырлар киселешендә гадә-
ти булмаган мәхәббәт тарихы милләтара 
конфликтларның, техноген катастрофа
ларның, сугышларның фаҗигале тари
хы б-н үрелеп китә торган повестьлар 
языла (Ә.Сәлаховнын «Сонгы вальс», 
Р Бәшәрнең «Адашкан кош тавышы». 
«Акбалык» повестьлары) Романтик по
вестьлар тукымасына бик табигый төстә 
тирәлекне сызланып (экзистеңциаль) 
кабул итү принциплары урнаша һәм 
алар әсәрләрнең кыйммәти юнәлешен 
үзгәртә. 

Әдәб.: Нигматуллина Ю.Г. Типы 
культур и цивилизаций в историческом 
развитии татарской и русской литера
тур. К.. 1997; Теория литературы. Т.4. 
Литературный процесс. М , 2001, За-
рипова-Четин Ч. Проблема демонизма 
в творчестве С.Рамиева в контексте 
восточно-европейской эстетики. К., 
2003; Ганиева Р.К. Совет көнчыгыш әдә
биятларында иҗат методы мәсьәләләре. 
К., 1988, Заһидуллина Д. Дөнья сурәте 
үзгәрү К., 2006. 

ДФ Заһидуллина 

РУМИ Жәләлетдин (30.9.1207, Әфган-
стан, Бәлх ш — 17 12.1273. Төркия, Кө-
нья ш ) , шагыйрь, суфи шәех, философ 
Фарсы һәм төрки телләрендә язган. Атасы 
— күренекле дин галиме Баһаветдин 
Вәләл сәлжүк солтаны Әләветдин КәЙ-
Кубад солтанга хезмәт итә Вафатыннан 
сон (1231) Р. аның урынына кала. Ин 



(Өрәҗәле им абруйлы дин әһелләренә 
гене бирелә юрган «Мәуләнә- (төрекчә). 
*Мв\ [әви» (фарсыча) хөрмәткә ия булган 
«хуҗабыз» «остазыбыз» дигән исем иор-
га 1П> i исемдәге Мәуләвия суфичылык 
гврикатен мни 'Тчл^ләкабе (псевдоним) 
исә Көнчыгыш Рим (Византия) империя
сенә кергән. Рум лип аталып иоргел1ән 
Кече Азиям нисбәттә кабул ителгән Р 15 
е i дәвамында язылган. 6 томнан торган 
«Мәснәви-и мәснәви" (-Мәгънәле чәснә-
миләр нәсыйхәтләр») дигән поэма авторы 
Әсәр — фарсы халыкларыкын фольклоры 
үрнәкләрен — хикәятләрен, риваятьләрен 
туплаган. Коръән аятләре һәм хәдис
ләрнең мәгьнәсен тәфсирле нәтижәләр 
г> н аңлаткан җыентык Аларда шагыйрь 
Илаһи хакыйкатьне ганып белү юллары 
Галәм җаны. язмыш һәм кеше ихтыяры 
гурында уй ана кеше табигате өчен хас 
кимчелекләрне тәнкыйтьли, рухи камил
ләшүгә, төрле конфессия вәкилләрен һәм 
идарәчеләрне ^ npa m y ишәргә чакыра. 
«Көллияте Шәме Тәбризи» исемле 60 
мен шигъри юлны берләштергән газәл
ләр җыентыгы рухи остазы Шәмсетдин 
Мөхәммәткә багышланган Аларнын эч
тәлеге — суфичылык тәгълиматындагыча 
кешене илаһилаштыру, галәмдәге һәр
нәрсәне универсаль эчтәлекле Илаһият 
б н кушылу дип пантеистларча анлату 
Җыентыктагы газәлләр суфичы M.IK 
символларына корылганнар, искиткеч 
музыкаль һем жвтатик кичереигләр белән 
сугарылганнар Р фәлсәфи юнөлештаге 
чәчмә әсәр [Өр авторы да «Фихи мә фихн 
(Ибн Гарәби касыйдәсеннән алынган 
гыйбарә Лиын эчендәгесе — эчендә
дер») «Мввагыйэ Ә1 мәжалис әс-сәба» 
("An те мәжлес нәгазитәре»). «Мәктүбат» 
(«Хатлар») I' иҗаты татар шагыйрьләре 
Өмми Камал. Мохәммәльяр Кол Шәри||1 
һ (. алихов >) КаргалыЙ ill 1еки I Гукай 
Һ-6ЛЫН фвЛСӘфН ".клик Һәм ник ка
раш юрынын формалашуына йогынты 
ЯСЫЙ М СНӘВИ и МӨ1 ЬНӘВИ* не >М8СЫ 
I Утыз Имени тарафыннан кучере м һәм 
шәрехләна i пар мәдрәсә 1врен в фарсы 
геле Һәм (дабияты буенча 1Әреслек ва 
(1 и | м in үти I' мирасы I Гаһнржанов 

ов | Шарипов \ Миннег) юв 
И б гарафынн т өйрәне ю 

,i |.к. Фиш I1 Джалали шин Руми М 
1972 КкимушкинФ.О В юхновенный иэ 
I'WII Поэма о скрытом смысле м 1986 
Миннеп ' •» \ Ш юте к к ю 
иш | и IDC I ш Ю07 N is \ «им кан 

(р м ^ Мех IMMWI Жалвлп иш Руыи 
(1207 I ' ' ; i Ми ' •" **• ишизп 2007 
N I • 

РУС ӘДӘБИЯТЫН СӨЮЧЕЛӘР 
ҖӘМГЫЯТЕ Казан Император уни
верситетында А С Пушкин истәлегенә 
Калайла 1899 елла А С Архангельский 
Һәм ЕФБ>дде тырышлыгы б-н төзелә 
Жәчгыятънен максаты — -рус Һәм башка 
славян халыкларынын тел тарихы, әдәбият 
һәм халык иҗаты чәсьаъэләрен төрле як
тан өйрәнү, ш у атла әйтелгән мәсьәлапәр 
буенча мәгълүматларны рус җәмгыятендә 
тарату һәм ш\на карата кызыксыт >.ят\ •• 
Жәмм.ыть әгъзалары һәм иганәчеләр 
акчасы хисабына яши Җәмгыять әгъ
залары арасында — А И Александров. 
Е А Бобров. А И Смирнов. Н П Загоскин 
И Н Смирнов. Н Ф Катанов. С П һәм 
Д П Шестаковлар. Д И.Дубягоһб . шәрәф
ле әгъзалар В.Ф Миллер. А Н Пыттитт 
П.Д Боборыкин 1907 елга кадәр ләм: ы 
ятьнен рәисе булып А С Архангельский 
тора. Ул С -Петерб\ргка киткәннән 
сон җәмгыять поминать рәвештә яши 
1916 елда анын эшчәнлеге торгызыла 
һәм 1918 елга кадәр дәвам итә (рәис — 
Н М.Петровский) 1921 елла -иске власть-
нен идеологик таянычы», -консерватизм 
гаратучы» лип саналган ун гнын гарих-
филология факультеты ябынуы \наеннан 
жәмгыять эшчәнлеге туктатыла 

Әдәб.: Воронова Л Я Литературное 
общество при Казанском университете в 
конпе XIX — начале XX в / Лингвисти
ческие и эстетические аспекты аналитл 
текста и речи Сб статей Всерос вауч 
конф Соликамск. 2002 Т 3 

/ Я Воронова 

РУС ӘДӘБИЯТЫН СӨЮЧЕЛӘР
НЕҢ КАЗАН ҖӘМГЫЯТЕ Казанмын 
Идел буе һәм Урал шәһәрләренен Рос
сиядә рус язучыларын берләштергән 
яшаашпывранен берсе Казан • 
Беренче ир балалар гимназиясе юрш ы н и 
оаша{соңыннан Казан ун гыквршшиа 
tiiMiu Җәмгыятьне гвзучс һәм беренче 

җитәкчесе Н.М.Ибраһимов Ләм1ы 
итънен максаты «я IJ гыларнын ^ парен 
л тәбиятта ^ IMII i leurrep^ и в п • »вал ш 
л (әбшпынын уңышларын гарат] 
тәм ит, 1806 14,-11 дав хакыйкый агьза 

- -MI мчи.!•> II * Кон гыреа (атыш 
lMpi ысы i сәркатип I Н м 11ереаошиков 
К Ф ФуКС ( \ Mot KOI IT IbHHKOB 
l п i 0ЛНЦВВ в И Панаев и м t ныоноа 
Я О Ярцев ( 1 Кксакое II» V-
Ф м Рын ювехнй \ и Гургенеа 
әгъза tap к м Батюшков I I' l i 
в \ Ж у к о в с к и й И м К а р а м з и н 
в в к шине I Һ б гор 1 Жвм] ыятънен 
Программасы һем 1814 
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шеше санала, ш.н 25 читтә яшәүчеләр 
Кчык кые ii.ini.uip \ шырыла Ш\ шрнын 
Г.РЛержавин истәлегенә багышланган 
берсендә (1816) Казанда шагыйрьгә 
Һәйкәл булдыру тәкъдиме б-н чыгыш 
ясыйлар 1817 елла -Рус әдәбиятын сөю
челәрнең Казан җәмгыяте хеэмөтләре*нен 
1нче китабы басылып чыга Казан ук> 
укьггу округы җитәкчесе МЛ.Магницкнй 
эшләгән чорда (1819-26) җәмгыять ничән-
леген туктата, янадан 1828 елда гына эшен 
дәвам иттерә 1830 елдан соң җәмгыятьнең 
җыелышлары сирәгәя, соңыннан бөтен
ләй туктатыла. 1846 е, ща ул янә торгызыла. 
ләкин эшчәнлегенен >чтәлеге һәм харак
теры нык үзгәрә утырышлар тематикасы 
әдәби юнәлешен югалта, атар төгаз фән
нәргә һәм башка өлкапәргә багышлана-

шр Жәмгыятьнен составы күбрәк ун i 
профессорлары — төрле фвння ЮНвлеш 
вәкилләре хисабына гулылана Сонды 
утырыш 1853 елның 24 сентябрен Ю J Ю 
Казан җәмгыяте регионның әдәби аем 
ручи үсешендә апелердек роль уйный 
рус зыялыларын агарт> чичәнлегенә тар
туга сәбәп була, Петербург һәм Мәскәүдә 
ганыла 

Әдәб.: Загоскин Н.П. История Им
ператорского Казанского университета 
(1804-1904). К.. 1903. Т.2; Литвина Ф А 
Литературно-общесгвешии жн )нь K,i ОНИ 
иконке XVIII — первой ПОЛОВИНЫ \ 1 \ ВВ 
// Страницы истории города Казани К , 
1981; Аристон В В Первое литературное 
общество Поволжья К., 1992 

В И Шишкин 

Хөрмәтле укучыларыбыз һәм авторларыбыз! 

Ж)рналмбы)белән laiiMii и п ы ш ы п баручылар бел»булыр: бездә«Казан утлары» 
архивыннан» днгаи р>брика бар. Һ> сәхифә байтак еллар гамәлдә булса да, элегрәк 
елларда материаллар сирәгрәк чыга иле. Соңгы вакытта «архив» активлашты, 
ж> риалмын һәр санында диярлек гатар тарихыннан нжгимагый әһәмияткә ин булган 
фоккур.нләр басылып килә. Тел.неГмм -а.па таба да рубриканы кызыклырак 
һәм ч.н ьвалервк и ң . Ы эшне ми.ип.it.i дәвам итү өчен сезнең дә булышлык 
кирәк. С е н ә мөрәжә!ать-гозеребез шул: үзегезнең шәхси, гаилә альбомнарын/la 
яки оешма->чрежленис архивларында сакланган кызыклы, тарихи-ижтима! ый 
кыйммәте булган (әдәбият һәм савтятебезнеи мәшһүр шәхесләре, истәлекле мәдәни 
вакыйгa.iapia KapaiaH күренешләр, Kaian һәм Татарстан тарихын яктырткан 
с>рәтләр һ.б.) фоторәсемнәрне беиә юлласа!ыз икән! Шул рәсем турында an.iai ма
ком мен i арийларның бул) ы да шарт, әлбәттә. Бет аларны журналда файдалаш аннан 
сон. кире ияләренә кангара алыр идек. 

Әйдәгез, кадерле укучылар, мөхтәрәм м и л л ә т т ә ш л ә р , кайдадыр кнштә-
шкафларла. альбоч-папкалар.за ябылып яткан истәлекле ядкнрләрне яктыга 
чыгарыйк, халкыбызның рухи елъязмасы сәхифәләре булып киләчәк буыннарга 
хезмәт итсен алар! Сездән кызыклы фотоматериаллар көтәбез. 

http://ii.ini.uip


Рафаил Тохфәтуллинныц тууына 90 ел 

К л а р а 

Б у л а т о в а 

Таш тәтиләр турында баллада 
РТохфот\ ыинга ба ышяана 

1 
Снаряд кыйпылчыгы уң кулыннан 
өч бармакны китте өздереп. 
Авылда бер тракторчы иде 
һәм гармунчы иде бу егет. 

Ник ичмасам сулы эләкмәгән, 
Кулсыз хәзер кая барырга? 
Вещмешогын асып аркасына 
Җәяү кайта егет авылга. 

Госпитальдән өйгә җибәрделәр. 
Алай язып хәбәр бирмәде, 
Станцага төшкәч белешсә дә 
Олау-мазар туры килмәде. 

Арча якка үрдән борылуга 
Тезелеп килгән кәрван күренде, 
«Олаучылар. Атлы юлчылар» дип 
Сөенен куйды солдат күңеле. 

Түгел икән. Тезелеп килгән олау 
Атлы түгел, ябык хатыннар. 
«Симәнәгә» дигән орлык салган 
Чана сөйрәп ж,әнү атлыйлар. 

Кул бармагы нәрсә, 0> күренештән 
Әрнеп-янып күңел сыктады 
Бу күренеш юмер буйларына 
Солдат ЕӘТВреННӘЯ чыкмады. 

II 
Әнкәсе шат, юкса, күл юклыгын 
Күреп алды капка ачканда 

Исән кайтуларың кыйммәт, бала, 
Кулсыз түгел, башсыз кайтсаң, да 

Ярын әле ditMi ы өзелмәгән 
\ 1вМ 1ЛМ9ГеИНвН чыкканда 

>ч пошудан сул кул әвәләгән 
1,ии гагалар юра кучкарда. 



Әнкәсе шат. Әнә, балакае 
Vm.ic ИК.1М нинди Һөнәргә. 
Үз-үзен дә. аны да туйдырыр 
Бу һөнәре ки \ер киңнәрдә. 

Ill 
Ә солдатның күңел экранында 
Бер картина һаман тирбәлә. 
Чана тарткан ябык солдаткалар 
Заман йөген сөйрәп киләләр. 

Киемнәре затлы булмаса да 
Чырайлары якты, бил зифа. 
Шулар арасында туып килгән 
Повесть каһарманы - Гөлзифа. 

Шул күренеш егет күңелендә 
Үсмер чактан яткан хыялны, 
Тергезә дә кабат әллә кая 
Алып китә салмак уйларны. 

Ә мәктәптә военруклар кирәк, 
Тарихчы юк. Заман кушканга 
Ияреп ул укытучы булды -
Таш тәтиләр калды кучкарда. 

Үз яшенә якын үсмерләргә 
Төхфәтуллин дәрес аңлата. 
Чыш-пыш килә класс, шаян сүзләр 
Бармагы юк кулга карата. 

Укытучы гарип кулы белән 
Минут саен чәчен сыдыра. 
-Әй тарагы шәп соң абыйның, - дип 
Арткы парта көлеп утыра. 

Ә тешләре сынган... Тешсез тарак 
Аерыла чәчтән, салына... 
Төхфәтуллин бер тын сүзсез тора 
Тынып калган класс алдында. 

Сөйләргәме шаян малайларга 
Бармакларның ничек сынганын? 
Ул картага кабат йөзен бора 
Яшерер өчен күңеле тулганын. 

...Еллар үткәч шушы укучылар 
Әсәрләрен алып укырлар 
һәм аңларлар тарих тудырганын 
Тешсез тарак булган бу куллар. 

Укыр алар «Авылдашым Нәби», 
«Йолдызым» һәм «Агымсу»ларны, 
Тарих итеп халык кабул итәр 
Төхфәтуллин язган юлларны. 

...Гомерлеккә һөнәр булыр дигән 
Таш тәтиләр калган кучкарда. 
Сыйпап куя солдат (сул белән) 
Туган йортка кайтып чыкканда. 



Сатирик әсәрләр 

А м а н у л л а 

БУХГАЛТЕР ГЫЙШКЫ 
Сез, җәмәгать, аңламыйсыз икән һаман. 
Дебет белән кредиттан тора заман. 
Күпме керә, күпме чыга — гел исәптә. 
Хәзер сезгә бер хәл сөйлим шушы хакта. 

Беркөн эштә күз кыстым да бер чибәргә, 
Бу шунда ук СМСкалар җибәрә: 
Мин дә чибәр, син дә матур! Без пар килгән! 
Соң, әйдә, дим, күрешә башлыйк иртәгедән. 

— Мин риза, — ди. — Күптән көттем синдәй ярны. 
Очрашырга берәр җайлы урының бармы? 
Дача салкын хәзер, димен, аныгы — җайга. 
Элек башта син кунакка чакыр, әйдә. 

— Ну, ярар, — ди. — Көтәм сине бүген кичкә. 
Кич җиткәнен көтеп алдым көчкә-көчкә. 
Машинага алты литр бензин салдым, 
Туксан биш тәңкәлек чәчкә букет алдым. 

Одеколон!.. Дезодорант «пышык!.. пышык!.. 
һәм мәхәббәт канатында килдем очып! 
Ишекне ач<—а~а... Атлас халат... маккияжыы!.. 
Изүләре кендеккәчә ярым ачык 

Менә нннди бәхет басты мин аб чаңны! 
Ну, бозабыз инде хәзер уразаны! 
Хуҗабнкә миннән чәчәк кабул итә.... 
Шуның өчен мине хәзер ниләр көтәәә?... 
Дигән мәлдә күр инде бу телефонны — 
Хуҗабикәне чакыра җырлы моңы! 

кХаэер киләм» ди, чибәрем, гөлдер-гөлдер. 
Минем ипи' бухгалтер гына ГүТвЛДвр, 
Онытты бит үз өендә кунак барын! 
Хурлыгымнан кая барыйм, йа үч ВЛЫЙмП 

Утыртты да мине остә\ кырыена, 
СывК <әры чәе белән (ып\ыи гына! 
Кагам калынлыгы сырын алга төртә, 
Катып беткән гожярмдарыя кимертә. 
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Соң ул чәйне күпме тагын эчеп була?! 
Буфетында бит 300 сумлык коньяк тора! 
Наз-фәлән дә кирәк түгел, тик бер теләк: 
Бензин, чәчәк хакын чыгарырга кирәк. 

Җыеп бөтен ихтыярны, барлык көчне, 
60-70 сумлык чәен барыбер эчтем. 
Кисеп куйган бөтен сырын тешләп чыктым. 
Юри төртеп, чәйнеген дә бәреп ектым. 

Атлас халат ап~ак түгел, хәзер сары. 
Бензин хакын кайтардым мин, анысы ярый. 
Ну бит әле тагын теге... букет та бар. 
Туксан биш сум акчамны бит апкалдылар. 

Мин бит карбюраторга дигәнне бирдем. 
Моңа ничек түзсен минем бу йөрәгем?! 
«Чу-ты... әллә нәрсә булды» — дигән булып 
Туалетка кереп киттем эчне уып. 

Чәчәк бәясен дә кайтардым бераздан 
Рулон ярым кәгазь китте унитазга. 
Кулларымны сабынладым әллә ничә. 
Шампунь белән носки юдым иренмичә. 

Эмалләре юкарганчы теш чистарттым, 
Бер тотынгач, мыекны да кырып аттым 
һәм, ниһаять, чәчәкнең дә хакын каплап, 
Ванна бусагасын чыктым кип, киң атлап. 

Уң кесәмдә ачылмаган исле сабын. 
Сул кесәмдә ярты рулон кәгазь тагын. 
Йөзем-битем алсуланган! Җиңү төсе! 
һәр җиремнән аңкып тора парфюм исе! 

Ярар, дидем, күбәләгем, миңа вакыт. 
Син борчылып йөрмә инде мине озатып. 
Мин бүгенге очрашудан бик канәгать. 
Бик ошады. Гел йөрермен мин кергәләп. 

Рәхмәт әйтеп, кулын үбеп чыгып киттем. 
Менә нинди итагатьле, менә мин кем! 
Ул хисләнеп керфекләрен сөртеп калды. 
Ә мин чыккач лампочкасын борып алдым. 

й, 



Ак җилкән 

ХИКӘЯ ЯЗА АЛАСЫЗМЫ? 
Былтыр ы II. 12нче саннарда, дәвам итеп язар очен башламнар 

бирелгән иде Килгән хикәячекләрне баса башлыййы i 

Ачкыч 
Бу кызны ул троллейбус тәрәзәсеннән күрде. Күрде дә. гашыйк булды! 
Төшеп калып, бик озак эзләде ул аны. Таба алмады. Кайтып подъезддан 

керсә...шул кыз апарның ишеген... ачкыч белән ачып маташа иде! Хапик 
аптыравыннан телсез калды Кызның кырында ике зур сумка тора Егет 
гаҗәпләнүеннән бигрәк кызның матурлыгына сокланып, җай гына баскычтан 
менә башлады Тегесе, менеп килүен шәйләп, егеткә озын камыш керфекләр 
белән бизәлгән, зәп-зәңгәр диңгездәй күзләрен бер сирпеп алды да һаман 
ачкыч белән ишек йозагын боргалавын белде 

— Нәрсә, ачылмыймы ә л л ә 9 Кая үзем ачып бирим әле — Егеткә бераз 
шикләнебрәк караса да, кыз. аның ихтыярына буйсынып, ачкычны егетнең 
учына салды Егет иелеп йозак тишеген караган булды Кызга 

— Сумкаларыгызны читкәрәк алып торыгыз әле мишәйт итәләр. — 
диде 

Кыз сумкаларны читкә шудырган арада үзенең ачкычы белән йозакны 
ачып: 

— Сим-сим, ишек ач' -дигән булды Әкияттәге кебек ишек җай гына ачылып 
китте 

Кызның нәрсәдер әйткәнен дә көтмичә, иелеп аның сумкаларын алды да 
эчкә үтте Тегесе дә бертуктаусыз рәхмәтләр яудыра-яудыра аның артыннан 
иярде 

— Эл дә ярый сез туры килдегез Югыйсә подъезд төбегездә кунарга туры 
килер иде Рәхмәт инде сезгә Зур рәхмәт Чыгып китми торыгыз Хәзер чәй 
куеп җибәрәм Авыл күчтәнәчләре белән чәйләп алырбыз 

Егет, эшнең көтмәгәндә шушылай борылуына куанып үзенең фатирыңда чит 
кеше, кунак ролен уйнарга тотынды Ваннада кулын чайкап чыгуына кунак кызы 
кухняда чәй табыны әэерпәп йөри иде Сумкасындагы авыл күчтәнәчләрен 
өстәлгә тезгән Халикның залга үткәнен күреп болай диде 

— Мондагы тәртипсеэлеккә бик аптырамагыз Бу — Саимә апаның энесенең 
фатиры Ул Себер якларында акча каера Бүген генә авылдан килдем Иртәгә 
миңа имтихан бирергә кирәк 

Кара-каршы утырып чәй дә эчтеләр әле Кыз Фәһимә исемле икән Егет 
тә үзе белән таныштырган булды Тик күбесенчә кыздан сорашты Кайсы 
институтка һәм кайсы факупьтетка укырга керәчәген белеште Фәһимә аөыл 
кызларына хас булганча бик ихлас Чөкердәшеп озаклап чәй эчкәч ул болай 
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— Энекәй генәм' Сәгать ничә булган! Сезгә дә чыгарга вакыт миңа да 
иртәгә бәйрәм түгел 

Егет тә аптырап тормады 
— Сезнең теләк миңа — закон Баш өсте. хәзер үк үтәләчәк. — диеп, 

урыныннан торды Кыз табын җыештырган арада зал ягына чыгып, сервант 
тартмасыннан өйнең икенче каракөн ачкычын алып кесәсенә тыкты Шулай 
да кыздан аерыласы килмәүдән бигрәк нәрсә эшләргә инде дигән сорауга 
җавап таба алмыйча болай диде: 

— Хәзер бик соң инде Сезнең колыгызга шушында баш төртергә җай 
табылмас микән? — Чибәр кыз исә төпсез күзләрен аңа текәп 

— Юк юк абзый кеше Бәй. сез күршедә тормыйсыэмыни? - д и д е 
— Әй. юк ла мин дустыма килгән идем. — диде дә, егет саубуллашып 

чыгып китте 
Ул төнне Халик машинасында йоклады Йоклады дип әйтеп тә булмый 

инде Төне буе Фәһимә турында уйланып, хыялланып чыкты 
Икенче көнне кыз имтихан бирәсе бүлмәгә барып керсә, егылыплар китә 

язды Имтихан алучылар арасында Хәким дә утыра иде' Ул әллә бирде 
имтиханны әллә бирмәде Сорауларга җавап итеп ни дип әйткәнен дә 
хәтерләмәде 

Инде кичләтеп кенә фатирына кайтса, ишек ачык' Өстәлдә төрле-төрле 
сый Уртада бик матур гөлләмә һәм чәчкәләр янындагы кәгазьгә болай дип 
язылган «МИН СИҢА ЙӨРӘГЕМНЕ БИРӘМ! СИНЕҢ КУЛЫҢНЫ СОРЫЙМ» 
Кыз тәмам аптырап калды Шул вакыт кухня ишегеннән кояштай балкып Хәким 
килеп чыкты 

Хисаметдин ИСМӨГЫЙЛЕВ, 
Башюзртстан 

Сөйкемле кыш 
Төште гыйшкым минем кыш аена, 
Гашыйк булдым яуган ак карга... 
Кар көртләрен минем эзләр бизи, 
Мин сукмаклар ярам яктыга! 
Кичен ошый ишеп кар яуганы. 
Иртәләрен - таңнар атуы, 
Ә соңыннан мине әсир итә 
Серле генә кояш батуы. 
Бу күренеш кабатлана һәркөн, 
Ләкин һәркөн үзгә, үзенчә: 
Бүгенгесе булмый кичәгедәй, 
Иртәгесе булмый бүгенчә... 
Бүген дә мин йокыга китәрмен 
Бураннарның әче көенә. 
Алар моңсу, алар өзгәләнә, 
Ә күңелем.тиле, сөенә... 

Алсу СӨЛАХОВА, 
Яңа Чишмә районы Чаялы Башы 

урта мәктәбенең II сыйныф укучысы 
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IV 

Җәй җитте Тулганайны дөньясында бер эт — сирәк һөнәр иясе итеп күрәсе 
килү теләге бик көчле иде Үзе дә сынатмаска охшаган Бакча тирәсендә 
төнге ябалакның һава кыйнап канат кагынганын ишетеп алса да. чылбырын 
ду китереп өстерәп, әрле-бирле чаба башлый Көндезен дә берәрсе бакча 
коймасына якынлашса, колакларын үрә торгызып, ырылдап ала «Белегез, 
минем төп эшем — бакча саклау!» — дигән кебек Әткәй Тулганайны үз итте 
инде Сизгер, кыю эт булып үсеп килә Кәлимулла абзый да мактап кына 
тора 

— Тәки эткә охшап килә бит, — ди Тулганай аны күрүгә арт аякларына 
утырып, уң тәпиен күрешергә суза Кәлимулла абзыйның кәефе дәррәү 
күтәрелә инде. Минем дә баш күккә тия Гади бер эт кенә түгел инде Тулганай 
гаҗәп акыллы җан иясе Яшермим, минем аны шундый итеп күрәсем килә 
Кинода күрсәткән Мохтар кебек үк булмас инде булуын Бердән. Мохтар 
— овчарка, икенчедән, ул — чик саклый Тулганай бакча сакларга әзерләнә, 
буйга да кыскарак Әмма безнең этебез акыл иясө булуы белән бөтен авыны 
гаҗәпләндерергә тиеш дигән уй һич кенә тынгылык бирми 

Шулай беркөн Гыйлемҗаннарга кергән идем Шаккатмалы хәл күрдем 
Актырнак исемлә этләре бар аларның Бәйдә тоталар Акыллы эт. мине әллә 
кайдан танып алуыннан чыгып әйтәм Шаккатуым шуңа, Актырнак ал тәпиләренә 
башын куеп, кояшта йокымсырап ята, ә аяк арасына бер оя сап-сары чебиләр 
көрәп тулган «Чөп-чеп» киләләр, хәтта шундый кыюлары табылган — баш 
өстенә үк үрмәләп менеп, колак очларын чемчекләп маташалар Актырнак 
күзен ачып-йомып. рәхәт чигә Чебиләрнең аналары —тавыкбикә исә корт-корт 
килеп, бер читтә йөри Тиктормас чебиләрнең әле берсе әле икенчесе каядыр 
китмәк була, Актырнак андыйларны сак кына алгы тәпие белән куенына кертә, 
тегеләре карышмыйлар, саргылт томшыкларын Актырнакның түшенә төртеп, 
ял итөп, йокымсырап, хәл җыялар Якынрак киләм Тавыкбикәнөң коты очты, 
чебиләремне алмакчы була — ди торгандыр инде «корт-корт» килеп үзе дә 
Актырнак тирәсенә сырышты Яклау, сыену эзли бу1 

Телсез калдым Гыйлемҗан исә. шаккатуымнан һуш җыя алмый торуыма 
күңеле булып: 

— Бәзнең Актырнак бөр генә җан иясенә дә тими. — диде һавалы тавыш 
белән — Сыер. сарык кайтмаса. авыл буйлап эзләп алып кайта чебеш 
бәпкәләрне тилгәннән саклый, — ди — Синөң Тулганаең түгел инде 
— Баскан урынымда бишкә ярылып үлә яздым Күрә торып мыскыл итә Әле 
Тулганай күрсәтәчәк осталыкларын, сабыр ит, Гыйлми тәре' Тулганайга бөр 
яшь тә тулмаган бит Актырнак инде әллә кайчангы, хан заманындагы карт эт 
Койрыгын җирдән өстерәп йөри 

— Нәрсәсе бар а н ы ң ' — дим эре генә — Тулганайны да өйрәтеп була 
бәпкә сакларга 

Гыйлемҗан минем Камил абыем белән бөр сыйныфта укый, алтынчыга 
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күчкән Камил абый быел колхозга эшкә чыкты. Гыйлемҗан үткән-сүткән 
бала-чаганы үртәп көне буе капка төбен саклый. 

— Тулганаеңны Кыркүлгә алып бар син. — диде Гыйлемҗан Бик зур сер 
чишкән сыман, ялт-йолт тирә-якка каранып алды 

— Нигә 7 — дип сорау биргәнемне сизми дә калдым Кызыксыну көчле, 
Актырнакның кыланмышы бөтен зиһенне алды да куйды 

— Тулганайның холкы да әйбәт Озын йонлы, йомшак эт Кыркүлдә кыр 
үрдәкләре бәпкә чыгарган Кичә күреп кайттым, күл өсте тулы йөзеп йөриләр 
Әллә аларны өшеми дип беләсеңме'' Көне буе су өстендә йөзеп йөреп 
кара ярты сәгатьтән «әп-те-чи» килә башлыйсың Кич кырын Тулганаеңны 
Кыркүленә алып бар да талга бәйләп куй Иртән баргач күрерсең, этеңә бер 
оя урдәк бәпкәсе сырышып яткан булыр Җылыга җылан ияләшә мин әйтте 
диярсең шулай була Барган шәпкә ун-унбиш кыр үрдәге бәпкәсе тотып алып 
кайтасың инде Син. ачык авыз кәрҗин алып барырга онытма' Бу хакта үзең 
генә бел. сөйләнеп йөрмә, сизенсәләр дә мин әйкәнне әйтмә 

Анысын гына беләм инде Өйгә чаптым 
Кичкырын кояш офыкка авыша башлагач алып киттем Тулганайны Кыркүлгә 

табан Кырга чыккач этем ничек куанганны күрсәгез' Сикерә, күбәләк куа. аяк 
астыннан пырхылдап кош очып чыкса, куркып, минем аякка килеп сырыша. «Аңлат, 
ни булды бу9» — дигәндәй күзен түгәрәкләндереп миңа карап тора башлый 
Шулай уйный шаяра Кымызлык чокырын үттек, арыш басу эченнән сузылган 
тар юлдан Печмән инешенә төштек. Имәнлек урманына табан ярты чакрымлап 
баргач, тигез болынлыкка ташлап калдырган көзге сыман Кыркүле күренде 
Барып җиткәч бертын күл өстен күзәтәм Тулганай телен салындырган, ни өчен 
монда килгәнен аңларга тырышып Тирә-юньне күзәтә Нидер бар монда Әнә 
колакларын шомрайтып куе үләнгә сузылып ятты да. тын алганы да сизелми, 
аргы яктыгы камышлыкка карап катты Гыйлемҗан дөрес әйткән, чыннан да күл 
читендәге камышлардан ара-тирә үрдәк бәпкәләре йөзеп чыга. камыш ышыгыннан 
бик ераклашсалар аналары тынгысызлана башлыйлар, «бак-бак» кычкырып, кире 
үз ояларына чакырып алалар Камышлыкта шыштырдаулар көчәйгән кебек булды 
да тирә-юнь тып-тын калды Күл буена башка җан ияләре килгәнен сизенделәр 
бугай үрдәкләр Күл өсте буп-буш. аксыл, соргылт мамыкларны җиңелчә искән 
җил ярга табан куалый Алар борыннарын югары чөйгән кечкенә көймәләрне 
хәтерләтеп әйләнә-тулгана җил уңаена йөзәләр 

Су керәсе килсә дә. түзәргә булдым Кыр үрдәкләрен куркытуым бар Инде 
эшкә керешик Сынатма Тулганай, синең сәгать сукты Чыннан да. Гыйлемҗан 
әйткәнчә, үз яныңа үрдәк бәпкәләрен сыендырып җыеп тота алсаң, медаль 
бирәм мин сиңа' Малайларны — Әбүзәрне Фәритне, Рәхимне күз алдына 
китерәм Әгәр эш уйлаганча килеп чыкса, телдән калачаклар, бичаралар 

Тулганай ниятемне сизми, мин исә әлегә берни дәшмим Бераз вакыт 
уңайлы урын эзләп үтте Камышлыкка якын гына яр читенә үк терәлеп үскән 
таллык бар, яры да сөзәк Минем ният буенча, Тулганайны яшереп кенә бәйләп 
куясы, үрдәк бәпкәләре йөзеп киләләр дә яр өстендәге чирәмлеккә менеп тә 
китәләр Аннан инде Тулганайны күргәч, аның тирәсенә елышырга тиешләр 
Эт әнә үзе үк «шулай шул. дөрес уйлыйсың Фирүз», дигәндәй, рәхәтләнеп 
тал төбенә сузылып ятты Су өсте тынычланып калды, марҗа көянтәләренең 
пырпап очуын сирәк кенә ишетелгән үрдәк тавышларын исәпкә алмаганда, 
бар табигать эсседән талчыгып таралып ял иткән шикелле 

Тулганайны талга бәйләп куйдым Бавы озынрак булсын, тамагы кипсә, 
күл читенә төшеп су да эчсен дип тырыштым Шым гына камышлыкка карап 
утырам менә яшел камыш төпләрен чемчекли-чемчекли үрдәк бәпкәләре 
йөзеп чыга башладылар Кулым белән сак кына шул якка күрсәтеп, пышылдап 
кына Тулганайга аңлаткан булдым 
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— Тулганай, акыллым, әнә теге йөзеп йөргән үрдәк бәпкәләрен күрәсеңме7 

— Тулганай колакларын үрә чөеп урыныннан сикереп торды Мин ипләп 
кенә «ятарга» дигән әмер бирдем Этем теләмичә генә кире чүкте Болай 
булгач — була' Мине аңларга тиеш ул — Үрдәк бәпкәләре яныңа килсә. 
пырдымсызланып, куркытып, куып җибәрә күрмә1 Тәпиләреңне менә шулай 
алга сузып ят Тыныч кына бәпкәләрнең үз яныңа җыелганын көт Алар. 
акыллары булса, синең куеныңа кереп кенә тулачаклар Эчең пошмасын мин 
иртүк килеп җитәм кәрҗин күтәреп Менә сиңа ипи кисәкләре тамагың ачса 
ашарсың, бер конфет та калдырам 

Тулганай мин сөйләп бетергәнне көтмәде, конфетны сузуга һап эләктереп 
кәгазе-ние белән йотып та куйды 

— Булдырдың инде, —дидем, ачулана төшеп —Сабыр ит, әле төн чыгасың 
бар 

Күп сүз — юк сүз, ди әткәй кайту ягына кузгалдым Тулганай шыңшып 
өрергә тотынды Аңламаган бит бу! Башны яндырып шушы уй йөгереп үтте 
Харап итте эшне, мондый елак эт янына бәпкә киләме инде 7 ' Тик кире чигенү 
юк, күңелсезләнә төшеп, кайтып киттем Колак төбендә — Тулганайның елак 
тавышы янгырап тора Күңелдә шик камыры ташый башлады, шул кадәр 
аңлатып та, өч-дүрт бәпкә эләктерә әлмасак 

Көтүләркайтты Күңел урынында түгел, җан бәргәләнә Арып-талып Камил 
абый кайтып керде Ишек алды тып-тын Башка көннәрдә аны күрүгә Тулганай 
койрыкларын болгый-болгый аяк астында урала, тезләренә сикерә иде бүген 
андый хәл кабатланмады Камил абый, нидер сизенгәндәй 

— Тулганай кайда 7 — дип сорады 
Боргалап торуның мәгънәсе юк Чын дөресен сөйләргә кирәк 
— Моны әле әткәй белән әнкәй дә белмиләр Үзеңә генә әйтәм. Тулганай 

— Кыркүлдә — дидем, кыюсыз тавыш белән Инде сизәм — Гыйлемҗан 
капкынына эләктем бугай Этсез калсак нишләрбез7 Балыкка килгән берәр 
малай эләктереп китсә 

— Кыркүлдә 7 — диде Камил абый җилдә чатнап яргаланган иреннәрен 
бөрештерә төшеп — Нишли ул анда 7 

Гыйлеҗаннан ишеткәннәрне түкми-чәчми сөйләп бирдем инде 
Камил абый башта ышанмыйчарак торды, аннан баскычка барып утырды 

да, кычкырып көлде 
— Сиңа акыл керәме Фирүз ю к м ы 7 — д и д е бераз тынычлангач — К ы р 

үрдәге эт янына килә ди сиңа Бәпкәләрен эткә тапшыра ди ул, тот капчыгыңны 
Гыйлемҗанның тавыгы чебиләрен эт оясында чыгарды аларны беренче көннән 
үк Актырнак саклап торды Чебиләр аны әтиләре дип беләләр, җүләркәй' Алып 
кайт Тулганайны Талга бәйләп куйдым дисең бит Суга төшеп, буылып харап 
булмасын 

Көн яктысында Печмән буйларыннан эт белән бергәләп үтү бер нәрсә, ә 
хәзер шикләндерә Кичке тыгыз һавада арыш басуын да кичеп чыгасы бар 
шул Башак чыгарган арышлар миннән биегрәк тә әле Тулганайны Кыркүл 
буенда калдырып кайткан чакта бер кәрҗин бәпкәле булу хыялы белән янып, 
дәртләнеп бу араны йөгереп кенә үткән идем Кичке эңгерне ярып бер ялгызың 
барулары үлөш инде анда Ул яктан эт өргән тавыш та ишетелми, ичмаса 
«Барып алып кайт!» — дип әйтүе генә җиңел Күңелне корт кимерә 

Камил абый хәлемне сизептер инде ахры өйалдыңдагы чиләктән чүмөч белән 
су чумырып алып, бер тында эчеп куйды һәм иреннәрен кояшта уңа башлагач 
күлмәк җиңә белән сак кына сөртеп, миңа шелтәле караш ташлады 

— Җебеп торма Тулганайны бәргәләп алып кайтабыз Моннан соң андый 
җүлөр уйларыңны башыңнан чыгарып ташла Үскән малай бит инде син икенче 
сыйныфка барырга җыенасың. — диде — Кем ни әйтсә шуңа ышанасың 



Кыркүленә якынлашкач өзгәләнеп өргән эт тавышы ишетелде Эчкә җылы 
йөгерде Тулганай тавышы1 Исән. димәк, аның тавышын әллә каян таныйм 

Йөгерә-сикерә барып җиттек тал төбенә Чыланып, пычранып беткән 
Тулганай миңа күтәрелеп тә карамады елый-елый Камил абыйга тартылды 
Тирә-якны болыт кебек чебен-черки сырып алган, күзе эренләнеп беткән, 
кашы җимерелгән, колаклары салынган Гел уйнаклап торучы түгәрәк матур 
этебезне танып та булмый. 

Тулганай үзен алырга килүләренә ышанмый иде бугай, «зинһар, коткар!» 
— дигән кебек, дүрт аягын як-якка җәеп. корсагы белән чирәмгә ауды да. 
Камил абыйга табан шуыша башлады Шушы хәлдән соң Тулганай атна буе 
миңа күз дә салмады Кәлимулла абзый «Эт халкы бер үпкәләсә нык үпкәли» 

— дип әйтергә ярата Дөрес икән 

\ 
Ниһаять алмалар кызарып пешеп киләләр Әткәй төннәрен шылт иткән 

тавыш ишетсә дә урыныннан сикереп тора. ян тәрәзә пәрдәсен күтәрә төшеп, 
игътибар белән бакчаны күзәтә башлый Төн йокылары качты аның 

— Ник интегәсең инде 9 Ни үзең йокы күрмисең безне дә йоклатмыйсың 
— диде берсендә әнкәй ачулангандай итеп — Әнә Тулганайны бәйдән 
чишеп җибәр бакчага Чуртым да булмас, шуның өчен асрыйбыз бит Хәтәр 
тернәкләнеп эткә охшап бара Үзенекен бирми кешенекенә тими торган 
акыллы эт булып үсә бу — Ачуы тышка ук бәреп чыкты, сукранып дәвам 
итте — Бу яшьләргә ни җитми инде. ә 7 Өсләре бөтен, тамаклары тук. кеше 
бакчасына угрылыкка кермәсәләр дим Кичә Миргали бабайларга кереп, 
кыяр түтәлләрен харап итеп чыкканнар Түтәлнең өстенә ятып ауныйлар икән. 
карәнгыда кармаланып йөриселәре килми сыртларына кыяр тигәнен сизеп 
алгач сәбагы-ние белән йолкып аталар имеш Фәсхигә явиться иткәннәр 
икән куып чыгарган сәвиттән «Бер эшегез дә юк. саклап ятыгыз». — д и п 
әйтә ди 

— Дөньясы урлашудан тора бит Күзеңне ачып карасаң — барысы да 
кыек юлда Ни-нәрсә җайсыз ята. нәрсәне кыстырып китеп була — барысын 
да эләктереп китеп кенә торалар Хуҗа юк илдә Талау-урлау белән көн күрә 
халык Сорасаң — бирмиләр урлап эләкмәсәң— күрмиләр Фәсхи гел әйтеп 
тора «Закунны аны бозарга һич тә ярамый, әмма да ләкин урап үтәргә ярый». 
— ди 

— Үткән en алмагачның зур бер ботагын сындырып чыкканнар иде быел ни 
күрергә язгандыр Әйбәтләп өзеп алсалар түзәр дә идең әле . — д и д е әнкәй, 
рәнҗешен тышка чыгарып — Намуссыз хәзерге яшьләр 

— Намус, нәфес — диде. әткәй тәрәзәдән күзен алмыйча — Намусы зур 
булганның нәфесе азгын булмый намусы бәләкәйнең нәфесе зур була аның 
Хәзер кешеләр нәфес колларына әйләнеп баралар Илнең киләчәге шушы 
буын кулында — түрәләр булып үсеп җитәрләр, ил башына менеп утырырлар 
халык белән идарә итә башларлар Уйларында исә бер генә нәрсә — ничек тә 
урлашу талау байлык эләктерү җаен табу булыр Имансыз, алласыз буыннан 
ни көтмәк кирәк Әнә үткән атнада ураза гаетенә җыелган картларны куып 
тараттылар Әхмәтзакир мулланы районга алып китеп, өч көн ябып тотканнар 
Яклап сүз әйтүче юк Нәфесне аны бер уч туфрак кына баса Теге дөньяга 
бу дөньялыктан иң зур мәһәр шул була 

— Әйтеп кара үзеңне алып китәрләр Бүрәнә башы тишек дигән борынгылар 
Тыңланып күз-колак булып йөрүчеләр беткән ди Инде барып кайттың бит 
Мулла кызын алган дип ун елга ябып куйганнар иде 

— Сугыш коткарды Себер урманында катып үлә идек Нимес бәреп кергәч 
безнең ишеләрне кулга мылтык та бирми ут эченә куып керттеләр хөкем эше 
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шуның белән бетте Сугыштан кайткач кире җибәрергә укталып йөрүчеләр 
булды булуын 

Мин озак тыңлап ята алмадым әвен базарына киткәнмен Әткәй таң 
беленгәнче тәрәзә төбендә утыргач, угрылар бу вакытта йөрмәс дип йокларга 
яткан Бәйдәге Тулганай берзаман шау килеп өргән, әмма өйдәгеләр игътибар 
итмәгәннәр ахры Иртән карасалар — бакчаны бутап чыкканнар икән 

Әткәйнең сабырлыгы төкәнде Көн кичкә авышкач Тулганайны бәйдән 
ычкындырып, бакчага җибәрмәкче булды Нидер йомыш табып Кәлимулла 
абзый да кергән иде Тулганайны үзенчә сакта торырга өйрәтә, акыл бирә 
Тулганай исә. күзләрен Кәлимулла абзыйга төбәп һәр әйткән сүзен сеңдереп 
барган сыман 

— Эт иң ышанычлы җан иясе бит ул. — ди Кәлимулла агай Тулганайның 
колак артын кашыгандай итеп — Ил чиген юкка гына этләр белән саклап 
йөрмиләр Кешегә калса — ышаныч бәләкәирәк аңа Солдаттан кайткан берәү 
әйткән, имеш солдатка киткәнче йокының иң тәмлесен йокладым — чөнки илне 
саклап торганнарын белгән идем Аннан соң йокы аз тиде — чөнки солдатка 
алынып, илне үзем сакладым Солдаттан кайтканнан бирле йоклый алмыйм 
чөнки ил сагында кемнәр торганын беләм инде ди икән — Кәлимулла абзый 
белән әткәй көлешеп алдылар 

— Тәртип юк шул илдә. тәртип юк 
Әле беркөнне колхоз рәисе Фатих абый Салихое каравылда торучы Хәләф 

абзыйның хәлләрен сораша «Ничек Хәләф агай төннәр әйбәт кенә үтәме 9 

— дип сорый Тегенең телен шайтан ялаган күзендә йоммый "Бик әйбәт үтә 
иптәш Салихов, башта, йоклап киткәнче генә кыенрак». • ди Ни кырыс рәис 
Хәләф агайга нәрсә әйтергә белми кеткелдәп көлде дә. кулын селтәп китеп 
барды Хәләф агай каравылда чакта күзен дә йоммый монысын гына белә 
ул, илдә һәр урында шундый Хәләф агайлар булсын иде дә 

— Тәртип урнаштыру, бер уйласаң бер дә кыен эш түгел ул. — ди Кәлимулла 
абзый, тәмәке төпчеген мөштегеннән кагып төшереп. —дөньяда һәр нәрсәнең 
үз урыны булырга тиеш тә. һәр нәрсә үз урынында торырга тиеш әйе бит 
Тулганай? — Эт аңлагандай тыенкы гына өреп алды 

— Әйберләр генә түгел шул Кәлимулла кордаш кешеләрнең дә һәркайсы 
уз урынында утырырга тиеш Кешесе дөрес утырмаганга әйбере дөрес куелмый 
аның.. 

Җиргә караңгылык иңгәч, әткәй Тулганайны алма сакларга бакча эченә 
кертеп җибәрде Эт иркенлеккә чыгуына мәтәлчек ата-ата уйнап алды да төп 
эшен исенә төшергән сыман урам якка иң якын алмагачның төбенә барып 
ятты Мин исә чоландагы йомшак урыныма кереп ятуга тансыклаган әвен 
базарына киткәнмен 

Тулганайның ачыргаланып өргән тавышына уянып киттем Әткәй ишекләрне 
җиллә ачып. сукранып чыгып бара әнә Тулганай дулый-дулый абалап өрә 
Кемнәрдер кычкырган сыман бернәрсә аңламый ятам башта Тулганайны 
бакчага ябып куйганны искә төшеп, мин дә тышка атылдым Тәрәзәдән төшкән 
электр утында яхшы күренә, әткәй берәүне якасыннан эләктереп ишек алдына 
өстерәп алып чыкты Үзе Тулганайны тыярга маташа 

— Булды, Тулганай, җитте, тимә кешегә чәбә-чәбә дим" 
Эт ярсыган һаман тынычлана алмый теге бәндәгә очып-очып куна 

Алма карагын эләктерү шатлыгы озакка бармады Карак дигәнең — авыл 
советы рәисе Фәсхи абзыйның улы колхозның комсомол оешмасы секретаре 
Фердинант булып чыкты 

— Районнан инструктор кыз килгән иде кунакны тәмле алма белән сыйлыйм 
дигән идем — д и п акланган була —Харап икән берәүләрдә алма бар Бакчага 
эт ябып куйган булып Кулак сыңары — Ул үзендә бөтенләй гаеп күрми 
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төп гаепле итеп бакча хуҗасын саный иде Тулганайга ачу белән карап тора, 
хәленнән килсә, ике уйламый өзгәпәп ташлар иде — Тибеп кенә очыраем мин 

а н ы — д и д е ул гайрәтләнеп Этне мин кочаклап алган идем инде. җибәрер 
чама гына юк Җибәрсәң, тагын өскә ыргый Адәм страмы ясаган булып 
Район инструкторы алдында . 

Фердинант тавышланып чыгып китте Тавышка аптырап, әнкәй дә чыкты 
Әткәй озаклап вакыйганы аңлатып бирде 

Бакча эченә сикереп төшеп, алмагач ботагын дыр-дыр селкетеп, алма коя 
башлауга моның өстенә кисәк кенә Тулганай ташланган Нәкъ Кәлимулла 
абзый өйрәткәнчә өрми-нитми угрының арт ягына төшкән дә, һап! Эләктереп тә 
алган егетне Фердинант һушы китеп ауган Эт тавышына исенә килеп, коймага 
сикереп менәм дигәндә, әткәй куйган капкын — элмәккә китереп баскан 
Элмәк — бер башын кеше аягы сыярлык кына итеп, шудырма төенләп җиргә 
ташланган бау икенче очы - койма баганасына бәйләп куелган Фердинант 
коймага ыргылган да. аягы бумакка эләгеп, ярты гәүдәсе белән коймага 
асылынып калган Урамга сикерер иде — аягын шытырдатып элмәк кыскан, 
бакчага кире төшәр иде — анда Тулганай хуҗа Шулай беренче зур чыныгуын 
алды Тулганай 

Чыннан да төнге вакыйгада әткәйне гаепле иттеләр Фәсхи абзый монда да 
әткәйне гаепләп, кәнсәгә чакыртты «Этеңне бәйләп куймасаң, мылтык белән 
үзем атып чыгам. — ди икән Штраф салулары, чалбар хакын түләтүләре 
генә җитмәгән, әткәйне сүгеп тә җибәргән — Малайны адәм рисвайт иттең, 
чалбарын төбеннән умырып төшергән этең Бәхетең теге чак булса Кулак 
син алма сатып көн күрмәкче буласың», — д и г ә н Әткәй өйгә кайткач, шомга 
төшеп, сөйләп бирде 

— Куркытмасын! — диде әнкәй көтмәгәнчә усаллык күрсәтеп. — Ак эт 
бәласен кара эткә такмасын Бер хәл бупса «элекке чак булса», — д и п тотына 
ул Фәсхи Аның элеккесе дә хәзергесе дә бер — сәвит дигән булып, ыштан 
төбе туздырып йөрү Малаен кайгыртсын әллә кем булды, олыны олы, кечене 
кече дип белмидерие әйбәт итте Тулганай Йөрсен инде менә хәзер «алма 
буры» исеме күтәреп Авылда халык үткен, кушаматны бер такса, юып та 
төшереп булмый 

Чыннан да Фердинант абыйга урларга маташкан алма исеме ябышты 
— аны «Антун» дип йөртә башладылар Антоновка сортлы алма бар безнең 
Хәер кушамат күтәреп йөрүе озакка бармады, аны партия мәктәбенә 
— Ленинградка укырга җибәрделәр «Өметле, кыйммәтле кадр» —дигәннәр 
районда Монысын Фердинантның әнисе, көтү куганда, хатыннарга мактанып 
сөйләгән 

Этнең батырлыгын болай гына калдырып булмый, билгеле Кинода 
күргән бар — шәп этләрнең муенына медаль тагалар Кәнсир калаеннан 
медаль ясап. Тулганайның муенына өч медаль тагып куйдым Берсе 
— Равилне адәм көлкесенә калдырганы өчен, икенчесе үз гаебемне йолу 
исәбеннән — Кыркүле вакыйгасы уңаеннан, өченчесе — алма саклаудагы 
кыюлыгы өчен Ышансагыз, шушы медальләргә Тулганай чынлап сөенде 
Ни дисәң дә аларның берсе чын батырлык күрсәткәнгә бирелгән «медаль» 
иде бит 

Ахыры киләсе санда 
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ик җилкән 

БАЛАЧАК-ҮСМЕРЧАК ВАКЫТЫНДА 
ЯЗЫЛГАН ХАТЛАР 

(ОЛЫ МӘҢГӘР. ЯҢА KtHeP. 1939-W4I ЕЛЛАР) 

Мәхмүт Хөсәен хатыннан: 

Рафаил дус! 

Архивтан Синең хатларыңны эзләп таптым - 6 хат Хәрефен-хәрефкә 
күчереп үзеңә җибәрәм - укып рәхәтлән Кечкенә генә рәсемең дә бар - бик 
тонык. Хатка салып җибәргән «Чәчкә» һәм «Беренче кар» исемле ике хикәяң 
дә саклана миндә Алары үзеңдә дә бардыр күчереп тормадым 

Нигә миңа бер дә хат язмыйсың? Алай ярамый Минем «Сайланма» 
җыентык чыгып килә Үземнең 2 кулъязмам калды редакциялисе Аннан 1973 
елның планы тулысынча үтәлә Аннан юбилей мәшәкате килеп җитәр 

Хатларыңны алуың турында обязательно хәбәр ит. югыйсә борчылып 
торам 

Егетләрчә сәлам 
Мәхмүт 24 02 73 Казан 

Мәхмүт Хөсәенгә җибәрелгән хатлар: 

Кадерле Мәхмүт! 
Бу хатны мин сиңа, Татарстан республикасы Әтнә районы. Олы Мәңгәр 

авылыннан язам 
Мин әле генә «Яшь Ленинчы» газетасыннан синең Госманга язган хатыңны 

укыдым, һәм мине тирән уй чолгап алды «Чыннан да - мин әйтәм - башка 
өлкәләрдәге укучылар һәм пионерлар белән элемтә тоту нинди яхшы эш ул» 

һәм мин сиңа хат язырга утырдым 
Бераз гына үзем хакымда сөйлим 
Шулай, югарыда әйткәнчә, мин. Олы-Мәңгәр Урта мәктәбенең 7 классында 

укыйм. 2-чирекне отлично билгеләренә генә тәмамладым Мәктәптә отряд советы 
председателе булып эшлим «Яшь Ленинчы» газетасына язышам (Бәлки газета 
битләрендә күргәнсездәдер) Шулай ук әдәбият белән дә бик нык кызыксынам 

Мәхмүт' 
Бу хатны алгач та миңа хат яз һәм без туктаусыз язышып торыйк Бу сиңа 

да, миңа да бик тә күңелле булачак Миңа үзеңнең фотокарточкаңны һәм 
Казахстан күренешләрен җибәр, һәм мин дә шулай эшләрмен 

Без аерылмас дуслар булыйк 
Аннан соң шуны да әйтим, күбрәк «Яшь Ленинчы» газетасы аша да 

язышыйк Безнең дуслыкны бөтен ил белсен Әйеме? Шулай ук миңа үзеңнең 
язган шигырьләреңне җибәр, ә мин сиңа үземнең хикәяләремне җибәрермен 
Мин күбрәк хикәя язарга яратам һәм без хат аша бер-беребезнең әсәрләребез 
хакында үз фикерләребезне әйтербез эш тәҗрибәләребезне уртаклашырбыз, 
моның файдасы бик зур булачак 

Безнең Татарстанда хәзер елның иң матур вакытлары килеп җитте Май 
ае ул безнең иң матур аебыз 

Кояш ягымлы гына көлә Кошлар үзләренең берсеннән-берсе матуррак 
тавышлары белән язга мактау җырлары җырлыйлар Яңа гына аткан матур 
шомырт чәчәкләре исе борынны кытыклый 

Табигать көннән-көн җанлана матурлана Язгы йомшак җил башлардан 
сыйпап иркәли 



Ә кичләрен авыл өстендә колхоз яшьләренең шатлыклы җырлары яңгырый 
Искиткеч күңеллелек' 

Мин иң матур айлы кичләрдә тышка чыгып утырырга яратам 
Ай акрын гына күктә күзләп йөри Агачлар искән җил белән акрын гына 

шаулашалар нәрсәдер сөйләшәләр Бөтен нәрсә тын гына йокымсырый кебек 
Тын Яшьләрнең шат авазлары инде ишетелми Алар киноларга һәм болыннарга 
китеп беткәннәр һәм менә шул вакыт инде мине уйлар томаны чолгап ала Мин 
уйларым белән әллә кайларга барам, әллә кемнәр белән сөйләшәм 

Шулай дустым без туктусыэ хат язышып торыйк 
Хатларны мөмкин кадәр ешрак язарга кара Киләсе хатыңда ук миңа үзеңнең 

тулы адресыңны җибәр Зарыгып хат көтөп калам Хуш' Пионерларча сәлам 
белән Рафаил Төхфәтуллин 

Май 1938 ел 

Мәхмүт дускай! 
Күптән инде сиңа бер хат салган идем Шулай ук синең үтенечең буенча 

3 данә «Пионер каләме» дә җибәрдем Ләкин шулай дә әлегә кадәр җавап 
алганым юк Сиңа моның өчен бик нык үпкәлим 

«Артек»та ял итеп кайттың. Кырымның искиткеч һавасын суладың гүзәл 
Кара диңгезнең суларында коендың, никадәр күп нәрсәләр күреп кайттың, 
никадәр бәхет һәм шатлык сиңа! Ләкин нигә инде шуларны дустың белән 
уртаклашмаска1 Мине бөтенләй оныттың Үзеңнән түбәннәр белән язышасың 
килми ахры' Комсомолга бер дә килешми инде бу! 

Үземә килсәк хәзер минем адрес үзгәрде Шушы елның сентябрендә Тат 
рес ның Кыэыл-Юл районы, яңа Кенәр авылына күчеп килдек Авыл яхшы гына 
Кызыл-Юл районының үзәге Үзендә урта мәктәп тә бар Библиотекасында 
китап бик күп Бусы минем өчен бик яхшы! 

Авыл шактый матур урында урнашкан Якында гына урман бар (Яратам 
да соң урманны!) 

Мин дә хәзер комсомолга кердем Үзебезнең класс газетасының редакторы 
булып эшлим 1- чирекне уңышлы тәмамладым 

Бездә хәзер кыш 
Мин ак күбәләкләрдәй шаярә-шаяра төшәргә урын эзләгәндәй акрын гына 

очынгәлып йөрүче кар бөртекләренә сәгатьләр буенча карап торырга риза! Яратам 
мин аларны Алар миңа үзебезнең шат балачагыбызны хәтерләтәләр кебек! 

Кыш' 

Бөтен җир ап-ак! Ягымлы кояш салкынча гына елмая. Кышкы һава 
рәхәтләндерә Күңелле! 

Сиңа үземнең «Чәчкә» исемле лирик хикәямне җибәрәм Хикәям турында 
үзеңнең тәнкыйди карашыңны язып җибәр Обязательно җибәр Онытма' 

Ярый хуш' 
Минем адрес Тат Республика Кзыл-Юлский р-н 
дер П/о Нов -Кинер Ср школа 
Хат көтеп калам 

Сәлам белән Рафаил Төхфәтуллин 10 12 39 ел 

Мәхмүт иптәш! 

Хатыңны алдым Әйе минем үпкәләвем урынсызрак булган икән шул гафу 
ит инде 

Ул менә ничек булды үземнең беренче хатыма җавап алгач та сиңа озын 
итеп хат яздым шулай ук син сораган журналларны һәм бер карточкамны 
да җибәргән идем Ләкин алар. күрәсең, тапшырылмаганнар Ә мин бик 
озак җавап көттем ниһаять чыдамадым, сиңа азрак үпкәләп хат салдым 
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(Ләкин бу син уйлаганча ук бәла ягу түгел, ә болай гына. дусларча үпкәләү 
генә иде) 

Я әйдә ярар килешик, һәм бу аңлашылмауны тизрәк онытыйк 
Шулай мин теге хатымда язганымча яңа урынга күчеп килдек Хәзер инде 

яхшы гына ияләштем Тыныч кына укып ятам Комсомол сафына кердем 
«Пионерская правда» ачкан «Разведчики» уенына катнашам 

Мәхмүт! 

Мин сиңа берничә сорау бирәм /мин моны тапшырылмаган хатымда да 
язган идем/. 

1 Синең Казахстанның халык акыны Җәмбулны күргәнең бармы Булса 
очрашу истәлегеңне яз 

2 Син кайчан яза башладың, беренче шигырең басылдымы"? 
Хуш' 
Ком сәлам белән Р Төхфатуллин 
Син миңа һәрвакыт Сез дип мөрәҗәгать итәсең Болай итмә ә дусларча 

син дип кенә әйт Якын дуслар һәрвакыт шулай итәләр бит 
Хат көтәм 25 12-39 ел 

Мәхмүт дус' 
Синең 25/11 д ә язган хатыңны алдым Минем «Артек» турындагы 

сорауларыма тулы җаваплар язгансың рәхмәт' 
Син «Пионер каләмө»нөң 12-номерын сорагансың икән Ләкин моны таба 

алмадым Чөнки үземә бу номер килмәде, подпискам тулган иде 
Мәхмүт! Миңа үзеңнең бер иң яхшы шигыреңне җибәр әле' Мин аны 

дуслыгыбызның истәлеге итеп күңелгә бикләрмен һәм үзебезнең мәктәптә 
үткәрелә торган әдәби кичәләрдә укырмын) 

Аннан соң үзеңнең язылган, язылачак һәм языла торган әсәрләрең турында 
миңа яз! 

Укуыңда һәм эшеңдә уңышлыклар теләп, сәлам белән 
Рафаил Төхфатуллин 6 03 - 40өл 

Кымбатты җолдасым коч бол1 

Мәхмүт дус! 
Сиңа кайнар сәлам җибәрәм һәм күңелле ял теләп калам Үзем 8-классны 

отлично һәм яхшы билгеләренә тәмамлап 9-класска күчтем Хәзер яхшы гына ял 
итәм Су коенам, физкультура белән шөгыльләнәм кояш нурларыннан файдаланам 
Кичләрен тәмле хыялларга бирелеп, ярыша-ярыша кычкырышкан бакалар 
тавышын тыңлый-тыңлый. үзеңдә яр буеның матур күренешләрен чагылдырган 
тыныч су өстенә карап бик озак яр буенда утырам офыкны алсуландырып баеп 
баручы кояш нурларын кул болгап озатып калам Хуш исле чәчәкләр исен иснәп 
җырчы кошларның шат җырларын тыңлап акрын гына бакча буйлап атлыйм 
Кешеләрнең эчке характерын үзенчәлекләрен табарга тырышып аларның эчләренә 
керердәй булып карап узам Аларның сөйләшүләренә колак салып базарларда 
тулганам Үз яныма малайларны иптәшләремне җыеп урманнарга болыннарга 
чыгам Әбиләрне-бәбайларны әкият сөйләтеп алҗытып бетерәм Менәболарның 
барысын да түкми-чәчми көндәлегемә яза барам Фольклор материалларын аерым 
ишеткән кызыклы фразаларны сүзләрне вакыйгаларны аерым дәфтәргә язам 
Шулай итеп хикәяләрем килеп чыга Шушы арада «Фәйзүк»/хикәя/ «Вәли белән 
Гали» /фельетон/ исемле нәрсәләрне яздым, һәм «Костер янындагы хикәяләр» 
исемле хикәяләр циклы өстендә эшли башладым Моның инде «Вәсият» «Инженер 
хикәясе» исемле бүлекләре язылды да 

«Яшь Лөнинчы»да минем «Әнәснең төше» һәм «Беренче көн» исемле 
әйберләрем басылып чыкты Укыгансыңдыр 



Мин Ю Твердин /Куйбышев/. Фатыйх Хөсни /Казан/, Н Баязитов. М Галеев 
/Олы-Мәңгәр/ләр белән язышам 

Миңа 16 яшь 
Хат көтеп Рафаил Төхфәтуллин 15 0 6 - 4 0 е л 

Мәхмүт иптәш1 

Син инде. әлбәттә, миңа бик каты ачуланасыңдыр Гафу ит синең 
үтенечеңне /П К №12/ үти алмавым оятыннан, буш вәгъдәләр белән генә хат 
язарга теләмичә мин язышуыбызны туктатып торган идем «П К »не соратып 
барлык иптәшләремә хат яздым Ләкин үч иткәндәй барысы да төрле сәбәп 
табып кире язалар /Алар белән ачуланышып та беттем/ Шулай да Азнакай 
урта мәктәбе укучысы С Фәйэиев шактый тырышып эзләп тә таба алмагач 
«П К » редакциясенә хат язып. аннан синең шигыреңнең күчермәсен алып, 
миңа җибәрде Бу күчермә әлбәттә, сине канәгатьләндерә алмаса да. синең 
үтенечеңне ничек тә үтәргә тырышуымны күрсәтү өчен аны сиңа җибәрәм 
Киләчәктә «П К» журналының үзен дә ничек тә җибәрергә тырышырмын 

Үзем таза-cay Хисләремдә давыл, уйларымда өермә, йөрәгемдә Идел 
ташкыны Шулай да мин хәзерге тормышым белән һич. һич канәгать түгел 
Күңелем нәрсәдер эзләнә Күңелсез мәктәп тормышы /әйе, Яңа Кенәр мәктәбе 
минем өчен бик бик күңелсез Сәбәпләрен теләсәң киләсе хатымда язармын/, 
өемдәге эчпоштыргыч обстановка, эч серләреңне киләчәк планнарыңны 
уртаклашырлык чын дустым /Рәфгать Бикчәнтәй/Казан/ аның турында да киләсе 
хатымда язармын/ янымда булмау - вакыты белән минем өермәле хисләремне 
җиңеп, күңел төшенкелегенә бирелергә мәҗбүр иткәлиләр Ирексездән 
кешеләрдән читләшеп ялгызым уйланып утырам күңлем еракка, еракка китә 
Уйларым ташкалага Кремльгә барып тоташалар да тагын уйларымда давыл, 
йөрәгемдә көчле ташкын башлана Бу кичерешләрне язып аңлату читен. 

Бу арада әдәби иҗат белән шөгыльләнүне дә туктаттым Социализм 
чорының социалистик реализм методы белән үлмәс әсәрләр тудыру дәрте 
аркасында туган башымдагы мең төрле тормыш сорауларыма җавап биреп 
бетерми торып мин яңадан әдәбият мәйданына килмәячәкмен Ләкин мин бу 
сорауларга җавап табып әдәбиятка үз сукмагымны салып, үз иҗат җимешләрем 
— йөрәкләрдә көрәш оптимизм дәрте тудыра торган әсәр белән әдәбиятка 
килермен Моның өчен бәлки ярты. бөтен гомерем дә китәр Ләкин мин үз 
теләгемә ирешермен.ирешермен' 

Быелгы җәйге каникул вакьпымны авылда табигать кочагында үткәрдем Рәхәт 
урман һавасын суладым, кояшта кызындым Әдәбият белән дә мавыктым Кайбер 
әсәрләрем матбугатта да чыкты Зурраклары «Чәчкә». /«Яшь Ленинчы»/ «Наиль 
дус» /«Пионер каләме»/ «Шәриповның борылырга да вакыты юк» /фельетон, «Яшь 
сталинчы» Шулай ук республика күләмендәге үзешчәнлек олимпиадасына катнашып 
библиотека белән бүләкләндем «Яшь Ленинчы». «Яшьсталинчы» газеталары шушы 
уңай белән үз битләрендә бу беренче тәҗрибәләрем турында язып та үттеләр 

Дускай' Минем берәр әсәремне газетада очратмадыңмы'' Алар турында 
үз фикереңне яз! Чөнки мин яңа көч белән яңадан әдәбиятка кайтырга җиткән 
вакытта бу беренче шат балалыгым тәҗрибәләре турында үземнең һәм 
иптәшләремнең карашларын ныгытып калдырырга телим 

Үзендә ни хәлләр7 Укуың ничек бара 7 Нинди яңа әсәрләр яздың7 һ б Хуш' 
Ком. Сәлам белән Рафаил Төхфәтуллин 

Тат.АССР, Кэыл Юльский р-н 
дер Новый-Кинер СШ 

Тухватуллину Рафаэлю 
2.04-1941 
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Комитета 

Г ү з ә л 
Ф а р с ы е в а 

Актаныш рш'тнн 

«ӨЧЕНЧЕ КЛАССЛЫ» КИЯҮ 

хикәя 
Кичә. озак кына икеләнеп йөргәннән соң, ниһаять тәвәккәлләдем — миңа 

һичшиксез өйләнергә кирәк! Ә нәрсә?! Мин быел инде 4 нче класска күчәм, 
баш та күпне күргән, шуңа да карамастан кәләшем юк Оят Иртәме-соңмы 
барыбер бер тәвәккәлләргә кирәк Тагын бер-ике ел өйләнми йөрсәм буйдак 
булып калуым бар! Ул чакта инде чиләгем дә, теләгем дә булыр Әмма әбием 
әйтмешли, янгын беткәч, көленә су сипмиләр Ходай үзе сакласын! Әтием дә 
«Синең яшьтә инде кайберәүләр герой булып, күкрәгенә орден такканнар» 
— дип, еш кабатларга ярата. Гадәттә, аның бу сүзләре мин чалбарымны бот 
төбеннән ертып кайткач еш яңгырый Койма башыннан йөрергә яратам мин 
Әбием әйтмешли, «мәчтер» Сез тагын боларның капкалары юк. коймадан гына 
йөрешле икән дип уйлый күрмәгез Бар ул койма Тьфү капка үз урынында 
Аннан һәркем йөри ага Ә менә коймадан миннән башка курыкмыйча кем 
йөрсен инде тагын' Анда бит мин яратмаган, әмма кызганычка каршы минем 
чалбар балагымны үлеп яраткан каһәр төшкән сары башлы тутык кадак 
бәр 

Өйләнергә җыенуым хакында мин иң якын дустым Аязга сөйләдем Без 
аның белән бакчадан ук дус Башта «гәршүкләребез». соңрак парталарыбыз 
уртак булды Безнең арадан бернинди җил дә үтми 

— Маладис!— диде Аяз, иңсәмнән кагып — Вакыт, дустым, вакыт' — Аяз 
орынган урында канатлар үсеп чыктымыни' Авызымда булыр-булмас тугыз 
пар тешем белән ягымлы итеп елмайдым — Озын тәнәфестә сиңа үзебезнең 
класстан кәләш сайларбыз. — диде Аяз белдексез йөзенә белдекле кыяфәт 
чыгарып 

Кыңгырауның яшелле-күкле тавышы яңгырау белән, унынчылардан 
«Горилла» кушаматлы малай коридорның беренче башыннан икенчесенә 
уктай атылды һәм бөтен мәктәпне дер селкетте Иптәшенә «Борчааак 
тәгәрә монда!» — д и г ә н боерыгыннан соң, техничка Кәүсәрия апа сыңар 
пыялалы күзлеген төзәткәләп «Исән калдык'» дип авыр көрсенеп 
куйды 

Коридордагы тавышлар бераз түбәнәя төшкәч Аяз миңа текәлде 
— Сиңа Алия Бадамшинага өйләнергә кирәк' 

— Нигә? 
— Сон ул бит гел «5» кә генә укый Күчерткән өчен «Сникерс» ташып акчаң 

бетте бит инде Өйләнсәң акчаң да янга кала гомер буе бушка да күчерәсең' 
Тик кара аны. мине онытма! 

— Ю-у-ук,— дидем мин авызымны бөреп. — ул «ботан» мине китап 



укырга мәҗбүр итәчәк Нотыктан болай да туйган Андый хатын, хатын түгел 

инде ул 
— Соң алайса Зиләне сайла, «ботаник» кирәк булмагач 
— Син нәрсә?' Ул бит аңгыра булуы өстенә, бетле дә. Беркөнне дәрес 

буе партага бетләрен коеп утырды «Кавык» дигән була. бетле карга Үзем 
күрдем парта буйлап бетләре укытучы өстәленә таба элдертте Соңыннан 
линейкам белән туп-туч үлчәдем, төп-төгәл 27,83 см ара үткәннәр Әле 
арып кына туктагандыр мөгаен 

— Ә Җәмилә ничек? Аның әтисе беләсең килсә. «Мерседес»ның соңгы 
моделендә җилдерә1 

— Кит Аяз. симез бит ул 
— Симез түгел, таза диген инде. та-за! Зато «Мерседес»ы бар. Аңа өч 

Җәмилә сыя әле, сыйдырсаң 
— Мышный ул Лап-лоп атлый Коридор уртасында туктап хәл җыя да, тагын 

атлый. Ашаганда Сәлимнең порциясен дә үзенекенә өсти. Тегесе ач калса да 
дәшми — курка Аннары соң Мин аннан үзем дә куркам 

— Сиңа. дустым, өйләнмәскә сәбәп кенә булсын Агы — нык ак, карасы 
— кирәгеннән артык кара Йөр инде шунда, берүзең 

— Ә беләсеңме Аяз. миңа Рәйхан ошый 
— Кит теге Харуновамы7 

— Әйе «X1» Хайван дигәндәге Ул миңа охшаган Әнием әйтә: «Синең 
әтиең минем үземә охшаган — эшкә таләпчән, башкаларны хөрмәт итә, шуңа 
күрә без бер-беребезгә туры килгәнбез» — д и 

— Шуннан? 
— Шуннан шул Рәйхан да миңа охшаган Чәчләре чем-кара, ул аларны 

геп үреп йөри 
— Кит син үзең кайчаннан бирле чәчеңне үреп йөри башладың соң. 

җүләр 7 

— Нәрсә беләсең соң син. өйләнү турында7 1 Без аның белән барыбер 
охшаганбыз Мисалларым күп әле Беләсең килсә 

— Эх, өйләнү сөйләнү генә түгел шууул Өченче класста, бәлкем, сондыр 
да «Картлык — шатлык түгел», ди дәү әтием 

— Мммда-а-а-а Өйләнү математикадан да авыррак икән, Аяз!.. 
Бу вакытта инде «Горилла» «Борчак»ка каршы стартка басты Ә Кәүсәрия 

апа, бер кулы белән күзлегенең соңгы пыяласын кысып, икенчесе белән 
нәүмиз генә кыңгыравын алга сузды, берара кулын селкергә тәвәккәлли 
алмый торды 

Уку елының соңгы кыңгыравы иде бу 
— Быел тагын өйләнә алмадың. — диде Аяз Ә үзе мине юатасы урында, 

никтер. Рәйханны куа китте 

Гүзәллекнең чиге юк 
Матур әләбиятнын кырыс бер кануны бар - көчәнеп кенә талантлы язучы 

була алмассың Кат-кат күчереп язсан, куллан-кулга йөртеп эшләттерсен, 
мөхәррирләрнен тенкәсенә тиеп тәкъдим итсән - бәлки, әйбәт кенә бер хикәя, 
хәтта җыйнак кына повесть та әтмәлләп булыр 

Нәрсә сон ул талант, диярсез?.. 
Мина калса, талант ул башкалар өчен гап-гади генә тоелган вакыйганы да 

шагыйранә сурәтләп, үз кичерешләрең белән тулыландырып, хисләрен белән өрегеп 
укучының игътибарын яуларлык әсәр итеп җиткерү Нәкъ менә Гүзәл Фарсыенанын 
хикәясе кебек итеп 
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Өченче класслы кияү 

Исеме үк үзенә җәлеп итә Әйбәт исем табу - әсәрнең ярты унышы Без бит әле 
яна туган балага да исем кушулары шактый ук кыен булган заманда яшибез Яна 
исем якын-тирәдәгеләрне кабатламасын, сөйкемсезләргә адаш булмасын күңеж 
китекләрне сискәндермәсен дибез 

Бала димәктән, Гүзәл үзе дә эте балалыгын сагынып яшидер Ә сагыну -сою ) i 
— иҗатка рухландыручы ин зур көч Күбрәк язсын иде ул мондый хикәяләрне 

Бер уйласаң, бөтен кешелекнең башыннан кичкән халәт бит 6) шул самими 
балачакта ук кайсы малай кино артистларының рәсемен кесәсендә йөртмәгән дә. 
кайсыбыз дәү апаларга, олы җинтәйләргә өйләнү турыңда хыялланмаган'" Әниләр 
итәгеннән төшкәч, назга сусаган килеш әкренләп мөстәкыйльлеккә таба атлый 
башлаган чор бит ул. һәм Гүзәл Фарсыева өйләнү турында хыялланган малайның 
психологиясен рәнҗетми-нитми, күңелен сындырмый тына сурәтли алган Шушы 
була да инде талант дигән боек һәм изге нәрсә 

«Өченче класслы кияү-' үзенен кыскалыгы белән отышлы Тәҗрибәсез автор аны 
ун биткә чаклы суза алган булыр иде Ләкин 'кыскалыкта осталык*ны Ьвюпбез 
белә. Гүзәл дә әлеге комик ситуацияне ике бит ярымлык жякяялвүгв сындырган 

Жанр турында сүз кузгалгач үзеннән-үзе сорау туа - хикәяме бу. ә.ъзә әдәби 
фельетонмы' Өченче сыйныфта укучы башка малайларның, шул исәптән якын 
дусты Аязның да өйләнергә теләге юк бугай* Димәк *Мин*нен кәләш эзләве типик 
күренеш түгел, ә очраклы уен гына булып кала Шуңа күрә дә әсәр әдәби фельетонга 
туры килә кебек Бүгентеләребезнен бик күбесе, шул исәптән Багу i hi Р L.HI П via, 
Л Лерон, В.Нуриев, А Гыймадиев. Р Галиуллин һ.б. иҗат юлын әдәби фельетоннан 
башлап танылган язучы буда алдылар. 

Дөрес, малаебызның фикер йөртеше, сөйләнүе кайвакыт артык олыларча .и 
Нишлисен бит, малайлар өлкәннәр кулында үсә, алардан алган сүз запасы белән 
генә яши. Әле ул укый башлаган гына, алда аны унөч мен сүзе булган бай хәзинәле 
туган теле көтә! 

Уңышлар телим сиңа, сеңлем 

Кямшд КӨРИМОВ 

Редакциядән. 
Хөрмәтле укучылар! 

Колем тибрәтүче яшь дуслар! 
Сез дә тәүге әсәрләрегез белән «Камияханә» сәхифәсендә катнашыгыз Сезнең 

иҗатны <hi игътибардан читтә калдырмабыз Кем әйтмешли бергә-бергө язарга 
өйрәнербез Ot таханөдв ачык ишекләр елы 



А л ь б е р т 
Х ә е ә н о в 

ТАБИГАТЬ ТУРЫНДА ПАРЧАЛАР 

Көзге урман аланында 

Төбәгебезгә сап-сары ал-кызыл яфраклары белән алтын көз килде Елның 
һәр фасылы үзенчә матур Ә көзләребез — аеруча Кортларыбызны кышка 
инде күптән әзерләп куйсак та. өй ягына алып кайтырга ашыкмадык әле һаман 
дә урман аланында тотабыз Бирегә иртә яз башында чыгып утырган идек 
Ни дисәң дә урман һавасы урман һавасы инде тын. ышык. тузан юк. тавыш 
юк Аз гына кояш караса, алан шундук җылынып китә. кортлар оча башлый 
Канатларын язып һава сулап керәләр 

Умарталыкны чиратлашып саклыйбыз Бүген — минем чират Килү белән 
учак ягып җибәрдем су салып казан астым, көлгә бәрәңгеләр тәгәрәттем 
Кесәгә генә сыешлы радиоалгычны каршыдагы имән ботагына элеп куйдым 
Аннан күңелгә рәхәтлек өстәп, җиңеп көй агыла 

Моңа тикле бер атна тоташ яңгыр койды Көн бүген генә ачылып китте 
Аланда җылы ышык Кичке дүртләр тирәсе булыр Шулчак, ишетәм, күрше 
аланда поши мөгри Бу урманда байтак алар Моңа кадәр дә еш күренгәләп 
китәләр иде Тавышы бик гайрәтле ишетелә Барып карасам, мин сиңа 
әйтим, аланның нәкъ уртасына чыгып баскан Тау артына күчәргә җыенган 
кояш нурларында аның сырты, кызгылт төскә чумып, елык-елык килә Кызыл 
мәрмәрдән коеп куйган сын диярсең Поши үгезе бу' Янәсе, бу урманга мин 
хуҗа' Мөгри мин сиңа әйтим үзенә бер гайрәт белән' «Кем дә кем минем 
белән килешми бирегә ошбу аланга, көч сынашырга чыксын! Ягез кемнең 
йөрәге җитә 7 ' »—ди төсле Әйтәм ич бөтен урманны тетрәтеп мөгри Күзләрен 
тәмам кан баскан 

Миңа бик кызык булып китте Үземә дә кирәк бит шундый малайлыкны 
эшләргә поши егетен үртәмәкче булдым Инде чәчем агарып бәрә. акыл 
керергә дә вакыт югыйсә, ә шуклыкларны эшләргә генә торам Каеш белән 
тотып ярасы нәрсә дип орыштым үземне соңыннан Әйе. соңыннан Ә хәзер 
исә үз аланыма кайттым да. ике кулымны авызыма куеп пошича мөгри 
башладым Бик килештереп мөгрәгәнмен, күрәсең Әлеге пошием юлында 
очраган усак үсентеләрен, чикләвек куакларын шатыр-шотыр сындырып 
килеп чыкмасынмы каршыга'! Ажгырып минем өскә килә Йөзендә миһербан 
әсәре күренми Инде нишләргә7 Ярый әле каршыда гына карт имән бар иде 
Уйлап-нитеп торырлык ара юк космик караб тизлеге белән шуның башына 
үрмәләдем 

Үртәвемне, үзенең алдануын поши шундук сизде Әй ачуы чыкты да соң 
моның! Мине изеп ташларга әзер Хурлыгыннан тагын да ярсый төште Имән 
төбенә килеп басты Селәгәен чәчә-чәчә уңга да сулга башын чайкый усал 
пошкыра Топ та топ тибенә Имән нык йөз еллык, юкса аны да сөзеп аударган 
булыр иде «Төш монда, куркак җан' Күрсәтәм хәзер күрмәгәнеңне!» — д и 
бугай поши 

Әйтәм ич. әле ярый башына менеп кунаклаган имәнем нык Нечкә генә 

Ахыры Башы Пиче санда 
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усак яисә юкә булса, шундук сөзеп аударган булыр иде. Аудармас, бар! Җен 
көчләре бардыр үзендә 

Имән тирәсендә таптангалап берни майтара алмагач, пошием учакка 
таба юнәлде Учак өстенә каккан казыкларны аркылы агачларны сөзеп 
аударды Болар гына аз тоелды, ахры, үзенә Казыклар өстендә утырган 
умарталар арасына барып керде Берәм-берәм аларны аударырга кереште 
Агач башыннан гына «Пиф-паф' Атам бит'» — дип әтәчләнгән булам 
Колагына да элми, хулиган Соңгы умартаны мәтәлдергәннән соң гына ачуы 
бераз басыла төште әзмәвернең Радиоалгычта яңгыраган «Җиңүчеләр 
маршы» көенә аланны янәдән бер әйләнде дә каршы як чыршылыкка таба 
атлады 

Бераздан мин дә агач башыннан төштем Сукрана-сукрана умарталарны 
янәдән казыкларга утыртып чыктым Урынсыз шаяртуым өчен хәтта үземә 
дә оят булып китте Колак очларыма кадәр кызарды Аларны күрергә 
янымда иптәшем генә юк Ә поши үгезенең гайрәтле мөгрәве урманның аргы 
башындагы аланлыкта ишетелә Ул әле дә үзенең көндәшләрен — поши 
егетләрен — аның белән көч сынашып карарга чакыра Аларның хәзер нәкъ 
менә көч сынаша, бил алыша торган вакытлары шул 

Башкаларга кое казысаң... 

Әле иртә кыш башында ук карт алма ботагына фанер кисәге элеп куйдым 
Шунда һәр көн җим сибәм Бер көтү чыпчык, сарытүш, карабүрек соры 
песнәкләр шуннан җим чүпләп кинәнәләр Шатлыклары түбәләреннән аша 
бөтен ишегалдына чыр-чу килешәләр Ә нигә шатланмаска, сөенмәскә Җан 
биргәнгә җүн бирә тора Тау артыннан февраль кояшы карый инде җылы язлар 
җитәргә дә күп калмый Әлегә исә җим тактасында җылы тары боткасы, ипи 
валчыклары Ә җаны теләгәннәргә әнә ботакта бер кисәк дуңгыз мае да бар 
Теләсәң, анысыннан авыз ит. 

Бөләм, бик аңлыйм мин аларның хәлләрен Әгәр кышның шушы авыр 
чорында ярдәм кулыңны сузмасаң, эшләре мөшкел Былтыр шулай үтә 
салкын төннәрдән соң, иртән эшкә барганда, туңып үлгән кошчыкларны юлда 
күп очраткаладым Салкыннан түгеп, ачлыктан үлгәннәр алар, бичаракайлар 
Тамаклары тук булса, берни булмый, туннары калын, җылы Ә менә кешеләр 
ярдәм итмәсә, кышын җимне каян табып бетерәсең 7 Кош-корт. бөҗәкләр кар 
астында Шуңа күрә кышка керү белән үзебезнең кошчыкларны мин җимнән 
өзмим «Үзебезнекеләр» дим шуның өчен Чөнки алар чыннан да безнекеләр 
Безнең өй, мунча, лапас шиферлары астында, гараж кәрнизләрендә бик 
күбәү яшиләр алар Чыпчыкларның кайберләре, хуҗалары җылы якларга 
китү белән, кышкылыкка сыерчык ояларына да күчәләр Чөнки анда җылырак 
ышыграк 

Ә бер тапкырбаш чыпчык гаиләсен генә күр син Искитмәле бит Ике-өч 
ел саен череп-авып аптыраткан кайбер койма баганаларын тимер торбалар 
белән алыштырган идем Әлеге чыпчык гаиләсе мин сиңа әйтим шул торба 
эченә оя корган Башлары җиткән Үзләренә аннан очып чыгу чуп кенә Ә менә 
песи-разбойникка йә башка ерткычка анда якын килешле дә түгеп Әйтәм ич. 
профессор башы бар икән үзләрендә Икенче елларын инде шунда кайгы-
хәсрәт, хәвеф-хәтәрсез дөнья көтеп яталар 

Бүген исә җим сибүем генә булды, фанер такта өстен үзебезнең һәм күрше-
тирә чыпчыклары сарытүшләре песнәкләре сырып алдылар Ачыкканнар 
Әмма әдәплеләр Бер йотып куялар да, нәни томшыкларын югары күтәреп 
җылы ботканы мактарга керешәләр Миңа да рәхмәт әйтәләрдер инде Елмаям 
уалөрене 



— Чәчмәгез түкмәгез, сак кына ашагыз! — дип бармак яныйм. 
Шулчак каян килеп чыккандыр диген, каршыдагы агач ботагына карчыга-

юлбасар килеп кунды Кошчыклар сизгерләр, шундук як-якка сибелештеләр 
Карчыга качсагыз исем китә бик. миңа сез генә кирәк инде дип. ялкау гына 
очып узды да янәшәдәге миләш ботагына барып утырды Дөресрәге яшеренде 
посты Сизәм изге уй-ният белән йөруе түгел моның Кышын бигрәк тә шушы 
чорларда бу бичаракайның да хәле мөшкел Аның да тамагы гел ач Каз яисә 
үрдәк бәбкәләре чәлдерергә бик мачтыр да бит. ләкин әле иртәрәк Алары 
инде боерган булса, яз җиткәч, болын тутырып бәбкәләр чыккач Әлегә исә 
өзелеп ашыйсы килгәнне басарга шунда берәр аңгырарак чыпчык яисә песнәк 
түшкәсе эләксә дә би-ик ярап куяр иде 

Ярар карап карыйк нинди хәйлә корыр икән бу юлбасар"? 
Карчыганы күздән җуйган, инде аның турында онытып өлгергән чыпчык-

песнәк халкы янәдән җим тактасын сырып алды Тактаны барабан урынына 
тукылдаталар Авызыңны ачып торсаң, ботканың бетеп куюы да бар Ач карын 
белән ояңда дер калтырап куну язмасын инде 

Бу беркатлылар артыннан яшерен генә күзәткән карчыга «Вакыт! 
Тәвәккәллим!» — дип хәл итте. күрәсең Җәядән аткан ук тизлеге белән 
кошчыклар өстенә ташланды Әмма тегеләр дә сизгер Сакта торучылары 
дә булган икән. Алар «Караул! Юлбасар!» — диешкә, чыпчык-песнәкләр 
як-якка борчак булып сибелештеләр Ә карчыга с у н а р ч ы л а р дәрте 
белән мавыкты ахры Атылып килә Көчле канатларының аэродинамика 
куәтен тыя алыр микән ул? Бу бит коточкыч көч, һавага ничәмә тонналы 
самолетларны күтәрә Икесенең берсе йә хәзер ул җим тактасына бәрелеп 
коймак була йә туптан аткан снаряд тизлеге белән тирән кар эченә чума 
Бичара! 

Әмма ул зур кыенлык белән булса да очу юнәлешен чүт кенә читкә юнәлтә 
алды Ләкин бик әз Тизлеген баса алмады, бар хутына очып, вак ботаклар 
баскан алмагач арасына килеп керде Шарт-шорт итеп коры ботаклар сынды 
Канатларын нык имгәтте ахры. башын түбән игән хәлдә ботакта асылынып 
калды Ул да булмады шап иттереп кар өстенә килеп төште Ята Селкенми 
Мин инде килмәкче. аны кардан күтәрмәкче. кулдан килгән ярдәмемне 
күрсәтмәкче идем Әмма соңардым 

Шушыларның барысы артыннан тагын бер пар нәфселе күз бик игътибар 
белән күзәтеп торган икән Монысы тәмлетамак ата песи — Наполеон Мин ике 
адым ясаганчы ул койма башыннан гына кар өстендә һушсыз яткан карчыга 
өстенә сикерде «Прэс. шайтан!» — дип тә өлгерә алмадым Карчыганы 
эләктереп күршеләрнең утынлыгына сызды Аннан аны, ачкүзне, кран белән 
дә өстерәп чыгара алмыйсың. 

Ни генә әйтсәң дә. тере җан Бик кызганыч булып китте миңа бу бичара 
карчыга Мескенем Ләкин бу очракта «Башкаларга кое казыма, үзең чумып 
куймагаең». — дип әйтергә генә калды шул 
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Фикер 

Җ Ы Р ӨМӘСЕ ҮТКӘРИК ӘЛЕ! 
2000 елдай башлап ел саен -Татар жыры» халыкара эСТрйПЯ фестивале үткәрелә 

Быел декабрьдә менә. шулай ук бик зурдан кубып. «Болгар» ралиосы ми ши жыр 
бәйрәме үткәрде Анда милли мучыкаль премия лауреатлары сәхнә тотты 

Ләкин сокланып, чын-чыннан ләззәт кичереп ничә генә җыр тыңлый апабыз сон/* 
Монда башкару җырлау кимәле дә чагыла, әлбәттә Ләкин төп сәбәп - жыртарнын 
сыйфаты Җырчыларга һәм җырларны алар аша тамашачыга, тыңлаучыга сатучыларга 
шәп жырлар инде кирәкми дә башлады бугай. 

Бу чир безгә мода рәвешендә Мәскәүдән йоккандыр Ун еллап элек шнлы 
Александра Пахмутованың радиодан әйткән сүзе хәтергә уелып калды Б 
дигән иде ул җырларны радио-телевидениегә, берәр музыкаль оешмага кигерсәң 
хәзер жавап гел бер була: бу безнен формат түгел 

Татар жыр сәнгате, борынгы заманнардан ук килгән милли үзенчәлеген oni.in.in 
башкаларның итәгенә (шул жемләлән. пычрак итәккә дә) ябышып, ияреп кенә 
барырга, гел «хоршидә-мөршиләләнергә» тиеш микәнни сон иңде? 

Мина заманында Сара апа Садыйкова белән әнгәмә үткәрергә туры килде 
Безгә хәзер алын шулчакга әйткән сүзләренә колак салу фарыздыр: «Теләсә нинди 
стильдә ижат итсеннәр, әмма халык моныннан аерылмасыннар Шунда гына 
җырын гатлы бута Халык аһәне көйгә ямь. төс бирә .Кара урчан». «Тәфтилә,*. 
«Рәйхан» - искитмәле көйләр Без шул көйләрдән илһам алып. аларнын баш 
хәрефләреннән башлап ижат итәбез». Болай дип тә әйтте әле ул: «Сонгы вакытта 
һәрбер композитордан берәр кисәк ялгап көй язучылар бар Болары иное - мир 
караклары* "Композиторлар арасында тырышып көй ясап утыручылар ла бар 
Шуңа күрә көйләре күңелгә барып керә алмый Гөл шыткан күк. көй күм 

ми чыга ул.» 

Бу сүзләрне Сара апа 35 ел алга каран га Әйткән диярсең! Ләкин хәзер «бар» 
(игәнне «күп» дин яки «бик күп» дип укырга кирәктер инде. 

Жырның сүз ягын тәэмин итүчене иниыирьне дә тыңлап карыйк әле Гәптәшем 
Роберт Мнннуллин Анын с^ төренә язылган җырларны ярты гасыр тыатыйбыз 

I U I . I I I H H . l t . ' 

— Йә. ганы шан «с\ ме» ничек хис ята хәзер > я н Роберт'' 
/Кыр сүэенен жыр шигыренен гвме китте татар җырында Жырларнын 

бөтенесе цө z\ ire нигезләнә бит Көй нинди генә моңлы шәп б) гмасы1 
пүчтөх ик.41 җыр барып чыкмын инде Күп ww мондый кырлар Шуна к^p.-
мин бик борчы гып Көрим 1.ПЫП бик ы борчы ггаи нәрсә ип, 1 * ы р автор [арына 
бернин in ихтирам юк Хәзер -жыр нужасы» кырчы янындагы хезмәтче ма iafl кебек 
кенә a tap Бусы мораль яты мат w яктан u nrj i \к \ 
гене гама инде 

Бер I.' [өртлөнел күңел үсеп кенә ч и ш юрган гүгел Берзвман ке 
•яторларынын исемнәрен әйтми башладылар җырчыны игълан и • • 
китте Чптырагач б) «ш өчен каваплы кешеләргә болай тоем мин \ 
гекст шры язучы кирәкмәгәч җырчыларс\ юез генә жыр т ы н н а р ни к i 
i.i I.I ю» и п кәнә! 

Чыннан i.i гаҗәеп хәл бил Bj Космоска беренче кешене очырган чл*. иска 
tonne Юрий Гагарин әле [вин пнлы вешелөребеэнеңберсе Батырлык ба 
вл( ,. амма Гагарин урынында «Татарин* nj •Шагарин» ш бнк к\ 

.п., иде би! Ә мен.' космик карав констру1ггорынын исем фамилиясен 

Коро iea) Бе гүче юк и я р т 
Җырчылар влбөттв «жыр каравында . ц> аны 

http://oni.in.in
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халыкка җиткерүчеләр. Ләкин булмаган җырны беркемгә дә тыңлата алмыйсын 
бт инде Аннан, алар - бердәнберләр гугел Татарнын шәп җырларын гасырлар 
дәвамында кемнәр генә җырламаган әнә. 

Роберт Миннуллин белән мондый суз башлавым гикмәгө гүге i Үземә бик бик 
мөһим тоелган фикер килгән иде башыма: чын жыр бәйгесе үткәрергә кирәк. Әзер 
җырларны башкару түгел, аларны иҗат итү конкурсы. Көен лә. сүзен лә язып! Без 
хәзер суны тамырга сибәсе урында яфракка бөркибез ләбаса! 

— Син лөрес уйлыйсын - диде Роберт. - Жыр конкурсы икән ул, нн алгы 
п ганда җыр булырга тиеш. Без исә жырчыларны пропагандалыйбыз, һәм — 
җырчы тирәсендә биеп йөргән шәрә ботлы кызларны Шоу-бизнесның бик начар 
ягы шул: жыр өченче-дүртенче планда кала. «Татар жыры» да. милли му (ыкаль 
конкурс та — чиста корпоратив конкурслар алар. -Барс медиа» да, «Болгар 
радиосы» да үзләренең жырчыларын пропагандалады. Шул бер үк җырчылар 
[иярлек бер конкурстан икенчесенә, икенчесеннән өченчесенә күчеп җырлый 
Күпме еллар шулай инде Монда җыр гаме юк. Минем сүзгә профессионал 
композиторлар язган жырлар күп менә. Резидә Ахиярова белән язганы гына да 
ei ерме юл Тик беркемнең дә җырлыйсы килми. Чөнки аларны башкара белергә 
кирәк бит әле. Ә бу «тыр-тыр-тыр»ларны композиторлар яза алмый шул инде. 
мондыйларны еш кына җырчылар үзләре яки баянчылар яза. Сүзләрен дә шул 
сәхнә тирәсендә йөрүчеләр әтмәлли. Менә шундый хәзер безнең вәзгыять 
Чыннан да. аны үзгәртергә кирәк. Жыр алга чыгарга тиеш.Чын жырлар күп 
ижат ителергә тиеш. һәм монда чыннан да җыр конкурсы ярдәм итә ала. Аны 
бик шәп итеп. зурлап үткәрергә кирәк 

Димәк, чын композиторларны, чын шагыйрьләрне хәзер җырдан читтә 
тоткан төп сәбәпләр ким дигәндә икәү булып чыга: Пахмутова әйткән «формат», 
ягъни «тыртыризм» модасы һәм - акча ягы. -Җырның кереме күпме?» дигән 
сорауга Р Миннуллиннын җавабы тәп-тәгаен булды: «Декларация тутырганда 
җырлардан килгән еллык гонорарымны ачыкладым мин - 3620сум 60 тиен Радио
теле виле ни едән янгырап торган, дискларга кергән, концертларда, фестивальләрдә 
җыр шили икс йөзләп җырның әҗере шул инде! 

— Мәскәүгә күпелы вагон билеты - бер билет алырга да җитми ләбаса бу!.. 
Димәк, ошбу иҗат бәйгесен жыр иҗатының абруен күтәрерлек әйбәт шау-шу 

куптарып һәм бик тә саллы призлар билгеләп үткәрергә кирәктер? 
— Шулай, әйе 
Жыр конкурсы идеясен Татарстан Дәүләт Советының мәдәният, фән, мәгариф 

һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев тә күтәреп алды. Мәсьәләгә 
һич тә түрә күзлегеннән генә карый торган кеше түгел бу: 1989 елда чыккан 
•Җырларыбыз* дигән җыентыкка ук шагыйрьнең 17 жыр тексты кергән инде. 

— Чыннан да бик тә мөһим, биктә кирәкле эш бу. — диде Разил. - Халкыбызга 
жырлау сәләте мул салынган, күрәсен. Жырчыларыбыз әллә каилардан. һич 
көтмәгәндә пылт итеп килеп чыгалар. Бөтен Рәсәи халкын әсир иткән «Голос» 
телевизион конкурсында Татарстанда ук яшәп тә без бөтенләй белмәгән Динә 
Гарипова белән Эльмира Кәлимуллинанын җиңеп чыгуын күр әнә! 12 ел элек 
Чаллыдан Будапештка китеп барган Регина Хөснуллина Венгрия күләмснд.чс җыр 
конкурсында уңыш казанды. Казан Мәдәният-сәнгать университеты студенты 
Лилиана Газизова «Гәрәбә йолдыз» дигән Латвия конкурсында һәм «Сәлам. 
Юрмала- дигән халыкара конкурста 2нче урыннарны алды... Әле яңарак кына Татар 
Конгрессында Кытайда яшәгән Шәдия Шамил (Вәлиева) җырлаганны тынлап ләззәт 
кичердем. Ул охшаш монлар - татар моңы белән Кытай монын кушып гажәп матур 
итеп җырлый икән Татар җырларын кытай телеңдә дә. уйгырча ла. казакъ телендә 
дә башкара икән . Әйе. шәп тавышлы җырчыларыбыз бар безнең, яна шәп җырлар 
гына юк шул Шуңа күрә мондый конкурс бик кирәк ул безгә. 

Идеямне мәшһүр җырчыбыз Салаватта хуплады. 
— Бик ризамын мондый эшкә. Юкса бу өч ноталы жырлар белән тәмам тупикка 

кереп барабыз. — диде ул. - Ләкин ничек үткәрәсен ныгытып уйларга кирәк Жюри 
бик шәп булырга тиеш. 
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Татарсшн компошгорлар берлеге рәисе Рәшит Кәлимуллага белән сүзне әнә шул 
«өч нота-лап башладым 

— Әйе. дөрес әйтә Салават. — лиле Рәшит әфәнде - Куп хәтер андый җырлар 
Без яшь чакта «страда җырлары юк диярлек иде «Кайда эстрада1 Даиш 
дип шаулаулар истә әле. Эстрада бар ул хәзер, ләкин нинди генә җырлар чыкмый 
сәхнәгә Нинам компояпорларыбыз бар иде: Сәидәшев. Мозаффаров. Яхин 

Конкурс үткәрү әйбәт ->ш. Ләкин һәр әйбәт ниятне начарга әйләндереп буда 
Айларга кирәк конкурсны тулаем җыр буенча үткәрергәме, әллә анын берәр төре 
буенчамы'' Үзешчәннәр лә катнашырга тиештер -Мин яратам сине. Татарстан-
җырын \ «шчвн композитор Роберт Андреев язган өне, д ж и н базга хас җыр. натур 
татар җыры Әнә шундый җырлар кирәк безгә Мәкалә баешып чыккач 
турында швлләа бер фикер алышырга кирәк булыр әле 

Илһам Шакнров баян Камал театрында. «Татар моны-нын •oaarBJaaaj концерты 
баш (аныр алдыннан сипләштем. Бер ун минутлар теге «мөхтәрәмнәр рәте-ны вныя 
вурнакиндв уталдым мин Шундый шундый ишпфапха1ызныбнрвоезмв .тин сорагач. 
бөек җырчыбыз: «Ул эшкә фатиха беэгетумыштан ук бирелгән - вив Б) -бик олы 
эш. аны башкарыл чьи уыла авыр булачак». Мин исә шул чакта Идһамыбьинын 34 
яшьлек чагып күз алдыма китердем һәм... әкрен генә итен җырлап җибәрдем 

Шауаый диңгез три ,<! 

Мин I ишеп карар пнле лигән Илһам абый җырны үзе дәвам иле 

Җилкәнен кир т щюб 
Тон вә көндез 11 ияредер 
Юа бара ят ил карап 

1969 елны булды бу Дөрестерме, юктырмы, мин. гали бер тамашачы щ iafl 
хәтер 1әп калганмын анарчы nouepi тар щ җырчы rap сәхнәдә re i бер-берсен 

алыштырып трса Илһам Шакироя гатар вирчылаиатнаи беренче булып уз 
концертын куйды Кем кайда штен әле Казандагы Боз сараенда Башыннан 
|\| i|ii.i i i i 1 сок шиЫП 1ӨЗЭӘ1 кичереп п.миа NJM Беренче ПШКЫр 1ВИ1ЛИИ ш оч җыр 

исә гетрәндердв лә. Бу - «Бик еракта идек без*. «Әдрән дянгав* Һәм Дөр |емөн i 
ипи ыренө халык чыгарган! ') шул «Караб* и ie НЛНЫН котырыплар к\ i чабуын 
күрсөгс 1 и (е I пар җыр сөнгатенен нн сөенеч к сәгать юре б) павды микән 6) 

Мин - үсмер чактан башлан лрмишәчә laiap җырларына һич НССМ КИТМИЧӘ 
•Катюша»ларны aapi юнем җыр IBII нервен кеше (Их, ивегпмпа җыр иникяәреи е 
хәзер балалар күңеленә гатар җырына иехвбби вә гатер моны салынсын иде!) 
Шун ii.ni берәүнен ошбу гатар концерна па ки rye ничек б) шы сон ' 

Армияле башлан 1Ы й\ юл Ка прма и р 1iu^ бар иле Шуннан u ы п башлаган 
су не 1 MJ ii.iK.1 кинә! купелне .илә нишләтепдәр җибәрде i ихер юнган кебек акрым 
ман.i радиога габа атлыйм Күңелем исә рвхел бер ела) белен елый Ссмыннвя 
ппа (мм гатар МОНЫН men күне. юм ң pen нан > <ем пек юч ман яткырган ГаТВр 
руя \ [айбәреп чыккан киде ) I Ничәдер квннан казармя внынаврм җыелышып 
җыр Ian горгаи гатар егетләрен күргәч җырга мин дә килен кушы i ЕЫМ Шуи a 
беренч! к м гойдым ай рәхел икән би1 j i ^* җырларыбызны җыр впг! 

Ошб) четерекле ишанда гатар халкына асыл җырлар сихәтле дар] кебек 
кирәктер \.i Ә менә юри- шаукымнарга бирелеп язылган миллилекзи 
ю булмагш jpflbifl быр [ый жыр iap ювыкны боз) гына гүп 

күнелендөге милли иммунитеты и 1ыян i тадыр вл< Яга,ни arj кеб 
б) I.I пар Жыр i н ы о\ iw ары паи ШКӨХЛ iKi.ui т а р ы нан [ЫКНЫ Ш С( 
омаи и н к «Акчарлак» гәҗите «Бирмим ннн сиңа* иш җырлаучы Чиш 
әнгөмә бастырган ә н ә (2013 6 июнь) Әнгәмәнен (затында б) кырчы «Кил кн.: и 
мине • П11.Ч1 җыр әзер гәп ят LM> иген Ш] 
ми | lei i чи 1әребез дан ки 1вчөктә ин көтм • 

Бер музыка әһеле мина IMM.HI ЩЛ әйтте Мекв гылышлы 

http://ii.ni
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безобразиеләрне бетермәкче инле Ул конкурсны үткәртерләр дисенме?! Ә син нинди 
«гаскәр»гә каршы торганыңны беләсенме сон0 Аларга кесә тулы акча кирәк, синен 
яхшы җырларын түгел. Халыкнын шул «музыкаль тәрбия»гә бирелеп хайванлаша 
баруы ла шәп кенә аларга 

Бәлкем бардыр андый «гаскәр». Ләкин мин күп көчлерәк «гаскәр» дә барын 
печәм «Татар моны* фестивален гаматгә керткән, аны шәбәйткәннән шәбәйтә 
барган «гаскәр» бу. Татарстан хакимияте, «Татар конгрессы» һәм дә Салаватның 
актив катнашы белән үткәрелә торган әлеге халыкара телевизион фестиваль җыр 
сәнгатен нәкъ менә шул татар моны. чын татар җыры ягына борып ята Өстәвенә, 
яшьләрдән «җырчылар армиясе» дә үстерә әле. 

Бу бик тә игелекле, гаҗәеп олы эш асылда күпләр инде «бүтән формат», 
искергән, үтми торган товар дип чүплеккә ташларга теләгән халык җырлары һәм 
җыр сәнгатебез көчле чагындагы җырлар белән гамәлгә ашырыла. Димәк, хәзинәдә 
бары белән Уйланылган конкурс, ягъни яңа асыл җырлар иҗат итү, шушы олы 
эшнен дә кыйммәтле бер өлеше була алыр иде. Аннан, чын җыр иҗаты өзелеп 
Ka.ii.ipu тиеш түгел бит инде! 

Кая чәчелде-сибелде соң ул мондый җырларны яза алырлык композиторларыбыз, 
<. сүзче» л әребез'' Аларнын һәркайсын кадерләп, игътибар түрендә йөртәсе иде 
кана! 

Кайчан икәнен хәтерләмим дә инде, мине Наил Касыймов дигән егет эзләп 
тапты Мин бөтенләй белмәгән кеше Җыр сүзләре яза башламакчы икән. Бу хакта 
нигәдер нәкъ менә минем белән киңәшәсе иткән. Әлеге «лирик ният» турында 
кабинетта сөйләшмәдек инде, Казаңсу буенда, сандугачлар җырын гынлый-тыңлый 
гәп кордык без Без дип. ул гына сөйләде инде, бөтен хыялларын ачып салды мина. 
Мин исә «Шәп!». «Шулай ит1», «Ныгытып тотын!» кебек сүзләр генә кыстыргалап 
бардым Хәзер Наил Касыймов җырларын («Су буенда учак яна». «Туй күлмәге» 
һ.б.) белмәгән кеше аздыр. Ләкин ул да җырдан читләште менә... 

Элекке кайбер «текстчылар» белән чагыштырсаң, Наил кебекләр кечерәебрәк 
кала. Әхмәт Ерикәй җырга иңде 33 яшендә килгән, анарчы юньләп шигырь дә 
язмаган кеше ЗООләп сүзенә көй язылган, 1967 елны дөнья куйган Әхмәт агайның 
«Жәинен аяз матур таңнарында», «Сиреньнәр хуш исләр тарата», «Әгәр син булмасан 
янымда», «Эзләдем, бәгърем, сине» кебек 15-20ләп җыры бүген дә «сафта» әле . 

Әтиле-кызлы композиторларыбыз (Әхмәт һәм Луиза Хәйретдиновлар), ирле-
хатынлы «җыр бригадабыз» (композитор Зиннур Гыйбадуллин һәм шатыйрә Гөлшат 
Зәйнашева) да бар иде әле безнең... 

Мин бу мәкаләне фикер кузгатучы буларак кына язам. Белгечләр дә, җырчылар 
да, җыр сөючеләр дә үз фикерләрен, тәкъдимнәрен җибәрсеннәр иде безгә 

Мәдәният министрлыгына коры идея итеп кенә түгел, бу тәкъдимгә битараф 
калмаган кешеләрнең тәгаен пунктлардан торган күмәк план проекты рәвешендәрәк 
тапшырырга иде моны. Төрле якларын уйлап бетереп. Әйтик, исеме нинди булырга 
тиеш икән конкурсный1' Бәлкем. «Асыл жыр» дип атарбыз? Сүз авторы белән көй 
авторларын ничек кавыштырырга7 Җыр текстларын жюрига җибәреп, үтә алганнары 
Интернетта махсус сайтка куелып, көйчеләр шуннан сайлап алса'' Күпме вакыт 
барырга тиеш ошбу конкурс7 Менә шундый күп-күп сораулар туачак әле монда. 

Үткәрик әле без татар җырына гына түгел, татарның үз язмышына да тәэсир 
итәчәк бу матур өмәне, җәмәгать! 

Рәфикъ ЮНЫС. 

Редакциядән. 

Олпат каләмдәшебезнең бу чакыруы аның җан авазына бәрабәр Мәдәният елы 
шагыйрьләр ҺӘМ композиторларыбызны янә дә йокыдан уятып җибәрсен иде дә, 
чын милли журналыбызга җыр мәйданындагы сөенечле үзгәрешләр турында язарга 
насыйп булсын иде. 
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Төртмәле бит 

Татарстан язучылар берлеге рәисенә 
Фирдүс Нурислам улы Фәиелисламовтан 

Гариза 

Мине Татарстан язучылар берлегенә кабул игүегезне сорыйм 

02 02 2009 е i 

«Татарстан язучылар берлегенә килгәндә аны ЩИТДЯ рәвештә телгә ая ШЫП 
булмый...» 

Ф н Фөтхеяясламов (Россия cip.ua ик 
тикшеренүюр институтынын 

Идел буе у юге жнтәкчесе) 
•Шәһрң Ка шя» 6 декабрь, 20! 1 ел 

С 2004 гола Государственная премия Российский Федерации <-}.\.\.\ в некоторой 
степени похожа на Нобелевскую премию ведь зта высшая награда страны я ни ми. 
it Татарстан только через 49 лет после Ленинской премии Мусы Джалиля 

Ренат Хврис 
'Талант* (журнал) -Не верю в муки 

творчества.. № 5. 2012 ел 29 бт 

Без бүген Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, I' Гөхфәт) ШИН 
(Татарстаннын атказанган мәдәният хезмәткәре - рел ) исемендәге премия лауреаты 
Клара (>улатова исемендәге премияне тапшыру тантанасына җыелдык 

«Яна жырлар шавы* (Коллектив җыентык) 
.1б(п Казан 2013 ел 

«Мин чыксам (кияүгә - ред ) французга гына чыгачакмын Гатар егет [әренә 
минем белән авыр булачак •> 

Йоллыз Минну мина 
«Минем ШМТЪрИШ ЧИШ 

«Шәһрч Казан» 10 сентябрь 2011 ci 

«Яшь чагымда мин бол ай ук матур п к" ' » WM Хәзер көзгегә карыйм ia карале 
Венера, син матур икән бит, рш!» 

Венера Ганивва (җырчы) *Шәһри Казана 

12 июль, 2чп ал 

http://cip.ua


•ТАТМЕДИА.ДА КАДРЛАР ҮЗГӘРЕШЕ 

Гатмедна* ААЖлә. басма һәм мас
с а ң [әы коммуникацияләр буенча рес
публика Агентлыгы жнтәкчесе Ирек 
Микнәхмәтов һәм -Татмедна» ААЖнен 
генераль директоры Фәрит Шаһиәхмә-
тов катнашында, кадрлар үзгәрешенә ба
гышланган кинәшмә булып узлы 

Киңәшмәдә гүбәндәге филиалларның 
директорларын — ММЧ баш мөхәррирләрен 
алыш i ыру турында игълан ител те 

tКазан утлары* журналына, Равил 
']'-и : ип урынына — Илфак Ибраһимен. 
«Marapii'i Габделхак. Шәм-

|] урь л - Илдар Мнргалммов; 
Inienai га лектрон гаэетасына Ь\ in t pj 
ров урьныма Илназ Фазу пин, •I.III.I.I 
һәм M.iki.ui• журналына — Гөлүсә Закирова 
билгеләнде -Чын Мирас* журналында 
Рамил Ханнанов мөхәррирлек вазифасын 
вакьп iLi'ia башкарып торачак 

Кинәшмә барышында билгеләп үтел
гәнче Равил Фөйзуллин «Татмедиа* ААЖ 
генераль аиректорынын киңәшчесе нтеп 
би ire 1әнд( 

«Татме iH.i ААЖнен республика район
нарындагы филиаллары житәкчеләре 
составында ш уэгерешләр булды Аерым 
алганда. -Каибыч таннары* газетасына. 
Фәридә Нигьмәтжанова урынына Луиза 
Сөнгату мина -Мөслим мәгълүм ат-релак-
ции үэәгона Мөдамнл Әхмәтов \pi яна 
— Рөстәм 1әкиев «Ә ШӨ1 РТВ" гелерадио-
компвниясенә, Гөлнара Миннеханова уры
нына — Наилә Әл-Әйюби билгеләнгән. 

АВЫЛ ТОРМЫШЫ - ПРОЗАДА 

Татарстан Язучылар берлегенен Тукай 
клубында авыл тормышын яктырткан 
проза әсәрләре конкурсын йомгаклау 
тантанасы бутлы Бәйрәмлә Татарстан 
Премьер-министры урынбасары. ТР авыл 
кужалыгы һем азык-төлек министры Марат 
Әхмәтов кашашты 

Татарстан Язучылар берлеге рәисе Ра
фис Корбан «Моннан бер ел да ике ай 
элек Президентыбызнын ярдәме белән без 
бу бинага күчкәч, иң беренче булып Mapai 
Готыф \ ц,| бе 1ӨН очраштык Марат әфвНДС 
игенчеләрне генә түгел, язучыларны да 
эш белән тәэмин итәргә булды СөйлөиГ) 
нәтижәсен [Ә авыл тормышын яктырткан 
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Ictimagi-ffiodoni 
I ' bonm^ibizdan 
1җтимагый-мәдәни 

т о р м ы ш ы б ы з д а н 

проза әсәрләренә конкурс игълан иттек». 
— диде 

Шушы вакыт аралыгында шактый күп 
әсәрләр ижат ителде, шулардай сигез ро
ман, егерме алты ПОВСС i ь ул ы i дүрт хикәя 
конкурста катнашты Кичәдә җиңүчеләр 
игълан итетде Төрле номинацияләрдә 
түбәндәге язучылар жинүче дип табылды 
Зиннур Хөснияр. Нурислам Хәсәнов, 
Сәгыйдулла Хафн юн, Вахит Имамов. 
Хәбир Нбраһимов, Айгөл Әхмөтгалиева, 
Габит Фәрхетдинои, Кәрим Кара. Рифе 
Рахман. Рәдиф СӘГЪДИ Марат Әхмәтов 
Я гучыларга уз куллары белән бүләкләр тап
шырды: «Авылның нечкә каршылыклары 
белән тирән фәлсәфәсен ачар очен, Жа
ныгызны-тәнегезне биреп ижат иткәнегез 
очен рәхмәтчемен», — диде ул. 

Кич.» барышына.1 һәр жанрда жинү
че әсәрләрдән өзекләрме Гатарстаннын 
халык артистлар!.] Дания Нурлы һәм Әс-
хәт Хисмәт укыды. Татарстанның халык 
артистлары Мирсәет Сөнгатуллин. Асаф 
Вәлиев. Кирам Сатиев 1т б халык җырла
рын башкардылар 

алмәт ЯЗУЧЫЛАРЫ ЬӘЙРӘМЕ 
20 ноябрьдә Татарчан Я гучылар берле

генең Әлмәт бүлеге оештырылуга 50 ел тулу 
республика күләмендә зур юбилей буларак 
билгеләп үтелде. Әлеге үзенчәлекле бәйрәм 
нен төбәктә күпләп нефть чыгара башла
уның — 70. Әлмәт шөһөренен 60 еллыгына 
туры килүе тирән символик мәгънәгә ия 

Бәйрәм чараларында катнашу өчен 
Казаннан Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Р.Корбан, шулай ук танылган каләм 
әһелләреР.Фәйзуллин I Рәхим М Гадиен. 
3 Мансуров, М Мирза, Ә Гаффар. Д Салихәң, 
Н Ахунова, Г Каюмов. Чаллыдан язучылар 
оешмасы житәкчесе В Имамов. Әлмәт 
бүлегенә караган төбәкләрдән ФСадриев, 
М Әхмәтжанов. Р Хәбибуллина. Ә Дусайлы 
(Мөслим), Р Габлелхакова. Т Шәмсуаре в 
(Лениногорски), Д Тарифу длин (Сарман), 
И Гыиләжев, Ф Исмәгыйлена. Р Шәрипова, 
М Гариф (Азнакай )li б районнар вәкилләре 
килгән иде. 

Әдәбият бәйрәмендә катнашучылар 
иң әувәл Ленин урамындагы 24нче йорт 
алдында җыелды Бирелә Әлмәт язучылар 
пешмасын аякка бастыруда зур коч куйган 
ирле-хатынлы шагыйрьләр Ә Маликов һәм 



1 ( өләЙманова шулай ук язучы. «Тат
нефть* ААЖ генераль директоры урын
басары Ү Саттаров яшәгән. Бу көнне алар 
гурында мәгълүматлар язылган истәлек 
такталары ачылды 

Юбилейга багышланган төп тантана 
Элмә! Татар дәү кл драма театры бинасын 
1.1 үткәрелде ТР Язучылар берлеге рәисе 
Р Корбан [әбәктәге ижат көчләрен ярты га
сыр дәвамында бергә туплап яшәгән бу кжне 
Гатарстан Дәүләт Советы, Мәдәният минис-
грлыгы һәм Ядчылар берлеге исеменнән 
котлады ин (аеклыларга Рәхмәт хатлары 
истәлек билгеләре һәч бүләкләр ташш.цмм 
Тәбрикләү сүзләрен шулай ук Әлмәт районы 
башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары 
В.< амой ки; «Татнефть* ААЖ профсоюз 
комитеты рәисе I Яруллин ирештерде Бәй-
рөмга алар да бүләксез килмәгән ите Олмәт 
я учылар оешмасын шрле елларда җитәкләгән 
Р Фәй (ул 1кн, Ә Гаффар Н Охмәдиев. 
Д,Са мхов ЗДәуләговка һәм бүлекнен бүгенге 
җитәкчесе И Нәбиу шинагаӘ мәт шәһәренен 
60 еллыгы уңаеннан эшләнгән медальләр 
гапшырылды Юбилей кичәсендә к,п еллар 
ними.! калада ижап итүче күренекле шагыйрә 
К.Булатова, өлкән язучы А-Хәсәновныи ш 
ите юкле кезмәт rape iyp көрмәг белән бөяләп 
у I ц шулай >к <К..',).их. М .Кошница 

Ә.Хәбибулли рле районнарда яшәүче 
башка каләм өһелләренен ш леклере в 
аерым билгеләүгә лаек булды 

Тантанал м кичәнен берсөхифөсе каклы 
p.melll 1.1 1.1 М|Ч ШИНЫН Ча 11,1k 111.л ы ripe 
I'.mii i <1>,ш iv i.iiiHia 6ai ышланды 1968-72 
i шарда j i язучыларнын Элмә! бүлеген 
жнтак [әгән Әлмәт районы башкарма ко
ми ич м җитәкчесе урынбасары Н < амойлов 
аны хакимият башлыгы исеменнән 70 
я лек юбилее уңаеннан ихлас гөбрик 
итте, истәлекле бүләкләр мпшырлы 

ГАЛИМНӘР ҺӘМ ШАГЫЙРЬЛӘР 
БЕРЛӘШТЕ 

Гатарстанда гадәти б) шаган а 1вби 
математика форумы уллы Әлеге форум 
башкалада пиле 3 иче laiiki.ip үткәрелде 
М [обачевский исемендәге III Халыкара 
поэзия фестивалендә 25ләп шагыйрь к.н 
и iiiiii.i 1> iere проекп ори] инальлеге 
шунда ул шагыйрьләр белән галимнәрне 
Верл шггерә Конференция чараларында ак
т а катнашучы i ip ip 1сын 11 I еры шил юн 
\i скә^ ( шкт IK гербур] к ii ш Мл i ш 
һем Оренбур! г.'ки i юре бар иде И шянис 
неевк ш ювой геометрии нв tj южес гвен 
и.ч сознание • гемасына багыш iani.ni кон 
ференция ю катнашучы пргадегиб) [маган 
гем 1 буенча фикер алы t ор 

ЧҮПРӨЛЕДӘ ОЧРАШУЛАР 

Гатарс ган Я тучы tap бер к 
пуб ткабы i гөбәк 1әрсндә иими рәвештә 

. [вбияты көннәре! үткәрел юи м 

Күптән түгел генә Арча < 1 Ю раионнарын-
ла ла шундый тантаналы чаралар булган 
иде N зган атнада ТР Язучылар берлеге 
рәисе Рафис Корбан җитәкчелегендәге бер-
гөркем каләм әһелләре Ч^пр-'.'е районына 
СӘфӘр КЫЛЛЫ 

Татарстанның көньяк-конбатыш чи
гендә урнашкан районга аянпләр иртән үк 
барып җитте Чүпрәле районы ВӨКНЛЯвре 
аларны ипи-тоз һәм чәкчәк белән каршы 
алды 

Казаннан килгән кунаклар лүрт төр
кемгә бүленеп, районный лүрг авылына 
таба юл тотты Рафис Корбан белән Марат 
Әчирханов Кече Чынлы урта мәктәбен
дә очрашу үткәрде !яннур Мансуров 
Рәмие АЙМӘ1 һәм Фәйрүзә Мөслнмова 
Шланга мәдәният йортында жмрле ка 
ныкка ижат бәйрәме 6, юк пие Фоат 
Галимуллин белен Камил Сөгьдөтшин 
Иске Кәкерлегә китте Марсель Галиев. 
Нәбирә Гыйматдннова һәм Рифат Салах 
Иске Шәйморза урга мәктәбен (8 укучылар 
белән очрашты 

ИСКӘ АЛУ 
Язучылар клубында Татарстанны н 

Г Тукай исемендәге Дә, 1Ә1 пр 
лауреаты Марс Шабаевиын гууына ВО ел 
тулуга баплшшнхан әдәби- м) шкалъ кич.' 
\пс Кичәне Я 1учылар берлек- рәисе Рафис 
Корбан ачн.1 м Шабаевныншигъри нжа 
гына. тәржемәчелек xciM.ncn.i ип ары боя 
бирде Чыгыш ясаучылар «Казан ут 1ары« 
журналының баш мөхәррире Рави i Фәй 
i> ] т и Татарстан китап нәшрияты баш 
мөхәррире Ленар Шәех, калык язучысы 
Марсель Галиен җырчы Һ.ӘМ компот 
тор М ә е т Имашеа катыны Роза ханым 
Шабаева әдип турында ИСТӘЛеклвр сон 
юделвр шагыйрь һем шәхес буларак ка 

тердө яңарттылар Артистлар шагыйрьнен 
шигырьләрен укыдылар анын сүзләренә 
язылган җырырны башкар Ш i Ip 

Марс Шабаен озак е I tap бешен «Ка 
tan vi пры* журналын i.i ни IB к яхшы 
ре замор буЛДЫ я |учыЛ8рНЫН чип. OM.IHI.III 
үстерүгә i>p коч куй И.1 Юбм iefl уңаеннан 
Татарстан ю т вшрияты шагыйрьнең 
«Йөрәк хәтере» лип исем 1ӨНГӨН una КИП 
бын бастырып чьи 

МЫЛЛИ МП НИ 1\ 
[ПАГЫЙРӨН1 ОЛЫЛА) 

Tarapcian Ми ми музеенын әдәби 
салонында !внылган иоагынрә Һ IIKI.HU 
исемендәге әдәби бүлек иясе ( т и с ә 
Гәрвевага багышланган кич.' уздырылды 
Шагыйрәнен гомер бәйрәме уңаеннан 
үткән 6) кичәгә янын акын lyoiapu, 
каләмдәшләре жы< 

. a ta юн к) над 1ары и 
Салисә Гәрәеванын иаип һәм гормыш 
ми че 1 [әрен ча1 < •• ир һем 

|Ч| 

http://iani.ni
http://om.ihi.iii
http://Iiki.hu


гаэет&ЛарДДЫ, китапларыннан төзелгән 
күргәзмә белән танышты Чыгыш ырла 
исе юбилярмын иҗаты, журналистлык 
һәм нжтнмагый л и ч ә н теге турында 
җылы сүзләр әйтелде Шагыйрәне ТР 
Язучылар берлеге исеменнән Рафис 
Корбан котлады Шагыйрәләр Эльмира 
Шәрифултина. Шәмсия Жиһангирова 
һәм Йолдыз Шәрәпова Салисә Гәрәе-
ft.ini.nt ижаты. Чиләбе төбәгендәге жур-
налнетлык эшчәнлегенә. анла яшәгәндә 
ми 1 иәттәшләребезне берләштерүдәге 
эшенә тукталса, шагыйрь Зиннур Ман
суров -Мәдәни җомга» газетасына бер
гәләп нигез салып, шунда хезмәт куйган 
елларны искә аллы 

Әлбәттә, шагыйрәнен ижаты фәнни 
яктан өйрәнелергә дә бик лаек Кичәдә 
күренекле галим Нурмөхәммәт Хисамов 
Салисә Гәрәеванын ижатына тәфсилле 
анализ ясады, шигырьләренең үзенчәлеге 
турында сөйләде Тарихчы галим Аль
берт Борһанов исә шагыйрәгә Чиләбе 
якташлар жәмгыяте котлавын алып ки
лгән иде Жырчылар Рөстәм Маликов. 
Искәндәр Биктаһиров, Флүрә Ялалова, 
виолончельдә уйнау остасы Лариса Мас-
лова шагыйрәгә музыкаль бүләкләрен 
ирештерде 

ДОНЬЯ ДА УНЫНЧЫ БУЛУ ДА 
МӘРТӘБӘ 

«Sponcal» порталы зур спортта абруй-
ii.i саналган илләр һәм шәһәрләр исем

леген игълан итте Исемлектә Татарстан 
башкаласы Юнчы урынны алган Россия 
— икенче баскычта, ә беренче урында 
— Кытай. Исемлек илдә яки шәһәрдә 
узган яки узачак зур спорт чаралары 
саны Һәм аларнын төбәк үсешенә нинди 
йогынты ясавына карап төзелгән Казан
ның Юнчы урынны алуында узып киткән 
Универсиада Һәм алдагы 4 елга планлаш-
гырылган чаралар бадминтон буенча 
Европа беренчелеге (2014), Фехтование 
буенча дөнья чемпионаты (2014), су 
спорты төрләре буенча дөнья чемпио
наты (2015), футбол Конфедерациясе 
кубогы (2017) һәм футбол буенча дөнья 
чемпионаты матчлары (2018) хәлиткеч 
роль уйлаган. 

•ШУРА>НЫН 
ӨЧЕНЧЕ САНЫ ЧЫКТЫ 

сХузур* нәшрия*] Корты нәшер итә 
торган «Шура» куриалының өченче саны 
дөнья күрде S i Татарстан мөфтие Ка 
мнл \әзрә1 Сөмигуллин мөхәррирлегеңдә 
Татарстан имамнары өчен кварталга бер 
тапкыр татар телендә чыгары № 

Б) сан 248 битле, Мәүлид бәйрәменә 
багышланган Басмала Мвү ГИД бәйрәменә, 
Пәйгамбәребез Мехвммәд (е i в )гө багыш 
танган шактый язмалар бирс гген Мои на и 
тыш. динебезгә кагылышлы күп гемаларны 
колачлаган басманың өченче санында да, 
алдагылардагы кебек, имамнар очен киләсе 
өч айда һәр жомгада сөйләр өчен вәгазьләр 
урнаштырылган 

«Хәнәфи МӨзҺөбенеНДӨЛНЛЛӘре* •Лине 
без— Ислам дине», «Дин гыйлеме» «Фән» 
•Әңгәмә- Публицистика», «Оорау-жавал», 
• Мирасыбыз», «Догалар» диген рубрикалар
дан тыш. яна сәхифә — «Әдәбият» тәкъ
дим ителә Мирасыбызнын бер сәхифәсе 
буларак, «Шура»нын 1916 елгы I гыйнвар 
санында чыккан иске татар имласын D 
мәкалә белән лә танышырга момкип 

•Шура» 2000 данә тираж белән басылган 

КАЛӘМДӘШЛӘРЕБЕЗНЕ КОТЛЫЙБЫЗ! 

«Татмедиа» ачык акционерлык ҖӘМГЫЯ 
те «Татарстан — Яна Гасыр» каналы белән 
берлектә дүртенче ел рәттән, Татарстанның 
милли сәясәт программасын тормышка 
ашыру ниятеннән чыгып, татар телендә 
кыска метражлы телевизион фильмнар сие-
нариесенә бәйге уздырып килә 24 декабрьдә 
«Татмедиа»нын конференп (алында 2013 
елнын җиңүчеләрен котлау тантанасы бу
лып үтте Республика матбугал һәм гаммөви 
коммуникацияләр җитәкчесе урынбасары 
Нурия Беломоина җитәкчелегендәге жюри 
җинүчеләргә премияләр тапшырды Бәйге 
нәтиҗәләре буенча Илгиз Зәйниен һәм Ай
гөл Әхмәтталиева - икенче урынга. Рөстәм 
Галиуллин, Мансур I'ыйләҗев һәм Лира 
Ибраһимова - өченче урыша Фәйзелхак 
Вилданов һәм Сәмига Бәдретдинова махсус 
призга лаек булдылар Жюри әгъзалары сүз 
ЛӘренә караганда, бәйге аллан.] с i i.ip.ni I.I 
уздырылачак. 

, Тышлыктагы сурәтләр _ 
Тышлыкның беренче битендә «Кыш». 

Тышлыкның дүртенче битендә шагыйрь Равил Файзуллин портреты Рәссам Э Цм«. 

http://ft.ini.nt


Яңа китаплар 

МИЛЛӘТЛӘР 
Я1ГАН КИТАП Г 

Милләтләр язган китап. - Төзүчесе һәм 
кереш с, i авторы Айлар Хәлим Чаллы 
«Диамант» нәшр., 2013 - 600 б Тиражы 
300 данә 

ЯЗГАН КИТАП -: 

Китап А.Хәлим алган хатлар тупламыннан 
гыйбарә! Бу хатларны язучылар арасында кемнәр 

1к. Мостай Кәрим (язылу вакыты буенча 
санала). Гәүһәр ЕСамалова, С HOI.H Хаким, Рафаэль 
Мостафин. Айрат Арсланом. Әбрар Кәрим] i шн 
Мөхәммәт Мәһдисв. Әмирхан Еники. Нажар 
Нәҗми Фәнис Яру i иш Миргазиян Юныс. 
Минтимер Шаймиев 

Хат авторлары арасында и ш ш шәр дә, 
американнар, молдованнар яку! tap чеченнар, венгрлар ла... - нинли генә 
милләт вәкилләре юк 

Бу -Aii! ал ки и п - и бе т е н мтан п л и гаме, юнья гаме шул AI>\I 1Ө (ӘН 
гатар гаме дә ч.п ыла 

ТАТАР 
гаме 

• <*, _.'•• « i 

Г <ф|11 I Юныс. Татар гаме - Казан Гатар 
эшр . 2013. - 496 б. Тиражы 2000 

Кереш сүзне ипли Разил Вәлиевболай дигән: «Бу 
китаптагы публицистик язмалар. unuM.ujp бе юн 
ими 1.ри әсәрләрнең аралашып баруы авторнын 
фикерләү рәвешен тагын да гчыграк күзалларга 
ярдәм итә Китапны тулысыңча укыл чыккач > i 
аерым аерым әсәрләрдән горган мәҗмуга гүтел ө 
бербөтен iyp әсәр им шыбы 1нын шагыйрь йөрәге 
ami үткән елъязма хроникасы булып күз алдына 
Ml 1,1" 
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