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»Шип игърият 

Гавциим ТУКАЙ 

Өзелгән өмид 
Күз карашымда хәзер үзгәрде әшьялар төсе. 
Сизелә: үтте яшь вакытлар,җитте гомрем яртысы 

Күз тегеп баксам әгәр дә тормышымның күгенә, 
Яшь Һилал урнында — анда тулган айның яктысы 

Нинди дәрт берлән каләм сызсам да кәгазь остенә. 
Очмый әүвәлге юләр, саф, яшь мәхәббәт чаткысы 

И мокатдэс моңлы сазым! Уйнадың син ник бик аз? 
Син сынасың, мин сүнәмен, айрылабыз, ахрысы! 

Очты донья читлегеннән тарсынып куңлем КОШЫ 
Шат яратса да, җиһанга ят яраткан Раббысы 

Күпме моңлансам кунып милли агачлар өстенә, 
Барсы корган, бер генә юк җанлысы, яфракмын 

Булмадың алтын ярым, салкын ярым син дә минем 
Бер тәбәссем берлә дә тормыш юлым яктырткычы' 

Күз яшең дә кипмичә егълап вафат булган 
Гаиләсенә җиһанның ник китердең ят кеше?' 

ҮпхзнеңНЯН бирле, әнкәй, иң ахыргы кәррә син, 
Һ»р ишекШӘЯ сөрде углыңны мәхәббәт сакчысы 

Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабрең ташы. 
Шунда тамсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы! 

Ntl*N МИШ \ 111 м 

Кышкы суыкларга кердек исә 

Кышкы суыкларга кердек исә 
Хәтеремә төшә үткәннәр 
.Аякта нык хәзер, өстә КОЛЫН 
(>нишылсын иде ул көннәр 
Г,>р,>\\әргә салкын урман чикте, 
Ә ягарга утын юк иде 
Шәһәрләр ач иде, авьи.\ар ач.— 
( М ит кына ул чак тук иде 
Су буенда безнең ач анкәидәр 
Су җылыта иде малларга 



Башлары боз иде, өсләре боз — 
Боз хатыннар кебек аналар. 
Кулларында һаман бозлы чиләк, 
Юлларына калын боз сарган. 
Елгасы боз аның, дөньясы боз... 
Таймас өчен ныграк басарга! 
Итәкләрен тарта боз чуклары, 
Бөкләгәндә — җиңнәр сыналар 
Өйгә кайтьт. безне җылытырга 
Каян җылы тапкан соң алар? 
..Бик өшетеп хәтеремә төшә, 

Йөрәгемә төшә ул көннәр 
Күшегеп тора иде, бөгәрләнеп, 
Морҗалардан чыккан төтеннәр. 

Рәднф ГАТАШ 

Хатын-кызларга җыр 
Яратабыз,дибез Шулай микән? 
Сүздә һаман әйтеп без аны, 
Ә гамәлдә сезнең иңгә инде 
Салмадыкмы хәтта дөньяны?! — 
Хатьш—кызлар! 

Әни һәм әбиләр, 
Алалар, әй ярлар, сеңелләр... 
Сезгә һаман җыр без багышладык, 
Бәлки, алар ихлас түгелләр?! 
Җиңел генә мактыйбыз да һаман, 
Фәрештә, дип, күккә чөябез. 
Ә чынлыкта нигә Адәм эшен 
Сөйгән Хаувабызга өябез? 
..Көрәк һәм лом тота безнең Муза, 

Гөлләр, сездә таудай мәшәкать — 
Вазифалар йөге Ә нәфислек? 
Каян вакыт сиңа. мәхәббәт?! 
Заманалар гаме җаныгызда! 
Айыйбызмы наз, ямь иясен?! 
Сакланамы Зөләйхалар? Матур — 
Ул батыр да бүген, күрәсең... 
Юккамы ир, ата була белмәс,— 
Җәмгыятьтә гамьсез кеше өчен 
Сез янасыз! Нык гаилә, нигез, 
Җир бәхете, илнең эше өчен 
Җаваплылык, зур горурлык сездә! 
Күпләрегез җыр да язалар — 
Зарланусыз, якты... Кырыс бары! 
Сез шул — атом чоры музалары. 
Вазифалар гөле — розалар 
Беләбезме кадерегезне сезнең? 
Күрсәтәбезме чын хөрмәтне? 
Матурлыкны мактау булды, әмма 
Оньипмадьишы зур хезмәтне 
Сезнең, бөек гасыр Хаувалары, 
Илнең чын каһарман кызлары?! 



Яратабыз, дидек. Изге сүзне 
Арзанайттык, ирләр, без аны! 
Их. ичмасам, саклый белсәк икән. 
Аңлый яклый белсәк икән — 
Инде 
Сезнең иңдә барган дөньяны1 

Мв.мррис ӘГЪЛӘМ 

Бердәнбер 
(Баллада) 

Иделнең иң гүзәл җирендә 
Шәм кебек сузылып үскән ул. 
Борынгы җырларда җырланган 
Чишмәгә суга дип төшкән ул; 
Авылның гармунчы егете 
Аны нәкъ шул чакта күргәндер — 
Алмадай кыллар күп авылда. 
Арада ул гына — 
Бердәнбер 

Кичләрен уенга чыкканда. 
Беркемгә сиздерми чыгарга 
Яхшыга киясе күлмәген 
Чыгарып яшергән чоланга 
Үзе дә кичергән әнисе 
Аның бу хәйләсен белгәндер — 
Хәйләкәр кызлар күп авылда 
Арада ул гына — 
Бердәнбер. 

Күбәләк шикелле талпынып 
Очкан ул. бер чыккач иреккә 
Яшьлектә кал шулай 
Гомерлек ушшп иш 
Җырлап та. биеп тә. 
Ул, бәлки, нәкъ шушы уенда 
Яшьлеген ОЭШПЫЛ кимәмдер. 
Һәркемнән узачак ул бәйрәм — 
һәркемнең яшьлеге 
Бердәнбер. 

Ул кемнән ким әле, 
Ник әле 
Яраткач еГВОЫШӘ ЧЫКМОСЫН?/ 
!\ч I', \.4i бирГ9ННӘр ОНЫ ай 
Искечә укытып никахым 
Кем белә, ә бәлки.ул чакта 
Бу безнең туйлар да кергәндер — 
U туймы, кызылмы — барыбер 
Ул аның туе бит 
Бердәнбер. 

Аннары оу сугыш, озату. 
Аерылу иреңнән дүрт елга 



Дүрт елга барган бу сугышның 
Газабы барачак күп елга. 
Үпкәдән килгән бу кара кан: 
Симәнә ташыган үрдәндер, 
Ә ире исән—сау кайтачак — 
Ул аның ире бит, 
Бердәнбер. 

Зур сугыш узды ул. тик менә 
Тын кыса, кимерә үпкәне. 
...Ире дә исән—сау, янында. 
Бу сугыш бетсә дә, үтмәде. 
Тәүлекләп игеннәр урганда, 
Ул аңа чир булып сеңгәндер — 
Идәндә сабые үрмәли, 
Ул аньщ сабые, 
Бердәнбер 

Идәндә сабые үрмәли. 
Алырга иде бер кулыңа! 
Бу соңгы теләге үтәлми, 
Чем—кара күзләре йомыла. 
Ә аның шикелле илемдә 
Меңләгән хатыннар үлгәндер. 
Оньипма, кешелек. 
Ул минем 
Әнием иде бит, 

Бердәнбер! 

*** 
\ II пф ХӘЛИМ 

Хал ы к язучысы Фәнис Ярупинның 
ХӘЛӘЛ җефете Нурен» ханымга 

Син. Нурсөя, асыл гөл—нисабыз. 
Рухи зәгыйфьлегең күпләрнең 
Аклап, 
Үз иңеңдә 
Баскычлардан 
Фәнисне — татарны күтәрдең. 

Серле кодрәт, сихри көчләр белән 
Аллаһтан вәхидәй яңардың — 
Үзебездән мәңгегә киткәнне 
Титан әдип итеп 
Кайтардьщ!.. 

Ирле — ирсез, тәмуг оҗмахыңда 
Балаң итеп карап гарипне, 
Аналык назыннан вазлар кичеп, 
Таң калдырдың Мәшрикъ-Мәгърибне!'.. 

Аһ. Нурсөя! Күрелмәгән дастан! 
Нинди каннан-ханяан түләк син? 



Без кыйлган гөнаһны гомерең белән 
Аклашырга төшкән бүләк син!. 

Таш астында аваз сүнә.диләр. 
Синең белән сүнми икән ул. 
Синең белән — кая ди Шигърият?! — 
Шагыйрь үзе үлми икән ул! 

Мин. Нурсөя, халык уянсын дип. 
Таңда йомшак кына йөткерәм 
Илең белән сиңа көн килсен дип 
Бер ат йөге гөлләр китерәм 

Раш.1 ВӘЛИЕВ 

Сине озатканда 
Сагынуым басылмады әле, 
Ачылмады синең йөрәгең. 
Күзләреңнән яшь тә кипмәгән бит. 
Елмаюың әле күрмәдем 

Билет юктыр бүген самолетка. 
Буш урыннар юктыр поездга. 
Трамвайлар тулы халык белән. 

Җил дә әнә моңлы җыр суза. 

Адашырсың күктә йолдызлар юк. 
Юл тапмассың тон бик каранды 
Тутырыр күк айсыз, йолдызсыз төн 
Синең белән минем араны 

Km саГҺШШ миңа ьуч.> дисең 
Телисеңме? — Хәзер яз ясыйм! 
Чәчәк белән күмәм йөрәгеңне — 
Мәхәббәтнең алсу вазасын 

Кирәк түгел чәчәкләрең, дисең. 
Кирәк түгел сүзең: «Яз ясыйм» 
Калсам — бары мине табарсың П1Н 
Китсәм — сагынып, шигырь язарсың 

Ничек итеп җырлар языйм ди мин? 
Ача_\мадым синен й«р̂ ген,... 
Күзләреңнән яшь тә кипмәгән бит. 
Елмаюың әле күрмәдем 

Pofept \1ИЦН> I 1ИМ 

Багышлау җыры 
Синең белән узган минут\арны 
Айлар-елларга да алышмыйм 
Уем белән мин гел синең янда. 
(кишамсвн *и синең җан да — 
Бу җырымны сиңа багышлыйм! 



Сагынулар, саргаюлар белән. 
Югалтулар белән таныш мин. 
Син дә чине искә төшерерсең, 
Мине сөюеңне төшенерсең — 
Бу җырымны сиңа багышлыйм! 

Сине уйлап узган гомеремне 
Сагышларым белән нәкышлыйм. 
Син дә мине сагынырсьш, әле, 
Узганнарга сарылырсың әле — 
Бу җырымны сиңа багышлыйм! 

Шатлыкларым күңел тулы иде, 
Шатлык идем, инде сагыш мин 
Сиңа ләкин шатлык кына теләп, 
Сиңа ләкин аклык кына теләп, 
Бу җырымны сиңа багышлыйм! 

*•* 
Мөхәммәт МИРЗА 

Халык язучысы Рабит Батуъчаның 
йөзьяшәр Әнкәсе Мөкәррәмә Анага' 

Соңарып килгән яз төне, 
Томан пәрдә япкан күген. 
Бар да йоклап беткән,димә: 
Сәҗдәгә оеган түнеп, 
Йөзьяшәр Әнкәсе бүген. 

Дисбесенең һәр төймәсе — 
Хатирәләр хәситәсе... 
Ил Агасы бүген Улы!.. 
Сәҗдәгә оеган түнеп: 
— Сузылмыйча яз килсәче?!. 

Хәтеренең төпкеленнән 
Актарамы гомер көлен... 
Утыз сигезенче еллың, 
Зәйдә боз кузгалган мәлдә, 
Тулгагы тулкыган өнен? 

— Соңармыйча килсәче яз, 
Кермичә җәй өлешенә... 
Томан таралды Тулганай 
Челтәрле ак шәлен япты 
Йөз яшьлек чал көмешенә! 

Газинур МОРАТ 

Хәтернең ак дивары 
Хатирәләр хәтеремне 
Алалар телеп—телеп. 
Сагынган да кебек булам, 
Сагынмаган да кебек. 



Хәтернең ак диварында 
Сурәтең тора көлеп 
Яраткан да кебек булам, 
Яратмаган да кебек 

Сурәтеңне ак диварга 
Мин үзем куйдым элеп 
Табынган да кебек булам. 
Табынмаган да кебек 

Кавышканнар сирәк була — 
Сөйлиләр бик тә белеп 
Яшәгән дә кебек үзем, 
Яшәмәгән дә кебек. 

Хәтернең ак диварында 
Сурәтең тора көлеп 

Ленар ШӘЕХ 

Бары бер кат... 

Дөньяда бәхет мизгелен 
Бары бер кат кичердем 
Бар халәтем белән тойдым. 
Гомерлеккә исердем. 

Күзләреңә бары бер кат, 
Бары бер кат багалдым 
Тирән сихер дәрьясында 
Шул бәхетне табалдым 

Бары бер кат кулларыңны 
Йөрәгемә алалдым 
Күктән көлгән ай шикелле 
Кызардым да агардым 

Бары бер кат иреннәрем 
— Сөям... — 
дип пышылдады 
Син генә хис дулкынына 
Нигәдер кушылмадың 

Дөньяда бәхет мизгелен 
Бары бер кат кичердем 
Ак томаннарга уралдың, 
Эредең, очтың, югалдың — 
Мин мәңгегә исердем 

V 



А4ӘЧМӘ әсәрләр 
-г-А э̂дмә эюгЬг 

&Чәч!̂  

А Х И Р 

ТАШ КАЛАДА БАШ КАЛА... 
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Динә барыбер үз сүзеннән кайтмады. Аның бар булган уе — тизрәк фатир 
алу иде. Фатир алуга ук. ул эштән китәчәк. Трамвай йөртүдән туйган иде y.i 
Кызмын әти-әнисе дә аңа һаман шул бер сүзне тукыйлар: «Кит син аннан, ирен 
ашатсын!» Ләкин фатир алмыйча, эштән китеп булмый, беренчел сумманы 
түләүгә карамастан, фатирны барыбер тиз генә бирмиләр. Берконне тулай 
торакка ашкынып кайтып кергән Динә, ятакта ял итеп яткан иренә 

— Мин кабат Гаврилин катына кердем! — дип оран салды. 
— Тагын ресторанга чакырдыңмы7 

— Әйе, чакырдым. 
— Бер чакырдың бит инде, бармады! 
— Вакыты булмады 
— Ну, ниемә чакырасың сун син аны? 
— Шунда барсы да хәл ителәчәк! 
— Киләме? 
— Килә! 
— Акча кирәк булачак! 
— Тап! Фатир сиңа да кирәк бит, бер мина гына түгел! 
— Миннән бигрәк сина кирәк ул! Авылда йортым бар' Авылым минем 

моннан сиксән генә километр! Фатир бирмиләр икән, кайтам да китәм! 
— Кайт! Мин сине тотмыйм! 
Динәнең уйнап кына әйткәнен яхшы аңлый иде ул. Кайтып китсен әле 

менә барсын да ташлап, ире артыннан ул икенче көнне үк йөгереп кайтачак. 
Ләкин Нариманны икенче бер нәрсә сагайтты: Динәнең баласын төшергәненә 
иңде ярты елдан артык вакыт узды, ә икенчегә узарга уйламый да иде... 

— Карале, хатын, сине бернәрсә борчымыймы? 
— Юк. ә нәрсә? 
— һаман ла балага узмыйсың! 
— Ә нишләп узарга тиеш сон мин? 

Дәвамы Башы узган санда 



— Без бит сакланмыйбыз. Сакланмагач, сау-сәламәт хатын балага узарга 
шештер бит инле?' 

— Сиңа күпме әитер!ә б) л 
— Беләм, ин элек фатир Ә аны алганчы, балага > зарга ярамыймы' Син 

бала галкаши безгә как pat фатир булырга ла иошаш 
— Булмаса? 
— Булмаса. тулай торакта авылда үсәр 
— Юк. бала комфортта үсәргә тиеш Ту ian торакта балалар әиберсен юып 

йөрисем юк вле! 
— Комфорт7' Нинди комфорт0 Авыл хатыннары алтышар бала таба' -> к син 

бер балан белән, тумаган балан белән комфорт, лип сүлвнел торган 6) шсын! 
Оял гүтелме сина!? 

— Алып бир фатир — шундук табам! 
Гфү! 

Нариман катынын ганымый горды Элеккеге Динәме сон б) ' Кайчандыр 
иренә сүз әйтү түгел, анын күзенә күтөре юл карарга оа оннан пыйнак пам 
намуслы авыл кызы кал.на килеп яши башла) белен ^к ниндидер аэшбеэөк 
усал кала хатынына әверелде дә куйды Бар булган хыялы мода артыннан 
куып өйдә бол күгәреп яту. Авыл хатыннары сыыан ген шикмени,.и горыл, 
сыер санарга барса, анын башында мондый исәр уйлар о\ мае га иде i 
Кем белә" Бәлкем, Динә хаклыдадыр" Хатын кызны ни аты шеи күрү IBH дә 
iVKiapia каким чыр" <)ыр лә иплисе ки i\ui икән бала галсын, бала карасын, 
ирен яратсын' Юк пи ген.. ..и кәк Г8 ЦНЙНП А и ре ИПГЫН КЫЗНЫ ВЗДЫрЯ аны 
квтп акылдан, юллан аздыра Ул баш күгәреп ирек каулый ирен чаптыра 
фатир, акча куалыи һәм нәтижәдә беркайчан ла кан.nan, буЛЫЛ K.I I I 
Таш кала сатылырга гелвгвннөрнен ханын гер i ала алар барысы ia urj iafl 
кала тормышына яраклаша в яраклашырга геләыәгәшнп моннан штсыз 
горм! ка гүэәа шый һәм бернисеэ калып авылына [уган нигеземе кашып 
ныла 

— Ә мин шикләнәм, синен кабат ба i.H 1) ш 1 гуына ышанып бетмим ш ш 
ачуы ГЫШКЯ бӘреП чыккан Нариман 

— Ни им ш i ш. си ' Динә агарынды вныи кинәттән тесе качты 
Мине гын цша П.Н1 аборт ясаттың! 

— Шуннан ' 
— Шунна N i Беренч* мәртәбә <yi\w\ узгач й грамыя 

Катын кыз бала таба алмаска мөмкин ьнладынмы? 
— Кем эш га ' 
— Медицина шулай ш 
— Син нәрсә мине габа алым ПИЛ \и шйсыныы' 
- Ие! УЙЛЫЙМ! Нариман Дин.' каршына буй •ОГГМӘСЛеК бн« СИВар 

сыман юрми бш гы Ki пп in яный 11 оер кечкеи i гею койма ярыгы 6j \ыи 
к i i ч.1 

Галмам, [исенме!' 
He' Кысыр син хәзер! Кысыр t мер! 
Кысыр 1инөнен күзенә чип, бәреп чыкты Гавышы Bent ул ни 
1 пи кы нсыра 1 ш i ш 

Кала харап пие чик- кам1 \\<к\< и\\\ кимек без о\ калага \ 
карап итәр өчен ки i к-к' Ш\ i i ынв 

Кыс Ыр 
Ачуыннан шартлардай булып каинами Д и н ә кул унында горган 

табуретканы күтәреп алып Нариманга атты Нариман нелеп калды урындык 



А Х И Р 

анардан өскәрәк очып, түшәмдәге люстраны коеп төшерде Бик матур бәллүр 
люстра иде ул, бик зур чиратлар җиңеп, универмагтан сатып алып кайткан 
иде аны хатыны. Яңа фатир алгач эләргә уйласалар да, беркөнне матурлык 
өчен юри генә элеп торгач, ул шул килеш түшәмдә эленеп калган иде. Ә шул 
матурлык, гаилә тормышы белән бергә, әле яңа гына чәлпәрәмә килеп ватылды 
һәм. шулай итеп, ике арадан кара мәче йөгереп узды... 
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Тугызынчы сентябрьдә иртәнге тугызда (ул көнне анын гомердә дә онытасы 
юк!) бүлмәгә ике милиция кешесе килеп керде Берсе милиция, икенчесе 
штатный киемнән. Юк. Нариман алардан куркып калмады, куркак егет түгел 
иде ул. ләкин тиктомалдан милиция килеп кергәч, шактый гаҗәпсенде. Ул 
үзенең бернинди кырын эш кылмаганын белсә дә. каушап калып, озак кына 
анышмыича торды. Бервакытта да нәрсә булып бетәсен белмисен, милициядән 
теләсә нәрсә көтәргә була. Өйдә ялгызы гына, Динә сменада, ул әле һаман да 
кайтып җитмәгән иде. 

Милиция киемендәгесе участковый, ә тегесе тикшерүче булып чыкты. 
Икесе дә авылныкылар: олырагы, участковый (Нариманның аны бер-ике 
мәртәбә күргәләгәне дә булды) — бу тирәдә шактый күптәннән бутала, милиция 
хезмәте авыр хезмәт булса ла, беркая да китә алмый, чөнки аңа эшеннән фатир 
биргәннәр иде. Фатирны үзенә калдырыр очен милициядә ун ел хезмәт итәргә 
кирәк Икенчесе әле яшь егет. күрәсен, югары уку йортын яңа гына бетергән, 
юрист, аңа да хәзер үзен күрсәтергә кирәк. 

— Нариман Жамалов сез буласызмы? — дип сорады ул, ишек төбендә 
тукталып 

— Ну... — Нариман төртелеп калды. 
— Синме Нариман!'' — дип усал елмайды участковый. Анын бу елмаюын 

ике төрле аңларга була иде. Ул аның янында иптәшләрчә кыланырга һәм шулай 
ук, милиция хезмәткәрләре сымак, әзрәк кенә тупас, вәкарь булып калырга 
тырышты 

— Әйе... мин... 
— Җыен, әйдә! 
— Кая? 
— Отделениегә! 
— Ни өчен? 
— Анда аңлатырлар.. 

Урамда аны милиция машинасы көтеп тора иде. Артына тимер челтәр 
киертелгән зәңгәр «УАЗ»ик. Аста йөгереп йөрүче таныш вахтер, комендант 
хатын һәм берничә яшәүче кеше милициягә ияреп чыгып барган Нариманга 
сәерсенеп карап калдылар. Әле ярый кулына богау салмадылар, оятыңнан кая 
кереп качарга да белмәссең! Чөнки эчмәгән, тартмаган, беркайчан да тәртип 
бозмаган, үзен һәрчак әдәпле тоткан, кирәк вакытта кешеләргә һәрвакыт ярдәм 
итәргә торган Нариманның әлеге тулай торакта абруе зур иде. Шуны аңлаган 
участковый «УАЗ»икның арткы ишеген ачтырып тормады, Нариманны тиз 
генә алга утыртты 

Милиция бүлегендә аны аерым бүлмәгә алып керделәр Бер зур остәл, ике 
урынлык һәм башка берни дә күренми, хәтта гадәттә диварларга эленә торган 
совет плакатлары да юк. Сорау алу бүлмәсе булып чыкты бу. Бераздан бүлмәгә, 
салмак адымнар белән генә атлап, Нариманнарга килгән баягы юрист малай 
керде. Ул анын каршысына утырды, кызыл папкасын ачып, аннан ниндидер 
кәгазьләр, әйберләр чыгарды. Карап торышка гади бер авыл баласы инде, ләкин 
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авыллыгын, татарлыгын яшергән булып, үзе кебек ук авыл егете белән урысча 
СӨЙләшкан була Кара юка костюм, зәнгәр күлмәк, кызыл галстук — бар ла 
тәртип, бар да үз урынында. Тик менә буе гына кыска, т у н ы н аркасында анын 
кигән кәчгүме олырак булып күренә һәм ул ТОТКЫН каршында ниндидер вак 
бер ипи валчыгы кебегрәк шәйләнә 

— Нариман Халикович, — лиле ул, ниһаять (әтисе исеме белән аңа ате 
беренче мәртәбә эндәшәләр иде, ул әллә нишләп китте'). — сез кеше үтерүдә 
гаепләнәсез! 

Бу коточкыч сүзләрдән сон, Нариманга берьюлы кызык та һәм куркыныч 
та булып китте Каян килеп 9 Бар кызыгы шунда' Ә куркырлык берни лә юк 
кебек, анын кеше үтергәне юк Ләкин органнарнын бер ПСПССЗГ8 кешеләрне 
утыртканнарын һәм хәтта үлем жәзасы биргәннәрен ишеткәне бар иле анын 
Менә шуна күрә дә ана куркыныч булып китте Ләкин жебеп тә төшмәле \ i-
узен кулга алырга тырышты 

— Бр-р-рат! — дип кинәт кенә дустанә дәште ул тикшерүчегә — Син 
кайсы авылдан? 

— Ничек кайсы7 — Юрист малай (монлый күчешкә ә wp булмаган, күрәсен') 
аптырап, каушап калды Ләкин гакылын жуйчады. ике араны тигез тотты, 
ЦИЛбеГӨНС ычкындырмады 

— Биргән сорауга төгәл генә җавап бирегез, пажалыеш! 
— Ә җавабым шул! Карале мина 
— Әйе 
— Мин кеше үтерүчегә охшаганмы, ю к м ы " 
Нариман егетнең күзләренә ихлас итеп, туп-туры юрады Мондый прашган 

соң юрист малай, анар кыенсынып кына -Гафу итегез, ялгышканны 
әйтергә тиеш кебек иде Ләкин юрист малайның авызыннан а т ы й сүэюр 
ЯНГЫрамады Тикшерүченең моңа карага үз фикере Һем, ни ГВЖВбе уэдәллллөре 
.ы бар икән ләбаса». 

—Сез бу кешене беләсезме? һткшерүче олы яшьтәге бер ир кешенең 
фотосурәтен чыгарып күрсәтте 

— Юк1 Кем сон ул } 
— Корбан Аны кич оенлә үтерделәр K.i ian кешесе > i I омере Сне калада 

ЯШӘГӘН Се >нен кайчан ла булса Карбышев ура мы плат ы унынчы ВОр1. СИКСӘН 
беренче номерлы фатирда булганыгыз бармы'* 

Юктыр дил уйлыйм 
— Нариман Халикович, бу уен ли түгел, монда шаяру урынсыз ТвГӘ i шеи 

ж.ш.ш Оирете t булдыгызмы сез ул фатирда, юкмы'* 
— Юк, кәнишне. 
— Яхшы Ә менә бу нәрсә се ик-кеме' I нкшерүче H'k.i гына бер юкуменп 

кисме чыгарыл күрсәтте 
Нароа соң ул? 

— ПрофсОК' 1 би 1с'ГЫ 
— Тотып карарга ярыймы ' 

— Ю к , ярамый, - дил Ш р 1 КИСИ СриСТ. — Мин аны сезнеке дип 
уйлыйм Чонки монда сезнең исем-фамилиягез язылган (. си.» аны КаЭЯШ СӘ1 
комбинатыннан профсопшан биргәннәр 

Нариман әле яшь. v i үт тмепен мбор тспә мәрпюә и> к\ tick киен карамаган 
анын к*, 1 ДИМ ВЙбә1 күгм.зәр иле > М к-нен профсоюз биЛСТЫИ бИК ГИЗ ПНЫЛЫ 
Һам \ i анын ГЫШЫНН ВЯрвИ кан ПШПрЫ л.\ имидәй КЯДЫ UIVH.I\K анын 
Гмшыннан -t in. абын, абый нишләдең син'» ДИГӘН үкенечле уйлар ИОГСЯДЕ 
Исенә юш ie \ \\ кнеп ирофсою) билетын На тиим? а б] ЮК ИТКӘН И R ДврвСрӘП, 



ул үзе аны Нариманнан сорап алды. «Эчкән вакытларымда кесәгә паспорт тыгып 
йөрергә куркам, югалтуым бар, әгәр ул сиңа кирәкмәсә, бир миңа. мин аны 
үземә яраклаштырып, ясап куям!» — дип сорагач, Нариман авылдашының сүзенә 
каршы килә алмаган иде. Профсоюз билетын ул бигүк кирәк нәрсә дип тапмады, 
шуңар күрә ул аны, бер дә кызганмыйча, Назыймда калдырып чыкты. Тә-ә-әк! 
Ничек булып чыга сон бу хәзер9 Димәк, Назыйм абыйсы шаяртмаган, Назыйм 
сүзендә торган: Шәмсыгаян апайны харап иткән адәмнең башына җиткән, ул 
аны үтергән Үтерүченең: <• Әле аның краны ябылып бетмәгән. Өч көннән бәреп 
чыгачак ул... менә күрерсең... су... кып-кызыл... су... » — дигән сүзләре, җанны 
өшетеп, баш миен тагын бер кат чыбыркылап алды... 

—Үтерелгән кешенең исеме ничек сон? — дип сорады Нариман. 
— Сез белмисезме? — дип сынаулы караш ташлады аңа юрист. 
— Юк, белмим 
— Белмәсәгез, әйтәм. Сәлим. 
— Сәлим!? 
— Беләсез... димәк... 
Нариман бер сүз дә әйтмәде. Әйе, ул Сәлим атлы иде. Димәк, Назыйм аңардан 

үзенен үчен алган, ул аны үтергән. Нигәдер ул үтерелгән кешене түгел, ә Назыймның 
үзен жәлләде Чынында исә анар бу минутларда үзен кызганырга кирәк иде, ул үзе 
дә авыр хатдә калды. Тикшерүчегә дөресен сөйләп бирсә, гаепне анардан алып 
атачаклар, ә Назыймны шундук кулга алачаклар. Дустын, авылдашын сату булып 
чы1 в гугелме сон бу7 Ләкин мәсьәләнең икенче ягы да бар иде Нишләп ул профсоюз 
билетына үз исем-фамилиясен язып, фотосын ябыштырмаган сон? Жавап шундый: 
йә теләмәгән, йә иңде өлгермәгән. Әгәр дә ул үзенең җинаятен башка кешегә (бу 
очракта Нариман!) аударыр өчен махсус шулай эшләгән булса? Юк, юк.. Назыйм 
андый юлга бармас Назыйм андый кабахәтлекне эшләмәс... беркайчан да... 

— Мин сиңа шуны гына әйтә алам, брат, мин аны үтермәдем. 
— Моны ни белән дәлилли аласыз? 
— Кичә кич мин өйдә булдым. — Тикшерүче аңардан иң элек шуны сорарга 

тиеш иде. Ләкин тикшерү эшендә тәҗрибәсе җитмәгәнгәме, әллә һаман да шул 
профсоюз билеты белән болгангангамы, ул Нариманның кичә кайда булганын 
сорап тикшерергә дә оныткан иде 

— Димәк, сезнең алибиегез бар! — диде ул Нариманның күзләренә туры 
карап. Авыл мужигының андый чит сүзләрне бигүк аңлап бетермәгәнен аңлап 
алган юрист малай тиз генә гади телгә күчте. - Моны кем раслый ала? Кем 
күрде сезне? 

— Минем хатыным 
— Исеме? 
— Динә 
— Кая эшли? 
— Трамвай йөртә Өченче маршрутта... 
— Кичә ул өйдә идеме? 
— Без кичә кич аның белән өйдә идек. 
—Ә үтерү кич белән түгел, көндез булган! — дип башын бутады анын 

тикшерүче 
— Без көндез дә өйдә идек. . 
— Тагын кем күрде сезне? 
— Кем?! Комендант... 
— Тагын? 

-Күрше бар безнен... Рәхим исемле... әйбәт мужик. Кергән саен: «Рәхим 
итегез!» — дип елмаеп тора... 

16 



Тикшерүче Нариманнан күзен алмалы, ул ана сөзеп, сынап каралы 
Каршылыклы уйлар зченлә бөтерелгән мужикның анарлан килер яшергәнен 
һәм шуны әйтеп ачып салырга геламөганен сизенгән юрист малай шинга 
готикасын үзгәртеп, ана берникадәр якынаерга тырышты Тикшерүче аде ) i 
гади гикшерүчс ген.. гүге i в кеше жанын анлаучы психолог булып та калырга 
тиеш Кыскасы тикшерүче малай башкача сайрый башлан,! 

— Беләсенме, абый пи н.»рсәдә... 
— Нәрсә' 
— М И Н сине кеше үтергәнсен ДИЛ уйламыйм 
— Во' Ниһаять, син дә кешечә сүләшә башладым 
— Кеше утерүчеге охшамаган син. анысы шулай ләкин беэнен кезмөл 

шундый без барсын оя ткшерерга тиеш. — дип сайралы \ i кан пшиврына 
м,иш,!.и .HI ПрофоЮ 1 би lei ЫН СС 1кеп — Монда икенче нәрсә бар 

— Нәрсм ул7 
— Минемчә, син үтерүчене беләсен, тик анын исемен әйтергә теләмисен 

Ни өчен икәнен лв аңлыйм ул синен танышын, вә бик якын дустыи б) шрга 
МӨМКИН Ье мм сип аны СаТЫрГв геЯВМИССН Авыллар нпндыи ННДС ВЛВр, чиста 
күңелле б\.i.uap мин учеч лә беләсен килсә, авыл баласы Тик син шуны 
л\\.\.\ аны яклап син \ «на начарлык кына ясыйсын, к^р-t горим. \ пне бер 
кирәкмәгән проблема гына кыйсын ( ни 6) профсокл билсшн я л\\л вгар 
дә ул аны урламаган алмаган бу ия анын алдында имми 6) шрга пдрышып 
бүләк иткәнсең Ләкин шушы профсоюз билеты, абый симе карал итөрга 
мөмкин, бик га мөмкин 

— Нигә? 
— Чонки ул жинаять урынында табылган бердәнбер габыллык 1ӨЛШ1 

аңлыйсынмы 
Нариман берни м ан upi.i к-мч.ме УЛ буын берн-ipv.i л.< loii.i.tM.ue 

бернинди сорауы ia жаиам бирмәлс \ны к\ на л.\.ш lap һәм аерым Камерага 
кертеп ятлылар 1акон буенча, ягыш сул карары чыкканчы аям вас монда 
iaii.ni бер ич РӘүЛӨК ini.i алалар и В 
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Динә > f \ ИНӘ УРЫН мбл лмд лы 

Нариманның ӨЙДВ ЮКЛЫГЫН КурГӨЧ ГӘ JOI НИ UHMC КурОКЛӨреНӘ кер ie Әлв 
яна гына өйләнгән Рәхим аны, гадәттәгечә, матур елмаеп •Рәхим 

дип кар) лады Ире турында сорашкач >i бик тәмләп Динәгә Нариманны 
милиция ал 1.1 н китүе гурында сөйләде Динә берня мескен 
кать JH куркуы яанвүтта Рөхвннеи «Kapoian урамындагы ф.ии| 
кешене үтергәннәр чик каты nvaauepi бара прения в итунын ^^см алып 
киттеләр ышанмасагыз беэнен коменданттан ..орын аласы й» и л сөйләнүе 
Ы\\л\\ ла куркуы ботына гөшкән Динөяеи йөрәгенә кабап шом .. 

N i ип өчендер комендвип катын кнына гөшыәде в авылдашы Назыйм 
янына керергә булды Ир< (гел шунда утыргач) мнлнциадв гүли 
.ии.пма анын белән сөйләшеп утыра кебек гоелды ана Дина ишекне я 
(ул ачык иде!) шакып гормыйча бүлмәгә атылып керле Нариман бүлмәдә 
күренмә к' в Назыйм ча IK.HI аткай килеш гнмер караватын я аунал ям иде 
Динә килеп кергәч у i саташып ,п гына башын күтәр к- һәм п i.i к каткайда! 
күзләрен акайтып 1ннәь» гобәие Инде ничә коннәр кырынмаган кшныагви 
на рек юк юлында .ип.же юнеп (ниэгви ч пгыэак абзый бу KI Ш Дина я ввыпый 
авыр геэсиркал шш |ы Кгүе генә бер көл \ i әле икенче чир юн *.ли чиреннән 
га «.н 11вна кебек roe i ш и я 

http://iaii.ni
http://ik.hi


— Нашим абый. — дип куркып кына эндәште хатын. — мин иремне. 
Нариманны эзлим, аны нигәдер милициягә алып киткәннәр, син берни дә 
белмисенме? 

—Карбыш урамында бер адәмне үтергәннәр, ш у н ы н өчен аны алып 
киткәннәр. — дип бик теләмичә генә анлатты ул. 

— Каян беләсез? 
— Суң.. бөтен общага күреп калган! Мина кереп әйттеләр! 
— Нәрсә... Нариман кеше үтергән булып чыгамыни инде!? 
— Белмим... әйтә алмыйм, — диде ул, башын аска иеп. — Булырга да 

мөмкин... 

— Син нәрсә, Назыим абый. ни сөйлисен с и н " 
— Мин беркайчан да ялган сүләмим. сеңлем... 

Кинәт исерек абзый караваттан шуып төште дә, шаркылдап көләргә 
тотынды Анын көлүе Динәне өнсез итте. әйтерсен лә анын каршында иблис 
көлеп утыра. 

— Борчылма., утыртмыйлар аны! — дип сөйләнде исерек — Үтерүче 
иректә Тиздән кулга алачаклар. . 

— Каич.т'1 

— Берәр сәгатьтән... 
— Ничек? 

— Бәлкем, ярты сәгатьтән булыр. Килүдән тора инде... 
— Каян беләсен1'1 

— Ә мин үзем чакырдым! 
— Кемне? 
— Милицияне' 
— Кайчан? 

— Аска төшеп, автоматтан шалтыраттым... 
— Автоматтан!? 
— Әйе 02. беләсен ич инде. . 
— Нигә? 

— Син мине нәрсә, шундый свулыч, кабахәт дип уйлыйсынмы!? Яраткан 
иренне, күрәләтә торып, төрмәгә утырта алмыйм бит инде! Кешене бер 
гаепсезгә.. 

Җавап гажәеп килеп чыкты. Динә берни дә акламады, ул һаман буталды, 
ЧӨНКИ Назыйм абыйсы анын башын әйләндереп маташа иде. Алар, бер-берсенә 
карашып, озак кына тын тордылар. Шуннан соң абзый, ауган җиреннән кисәк 
кенә күтәреше дә, карават башыннан рюкзакка охшаган бер нәрсә тартып чыгарды. 
Яшел төстәге рюкзак кап-кара тузанга баткан. Назыйм аны ашыгып селкергә 
тотынды, бу 1мәдә тузан бураны күтәрелде... 

— Нишлисен син'1 

— Җыенырга кирәк! Минем бит хатын юк! Передача ташырга да кешем юк' 
— Кая? 
— Төрмәгә 
— Кая!11 

— Сухари надо сушить! - Теге иләмсез көлү дәвам итте.. Көлә-көлә ул 
(әллә алышынган ла инде!), үткен пычак эзләре төшкән аш өстәлендә яткан 
калдык-постыкларны, каткан сыныкларны берәм-берәм рюкзагына тутыра 
башлады Өстәлдән алырлык әиберсе калмагач, карават каршысында торган 
агач тумбочканы актарырга тотынды. Аннан ике-өч теш шеткасы, кырыну 
приборлары, сабын калдыклары тартып чыгарды һәм аларның барсын да тиз 
арада рюкзак эченә шудырды 
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ТАШ КАЛАДА ЬАШ КАЛА _ _ _ 

Әллә акылдан чыга инде бу Атла бәндәсе1 Болай ла куркып калган хатыннын 
Йөрәгенә кабат шом бәреп керле. Шулчак бу исәр кулындагы рюкзагын, шап 
итеп. идәнгә ташлады да, хатын ягына борылып, аны аяктан егардай суз әйтте, 
Динә чак кына артына утырмады 

— Аны мин үтердем! 
— Кемне9 

— Карбыш урамындагы кабахәтне... 
Назыймнын әлеге сүзләрен раслагандай, кинәт кенә бүлмәгә милиция 

формасыннан дүрт-биш кеше килеп керде. Алар арасында Нариманны кулга 
алырга килгән, без белгән участковый да бар иде 

— Шушы ул! — дип кычкырды участковый милиционерларга 
— Назыйммы син' — дип сорады анардан берсе. Погонына караганда j 1 

капитан булып чыкты Назыйм дәшмәде, юлар СЫЫаж елмаеп, бер урында 
басып тора бирде. 

— Әйе! Назыйм! — диле анын өчен Динә. 
— Иренме'* — дип сорады мент 
— Юк, ирем түгел! — диде коты очкан хатын 
— Нишлисең монда9 

— Иремне ЭЗЛ9П кердем' 
— Ирен кем? 
— Нариман аны алганнар.. 
— Аңлашылды, без аны кичә кулга алдык! — диле участковый капитанга 

— Бар әле, чыгып тор моннан! — Динә тиз ген,, ише* ягына атыл ш юкии 
ишек гәбендә туктап, катып калды... 

—Алыгыз! - дип әмер бирде капитан җинаятьче ягына пба ишарә ясал 
Рядовойлар Назыймга атылдылар, ләкин Назыйм һаваланып баш • 
уэ к) п.i белән ясаган ГИМвр ypi.in.ii.ik күТврГӘЧ, тегеләр шундук гукТЯП 

калдылар 
— Memi.i поганые! дип сүгенде Назыйм Живым н вам не i 
— Назыйм' Гынычлан! лиле участковый Без синя гиынбез! Синей 

гаебен әле ачыкланмаган 
— Ачыклыйсы ЮК мин үтердем ул кабахәтне, Mini' S I ВДӨМ минем 

анамны мыскыл и ис. безнеи и.tec tm авы i и псы в i ana а меся >р 
безне авылдан качырлы, минем апай абыйларның юрмышын кимерде 
атамны бауга менгерде! Мин шунар гузеп торырга гнешме ә?! Юк! *ны 
үтергәнемә мин грамм а үкенмим! Мин хаклы галык мине аклар 
ди дар 

Назыймнын әлеге чын күнел юн сой төгәнү июребарм гик бер участковыйга 
гына гәэсир итте булса кирәк Капитан һем анар ияреп ки тген ря ювой вр в 
җинаятьчене i юкпмл өчен, хайды вакытны көтеп кем.» горалар и к 

- Синен аркада бер гаепсеагө кеше утыра, киде участковый Динә ягына 
ишарә Менаб) катыннын ире, минем аңлавымча j 1 синен авыл ташын 
дустын 

— Беләм... — Назыйм, сизгерлеген югалтып, кинә! йомшап ки 
шуны көткән, янда гына басып торган күрке кыяфәтле рядовой һвнәрн 
үткен 1ск күрсәтел аягы бс юн Назыймнын геэенв китереп гютге Кан кирпэ 
гибөргө кирәклеген белә каһәр! Назыйм үкереп идәнгә геэлвндс Ьәм башы 
5е ,,„, в п., .ип., п.,11 гоште Кл i ачып йомганчы җинаятьченең к) шна гимер 
6oraj киге i илер 

Па , |ьГ иш сүгенде мужик Ненавижу! 
I (,[ч i.i ч.ш.п' тип ком.ш та бирде капитан Алып китегез! 



Милиционерлар, Назыймның кулын каты итеп каерып, ишек ягына 
сөйрәделәр Назыйм, ярсуланып, участковыига усал гына карап куйды. Тегесе, 
башын аска иеп. күзләрен читкә алды... 

— Мин кеше үтермәдем, явыз убырның үзен үтердем! — дип кычкырды 
Назыйм — Мин авыл мужигы, ишетәсезме, авылныкы... 

— Ә без сине Казанныкы дип уйлаган идек! — дип елмаештылар аны алырга 
килгән милиционерлар. 

— Мин авылымны якладым, таш калагызны тар-мар иттем! Ха-ха-ха! 
— Син нәрсә. Иван Грозный мәллә!? — дип көлештеләр алырга 

килүчеләр... 
Назыймны бөтен тулай торак халкы озатып калды. Нариманны шул ук 

конне һәм шул ук сәгатьтә тоткынлыктан азат иттеләр. 
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Ә үтерүчене барыбер утыртмадылар. Тикшерү барышында төрле экспертизалар 
ясап, суд аны жүләргә чыгарды. Төрмәдә түгел, ә ябылулы җүләрләр йортында 
дәвалана икән. дип ишетте Нариман анын турында. Анын янына хәзер барып 
та. кереп тә булмый. Анда утырганчы, төрмәдә утыруың яхшырак, дигән 
сүзләр дә иори Жүләрләнгән авылдашы турында яна төрле легендалар да туды. 
Тикшерүче анардан. Карбышев урамында торучы ялгыз ирне ничек һәм ни өчен 
үтерүе турында сораша башлагач, җинаятьче шәхес тиктомалдан гына туган 
авылының гүзәллеге һәм аның матурлыгы турында дастан сөйләргә тотынган. 
Үтерелгән Сәлимне ул сугыш вакытында гаепсез авыл кешеләрен атып йөргән 
явыз фашистка тинләп. аны колхозның үләксә базыннан сасыган терлек ите һәм 
терлек сөяге ташучы кызыл авызлы кара козгын белән чагыштырган. 

Корбанын ул кыйнамаган, имгәтмәгән. Сәлимнең башына разводной 
ачкыч белән томырып, аның чигәсен ярган һәм ул секунд эчендә җан биргән. 
Фатирдай берни дә урламаган, бернәрсә дә алып чыкмаган. Ә эзләнсәң, 
урларлык нәрсәләр күп булган анда. Байлык зур. Ләкин ни хикмәт, ничәмә 
хатынга өйләнеп, ничәмә хатын белән яшәп тә. бу адәмнең үз баласы булмаган. 
«Кысыр» булган, күрәсен ( хәер. дөньяда андый ирләр дә булгалый!). шулай 
булмаса. хатыннарның берәрсе булса да аңардан бала тапкан булыр иде. Шуңар 
охшашлы нәрсә Нариманнар авылында да булды: каенанасы белән ире. ничә 
еллар буе. син имгәк, син бала табалмыйсын. дип бер яшь киленне кыерсытып 
яшәделәр. Баксаң, гаеп хатында түгел, ә ирдә икән. Тикшерә торгач, шундый 
нәрсә ачыкланды: ирнең орлыгы хатын-кызны орлыкландырырга сәләтсез икән. 
Сыек. димәк. Шуннан соң теге кысыр ир башын иеп кенә йөри башлады, ә 
киленнәре. Берлинны алгандай, күкрәк киереп йөрде. 

Тикшерүчеләрнең: «Ни өчен үтердең?» — дигән сөаленә дә Назыйм «Мин 
аны үтермәдем, ул үз-үзен үтерде!» — дип җавап кайтарган, һәм соңыннан: 
«Доресрәге — ул үз-үзен үтерә алмыйча интекте, мин ана ярдәм генә иттем. 
Андый кабахәт җир йөзендә яшәргә тиеш түгел!» — дип тә өстәгән. 

Мәгълүм ки. тикшерү барышында үтерелүченең дә каршылыклы шәхес 
булганлыгы ачыкланды. Ләкин ул Сәлим дигәннәре ничек итеп Назыймның 
анасын мыскыл итсә дә. ничәмә хатынның тормышын бозса да. аларны ярык 
тагарак каршында утыртып калдырса да һәм ул нинди генә кабахәт булса да 
Назыймның кеше үтерергә хакы юк иде. билгеле. 

Шулай ук аның җинаять урынында профсоюз билетын калдыруын аңлап 
бетермәде Нариман. Юк. ул аны махсус, авылдашына шик төшсен дип ташлап 
калдырмаган, билгеле. Юк. юк. Назыйм андый кабахәтлеккә бармас' Бәлкем 
ул аны. уыгып. кесәсеннән ялгыш төшереп калдыргандыр?! Ул бит билеттагы 
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исем-фамилияне үзгәртеп, шунар үзенен фотосын ябыштырып куярга ла 
өлгерми калган Анык "Мин теләсә нинди документны үзгәртеп ясыи авам, 
минда дустын каллиграфический почерк'* — лип мактанганын ла Нариман 
яхшы ч.яерли... 

Әллә инде авыллашынын язмышына битараф буямаганга, аяла уэею 
үк шушы җинаять процессы аша узарга туры килгәнгәме. Нариман йоклар 
алдыннан, кон саен ллярлек. ДннвЛИН Нашимны ничек итеп кулга алчларын 
СвНЛӨТГе Баштарак шунын турында бик нык дулкынланып, тәфсилләп сөйләгән 
Дина соңрак бу нәрсәдән туя башлады һәм бөтенләй сөйләүдән гуклиш 
Нариманны кулга алгач. МИЛИЦИЯ бу ите каршында елап басып торганнарын, 
ирен азат ИТКӘЧ, акын муенына асылынып 'Яратам сине ЖЯНЫМ врагПШЬ 
— дип назлануларын ул инле хәзер онытты буяса кирәк 

— Син нәрсә, башка проблеман юк мәллә9' — дип кычкырлы 
беркөнне. — Һаман шул шизик турында сойләтмәсән Б) нан. > пан ятсын 
хаэер психушкасында! 

— Теләмәсән. сүләмә, көчләмим 
— Үзен турында уйла син. фатир тчрыила' 
— Гаврилинга бармадыңмыни? лии сорады Нариман Лнмн соравы 

билгеле ки. һөрвакытгагыча кинаяле яңгырады 
— Бардым, ләкин ул ысвиданияга чыкмады! — дип шаярткан 6j • n-i 

тегесе 
— Булмаган, аймак 
— Фатир тиздән булачак! 
— Ничек? 

.)|Ц СОН I,ИИК' 

— Кем белән'1 

— Бер зур кеше. Ул безнен директорга чыккан Ш\ ми б) пая пины 
крыты, жаным' 

— Синен этиек!'-' — дип шаккатты Ир 
— Ә ни булган минем әтигә!'* 
— Атаннын шундый свааяаре бар иш һич кана ia уйламаган илем' 

( ип аны шундый тишеп калган кеше дип уйлыйсынмы ' 
— Уйлый идем! Хәзер фикерем у 1ГВрДЯ 
Фикерләр әкренләп үзгәрә горды Гормыш һаман и алга чаба пос мен.» 

Нариман гына бөр да узгарвргв геламн. Иллә комсомол гааввашваре mam 
.1 i ii.i Чаллыда -КамД 1- WHO ЛЫ I үбән Камада чи мич коми КПСС НЦЯЫ КЯЛКЫЛ 
чыкты Яшалар пам ютта карп корылар гуган авылларын м и нш щ \ гасыр 
газе юшлөрена агы шылар кнлочокта аса швһар кашаса б) пыш каяз п р и м и 
чын мандылар Күпме аны.злар КОДХОЗЯВр ГараЛДЫ күпме йорт шрбушал кадяы 
күперләр ватылды I.нарчан Гогенсллн сәлам сига салам! Ура! Шөһар 
.•кип ie оч башлы комсы i яждяЬа сыман авылны уя бер каб) ш ичмы 

Нариман гая авылын сагынып яшадс Авылны сагын) озакка бармый бар 
ике оч ел им ул бетә суй-' кеше әкрен 1ӘП ШЯЬвр тормышына ВЯДВНВ ОЯМ DQ i 
панилы еагыпчына соныннан ч.нча ко ten карын башлый ш ИШ Ә КИС шаһар Я) 
гора баш планына им к iypi в оп якын вакьл j иы в Нариман гуган авылын һич 
кенә 1.1 оным a IM.I II.I Онытып була шмени сон аны! Беренчедви янын авылда 
бергвукыган бергә үскен 1ч<. итнлөре калды нкенчедөм янын ялгыз внм 
ул улын һәрчак сагынып, көтеп юра Пенсиятө чыгуга чк укытуын гашлыйм 
иш йорын әнисе. меклы ялга чыккач ia мәктәптә уКЫТЫрГЯ КЯЛД) 

ялгызым гына утырып нишлим, мяяегелтеба lanapарасын и канем үте, ичмасамЬ 
ш и акланып M.II.IIIIK.IH и К баш ia .1.жин ЯрТЫК ОЗШ УКЫТЫРГЯ гуры КИЛМВДЯ 



ана. чөнки Хадимә чирләп китте, кан басымы белән интекте. Авылнын надан 
балаларын укытып, нервыларын бетергән укытучы хатынга, телөсә-телөмөса дә. 
яраткан мәктәбеннән китәргә туры килде. Билгеле, ул коллективтан бөтенләй үк 
аерылып бетмәде, аиын анда дәресләре калды. Чөнки аны коллективта хөрмәт 
итатәр һәм анын белән һәрчак киңәшәләр иде. Ләкин бу ярым чара. ягъни балага 
еламас очен имездек каптыру кебек нәрсә генә булып калды. Ул хәзер күбрәк 
оидә утырды, өй хезмәтен алып баруы җинелрәк булсын өчен. терлекләрен 
бетереп, кош-корт кына калдырды. Ләкин ялгызлык газабы барыбер үзенекен 
сиздерде, пенсионерның көне үтми башлады. Мона тиклем улында әллә ни зур 
нужа күрмәгән ана кеше улын сагына башлады, уды юлга кузгалганда да бик нык 
чонсуланып озата торган булып китте. Ялгыз көннәрен гел чирләп, дару эчеп 
кенә уздырган, инде үлем турында сөйләнә башлаган Хәлимә Нариман авылдан 
киткәндә "Тагын кайчан кайтасың'1 Япа-ялгыз кинәт кенә үлеп китүдән куркам!» 
— дип J Илның йөрәгенә шом салып куя торган иде... 

Бу очракта Нариманның үзендә дә гаеп бар сыман: әгәр дә ул әнисенә 
катырак торса, авылга беркайчан да кайтмыйм, калада калам. дисә. авылны 
сагындым, авылсыз яши алмыйм, дип сойләнмәсә. аңар күңел серләрен 
чишмәсе, әнисе дә. язмышына разый булып, артык эремичә, хисләнмичә генә. 
улын авылга каптыру турында, бәлкем, сүз дә кузгатмас иде. 

Беркөнне Нариман искиткеч бер сәер төш күрде. Каядыр сәфәргә чыккан 
икән ул. печән төялгән йок машинасында баш очында хәтсез кыздырган 
кояштан күзләрен яшереп, каядыр бара да бара икән. Яна гына чапкан имь-
кше i \ юн поцерна! Ах, анын хуш исле тәме. тәмле исләре! Андый хуш исле 
төшне аның үз гомерендә беренче генә күрүе иде. Рәхәт шундый... җан рәхәте... 
Ләкин бу рәхәтлек нигәдер озакка бармады Менә машина кисәк кенә туктады, 
аннан ике әзмәвер егет йөгереп чыкты да. Нариманны, аягыннан тотып, җиргә 
тартып төшерде Ни хикмәт, боларнын икесе дә таныш кешеләр булып чыкты. 
Кала хулиганнары: берсе Альфред, икенчесе Хамис. Альфредның ул кайчандыр 
тезен ярды, Хамисның аркасына таш томырды. Хәер. анда анын гаебе юк. алар 
сугышны үхтәре башладылар Нариман чын мужик иде. Әгәр дә анын үзенә 
бәиләнмәсәләр. аны мыскыл итмәсәләр. ул беркемгә дә тими. ә инде бәйләнеп, 
тенкәсенә тисәләр, йә инде аның каршында әллә кем булып кылансалар, ул 
аларны изеп атып. жир белән тигехтәп куярга да күп сорап тормый иле. Бу юлы 
исә J i \ юн гаепле итеп сизде, ул аларга хәтта ялынып, ялварып та карады. Тик 
файдасы тимәде Алар әрсез сәяхәтчене, арт ягына тибеп, тузанлы юлда бәреп 
капырдылар ж.»и tax гаять каты кы иыра. Шулчак давыллы жил чыкты, кара 
гузаннар гузды, к> төргә чүп кереп тулды. Җил тынгач, ул әкрен генә күзен ачты. 
Бер кызыкаи. чиләк-көянтәләрен асып. чишмәгә су алырга төшеп бара. Чырае 
ап-ак кызнын. моңсу, ул әзрәк чирле кешегә дә охшаган. Менә алар икесе дә 
чишмә буенда Нариманның бик каты су эчәсе килә. ул кыздан су сорый Кыз 
анын авызына чиләк кырын китерә Нариман йотылып су эчә һәм. күтәрелеп, 
кызга карый Ялгышкан икән бит' Суны ана хатыны Динә бирә дип унлаган иде. 
ә ул бөтенләй башка кеше. башка кыз булып чыкты. Кыяфәтенә караганда ул 
ничектер авыл кызына охшаган иде. 

Бу төш берничә мәртәбә кабатланды. Нинди төш ул? Нишләп керә сон ул 
ана? Төшләр юраучы авыл карчыгына да сөйләп күрсәтте ул аны. ә җавабында 
багучы хатын аңа «Бик зур төш. олан. тормышында олы үзгәрешләр котелә, 
мөгаен, авылына кайтырсың, туган йортында яши башларсың, ләкин ул җиңел 
генә бирелмәс'.. - диде «Минем Динәм гомердә дә кайтмый авылга!ҷ - дигән 
сүзгә исә ул (аны бик нык гажәпкә калдырып!) «Мин анда Динәңне күрмим 
ә башка кешене күрәм1.. - дип әйтеп куйды. 
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ТЛШ КАЛАДА ЬЛШ КЛ.1Л 

Динә белән кайчан ла булса аралары өзелер дип анын башына да \ена 
да КИЛМӘД& Алар бит бер-берсен яратышып өйләнештеләр Алар хәзер дә 
бер-берсен яраталар кебек Ләкин Динәнең сәер холкы, көйчәне һәрчак үз 
уңаена ишәргә тырышуы. Нариманның исә һаман да икенче якка ыргыл\ы. 
аВЫЛГаТарТЫЛуы, аВЫЛНЫ оныта алмавы аларны күптән бербөтен итә алмыйча. 
гаиләнең тотрыклыгын җимерә башлаган иде 

Ә бәхетсезлек, ни гаҗәп, бәхеттән башланды Ниһаять, алар фатир 
алдылар. Фатирны аларга яна ел алдыннан бирделәр Ике бүзмәле. ЛОЯЖИНЯЫ 
Ленинградка Динә сөенеченнән ике көн кунак .кыйды Кемнәр генә килмәде 
дә. кемнәр ген.. ют 1амады аларны Авылдан Динәнен ата-анасы .ы килде 
бары ГИК Нариманнын анасы Хәлимә генә килә алмады Авырды \ 
туе ике көн белән генә чикләнмәде, фатирны атна буе юдылар Яна елны 
яна фатирда каршы алдылар Фатир алырга хыялланган Динә. Нариманга 
белгертмичә юкә, берникадәр акча җыйган булган икән Ш\нар ил ягына 
зур стенка, йоклар өчен яна диван-кровать аллылар. Ә менә ире <> i акчасына) 
балалар караваты алып кайткач. Динә әллә нишләп китте у i сөенә .ы. көенв 
IB I [ОД n,i УтырЫП бер елады Нариман шул вакытта ук нидер сизеш.<и НДС 

инде. Соңыннан әлеге уенын юш килгәнлеге, бәхетсепегенә каршы, бөтен 
хаклыгы белән ачыкланды 

Нариман кеше әиберсендә актарынырга яратмый Ул куркыныч юга ч. |8 
анын кулына очраклы рәвештә генә килем керде Беркөнне кадр Ир 6> ЮГС 1НЫН 
паспортын соратты, ул аны стенканын бер кечкенә тартмасына ПЫГЫП куЙГШ 
иле Шунда актарынган чагында тартмадан, аллап-артлап мөһер сугылган 
горле медицина белешмәләре, анализ кәгазьләре килеп чыкты Динә. иренә 
әйтмичә генә, сырхауханәдә шкшеренеп йөргән икән Бу аиалиэларнын 
(медицинада әллә ни анллмлеа ла1) бала белән о.жле Г>\ и.щ ti.n ым ешеиь.н 
Нариман, боларны күче белән жыйнаи алып. элеккеге классташы нвэер ин к 
калада кирур] булып лнләгән тиңдәшенә күрсәтте Кабинетта бернич.. габиб 
җыйналды араларында гинеколог хатын-кыз да бар иде Олырак чин i 1 
гәж.рибәлс Менә шул хатын ир җыйнап килгән вясаэмврм караш чыккач саам 
кына бер су I лә (иләшми торды. Барсы ла анардан СүЭКӨТТС •. LepeCCH ВЙТОрга 
ярыймы"" л ип сорады ул башта Нариманнан Гетесе, ярый лип баш ес киеп 
«Синең хатынын беркайчан да бала тапмаячак!» -Нишләп'"* - Нариманнын 
гавышы калтыранып чыкты «Хатынынаборт ясаткан илеме' Б) ипдмы шундый 
хәл?» _ дип сорады аңардан гинеколот Нариман нона каршы бер с\ l Ю ӘЙТӘ 
,i IM.I Ц.1 вйе г>111 башын гүбән и к 

Күпме әйтте- ясатма норм.» ran үстерербез, дип! Юж гынламаш 
әйткәнне тыңлый белә лимени сон ул ' Чая атасы - сиренен киресе! Бер нарев 
уйлады икән үзенекен итмичә калмый Ияле квавр нишләргә? Әйтергәме \ кнв 
юкмы ' Баласы i мин ш гая ю була ала0 Кала хатыннары бала санын ике юн 
уздырырга тырышмыйлар күбрәк > яврея карап \ иврен квйлвтерге яраталар 
Ә ион i.i квэер ике гүтел бер вөб) маячак! I ви кшабер генә бала бз аш үсквч 
ул гомер буе иш ie I.IM i.» ivpun i.i хыяллан II.I ana ее ие ГЛЭрНЮН 
б) туын re w e Каршы якта гына атаклы комбайнчы Сабярабзый яинын айый 
хатыны аЛТЫ Ьл-1Л ПШТЫ Өч ир. оч кы i Анысы ЛА исән сд\ анысы u тап 
-аза 6j | Ы ц устелвр Ипме галле авыр яши, бадаларнын киярләренә житын 
ашау яклары в такыр була, шлвр Шулайдыр герле чагы буладыр гик нигәдер 
Нариман бала чагында ялардан гел көнләшеп яшәде Бер-берсен карашып 
бер беренв ярдан итеп үгаои күрше балалашы гел бердәм Б] гыл t 
viaivp шеи ХС1МӘ1 игәләр, күңе I М men уЙЯЫЙ лл бй П ГОрГВННВр И 
j i Һаман u \ и гене в [гыэы гына уйнал үсте Ни очен аиын анасы бер генә 



бала oc.idH калган? Менә бу нәрсә анын өчен әле лә зур сорау булып кала килә. 
Шуны белеп, шуның бер очына чыгасы килсә дә, нигәдер анасыннан сорарга 
яхшысынмый торган иде 

Ә менә Динә белән нишләргә? Әйтсән, билгеле, тавыш чыгачак, минем 
арттан ни йөртәсен, вил үпкәләячәк1 Табибларга да тулысыңча ышанып җитеп 
б\ ш ы п . бала язмышы ул барыбер Ходай кулында, баланын ничек һәм кайчан 
туасын бер Ходай гына белә. Юк, ул әлегә хатынына берни дә әйтмәскә, әзрәк 
көтәргә булды. Бер җае чыгар, бәлкем. 
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Динә трамваен ташлады. 
Озак та үтмәде — ресторанга урнашты Официант булып Башта иреннән 

рөхсәт сораган булып кыланды, ә инде рөхсәт алгач, юри генә сорадым, дип 
шаярткан булды Каршы килеп кая барсын инде Нариман!'.' Динә барыбер 
үзенекен итәчәк! Хатынының база таба алмаячагын анлаган көннән үк, ана карата 
бик нык үзгәрде ул Тиктомалдан гына кешене йокы череме ничек басса, аны 
да шундыи ук битарафлык хисе басты. Хатыны кая гына барса да, нәрсә белән 
шөгыльләнсә дә, ана хәзер барыбер иде Яратып яшәгән изге, кадерле еллар үтте, 
тормышның да кызыгы бетте кебек Кыскасы: «хәлләр изге. тегеләр бизде!» 

Динә башта көндезгедә йөрде, аннан кичкегә күчте. Азрак вакыт узу 
белән ана жүләр акча. ягъни чумара жене кагылды. Ул бертуктаусыз: «Хезмәт 
какыңа гына баеп булмас, алдау хакына баеп карарга кирәк!» — дип сөйләнде. 
Алдау сүзе монда бигүк аңлашып та бетми, чонки ресторанда «чәйлек» дигән 
нәрсә бар Әзрәк баерак. кыланчыграк адәмнәр официантлардан сдача-мазар 
сорап тормыйлар, тоташ акчалар калдырып чыгалар. Билгеле, андый зур 
акчалар атканда алар шактый кызмача булалар, икенче көн акчаны артык күп 
тамызганнарына, бәлкем, үкенә дә торганнардыр, ләкин көн инде үткән, вакыт 
та башка чорга авышкан була. 

Динәнең рестораннан кайтканын көтеп җаны чыга иде Нариманның 
Вакыт узмый ла узмый. Аптырагач, телевизор кушып карый Анда да әллә 
нәрсә юк Яхшы фильм булса әле бер хәл, юк шул, зәңгәр экраннарда 
һаман да шул партия функционерларының карт, иләмсез чырайлары гына 
чагыла Шуларнын ялган һәм эчпошыргыч сүзләрен тынлап утыру саруны 
кайната Ә ил хуҗасы, ягъни генсек бөтенләй картайды, аның хәзер нәрсә 
сөйләгәнен лә аңларлык түгел. Ияге чалшайды, күзләре акайды. Буш сүз 
СӨЙ юган кешене яратмый иде Нариман, ә бу илнең сәясәте фәкать шуна, 
буш сц и.) корылган. Өстәгеләр чүбек чәйниләр, ә халык шуларга кул чабып 
тора Ә инде ялганга корылган, буш сәясәт алып барган илнең беркайчан 
да киләчәге булмый 

Көз айлары Әбиләр чуагы. Көндез кояш кыздыра, рәхәт, хәтта төнлә дә 
җылы була Шундый матур төннәрнең берендә Динә эштән кайтмады. Хатыны 
әзрәк сонгарак калса, ресторанга барып, аны каршы алгалаган чаклары күп 
булды . т ы н 0 бүген ул бармады. Такси белән кайтыр дип уйлады. Телевизордан 
бер яхшы кино карыи-карый, йокыга киткәнен сизми дә калды. Ул уянганда 
иртәнге бишләр иде инде. Телевизор һаман да янып тора, программа беткән, 
экраннан, шытыр-пытыр килеп, «ак кар» сибәләп тора иде... 

Динә Бауман (Казаннын ин данлыклы урамы!) стритында урнашкан «Восток» 
ресторанында лили иле Нариман кран астына иелеп, башын салкын су белән 
конлы да, фатир ишеген бикләп, урамга чыгып йөгерде. Инде таң атып килә 
анда-санда җиңел машиналар күренә Кольцога бик тиз төшеп җитте ул «Волга» 
хуҗасы акчаны шактый күп каерды, ләкин бу очракта акча белән хисаплашып юра 



торган чак түгел иде. Ресторан ишекләре ябык (ул шуны коткым лә иле'), утлары 
сүнгән V 1 хәтта, көч белән, арткы ишекләрне лә тартып каралы, ләкин файдасы i 
Хатыны ресторанда куныл ята дигән уйны ул бик тиз башыннан чыгарып атты 
һәм шулчакны анын күзе юлнын икенче ягына, ягъни «Колыю-нын икенче 
башына төште — «Татарстан- кунакханәсеннән анын сөекле хатыны чыгып 
кил.) ндс У i өстенә ал төстәге ветровка ( ул аны бик зур бәягә бер Масввч, 
спекулянтыннан сатып алды) кигән, ана кара озын плащлы бер олы яшьләрдәге 
ир кеше лә ияргән иде Боларны бергә күргәч. Нариман имәнеп китте Икенче 
якка жир асты юлыннан һәм шулай ук турылан — трамвай юлы аркылы да чыгып 
була- Нариман жир асларына төшеп вакыт уздырып тормады уя ryiiarwBlinm 
туп-туры бәреп чыкты Алар кунакханә каршында бер-берсенә бик нык якынаеп. 
сыенышып, күнелле генә чөкердәшеп торалар иле Нариман Динәне гупас кына 
кырыйга бәреп, плащлы ирнен чуенына ябышты Әгәр тә Динәсе -Нариман 
тукта'.. - дип чәрелдәп кычкырмаган булса. ул. бәлкем, узенен кон евшея буыл 
та аткан булыр иле. Динәнен кычкыруы көнләшенен муенына с\ ШЛГВН к\ ш н 
бушатты. Шулай да кирәгеннән аргык ярсыган Нариман берИИ Гччеппсрмичә 
гезе белен гегенен корсагына китереп төртте — планмы ир шундуж сыгылып 
тоште һәм асфальтка тезләнде Анар шактый каты эләкте к\п---
ни хәрәкәтләнә алмады. 

Нариман Динәне, җилтерәтеп алып. универмаг каршында басын юрган 
«яшел күзле» сары таксига вертеп гыкты Өйге кайтып ю т 
суз лә ләшмәлсләр .) өйгә кайтып керүгә үк башланды! Ир гүтел, а ОПЫН 
башлады 

— Нишлвден син. ө! 
— Нишләдем' Уйнашчыны тоттым! 

Нишлә ә леп' IIOICH мине Гнилым' 
— Комачауладым, име''' 
— Кемгә суктын син' Кемгә! 
— Кемгә... сөяркәңә' 
— Нинди сонркә' Ул зав бит безнен' 
— Нәрсә... зав булгач, анын ое ПН МоюшрП т ярынмы' 
— Нинди йоклау!? 
— Син тан алдыннан «оп ир белән кочаклашып, гостпошажам чытып 

киләсен ш\ ми булгач мин ни \п прга 4wu\''' 
— Колхоз булудан туктарга вакьп с и п каным! < он uij 1 иш аркы 

чумара ясала [абил инде! Шунынакчасына яшибез юса! Биш ая аллап күпме 
әйбер генә ал ык, машин.на акча салдык! ( имен акчам .uiupi.i и вагтми! Мим 
анын иел.HI йоклама лш без анын бе mi акча о, юштек! Иа мен., кара! 

Хатын грокодид гиресеннюн гегелген ятлы суыкасыннан бар к\ 
акчасы гартыл чыгарды Бөгарлвнгвн акчаларны к к и н вами санаганнар 
иде... 

— Динә ' лип ЯрСЫДЫ Нариман 

— Нәроа? 
— K m син рестораннан! Әгер китыаовя 

Ниш гетесен' 
— Атап вйтем б) акча уеныгыз есэнен яхшы ык i ж! ^кча 

кешене боза кеше акча колына вйяане ОБХО кибөртег респфаныгызны 
яптырам ыслушай! 1авынны утарттырам! Һилалынмы?! 

— Ай Сай мине яше? 
— Әйт дөресен, яшермә, вйт! Юкса мин сине! 

Нариман ДннВМеН к\ ы н н . ш каерып, х.пынын маныша ИВНПЙ 



к\лын иркен тоткан ир белән шаярырга ярамаганын аңлаган Динә бераздан 
башкачарак сөйләргә тотынды: 

— Ипи тотып ант итәм, мин анын белән йокламадым. Без, чынлап та, номер 
снимать итеп. шунда булган акчаларны бүлештек Ресторанда, кеше алдында 
ярамый, аңлыйсынмы! Зав минем аркылы эш итә! Акчаны минем аркылы ясый! 
Яшермим, мин ана ошыйм. . ул үзе дә шулай ди... 

— Үзе дә! 
— Ләкин мин аны үземә якын китермим! Мин сина тугры. Нариман! 
— Хе' Гостиницада чит кеше белән кунып ята, ә ул чина тугры, имеш! 

Б) яды! Житте' Мин авылга кайтам' Атап әйтәм: авылдан китмәгән булсак, бу 
яман хәлләрнен берсе дә булмаган булыр иде! Янында чит ирләр дә иснәнеп 
йөрмәс иле' Син дә иләс-миләс йөрмәс иден! Күралмыйм' 

— Ә мин нишләгән сон әле'' Минем бернинди дә гаебем юк. чөнки гаебем 
ачыкланмаган Калага килеп без. ждным, берни дә югалтмадык Киресенчә 
Без монда кеше булдык. Эш бар, акча бар, фатир алдык. Тагын ни кирәк!9 Ни 
җитми сиңа!? 

— Бала! 
— Нәрсә!? 
— Бала житми! 

Хатын һәм ир беркайчан да тавышланмыйча тормый, ләкин Динә белән 
Нариманның тавышсыз яшәгән чаклары сирәк булды. «Авылда калсак, 
тавыш-гаугалар азрак чыгар, хатын да үзен башкачарак тотар иде!» — дигән 
уй Нариманның һич кенә дә башыннан чыкмады. И ң кызыгы шул, тавыштан 
хатыны нигәдер гел коры чыга һәм һәрвакыт жинүче булып кала иде. Гаилә 
хуҗасы никадәр генә кызса да. тамагын ертып акырса да, тормыш барыбер 
хатын-кыз сүзе белән, ягъни хатын дигәнчә бара иде Бу юлы ул хатыныннан 
өстен чыгарга, ноктаны зур итеп, калын итеп куярга теләде. Ул ачудан стенка 
шүрлеген алып атын, аннан анализ кәгазьләрен тартып чыгарды. Бөтен бүлмә 
кәгазь белән тулды 

— Нәрсә бу0 — дип акырды коты очкан Динә. Хәер, ул җүләр түгел иде, 
барсын да бик тиз аңлап алды, ләкин белмәмешкә сабышып, уенны әзрәк 
кенә сузды. 

— Дәлилләр! 
— Нинди 1 

— Син беркайчан да бала табалмаячак! Беркайчан да ана булу бәхетен 
гатымаячак! 

— Ни өчен? 
— Язмыш1 Язмыш каргады безне! 
— Язмыш нигә. 

Динә үкереп еларга тотынды Елау акрынлап истерикага күчте — ул ярсып 
стенка кырында торган, туйга бүләк иткән чәчәкле зәңгәр вазаны бәреп ватты. 
Аннан вазадан өстәрәк торган бәллүр савытларга ябышты. Күп итеп җыйган 
иде \т .парны. Бөтен ил - бәллүр савыт җыйный. Шуларнын берсе белән 
М иренә кизәнде, бәхеткә Нариман анын кулыннан тотып калды. Хатынны 
тынычданлыр> рәвеше шактый озакка сузылды. Хатыны тәмам тынычланып 
беткәч кенә. Нариман аңа үзенең ниятен ирештерде: 

— Динә. миң синнән китәргә булдым1 Синнән генә түгел, каласыннан 
качарга б) i ы м ! 

— Ярар. - дип килеште хатын, - әгәр китәргә уйлагансың икән, мин сине 
көчләп тоталмыйм 

> • әле. бәлкем, калган да булыр иде, ләкин хатынының соңгы сүзләре аны 



ТАЩ КАЛАДА БАШ КАЛА 

тәмам үтерде, анын битарафлыгына шаклар катты Жүнле хатын-кыз ирен янынла 
калдыру өчен ни генә эшләмәс — ялыныр да. ялварыр да. жаен табар иде Ә 
юк, Динә андый кеше түгел, ул бөтенләй башка, ул артык горур иде Нщтимян 
бар булган кием-салымнарын, кирәк-яракларын чемоданга тутырган вакытта ла. 
хатынынын бер кылы да селкенеп карамады Хатын ла жулар гүтел, ул барсын да 
аклый бер китүдә генә бар нәрсәне жыеп бетереп б> т ы й , димәк, анын ире әле 
тагын кайтачак, алар кабат күрешәчәкләр Динә. теләсен нишлә, дигән сыман 
кулын селтәп, урынга барып ауды Чемоданын жыеп бетергән Нариман, ишекне 
бик каты бәреп, оидән чыгып китте. Ә киткәндә ишекне каты итеп бәреп киту 
ул начар фал һәм анын ахыры аянычлы булырга да мөмкин 

17 
Юлсызлык — авылнын ип зур михнәте Бөтен СССР юлсызлыктан интегә. 

Авыллар арасында кыр юлларын, ат сукмакларын бетереп, дамбалар оеп. 
шунар таш салган шосселар да тозеи каралылар. ВЖИН ютлар ана карап кына 
яхшырмады Юллар яз-коз кардан, яңгырдан изелде кышын апврНЫ кар басты 
Жәен. күбәләк очкан вакытта вэрөк йөреп алганнан сон көзен тагын чын газап. 
михнәт башлана. Юл булмау аркасы нла шәһәр бе ЮН авыллар ВрВШИЛЯ автобуслар 
йорми. кайтсам шул йә су юлы, йә тимер юл аша гына кайтырга б) и 

Нариман шәһәрара поездга төшеп утырды Халыкта аны «кызыл поезд» 
дип йөртәләр иле Ни өчен шулай ата) lapi.i яхшы аңлашыла поездмын^ к ив 
вагоннары ла кызылсу тостә. Ул кассада сатып алган билетын гас пл көчтүы 
кесәсенә салып куйды, кип наши гәрәбәсеннән тышка урам ягына к\ 
Ул бүгегг иртә төште, поезд кузгалырга шактый вакьп бар вагоннар буш, еяе 
халыкта кереп, утырып бетмәгән иле Перрон буйлап чабыша чабыша кеше юр 
йөгерешә кайсы чемодан, кайсы капчык күгәргән кайсы шры кечкенә кибеп 
«арбаларыҷ тартып бара Бера i.ian ул перрон i.i ике i.im.mi .1 гәмнС КүрӨП аллы 
болар Нариман IHI.I 1.1 лпскогска ясап и жан toiii.niнан ВНЫ КЫЙнарга ВөрГӨМ 
Альфред белән Хамис иделәр Ул ВЛарНЫ НИ 1С күтгГӨН күрГӨН( ЮК ЧӨНКИ ни 
хәтле гомер үгте. Алар анардан үч алыр! а Йөргәннәрен ю ише мер к юр анын 
калада, тулай горакта яшәгәнен белеп берничә мәртәбә ютта Нариманны ILI-.II 
тә килгәннәр Ул вакытта аларга очрашу насыЙЛ 6j iMai.ni в мен.. KSatp 
язмыш һич КӨТМӘГӘНДӘ каба! очра лрды Нариман алармы к>рм.1мешк.> 
сабыпмы, ләкин алар аны бик гиз ганыл аллы iap 1<)к ул алар пи курыхыады 
ЛӘКИН күрергә ДӘ ашкынып Iормады Мен.. Ш\ i ике КЛАЛ tie Ml 1 арада n o e u 

пене утеп, Нариманнын карнизы на ук ки пп утырды шр Икесе w ашлый 
кыэмача, икесе оя күнеллв сөй. ә Ябыгы Альфреды (авырый күрәсен) 
бөтенләй ябыккан, чырае ко i сымак ай ак как астындагы вшрән сакалы 
гына тырпаеп калган ӘХамис киресенчә патын »тазаратөшкән куллары 
беләкләре юанайган өйләнгән мужик сымак гур корс ш үстергвн 

— Сәлам цруган! 
Как кяллар?! 

ШаЯрЫШЫП кына алар ана КУЛС) ШЫ Ор I ик Нариман ЫНШЛ к\ I бНрНВЛГ 

бер сүз дә гошмөде 
— Авылга мәлле? - ю п сорады иофред 
— Авылга! — дип гексе генә кадап бир и юлчы 

Вижу, касфын юк! иш Хамисы ^ ire KJ 
Әйе юк 
Н о е м канчан КИТӘ? \"" СОрв Ш \ЛЫррС i 

Ярты сәгатьтән! 
— Да' ВаКЬП бар икән әле' 

http://toiii.ni
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—Аида, пивнушкага кереп чыгабыз, — дип тәкъдим ясады Хамис. — Каефын 
да күтәрелер! 

— Керегез' Тик миннән башка! 
— Акча ягы такыр, братан! — дип моңсуланды тегесе. — Синдә юкмы 

соң0 

— Миндә бар, ләкин мин кулга акча бирмим! 
— За падло што-ли!? 
— Бәлкем... сыйларсың... Күрәсен... хәл начар... Җиденче көн эчәбез... 

Запойда. слушай Может угостишь... а... 
Авыл егетләрендә шундый бер сәер гадәт бар: кеше ярдәм сораса, алар ярдәм 

итмичә калмыйлар. Бу гадәт авыл кешесенең канына сенгән һәм ул анарда 
гасырлар буена тәрбияләнгән. Авыр вакытта бер-беренә ярдәм итү, бер-береңнең 
хәлен белү авыл кешесе өчен зарур нәрсә. Бу очракта исә моны куркаклык түгел, 
ә йомшаклык итеп кабул итәргә була иде. Соңыннан бәлагә таргач, үлем белән 
яшәү арасында калып, Газраил белән көрәшеп ятканда ул шушы йомшаклыгы 
очен, бәлкем, үз-үзен битәрләгәндер дә һәм үкенгәндер дә... Тик киләчәкне белеп 
булмый шул: шулай аянычлы килеп чыгасын белсә, ул, бәлкем, урыныннан да 
кузгалмаган булыр иде.. 

Кала этләре, күрми-күрмәгәндәй, вокзал сыраханәсендә сыра чөмерделәр 
Нариман аракы белән дус булмаса да, әзрәк сыра капкалый башлаган иде. 
Компания өчен дигән булып, үзенә дә бер ярты кружка сыра алды. Тик шуның 
яртысын да эчеп бетермәде. Ул бертуктаусыз кулындагы сәгатенә карады, поезд 
китәргә унбиш минут кына вакыт калган иде. Тегеләр дә анар ияреп чыктылар. 
Пивнушка янында гына урыс каены белән Америка чаганы аралашып үскән 
агачлык урыны бар, Хамис та, Альфред та тәмәке кабызып, шуның эченә кереп 
бастылар. Ни өчен алар артыннан ияргәнен ул әле дә ахырына хәтле аңлап 
бетерә алмый. Тиз генә хушлашып, поездга кереп утырасы иде инде, юкса! Юк, 
аяклары аны нигәдер әнә шул якка, шул урыс каены белән Америка чаганы 
астына тартты Альфред агач төбенә иелеп кечкенә йомышың башкарды, Хамис, 
ярсуланып, дәү агачлар тирәсендә үскән яшь, кечкенә үсентеләргә типкәләп 
алды... 

— Рәхмәт, братан! — дигән булды агач төбендә эшен бетереп яткан 
Альфред 

— Ни өчен? 
— Сыйладың... 
Альфреднын сөйләвендә киная юк түгел иде, билгеле, ул рәхмәтен ничектер 

төрттереп, астыртын рәвешле әйтте. Нариман инде монда үзенең артык кеше 
икәнен аңлап, тизрәк китәргә ашыкты. Ләкин аны Хамисның бер төртке сүзе 
туктатты һәм шул сүзе белән ул Нариманны бик нык кечерәйтеп, мыскыл 
итеп әйтте кебек: 

— Курыктың, а, друган, куркып сыйладың' 
— Минме!? 
— Да... син... по ходу... 
— Әгәр курыксам, поезддан да чыкмаган булыр идем... 
—Курыктын' — дип каныкты Хамис. — Авылында герой булып йөрдең, ә 

монда... ыштаныңа җибәрдек! 
— Кабатла! — дип кычкырды аңа Нариман. 
— Нәрсә? 
— Сүзеңне кабатла! 

Шулчак Хамис ветровка кесәсеннән пычак тартып чыгарды. Вакыйгалар 
зурга китүдән курыкхан Альфред Хамисны бу эшеннән туктатмакчы булды, 
п 



ләкин тегесе аны тыңларга теләмәде пычак күтәреп. Нариманга ташланды 
Ләкин Нариман ла куркып калмады — ыжгырып. Хамиска каршы китте 
Ярсыган чагында Нариманның теләсә кемне ботарлап атканын яхшы белгән 
Хамис, шүрләп, арты белән артка чигенде 

— Лады... пошутили, квапп 
Дошманының К) плна пычак тотын та. коралсыз кеше алдында куркып 

калганын күргән Нариман, мыскыллы елмаеп, анар кул селтәде дә. борылып, 
перронга таба китте Сизде ул. сизде теге бәдбәхетнең артыннан Йөгереп 
ки IJ.HIL-H. бик яхшы сизде! Аяк астында черегән, корыган яфракларның 
[пыштырдаганына хәтле ишетте, ләкин борылып, саклану чарасын куры 
очрашу шулай жлнелчә генә үтеп китәр, бу бәдбәхет явы иик кы пырга кыймас 
am уй [вды ул... 

Аркага тимер калак белән суккан кебек булды — пычак тәнне ярып кер к 
Бик иләмсез каты авырту тойган Нариманнын күл аллары караңгыланып китте. 
күз алдында ап-ак очкыннар уйнал ы. кечкенә комеш тайның \к маңгайның 
кушаяклап җөйләр буйлап чабып үткәнен к̂ пем калды \ннаи 
аңын жуйды 

Ул оч көннән сип гына анына килде. Ул үзенә хастахаиада операция 
ясаганнарын белми дә, сизми дә калды Кан эчендә нтк.ш Нариманны 
перрондагы пассажирлар күреп алганнар «Ашыгыч ярдәм» иашинасы 
вакытында килеп жи1к..н бәхетенә ул Казан вокзалы тиресен 
бу п.ш Шактый кан югалткан Нариман искитмәле v ип исән калды 

Ул уянганда янын каршында әнисе Хадимә һем палатаның бер 
боегып Динәсе утыра иле Авыр) уянгач азрак аңына ки t m б\ ш 
кауталанышырга готындылар Каяндыр ав квлатлы шәфкать гуташы втылыл 
керле vi авыруга куелган системаны горлечә гарткадаи гоытеры ГОТЫНДЫ 
Аннан габиблар жыеллы Алар авыруның яман Бе т и үзара ня кр cefl i en. 
Нариманга уңышлар тел [влатадаи чыгып кипе ыр Me пәрхсиаи ми бушап 
калган бүлмәдә әнисе бс ми катыны гына утырып к.> 

— Жә. улым нихәл хәлең' — дип сорады кайгы ым к\ i ашыөрен сыгып 
гуйган анасы Кала якларынасирвк йөргән һаман вв пц 
күнеккән инде шактый олыгаеп барган анасы калага барырга 6j иач әзрәк 
киенгән ясанган, һәм шуның бәрабәрен» барюоааәр иатурланып га киткән 
иле 

- Нариман' Нариман' lllai ПЛЫН ЯШСрӘ .LIM.II.IH ДИНӘ чапан ИреяНЫНа 
кучвП утырды һәм лнын к\ 1ыннан АЗЛЫ Нариман Динәиеи к\ 1ЫН ЧИП 
лиы бөтен юй күрмәмешкә сабынггы Хатын анлаяы Нарныаннын ви 
рәнҗеше <">пк гө гаранте киткән иде... 

— Менә әни типик typ авырлык белән генә пдәштс 
КайТЫрГа лип чыккан илем 

— Ие. улым. ис 
— ... кашып КИТӘ л IM.I [ЫМ 
— Катырсын \ П.1М катырсын герелеп бетүгә ,к лныил кайтырсың, 

рәхө1 юнеп гуган нигезендә яшәрсен 
Хәлимә сөй юна свйлвнв кырын күз белән генә килен ягына кар 

Явдст ки ,ен ипчек уй и.ш мичек карый .и\\-т б> (л/злөренәГ? Ә ки ген 1ӨШМИ 
чөнки! [үзенең! кЯенбелө каенанасыняәйтсә шунарризабз 1ыщ 
б) мае иде ю > i анвнын сүзләрендә хаклык барлыгын сизә Нариман калага 
китсә м кала кешесе була аямады уяваявш ә кала аны кабул итмәде Шунын 
аркасында ул гур җәфалар күрде шеилыклар кячерде Ә бәлкем кә<| 
ибөрергвдер аны ирелтаН Китсен әгәр м а т л ы яшисе княа икви китсен 

http://lim.ii.ih


яшәсен шунда. Динә лә үлмәс, ничек тә яшәр әле! Матурлыгы, җитешлеге бар. 
ялгызы калмас, әлбәттә! Шулаен шулай да. ләкин нинди хатынның яраткан 
ирен иреккә чыгарасы, чит кешегә бүләк итәсе килсен икән?! Әйтүе, уйлавы 
гына жинел, в булганны югалтасы, кулдан ычкындырасы килми бер дә... 

Авыру Нариман исә анасы янында, иркәләнеп, бала сыманрак кыланды: 

— Әни. алып кит мине моннан 
— Ярый. улым. ярый 
— Калдырма мине монда... 
— Юк. улым. калдырмам 

18 

Хастаханәләп чыккач, аны авылга кайтардылар Авыл һавасы ана яхшы 
тәэсир итте: сәламәтлеге күзгә күренеп алга китте Баласының авылга кайтып. 
туган оенлә яшәгәненә сөенгән ана аның янында чабып, биеп кенә йорде. 
Улына, ул ни теләсә, шуны ашатты, шуны эчертте. Бөтенләй аягына баскач. 
Нариман буага төшеп су коенды, көн аралаш мунча чабынды Авыруыннан 
терелгән арада ул авылда бик күп кешеләр белән очрашты. Аны киләчәктә 
колхозның язышлы борчый иде. Чөнки ул авылда калачак, ул шуип.шла 
яшәячәк, хезмәт итәчәк. Бармы бу колхозның киләчәге, юкмы? Аны менә шул 
нәрсә бик нык борчый иде. 

Аларның колхозы районда ин көчле колхозларның берсе, моннан ике-
өч ел элек кенә ул әле миллионер булып санала иде. Аны шул дәрәҗәгә 
элеккеге колхоз рәисе Кадыйр абзый күтәрде. Революциягә хәтле туган. 
I срман сугышында атасын югалтып, яшьли ятим калган, егерме беренче елгы 
| i И.1К иманнарын күргән, колхозлашу, репрессияләр чорын узган, нахакка 

CJ [ һем гөрма юлларын таптаган, немец-фашистларына каршы фронтта 
сугышкан, берничә мәртәбә яраланган, орден-медальләр алган Кадыйр абзый 
хәзерге кондә лаеклы ялга чыккан иде. Әйе. үзенең тормышы турында (үзе 
әйтмеш ни -Мин ин гад заманда яшәдем!. — дип әйтергә хакы бар иде анын. 
Егерме беренче елгы ачлык елларында ничек итеп исән кала алганлыгына ул 
әле дә ышанып бетә алмый Анын уемча, моңа совет властеның азык-төлек 
отрядлары (прсиразверстка) .аепле булды. Мылтыклы адәмнәр, ойдән-ойгә 
Кереп амбарларны базларны, сайгакларны актардылар. Запаска калдырылган 
аш 1ЫКНЫ каерып алдылар. Ул елны жәй дә бик коры килде. Август аена хәтле. 

* » " " ' гаым-тенюм булмаганлыктан. басудагы игеннәр дә көйде. Шуннан 
соң. яңгыр ишелеп яугач, алабута үләне котырып үсте. Аны кем җыйды - шул 
исән калды Ачлык коры сөяккә калдыргач, ашарга алабута оны да булмагач 
заманалар яхшырганчы авылдан югалып торуны хәерлегә санап, кайберәүләр 
атларыңа утырып. Себер ятына таба кузгалдылар. Күрше Бишмунча авылында 
I абдуллажан бай йортында приют ачылды. Әти-әнисез калган ятимнәрне шунда 
урнаштырдылар Кадыйр абзыйның әнисе Сәрбижиһан азарга нәрсә бар шуны 
истереп торды Аерым йортта аеруча хәлсезләрне ашатуны оештырдылар 
Зтләрне. мәчеләрне суеп ашадылар. Күрше Бишбалта авылында берәү ике 
баласын ашаган икән. дигән сүзләр дә таралды. Бераздан авылга Америка 
паегы да килеп җитте. Кофе. какао тараттылар Бары тик егерме дүртенче 
елда. дәүләт тараткан тарыны чәчеп, анын мул уңышын тегермәндә ярмага, 
онга әйләндергәч кенә. хатык. ниһаять, боткалы, кыстыбыйлы, ипиле булды 
> i вакытта җан башына бер ярым гектар җир туры килде. Алар гаиләдә сигез 
кеше иделәр Ләмгысына унике гектар җирләре бар. Басу. арбаш ат белән иор, 
очен юл калдырылып, ел саен бүленә. Гадәттә, бер кардада - атты хуҗалык 
һәр кишәрлекнен үз тамгасы Аларныкы - озынча алка Аны көрәк белен 



җир оеп ясыйлар. Ул шәһәр урамын күрсәткән язу сыман, ерактан күренеп, 
алаштырмас маяк кебек, кишәрлеккә әллә каян ук чакырып тора. Җирләр ат 
белән сукаланды Әле балигь булырга ла өлгермәгән яшь егет немецларның 
«Зннгер» ширкәтеннән алынган оч көпчәкле сабаны белән төшкә хәтле утыз. 
аннары утыз оч сутый чәйланны сөреп чыга торган иле Әйе, б) казерге 
колхозчылар сымак ленке-садынкы йөрү түгел инде. бу чын хезмәт иле' 

Кадыйр абзыйга утызынчы елларда колхозлар оештырып йөрергә дә туры 
килде Егерме тугызынчы елнын ахырында волостьтан килгән вәкилләр -Син 
колхозга керәсенме, юкмы?!» — дип авыл халкыннан сорап тормадылар Һер 
ВОЛОСТЬ (>әкиде: «Йоз процент колхозчы булчаса. мин Бишкутдән китмим'* — 
дигән таләп куйды Бишкүлдәул вакыт бик зур аерыч хуҗалык булган, Миңлебай 
Фарукшин хуҗалыгы Волость вәкиле тарафыннан әнә ш\нлыи катгый пмплц) 
булуга да карамастан. Миңлебай хуҗалыгы гаризага ичза сырларга ашыкмады 
Шуннан ул яшәгән оигә «Парти юн* кушамат ш Гайфетдин абзыйны жибвр с я» 
Ул гутаны Миңлебай белән кун сөйләшеп гормады к> шннан кысып готын 
кулны көчләп куйдырды Бераздан мәҗбүри төстә катхоз оешгырх па 
Мәскәү тарафыннан тәнкыйтьләнгәч, дилбегә әзрәк бушады бушанып ПЬны 
гына көткәндәй, оч авылны берләштергән колхоз тарала ВЯ баптШМШ Икс йвэ 
ун Йортның илле бише генә күчәк хуҗалыкта калды Алары ла ИЩЖ ничек 

эшкәртергә белмәүче атсызлар һәм кулаклыкта гаепләнүдән шикләнүче берничә 
баш герлекле •байлар» иде Шунысы кызганыч, колеядан чытучыларны кекүькл 
барыбер тынычлыкта калдырмады Хөкүмәт нишләде' Аерым кужмыкларнын 
амбарларыннан икмәкне җыя башладылар I колхозчыларга кагылмадылар 
Шуннан бвтен кеше диярлек япадан колхоиа кереп бетте Ш\ ми Итеп 
барсың да ӨкерТОНЛӨЛ алладылар БИДП И КО РШЗГВ ЮрМвүЧС Пр В) Kfl 
Башкаларга сабак булсын дип. андыйларны авылда аяшмфмалыдар 
«кулак» кушаматы гагып, барсын л-> чнтшсарлв вр Икс n i гагерыам кузпсы 
Каене] иш Хвстиев [егерменчеЭкран ИЬтагвҗ жнржюиртап ввэмвл шук-чын 
крестьян, колхо(.ташуга каршы үзсүэен ВЙПрГОбвТЬШЧЫ ШГЫ КИТКВЯ Вв DOKMB1 
Гимерханов, аты булмаган кешеләрнең аэфләрен алым ашар 
аренда хакы гүләүче Сафиулла Свйфуллин, анын башка чыккан j ш Хафиз) • ш 
coaei көкүмөте гарафыннан шулай аврлаклвнделвр Шинельле галәфшм 
вәкилләр алармы кичтән кисәтеп куйдылар, юлга AJMәрлекратоашын ВВЯ ПШ 
кием-салымнарын җыйдырып, иртән ai.iapi.in ^нккреп • ЫП ЧЫГЫП китте пр 
Лш \op.K,»HN,ipi.iii ялкаулардан кала башкалар алар бв иш его шшуны бик авыр 
кичерделәр Чонки \ i киткән кешеләрнең барсы ы БнШКЦ [ЯВЫ ваШНННУНГШ 
ШЮӨЯрЛӨре II и Viapiil-lH ВВЫ l.ia ВШВСВНДВ 0 йомшак \рыша ягын гУНГаНЧЫ 
Йокларлык iuKi.iiupi.i о булмады \лар чын явзып вателвре нае Гирларе 
тамганчы, куллары яргаланып бота кяэмап иттеләр Болармы халык • 
кимергән к) шк шр эт ввгтерп кемнен намусы аэгтер икән? i 1 кеч юр 
..шкап малларыннан ирекле рәвештә баш гартырп пламәгеч налла| 
кар астына яшергәч, аларны сыйнфый дошманта ввшвндерлв вя куй D • 
Әшәке кабахвп «ман! S • вакытта акыллы квшенан ааыэын п птыры 
Hii.Hi.iH ачканнарны син ю «кулак гегермәненә cj салучыга өйшнавк- эт 
шундук кулга ала гордылар Күпме янчан крестьян чын вир кужалары вив 
ш\ ми чи! ЖНр Юрга оемы ii.ui ЮЛ И харап б) ШЫЛвр 

Кадыйр .^^" үэе коммунист кеше б) юа и коммунист шрны биг, 
бек-рми и 1С 1.ИПС1С анын урынла бик ачылып СӨЙЛВрГа ярамый ИИШМ 
совст системасын өнел бетерме^ барыбер unci., яде .шарм Нариманга 
чыбык очы гына б) юа ш агасы япаннан гуган тешле кеше иде j 1 Калага 

К И Т К Ө Н 1Ә ю кал каЙТКаНДа |В> I ашый ЯЛЫН» керен, алын юл әхвәл имми 
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белмичә салмый торган иде. Абзый да тырыш егетне үзенчә якын итә. керсә, 
карчыгыннан табын әзерләтеп. кунак итеп чыгара иде. Бу юлы исә. Нариман 
хастаханәдә ятып чыкканнан сон. ул үзе анын янына килде Чәй артында колхоз 
гурыщщ сөйләшеп алдылар Нариманның авылга кайтырга теләгәнен ишеткәч. 
абзый бераз сәерсенеп калды. Кадыйр абзый хәзер колхозны мактарга тотыныр. 
кайт. энекәш, һичшиксез авылда кат. дип өндәр төсле тоелган иде ана Ләкин 
абзый аны шаккатырды, ул сүзен бөтенләй икенче төрле сукалый башлады һәм 
киләчәктә колхозларның яши алу-алмаулары на шик салды... 

— Мин бит элек сәүдәгәр идем. сельпода хезмәт иттем. — диде ул. — Менә 
шул партия хуҗалары көчләп китереп тыктылар мине шушы колхозга. Синең 
лә. барып \рнашкан җиреңне ташлап, кире колхозга кайтуыңны бик артык 
хупламыйм мин. энекәш! 

— Тугани абый. минем кайтуыма син сөенгәнсең дип уйлаган идем тагын 
Колхозны яратмавыңны да аңлап бетермәдем? 

— Синнән сүз чыкмый, улым. шуңа күрә дә мин сиңа курыкмыйча сүли алам. 
Колхозны аны халык түгел, ә дәүләт уйлап чыгарды. Дәүләткә крестьяннарны 
иң элек кулда тотарга кирәк иле Ярлы-ябагайны гына түгел, ә чың тир түгеп 
хезмәт итүчеләрне. Ләкин дәүләт җитәкчелеге бик зур ялгыш җибәрде... 

— Нинди ялгыш? 

— Алар колхозлаштыруның асылына, төбенә төшеп фикерли алмадылар 
Ә моның нигезендә, әзрәк уйлансаң, бик зур бер каршылык ята. Аның асылы 
«минеке» һәм «безнеке- дигән төшенчәләргә барып тоташа Тормыш раслаганча. 
сыинвке бетми, җимерелми. «Безнеке» исә югала һәм ватыла 

— Бигүк аңлап бетермим әле мин сине. тугани абый! — диде үзенен берни 
дә аңламаганына ояла башлаган Нариман. 

— Аңлатам, әгәр лә андамасан. Мәсәлән, авылда бер кешенең сыеры 
үлсә. моның турында бөтен авыл халкы сүли. Ә менә колхоз фермасындагы 
герлекләрнең, күпләп үләт базына китүенә беркемнең дә исе к и т м и , 
шулаймы1'' 

— Шулай 

— Әйтерсең, ул шулай булырга тиеш! Менә мисалга бәрәңге бакчасын гына 
алыйк Шәхси хуҗалыкның егерме биш сутыйлы җиреннән чыккан уңыш анын 
хуҗасына да. мал-туарына да. каладагы туганнарына да җитә. Әгәр өч бакчаны 
берләштереп, аны өч кешегә беркетеп «безнеке» ясасаң, ышанып әйтә алам. 
•шкная а к шул хәтле уңыш! Моңда төп хикмәт җирнең «минеке» дигән хуҗасы 
6j гуында Чонки ул маллар астыннан чыккан тиресне черетеп, шуны ашлама 
итеп. ел саен кишәрлегенә тарата. Монда абзар — җиргә, җир абзарга эшли. Ә 
колхозда'1 Ферма тирескә күмелсә күмелә, әмма мондый әйләнеш ясалмый 

— Сәбәбе нидән, тугани абый? 

— Сәбәбе бик гади: «минеке» дигән хис булмагач, гомумигә исе китми кешенең. 
Шуңар күрә дә крестьян психологиясен кичекмәстән дәвалау сорала: җиргә дача-
бакча хуҗалары кебек эшкуарларны яңадан кайтарырга кирәк булыр 

— Тугани абый. мин сине ботенләи аңламыйм... 
— Нәрсә аңламыйсын? 
— Колхозны бетерергә дисеңме? 

— Хе! - дип елмайды карт төлке. - Син бик шаулама, яме. хәер. синнән сүз 
чыкмын шуңар сиңа сүлим дә. Гомер буе куркып яшәдек, колхоз рәисе булганда 
ла өстән шикаять язып үтерделәр. Кемнәр генә язмады, хәтта туганнарга хәтле 
язды Берсе, безнен рәис «хором»да яши дип шикаять язгач, өйне килеп санап-
үлчәп киттеләр. Бу илдә чын хезмәт белән яшәүчене күралмыйлар, күрәсен, 
иле үк шундый, ахрысы 



ТЛШ КЛЛАДЛ M i l l КАЛА 

— Туганн абый 
— Нәрсә. энекәш 9 

— Син сорауга җавап бирмәден бит 
— Нинди сорау иле ул. кабатла91 

— Колхозлар турында. 
— Ә... әйе шунсыз булмый, т е к ә ш Чөнки колхозда берәутәр ннмонс 

җигелеп тартканда, икенчеләре арттан сөйрәлә Гомуми күчтән алучы бик күп. 
тик салучы гына юк 

— Нәрсә, киләчәктә колхопар бетәр иңсенме? 
— Шунар таба бара. энекәш, шунар таба Ләкин колхозлар бетсә лә. 

авыл бетмәс инде ул Авыл бетү татар очен тагын па аяныч хәл Урыс 
ул кая да урыс. калада да урыс. салала ла Авызны бетерергә вр 
ч о н к и авыл бетсә милләт тә бетә Колхозлар яшәсен, без хәзер ко КОЭСЫ i 
яши алмыйбыз, без шуна ияләштек Менә синен кебек тырыш ир-
егетлөр булганда колхозы да. авылы да бетми әле анын. бетми, канишне 
Әгәр дә кайтырга уйлагансын икән. син кайт мекаш, к и п 
акылыңны 

19 
Күнел дигән нәрсә бер сүрелгәч, сүрелә икән 8 ералар бер 

икән шул Нариман, терелеп беткәч, берничә гапкыр калага катыны янына 
барып карады Л,*кин катынын инде иркә гот кочаклап йоклый .1 т • 
авыл мужигы, чын крестьян булып гарбия юнган гомер юк ю i шиты 
жефетен. яратудан битәр, уэенен ми iKI- итеп санагви хатынын Нарим 
үз итә һәм анын хыянәтен берничек та кичер.» алмады Ярты 
аерылыштылар V.i бөтенләйгә авылга кайтты а Динә ка 
ниһаять, үз теләгенә иреште. Динәсе лә анын геләге белей килеште \нын 
авылдаш дуслары Һади белей (иннур һлмагур да инде өйләнеп пни I i.i 
төпләнеп калдылар Алар икесе лә урыл-жыю вакытында ындырда к а н иш 
икмәк чистартырга кайткан кызларны алып кал шлар Дөресрәге в ор башка 
районнан килгән авыл кы tлары иле а «ВОЛ (ШУНДЯ хеэмәп 
.ihi.i ма ярдәм т и е н н ә н жибәр ле i ; M l " | К Л ҺӘМ кы uapia |\р рвХМӘ1 чонки a lap 
колхозга гына ярдәм игеп калмады lap ә Һа ш белән МННур 1имагурнЫ |Я 
П,1\П 1С 111 if 1әр 

Кала бе юн ике ара и йөргән арала Нариман гимер юл вокзалы перронын U 
Шөмсыгаяннын улы Минненазыймны да очратты. Дустын әле ю м юрләр 
йортында ята дип \и гаган Нариман бик каты ялгышкан икән бит! Башта \ i 
Назыймны ганымыйча горды, явы кузена күренә юл кенә уйлады Чаапси 
кайчандыр кеше үтереп шундый җинаять кылган кешене кабат иректә күрермен 
дип анын U'H.I I.I кереп карамалы Дөрес икте ч Назыймны гүп i а Назыйм 
. т ы ганып аллы Ганымас гык б) вып > «төргән \ * Матур кепка ио т ы й квчтүм 
киеп куйган Кунсле дә, кәефе да күте атлашып 

күрештеләр. 
— Син канла ю н х.нер' шп юра ш an ip ian Нариман 

i вбер ы 
Пичек парын ЧЫКТЫН КИ (Я ' 

— Олы апам *ЛСЫ Q апам ш\ила КИЯ] П НофгьТв мни КЯ 
— ТвГеННвИ ипчек КОТЫ I.I ЯЛ П.П1' 

к о п а н ы м ә и ш ә ко И.1 вал ai tap явы i ш ш к е н щ юрга саный tap 
ахрысы узлөрвн бик та акыллы шп уйлыйлар! Ө беэляш ю акыллы -• 
кеше юк б) юн\.>\ щ Кирәк икән у i \нсш п сү я т яя э т ә . кирәк икән башын 



жүләргә дә сала белә Кыстати... бөтен жүнле, акыллы кеше авылдан чыккан, 
авыл үстерә баһадирларны, авыл..- Ә син кая? 

— Мин Динәдән аерылдым, авылга кайтам... бөтенләйгә... 
— Син кайта тор. бер биш-алты елдан мин үзем дә кайтып җитәм, менә 

әйтте диярсең! Атам нигезенә яна йорт салып куям! Менә бераз гына акча 
эшләп алыйм, ә Себердә әйбәт түлиләр, туган, яхшы түлиләр... 

Шулай итеп, Назыйм Себер якларына китеп барды, ә Нариман авылга 
әйләнеп кайтты. Әни янында булырмын, яраткан тракторымда хезмәт итәрмен, 
дип, авылына шатланып, сөенеп кайткан Нариманның бераздан кабат әче поша 
башлады. Кайчандыр яраткан хатыны белән яшәгән, хатын назына өйрәнгән 
һәм инде хәзер аерылган буйдак дәрәҗәсендә йөргән егетнең күңеле барыбер 
китек калды. Әнә шул эч пошуын басар өчен, күңел китеклегеннән арыныр 
өчен Нариман да, бик күпләрнең ачы язмышын кабатлагандай, әкренләп эчүгә 
сабышты Улы өчен ут йоткан һәм аны кабат өйләндерергә хыялланган Хәлимә 
әлеге читен хәлдән чыгу юлың эзләде. Әйе, авылда кызлар азая, ләкин ел 
саен барсы да китеп бетми, калганы кала. Нариманны димләргә тотындылар. 
Димчесе дә, өйләндерүчесе дә Хәлимә үзе булды. Бик күп кызларны тәкъдим 
иттеләр ана. ләкин егет кире бетеп, һаман да үз турысын сукалады. «Яратмыйча 
өйләнә алмыйм, әни. аңла!». Бу бәргәләнүләр шактый озакка сузылды. Ләкин 
Динәнең янә кияүгә чыгып, бергә яшәгән фатирга чит кеше кайтарып утыртуын 
ишеткәч үк, Нариман күрше урамдагы Кәримә апаларның Зөмәрәсенә әнисен 
яучы итеп җибәрде. Үзе бармады, үзе кырыйда калды. Әнисе Хәлимә Зөмәрәнең 
йөрәк белән чирле икәнен, аның «группа.да утырганын белә иде. Әнисе: 
«Нишлисең син, улым, син бит аны яратмыйсың!? - дигәч, җавабында улы: 
<• Бу дөньяда хет бер кешене булса да бәхетле итәрмен!» - диде Укуны бетергәч, 
әнисе янында авылда калган, авыру сәбәпле, җиңел эштә генә йөргән Зөмәрә 
тәкъдим ясалуга ук, аңар йөгереп чыкмады. Кыз (үзенә күрә түгел!) шактый 
тәкәббер, нәзберек булып чыкты. Ә бу үҗәтлек егеттә кызга карата ачу түгел 
ниндидер кызыксыну хисе дә уятты. Ул үзе берничә мәртәбә кызнын өенә 
тоште Яп-ябык, арык кыз, ни арты, ни яны, ә үзен менә ничек зур итен куя' 
Ин элек кыз: «Мина кызганудан гына өйләнергә булсан, вакытың әрәм итеп 
йөрмә!» - дигән таләп куйды. Ә егет җавабында: «Яратам, дип әйтә алмыйм 
әмма терәген, тугры ирен булырга ант итәм!» - дигәч, кыз эреде дә тоште һәм 
бер-ике көннән ризалыгын да бирде. Әллә ни зурдан купмадылар, комсомол 
туе гына ясадылар Ә ярату соңыннан килде: ни арты, ни яны юк кыз кияүгә 
чыгуга ук, кинәт кенә чибәрләнеп, тулып китте, йөзгә дә матурайды. Ни гаҗәп 
төрле кунакларда, мәҗлесләрдә бөтен кешенең күзе Зөмәрәдә була торган иде 
Тышкы матурлык кына аз, эчке ягы да бәһале бит аның. Ә яшь хатынның 
күңеле чиста һәм ул хискә дә бай иде. Хатын башта кь,з бала тапты, ләкин ул 
өч ай да тормады, үлде. Күз тигән, диделәр. Табиблар ана бүтән бала тапмаска 
кинәш бирсәләр дә, хатыны беркемне дә тыңламады, тап-таза ир бала тапты 
Аңа Инсаф дип исем куштылар. 

үсеп ж и т к ә ч Н к и Ө М Ә Р Ә Н е Н ¥ Т Н б И К а " Ы Р К И Ч е Р Д е - Т ° Р М 1 ҷ Р Р^әнеп, Инсаф 
t „ 1 7 Ч Ы К Т Ы У а Я Н Ы Ч "ӘЛ- Т а б И б Л а р *ҷнынын "зын гомерл 

п Г к е н ә Т , ш К Ү П Т Ә Н Н Ә Н Ә Й Г ' а Ш , а Т Ы П ҷЩеЛӘР' ҷк Нариманның „она 
Z S 1 , v " К И Л М М е - Ә Л е Г е Н Ә Я Х Ш Ы х э л е - ә л = ҷ э «ҷ? Гел шул 

6 ө Z , б е т е ҷ Т " " " " " ^ ^ ^ " Ч ҷ ҷ сон, Зөмәрә 
бөтенләй бетереште Нариман шулай итеп ике газиз кешесен югалтты хатынын 
җирләп кайтканда, малае Инсаф инде икенче ел төрмәдә утыраТде 



ИКЕНЧЕ КИСӘК 

Туган нигез 

1 
Туган нигез... 
Ой ябык: тәрәзәләре кадакланган Ян-яклары ашалган имән ишеккн 1УВ 

амбар йозагы эленгән Өй вчене шыксыз карангылык ингән Әйтерсенлә чонла 
тормыш (вакыт) туктап калган Тик ни гажәп. озак еллар кеше яшәмәгән йортта 
гажвеп чисталык u пөхтәлек некем сера Вер гена әйбердә чәч тә баш ятмый 
миче акшарланган, остәл ое юре сөртелгән, т^пак савытлар юылган Тугай йорт. 
гуган нигез бүген вне шундый шлагта гүя, уя хуҗасын ката кебек 

Тынлык. Монсу тынлык 
Каяндыр адашын кергән канатлы (нькәк. бик каты гына ПГТГЯЛОЛ ӨСТвЛ 

тирәсендә очып аллы да кабап ГЫНЫП КАЛДЫ <> КГС тынлыкта нинлидер серле 
пышылдаулар — йорт ияләренең ^ iapa >нләш> i**po иә сои.ыш> мре иш 
алды 

КИНӘТ! Ах. шул КИНӘТ] Агач ЧЫр1 ian СЫНГШ кискен каты тавыш ншсте I к 
Кемдер гыштатәрәзәгә кадакланган агач такталарны каерып пиилады һәм герөэв 
ачылып КИТТС Ой ИЮНӘ кояш яктысы бөреп керле аЙГВ нур ипле Ниһаять. 
нигез уянды, терелде һәм ул үз горыышы бе юн яши башлады «Исәнме гуган 
йорт!» 

Аркасына биштәр аскан Инсафнын гөрөэәаша кереп беренче тв каи 
сүзе вна шул бул ш Аны гуган Йортыннан башка беркем ю ншетмадс чөнки 
бу өйдә ул влегө үзе генә иде Әллә кайтам - аллө flopi ияләре гаяга ки им 
Һәр 1.1рлф1.ш бер.ыч б\.п.щ -Исән мс II с и ме м сан не * пнгөн сүзләр 
ша jjiap нш ыралы 1>ишт.)р K.ip.ni.i 1 пск-нә очты Инсаф өствл встенда портам 

дәү калай ч.ишекне к\ II.IH.I ВЛЫП ВКЫН капкачын ачты ( \ бармы ' N i бик нык 
сусаган, көйрәгән иле Башта ул суны чвйнекнен борыныннан гына ишәкче 
булды Аннан юпм уйлап аны урынына куйды Бер учка кыелган хмлөк 
төсендәге вак чәшкеләрне гиз гиз гена встал өстене геэеп чыкты Бер, икс 
оч II 1\ лармын li.ipK.niL ы и.i KI.IJ4.IL и I К81 К ПШЫТЫҖ е> C.LIIJII ЧЫКТЫ 

- Исәнме. әнк.нГ Ие.нпк .нк.иГ 

Авазлар, ир л\ һәм катын кыз гавышм бел шратлашыл ана 
кабатланды 

— Исәнме, улым Исәнме j лш Кайттыммы 
Инсаф барлык ч көләргә дә салынган суларны wen 

i или.! урындыкка утырды Учлары бе юн шнгай гнр юрея сөртеп башын 
аска иле һәм гын i ыиа е ш ш 

Исәнмесе i во арым 
— Исәнме исәнме! иеште Ropi ияләр! 
— Кайттым в сез юк 

Без юк, юк иештеләр алар а син бар бар 
— Юк!!! 
Инсаф бар көченә йодрыгы бе юн өстөлге китереп сукты Өствл врсе исснел 

куйды Бераздан өйн< гагым II.IHH.IK камал алды Erei кунелеи авыр уйлар 
биләде Ниһаять шы гермяш лгардыдар Унике ел биргәннәр и 
е .ми утырды Ай 1С ел киде гомер кебек j i! Ниһаять j i иреи i 
азатлык аны нигәдер сөендермәде . 'икс » анисе дв кж икесе дә күптән 
мәрхүм Шып шыр әйга кайтып утырды ул, шыл шыр вйгө! Олы юлдан 
поимка I утырып кайткан em соңыннан гөшег квлыл соңгы ун чакрымын 
кән) юп кенә гөпи ю к Нигәдер анын кеше юргө күренәсе килмәде һәм ул үзе 

http://li.ipK.niL
http://ki.ij4.il
http://ii.ihh.ik


дә кешеләрне күрергә теләмәде Чөнки шактый гомер үткән: авыл аңардан һәм 
ул ла авылдан читләшкән иде. Арыганлык үзен нык сиздерде. Инсаф башын 
өстәлгә куйган килеш, изрәп йокыга китте 

Шулчак кемдер тышта ишек йозагын каерды. Егет тиз генә сикереп торды, 
ләкин нилер уйлап, кире урынына утырды. Яман төрле авазлар чыгарып, бик 
i\p авырлык белән генә өй ишеге ачылды. Ишектән, бертуктаусыз йөтквра 
йөткерә, кемдер атлап керде. Инсаф ул якка борылып та карамады. Ул болай 
да алын кем икәнен аңлады. Б\ анын дәү әнисе Кәримә апай иде. Ул ишек 
йозагын өйгә хәтле үк күтәреп кергән, чөнки ачкыч йозакка кереп калган, ә 
\ i шуны кире чыгара алмыйча интегә иде... 

—Кулым! — дип зарланды ул. — Шушы йозак тәресен! Газаплый да суң 
инде алай да! 

Шулчак Инсаф тамак кырып куйды. Кәримә сискәнеп шул якка 
борылды. 

— Абау! Кем син!? 
— Исәнме, дәвәни! — Егет урыныннан торып басты. Кәримә дулкынланып 

Йөрәген тотты. 
— Инсаф... улым... синмени?! 
— Мин. дәвәни. мин! 
— И... җаным». 
Инсаф дәү әнисен кочаклады. Жиде ел эчендә шактый ук киңәергә өлгергән 

әбисен ул кысып коча алмады. Бу очрашуны төрмәдән чыккан егет башкачарак 
көткән иле билгеле! Дәү әнисеннән дә якын кешесе калмады анын авылда. Ул 
Двү өнисен аркасыннан сөеп. жилкәсеннән чәбәкләде... 

— Их. дәвәни. дәвәни. әле дә ярый син бар! Исән... 
— Исән...исән...әле дә ярый Дания апаң... 
— Ни булган ана? 
—Өй янында бер чит кеше йөри дигәч, тиз генә монда чаптым. Кем белә! 

Кемнәр гене йөрми хәзер авылда! 
— Кемнәр? 
— Әллә кемнәр тавар сатучылар, чегәннәр, хулиганнар... 
— Ачуланма, дәвәни. — дип акланды онык. Ул тәрәзәне барып япты. 

— Ишектән кермәдем, тәрәзәдән кердем1 

— Нишләп сун туп-туры миңа кайтмадың!? 
— Нигәдер туп-туры шушында, үз өемә кайтып керәсем килде. Йортым 

гөрмәдө утырганда да төшләремә кереп йөдәтте... 
Оныгы төрчәгә утыргач. Кәримәгә шактый авырга туры килле. Башта йөрәк 

өянәге белән анын кызы. Инсафның анасы Зөмәрә үлеп китте. Приступ арты 
приступ - бик каты авырды кызы! Операциядән нигәдер баш тартты, соңыннан 
риза булды булуын, ләкин ясарга өлгерми калдылар. Өч елдан сон язгы ташу 
вакытында кияве Нариман батып үлде. Гомер аракы эчмәгән, авызына грамм 
хәмер капмаган кияве Зөмәрәнең үлемен күтәрә алмады, ул үлгәч, бик нык 
m e Алар бер-берсең бик нык яраттылар, алар бер ботен иделәр. Хатыны 
чарасыз авыру, ә Нариман, чәчү аппаратында кулын имгәткәннән сон. бер 
кулга гарип булып катлы. Билгеле, моңа бер хатынының үлеме генә түгел, ә 
колхозларның таркалуы, халыкның эшсез, акчасыз калуы да сәбәпче булгандыр 
Кшхознын таркалуын, анын талануын бик авыр кичерде Нариман. Авыл явызы 
Латыйп башына җитте анын. дигән сүзләр дә шактый йөрде йөрүен тәкин бу 
ә ^ У к е ш Г Г Т - Г а е б С Н С ^ т а а н М а г а н «ҷҷ яла ягудан ни^айда. Кияв 
атма ач п пк Кәримәнең. Булсын, тормыш барсын дип тырышты Булдыра 
алмагач, пар канаты сыңгач. сүнде бахыр. Ире үлгәннән сон. үз өендә ялгызы 



гына гомер кичергән Кәримә кызы белән киявенен йортын да ташламады, атна 
саен килеп Йөрде, җыештыргандай итте. үзенчә каралы Өн эчендә чынлап та 
гөртипиде Аллага шөкер, инде ниһаять, оныгы да кайтты У л к а й т а ч 
әйга гагын да ямь керер, иншалла! Инсаф дәу әнисенен тырышлың. 
бөясен бирде, әмма Х и с е н е ң тәрәзәләрне такта белән кактырып яптыруын 
гына ошатмады. Тәрәзәләре кадакланган йортны күргәч үк, янын йөрәге ошеп 
китте К е ш е н е ң күзен бәйләгән кебек инде бу Борылып кире китердәя б) 1ДЫ 
ЛӘКИН (Дәү әнисе әйткәнчә) кактырмыйча да б) 1мыи яшьләр бик өре 
иясез йорттан нәҗесле урын ясарга да ч ө ч к и н н ә р Бол ай п инде әнә бер 
гөрәзөне ватыл киткәннәр 

— Улым. сругын бик зур иле ләбаса' ИртарвК чыгардылармыни' 
— У Д О белән чыктым 
— Нәстә белән? 
— Условно-досрочное освобождение 
— Нөстө сун ул? 
— Тәртибем яхшы бу 1лы Шуңар күрә алданрах чыгарды шр 
— Ярар. әйбәт булган. — диде Кәрим,I ӨСТВ i ИНЫНа чүмәшеп > I Х81 К up 

гәүдәне, баскан килеш, тогын гор) хинел нәрсә гүгел ш е Җитмәсә сонгы 
вакытта аяклары, буыннары да сызлый башлады — Кайтуын турын 
дә бирмәдең? 

— М и н бит армиядән түгел, тормадан каиттыы Кеыга әйтим? Мичек кәбөр 
итим? Аннан... чыгарачакларына актык кош,, юл к ышанма нам 

— Ярар. ярар. исән сау гына әйләнеп кайттың 111 \ нар сөенергә кирәк I КХ 
атан-анан гына 

— СүЗДӨ юк Мичек купе UK б) Шр и Ю, ӨГӨРДӘМИ! !И каршы 
алса' 

Көттеләр, бик тә коттедәр алар сине' Ьашта әниен .и\\\м\ атан 
— Әйе 
— ...гүр иясе булдылар 
К ә р и м ә яшьләрнең үлемен аныр кичереп ш ю к п р е н кеше!.- күрсәтергә 

яратмый иде Елаганда да күз яшьләрен яшерен елый сөйләгендә ie сак 
кылана — кемгә сөйләгәнен белеп сөйли иле I оыуыви в л р кәсе i tape с< юн 
ш у н д ы й иделәр әзрәк к е н ә ордым бөрдемнәр каты күнеллеләр ч л ы л д а Ф я р к я 
бабаларынын нәселе атаклы нәсел иде Инсаф моны яхшы бе ю янын авыр) 
анасы да һәрчак көчле рухлы булды, беркайчан • каска небел гөшыаяг 

Ө й н е ң түр ягында, чаттарак диварда кечкендшЕ пыяла 
әнисеием. гуганнарынын фотосурәтләрс и к н г ә н Көзен кышын ягылмаган 
Йортта фотоларның күбесе capiacpia ВВвЯГерГОИ ЛвКЯНИСӨН ка наннарымнан 
la ата .шлемның йоз чалымнарын ябай ирга аварны r j пы m e n к^ i ая а л а 

китерергә б) гыр яле Ул нежь к и д е ел - i жи и е i н е н в .tH\A\i 
әнисе i ice п китеп барды Ни аяныч ул вдарны күмәргә п к а т а 

а гма in 
I пнем очен ничек борчы.паннарын Бе ЮӨН ИКӘН - 1НВННЫН! 

ВИЛ ГезеП к и п е карчык ( ИН \ lh ip ia i iH. i i i СОЯ КВрЯ КЯЙГШ I бя 
I вебен юк икәнен ба галар и бик нык сурдан ш ор калык алдын ш I 
булмаган нәрсә, нәселдә шуңар бик нык урландылар Бала кай) 
бу бала к а й г ы с ы ! Д о ш м а н ы н а и гелама якам ш у н ы ! чяан гумыштан авыр) 
булды с и н е у т ы р т к а н н а н суй в авыруы отыры ялпайде Көнгә HKCI 

п р и , гул май кояшымнын 
— Беләм' -t in я i ii-i \ i гуры 1.1 

l.e [СӨН in\ i 
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— Әтигә ни булды? 
— Анан үлгәч, атан ла бетереште. 
— Эчтемени? Гомер әтинең эчкәнең күрмәдем! 
— Ансы аның бер хәл... 

Кәримә шактый вакыт дәшмичә торды. Инсаф белә. берәр сер ирештерәсе 
килсә, ул шулай озак кына эндәшмичә тора иде. Моны чит кешегә сөйләп тә, 
аңлатып та булмый, бары тик оныгына гына ирештереп була иде. 

—Яшерен-батырын түгел, кыйнадылар а т а ң н ы ! Завфирмы булып 
эшләгәндә... 

— Кем? 
— Белсәк икән... 
— Яшермә, әйт... 
— Юк, әйтмим.. 
— Нишләп? 
— V 1 адәмнең исемен атарга да ярамый. 
— Нигә? Куркасынмы? 
— Ансы да бар 
— Ну!' 
— Гаебе исбатланмаган... 

— Ни өчен кыйнаганнар сон? Әти миңа ул турыда язмады да... 
— Атаң шундый кеше иде... 
— Шулай да... 

Кәримә сөйләргә мәжбүр булды. Нариман тракторда йөргәндә гарипләнеп, 
кул һәм беләк сеңерләрен өздергәннән соң, озак кына эшсез ятты Бераздан аны 
колхоз фермасына җитәкче итеп куйдылар. Алдау-йолдауны белмәгән, фәкать 
эш-хезматне генә сөйгән мужик бер ел эчендә таркалып барган ферманы аякка 
бастырды. Биналарга ремонт ясатып, акчасын таптырды, терлекнең баш санын 
арттыруга иреште. Сөт, ит җитештерү артты. Ш у н ы ң исәбенә колхоз яхшы 
габыш ала башлады. Ләкин колхоз барыбер мантый алмады: үзгәртеп кору чоры 
бшшангач, ул бөтенләй таралды. Нариман фермасы гына аягында нык торды. 
Бандитлар каланы гына түгел, авылларны да басып алдылар. Авылныкылар бит 
үзләре җитмәсә! Шул адәмнәр Нариманнан ярты бәягә генә ике тана килеп 
сорадылар, ә ул аларга каршы чыкты, бирмәде. Гадел кеше чөнки беркайчан 
да хәрәмгә бармады Шуннан сон аны бик каты кыйнап, таналарын урлап алып 
киттеләр. Хастаханәдә ятып чыкканнан сон, ул кабат фермага кайтмады Ул 
үзен бик начар хис итте. аңың бөтенләй яшисе килмәде. Кешеләрне яраткан, 
кешеләр белән ачылып сөйләшергә күнеккән мужик үз-үзенә кереп бикләнде, 
беркем белән аралашмас, күрешмәс булды. Шул кайгыдан Зомәрә дә чирләп 
үлеп китте Нариман язгы ташуда батып үлде. Кулсыз иде ул, бер кулы бөтенләй 
"өрми. хуҗасын тыңламый, бауга эленгән кер сыман, эленеп, салыңып кына 
тора иде. Шул кулы таза булса, исән дә каласы икән. Ул суга егылган, ә сау кулы 
аста калган, шунар күрә дә ул яр кырыннан чыгып торган юан агач тамырына 
тотынып кала алмаган... 

Л.', и „ Г Я Ү ' К""Ь Ж Ә Л Л " М Л в С У " ¥ 3 е Н Н е ! " Д И П сыкРаҷь| Кәримә. 

„ә Zl""J М И " Г а е п л е м о н а - д э в ә н и ! әҷР " И " утырмаган булсам, әни дә, әти 
дә исен калган булырлар иде! 

^ - К е м белә ннде, балам, кем белә. Язмыш инде ул, язмыш... гомер 

УЗ т у п ' ҷ " У З Г а " ' ҷК а Н Ы Н М Е Н Ә Х Э З е р Г Г С е к а д е » л е Төрмәдән чыгуга ук, 
ул туп-туры авылга кайтты, калада бер генә к ө н дә кунмады Кайчандыр 
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ТАШ КАЛАДА БАШ КАЛЛ 

бергә утырган, инде хәзер иреккә чыккан «корешдар-ы. ягъни дуслары аны 
калада калырга үгетләделәр Аны анда барсы да хөрмәт иттеләр Үзенен бер 
гаепсезгө утырганын белсә дә. Инсаф тормәдәгеләргә кирәкмәгәнгә зарланып, 
үзен кызгандырып маташмады. Терыап эләккәч үк. ул зарлану дигән цррим 
ОНЫТТЫ Юк-барны сөйләмәде, сөйләргә ярамаганны яшерә бетле К>к fM 
«сладкий» чувак түгел иде Чөнки камерадагы бай малайларына кече К|ЧВ 
белән передачалар. күчтәнәчләр ташыган кебек, ана анда андый ШрсШШр 
ташучы булмады Әнисе исән чагында килмәде түгел, килде, атасы, ара тирә. 
акча -кибәргәли торган иде. Әтисе дә. анасы да үлгәч, өч айга бер 6) КИ u 
пенсиясеннән өлеш чыгарып, дәү әнисе акча жлбәрде Перелачаны өч айга бер 
генә мәртәбә алып була. артыгын ала алмыйсын Дәү әнисе оныгы утырган 
төрмәнең кайда икәнлеген дә. калага ничек барыри ПЦЯШШШ вв Ввш> 
Передачаларны, акчаларны ана Раушаниясе китерә торган иде Ул ЮЭВр Ш 
күрше авылда гына яши. балалар бакчасында тәрбияче бу ШП ИШШ Инсафка 
егерме тугыз, кызга егерме җиде яшь Инсаф анын белән күрше ш и п к губка 
дискотекам тошкәч ганышып калган иле Юк ул Раушаниягә үлеп ташыйк 
булмады, анын аргыннан да чапмады Аларнын чын сою мөнәсәбәт ним (аая 
һәм телефон аша) Инсаф төрмәгә утыргач кына башланды 

— Авыл халкы ни сөйли, дәвәни9 

— Кем турында? 
Минем турында7 

— Начар сүләми Барсы ла сине кызгана Инсафның берНИНДИ ПМИМ Ш 
ул бары Әпти малае аркасында гына утырды, диләр Кем турында е\ ЯПМИП 
аңлыйсыңдыр, шәт!? 

— Аңлыйм Халык шулай ди алайса'' 
Чын шулай' Шулай булгач, курыкма балам, башинни ки ары күтәрен 

йор< 
Кәримә бик зур авырлык белән урыныннан к> палды Инсаф аны ПрТЫО 

ук торгызды. Әйе. дәү әнисе тактын мртайган. вуВЫЯ ЮТЯ яна аииру.ир 
да остәлгән үзенә 

— Әйдә. киттек1 

— Кая? 
— Миңа! — диде Кәримә — Чәйләп алырбыз! 
— Килермен,двваня килермен, юпквямЫӘзреквАввб) наймите' DUB 

оныгы Һәм динарда иПНГвН радионы КУШТЫ ОЭШ СӨЙЛВММ MIK.HI релЯО ИСЯ 
llll.lTT.lp ныгыр килеп СӨЙЛӨрГӨ ГОТЫНДЫ ч i Г» ГОШ ЫШИ ГКВЫШЫИ 

— Ярар реНВ кара' - дип килеште дәү әнисе - М.. |Л ШОМЖЯЫ кЧКЫЧЫ 
да шунда' ГөрвЭӨДВН иормә буын. ШОВТОО» ШЛАГЫН! 

— Ай-яй. авыр йозак! - диде ул кулына | о якны u m 1 ввма Рд ихлары 
да бу кадәр үк акыр iyie i1 

— Хәзер син хужа монда1 Гел.н-ән ниш м1 Ярар КИТПШ кичке D 
Пи шеш куеп иябвраы 

-Дәвәни1 дип ишеште ул Керииии тустешд Баяовм ипи» күчеп 

ки юрсен •>" Беанаи ей вяашш биз 

— Юк. балам, мин ут осмие ташлый алмыйм, анда минем барсы И 

кои 1&НГӨН 
- Ьерүкгмә күнетсетбу 1ачак ипи- СӨЙ ИНОерГв кеше Н КИЕ 

— Өйлән! Өй юнгәч евй i en, сөешеп гуа алмассың] 
— Кем чытар СОН мина' ГврМ» кошына" 

Чыгарлар никчыюлсыннжр Күнеленвйбвтсинен Корпусын «яхшы 
Мин үзем гене торырга нллвпвшн инее улыы һвокемге уз ее юсын Эвеге 
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аягымда йөрим, Аллага шөкер' Мина үпкәли алмыйсың: йортыгызны карадым 
Барсы ла үз урынында 

— Бер генә әйбер җитми! — дип искәртте шулчак егет 
— Нәстә? 
— Тальянны күрмим Гармунны. 
— Нәстәма j 1 сина? 
— Бер уйнап карыйсы килә 
— Борчылма, гармунын исән. югалмаган. 
— Кая сон ул? 
— Әбиеннен сандыгын ач әле! 
Сандык икенче бүлмәдә, йокы бүлмәсендә иде Ул Хәлимә әбидән калган 

иде Иске. затлы сандык. Яшьләр хәзер сандык-мандыкларга артык исләре 
китми Инсафның әнисе шушы йортка килен булып төшкәч тә, каенанасының 
сандыгын яратты, үз итте. Нариман белән өйләнешкәч, алар матур кием 
шкафлары, гарнитурлар да алдылар. Ләкин Зөмәрә шушы сандыкны башка 
әйберләп якынрак күрде, ана хыянәт итмәде. Ул кыйммәтле, затлы әйберләрне 
һәрчак шушы санлыкта саклады Чагыштырмача яшь кеше булса да, яшьли 
дөньядан китсә дә, ул хәтта (әллә сизенеп!) үзенә үлемтекләр дә әзерләп 
куйган булган һәм аларны да шушының эчендә саклаган. Үз-үзенә үлемтек 
әзерләгән кешене озак яши. диләр, тик менә әнисенең генә гомере өллөни 
озын булмады. 

Тальян гармун да шушында саклана иде Инсаф санлык капкачын зур 
авырлык белән ачты Борынына ят ис, нафталин исе килеп керде һәм ул бөтен 
бүлмәгә таралды. Ул сандыкның чатында чәчәкле солгегә торелгән гармунны 
тартып чыгарды, анын тузанын сөрткәндәй итте, тик, ни гажәп, гармунга хәтта 
ту tan да кунмаган иде. Бу тальянда анын атасы ла уинаштыргалалы, ләкин ул 
барыбер Инсаф кебек оста итеп уйнарга өйрәнә алмады... 

— Менә бит ул! — ди чиксез сөенде егет, яраткан гармунының телләренә 
баскалал — Таш сондыкта кандала сытып ятканда, авылга кайткач, рәхәтләнеп 
бер гармунда чинармын, дип хыялланган идем. Менә бит ул! Менә ул минем 
мрм\п' Әйдә. сытыйк әле шуны бер! 

N йна өйдә, — диде дәү әнисе, — авылда синнән дә яхшы уйнаучы бар 
микән хәзер" Әхмәт ы өйләнеп, авылдан китеп барды... 

— Теге гармунчы абзыймы? Кая ул хәзер? 
Калага күчте. Бер хатынга йортка кергән, диләр. 

— Их1 Шәп уйный иде! 
— Уйна, әйдә! 
— Уйнарга, дисен ипле1'' 
— Уйна, балам, уйна! Син кайткач, өйгә жан керде жаи 
Тальянын күкрәгенә кочып. Инсаф урындыкка утырды Кәримә оныгынын 

алдына кызыл төстәге жәймә китереп салды, онык гармунын шуның өстенә 
утыртып, әкрен генә уйнарга тотынды. Уен көе бераздан сон жырга күчте, егет 
җаны ми сораса, шуны уйнады һәм шуны җырлады, чөнки анын бүген күңеле 
жыр сорый иде... 

Без авылдан чыккан чакта 
Күтәрелде томаннар 
Иә кайтабыз, йә кайтмыйбыз. 
Сау булыгыз, туганнар! 
Йә кайтабыз, йә кайтмыйбыз, 
Сау булыгыз, ту-у-ганнар... 
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.:• БАШКАЛА 

2 
Көннәр ничектер бертөрле, ялыктыргыч булып узлы. Инсаф, билгеле 

кул кушырып, тик кенә утырмалы. Кул эшенә оста иле ул Әнә агач чолан 
бурадан авышкан, ул шуны урынына тарттырып, өр-яка такта белән 
чыкты Гактасын сарайдан ташы Атасы ышкылап, ясап калдырган булган 
Чолан ишегенә яна йозак мкл куйды МЧнчанын бусагалары черек иле 
аларны да алыштырды. Ике-оч көн рәттән мунча якты Гөрмадө чакта 
мунча керүләр сирәк эләгә иле. исән-сау чыккач, авылга кайтып бер мунча 
керүанып очен чиксез зур бер хыял булып тоелды Аллага шөкер, бусы лл 
Тормышка ашты! Ашау-эчү әлегә дәү әнисендә булды Аралар ерак гүте i 
ике тыкрык кына. тиз генә бара ла килә Эч пошканда ул бергә укыган 
дуслары, классташлары белән очрашкалап аллы алар белен лә аралашты 
Ниһаять ул Раушаниясе бел.HI де күреште. Күрше Багыш авылына төшеп, 
аны үзенә кунакка алып менде Кочышып, сөешен киелер инартырбыз, 
дип өметләнгән Инсаф монда да ялгышты Бигүк ачылып китәргә 
серен чишәргә яратмый горган кыз б) 1ып чыкты j 1 Әзрәк кыргыйрак 
кырысрак та иде. Жиде ел буе күрешмәгән егетен кочаклап, кысып үбәсе 
урыша ул, килүгә \к юеш чүпрәк бе юн cj т чи юкка ябышты өйнен 
гузаига, пычракка каткан идәннәрен, бусагаларын юыл чыгарды Ми 

авырга китте, ахрысы, кыз СОНрак (ул Инсафның ВНИСе кебек >к йөрәк 
авырулы иле!) әзрәк тыны кысылганын тоеп караш чатын ы йөрәк ягын 
готып, уып утырды Инсаф аны кочагына алды Раушания icapi 
башын Инсафмын муен астына тортеп, тын гына I [ныөк 
ярата еЛЫЙ, ДИМӘК, U I U I I M I I l iei ИГ) i.ui [ИП \nia.ii.i ЛӘКИН 
күнеле имле күптән сагыштан моннан туйган ана хәзерге минутта юнья 
шатлыгы, яшәү дәрте кирәк иде Ни кызганыч Раушан и i ана ә 
геләгөн нәрсәне бир,» а [мый иде 

Әбиләр чуаты. Матур көннәр гора Кояш кыздырмый гына гөннс ханны 
(ретеп кенә җылыта Шундый матур аяз көннәрнен берсен ie Инсаф сарайга 
\i ярырга [ип чыкты Шактый «чак ярды ул утынны арыды 
бик нык »чәсе килүем си ten әйгв керергә б) [ДЫ Кере 
чат киштәдән кшап.iap актарып гора нде Хуҗа кергәч ул актар] 
гуктап борылып егеткә карап куйды К)к ул башын аска иеп иреннәрен 
гурсайтмады, йөзен дә яшермәде ул коч ип ай балкып .тл карап н i 
пер елмайды Аны күргәч ук Инсафнын йөзләре яктырыл i 
\ 1 менә кем кирәк .тл' Юк аны чнбөрләрнен чибәре иш 1 • 
алай ДИП ӨЙТерГӘ НИКТӘр ГВ i ы бармый ЮКНН \ I ВЦ I КӨЛ К СӨЙЮ 
каһәр ягымлы иш менә хәзер үк кочып алып шашып үбәсе иркәлисе килә 
и [е! Озын чәч юре кара гөстө б) пан күрәсен тат j 1 иман шаукымына 
ияреп аны җирән төскә буяткан гомумән ул төсе-кыяфөте 
I., авы i кы Ч.Ш.1 охшамаган j i ^ллл кы или гартым и к ^нын канчан шр 

калада яшәгәнлеге авылга мәхбурм көлде генә кайтканлыгы алла каян 
йе генеп сизе ien юра Кайбер авы i кы [ларына син «ел о i ю нер 
буяп 1ӘКИН алар барыбер авыл кызы булып ка ; 6j чаным исә 
бөтен 1вй үзгә кеше и ю! Инсаф бе ian катын бер берсенә аш ал гына карашып 
куй ал tap аларнын ч i караш прын та бер-берсен яр 
вларда «Син минеке бил наным мин синеке бил каным!* ип язылган 

i иман н и-
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— Инсаф' — дип дәште аңа хатын. Кара, ул инде аның исемен дә белә. — Бу 
хатын синең янга ни өчен килгән, дип уйлыйсындыр инде, име? 

— Син... 
— Нәрсә? 
— Кияүдәмени? 
— Ә нишләп әле мин кияүдә булмаска тиеш ди!? 
— Димәк, ялгышмаганмын. Син килгән кеше. Хатын-кыз кинәт кенә чит 

авылга кайтып төшми Аны алып кайталар. 
— Килмешәк, димәкче буласынмы? 
— Юк, алай димим. Син минем исемне беләсең, ә мин синекен белмим. 

Исемен ничек'' 
— Белмәвен әйбәтрәк булыр... 
— Шулай да? 
— Ландыш. 
— Ландыш, син кем хатыны соң? 
— Латыйп хатыны. 
— Латыйп!17 Әпти Латыйбымы? 
— Кушаматын белмим. Фатхуллин Латыйп хатыны мин. 
— A... а... 
Инсаф агарынып китте, аның чырае качты. Нәрсә, нәрсә, ләкин шушы 

чибәр хатын авызыннан шул адәмнең исемен ишетәсе килмәгән иде аның 
Хәер, Әпти хатынына барыбер, күрәсең, аңа кем хатыны булса да килешә һәм 
беренче карашка ул Инсафка әзрәк җиңел акыллы булып күренде. 

— Ни булды1* — дип сорады Ландыш 
— Юк, берни дә юк, — дип җавап бирде Инсаф, ниятен яшерергә тырышып 

— Бар да тәртип 
— Күреп торам! — Хатын шактый сизгер җан булып чыкты 
— Нәрсә күрәсең? 
— Латыйпның исемен ишетүгә үк, чыраен коелды Дошманын мәллә? 
— Юк. дустым, — диде Инсаф, киная белән. 
— Әйт дөресен, мин туры сөйләгәнне яратам' 
— Юк, мин прусты көнләштем! 
— Нидән'1 

— Шундый чибәр, акыллы кызны Әпти малае ничек итеп каптыра алды 
икән1' Маладис Латыйп, булдырган! Башка сүзем юк! 

Инсаф чоны чын-чынлап әйтте Ләкин Ландыш аның соклануын уртаклаша 
алмады. Ул башта сүзсез калды, озак кына эндәшмичә торды. Аннан китте, 
китте беренче генә күрешкән егет кешегә барсын да ачып, сөйләп бирде. 
Ачылып сөйләде, эчендәген бушатты: туры сүзле иде ул, күрәсең, ихлас 
җанлы... 

— Чын дөресен әйтимме? 
— Әйт. 
— Бишкүлгә мин үз теләгем белән кайтмадым. Латыйп мине алдап алып 

кайтты 
— Алдап!? 
— Әйе... 

Ландыш Карасудан булып чыкты. Башта ул Алабугада укыган, аннан Казанга 
киткән. Казанда ул бергә укыган Асия исемле бер иптәш кызын очраткан Ул 
шуна кунакка кайта. Өч көн Бишкүлдә яши. Латыйп белән таныша. Ул Асиянең 
туганы булып чыга. Өченче көнне Асия каядыр югала Өйдә беркем дә калмый. 
Латыйп аны үзенә алып кайта. Җибәрми Кызны урлаган кебегрәк килеп чыга. 



Соңыннан ачыклана: Латыйп Асия белән аллан ук сөйләшеп куйган икән Ул 
Латыйпка каршы килә алмый, язмышына буйсынырга чәжбүр була 

— Менә шулай итеп чин сезнен авылла каллым' — лип нәтиҗә чыгаргандай 
итте Ландыш — Туктале1 Нишләп соң мин бо.тарнын барсын ла сина сөйлиы!? 
Мин бит бу йортка бөтенләй башка йомыш белән керлем 

— Нинди йомыш 0 

— Мин китапханәдә эшлим Миңа китап кирәк. 
— Нинди китап' 
— «Ак чәчәкләр». — Инсаф Ландышның янына ук килеп басты һәм аның 

кулыннан алып. аны чак кына битеннән үпмичә калды 
— Нәрсә'' 
— Әпсәләмов... 
- Ә ? ! 
— ...китабы... 
— Әпсәләмов.., бармы сон ул бездә9 

— Бар мин аны күрдем... 
Хатын кулы белән киштә ягына ишарә ясады һәм инле үзен кочакларга 

торган егеттән жинел генә качып, киштәдән Әпсәләмов томын гартын чыгарды 
Китапханә китабы кулдан-кулга Йөреп шактый таушалган, бит юре саргаеп 
мунчалага әйләнгән, тышындагы хатын-кыз сурәтен ганырлык гүгел иде 
Инсафның хәтере ялгышмаса. китапның тышына ак юию Ш шәфкать гутлшы 
сурәте шшерелгән иде... 

— Китапханә китабы. Унҗиденче битендә мөһере ВӘ бар 
— Мөһере булгач, аласын инде... 
— Нариман абый әтиең име'' 
— Әйе, әтием. 
— Күптән укырга дип аллы Тик кертеп кенә бирергә өлгерә 
— Үлде әти... 
— Әйе... Йорт бикле, китапны кайтаручы юк Ә \ I һаман па чин 

юра 
_ Кем 9 —дип сорады Инсаф һәм. ниһаять, ул Ландышның к\ о л а ш 

Күп гө узмас, ул, канымны кочагына шыл аны күкрәгенә кысар ик ie иле 
— Әпсәләмов. — Ландыш Инсафтан ычкынып шнек ягына атылды 
— Туктале! — дип кычкырды ана егет 

— Әйе!? 
— Аны озынайтып булмыймы ' 
— Нигә? 
— Минем дә укыйсым килә! 

— Була. — дип ки.к-нпе катын, гик внын әче» китапханәгә килергә 

кирәк.. 
Китапханәче чыгып киткәч j 1 о ик кына уэ үаенө урын габа алмады 

«Шайтан! Ни булды сок ана? Ни 6) щы!?» N • котырынып китеп урындыкка 

ГИпте Каты гипте урындыкнын арткы аягы очып уж чыкты һәм ул 
ш у н ң к M i e . u . мырч.1 •,! ип Л.иынн ки .е.. ы КИЛӘ би 
Бәхет, килә! Гыныч гормыш чибәр акыллы катын •• Чсчаи 
,,,, щабш ислар бригадасы бс юн китекчелек m 

в в ы л наданы нде > 1 бет мәктәптә укы) шда гшрып калды Ә 
„ дер в н в Кем 6j 1ган! Нинди катын алган! Күрешеп аңлашып аласылары 
бар и в анын 1атыйп белән бар! Ьнын гурында күп нәрсә белый urj 1 әле 
Шандыш белми һәм j 1 үзенен кеч бел шәгенен янлап га бетерми шул 
Бе iep ш i »н бе юр нншал ш! 



3 
Ланлышнын Инсафка керүен ләү әнисе лә күреп калган икән Күрмәсә дә, 

җиткергәннәрдер, керәсен. Икенче көнне килүгә үк, ул шуның турыда чәйнәргә 
тотынды Инсаф кебек үк. Кәримә лә Латыйпны өнәп бетерми, алай гына да 
рүге i > 1 аны бөтен и и күралмый икән. 

— Әптиләр килене нишләп керде'1 — дип сорады ул. 
— Әпсәләмовка кергән! — дип шаярткан булды Инсаф. 
— Кемгә? 
— Әти кайчандыр китап алган булган. Әпсәләмовны Китапханәче шуны 

сорап кергән. 
— Ул аны миннән бер сораган иде инде. 
— Нигә бирмәдең? 
— Жаны чыксын! — дип акырды Кәримә. — Әптиләр белән кушылган кеше 

жүнле була димени! 
— Латыйп хатыны булып чыкты ул. 
— Нәрсә тапкандыр ул шунарда. белмим. Кунакка кайткан жиреннән 

алып калды ул аны Хәер. Латыйпка чыккач, үзе дә әллә кем түгелдер инде. 
Байлыгына кызыккан, күрәсен 

— Матур хатын — сүз лә юк. Баласы барчы? 
— Бар. малай м ш и 
— Да! Бәхете ташыган икән Латыйпның! 
— Син өторчәдә сөяк череттең, ә ул яхшы тормышта чибәр хатын белән 

чөкердәште. Шул кабахәт аркасында... сине... 
— Дәвәни. кирәкми! — лип кычкырды Инсаф. 
— Нәстә акырасын'1 

— Үткәннәрдә казынмыйк! Булган — беткән! 
— Ачуым чыга бит, балам! Атаңны да ул гына кыйнатты... 
Ниһаять, дәү әнисе күнел эчендә йөрткән серен ачты Хәер. Инсаф өчен 

ул инде зур сер түгел иде Латыйпның кансызлыгы хакында ана берничә кеше 
килеп сөйләде Беркемгә дә сөйләмәскә ант итеп, ул аларлан үзенә бөтен 
мәгълүматны да aia алды. Яшьләр арасында Инсафка карата хөрмәт тә. ышаныч 
та зур иде. 

Менә ансы башка разгавур' — диде ул нидер ниятләп. — Бу эш буенча 
. 1.1 м.шины күрәсем бар әле! 

— Зинһар, суга күрмә! — дип борчылды дәү әнисе. — Утыртып куймасын! 
— Мин ул Латыйпны узачак әле. дәвәни. бер узачак! — дип өзгәләнде ул 
— Ничек? Нәстәң белән? 
— Тракторга >тырырга хыялланам. Немец машинасына. Инвестыр белән 

сөйләшергә уйлыйм Төшемле эш. Ә көзгә... көзгә мин өйләнәм... 
— Кемгә? 
— Раушаниягә. 
— Раушаниягә? 
— Ие. Багыш кызына. 

— Ай! - Кәримә ухылдап йөрәген тотты һәм шул килеш, артык кабаланмыйча, 
акрын гына карават кырына чүмеште. 

— Ни булды, ләвәни0 

— Юк. берни дә юк. улым... 
— Әйтеп бетер... дәвәни! 

— Яшьтән., чирле кыз бит ул. Әниеңнеке күк... йөрәк паругы аңарда Ничек 
шулай кабатлана суң бу язмышлар, ә!? 



Т А Ш КАЛАДА ЕЛШ К АЛЛ 

— Әйбәт кыз ул Күңеле яхшы 
— Яхшыдыр әйтыиы 
Раушаниянен йөрәк авыртуны икәнен Инсаф күптән беда иле Ләкин яның 

анар бервакытта да исе китмәде Раушания бармы — бар. исәнме - исән' Яшь 
кешегә гагыи ни кирәк! 

— Төрмәдә утырганда ул гына КНДве минем янга, ләвәни1 — дип ни өчендер 
аклангандай әйтте ул — Ул гына йөрде свнданиягә, ул гына передача ташыды 
Андый кешене мин хәзер, ничек итен читкә парә алыйк 

— Ансы шулай ипле 
— Ярата ул мине, дәвәни! 
— Ә син үзен? 
Инсаф жавап бирмәде «әйе», дин. баш кына селекте Кәримә башын 

чайкап, авырсул.тп купли Билге Ю, у | ОНЫГЫНа каршылык нсары омтылмый 
ә бары тик ана бӨХП кинә тели иле ЛӘКИН лн тын ЕӘТӘр ЧНрнСН ВХЫрЫ ни бе КЖ 
бетәчәген ул. авыру бала үстергән ана 6) шграж яхшы бе ш ике Viap НВСС ЮН Ю 
гомерендә (ире ягыннан ла!) тшрәк авыруы бе юн интегүче юр б) ма u 
исә туганл.1 ук ттр,.к они.ис белән гутан Башта аны виыгямй тип беркем IB 
уйламады, бары ГИК сабыша бИШ 8ЛТЫ ЕШЫИр 1> ЕГВЧ КЫНЯ йврӨК > ЮН 
башлады Приступлары башлангач кынтын ГЫНЫ бета Йөрәге катя I 
Йөзе агарынып, соңрак (.tni.ipi.tHcn id чина иле Чнлын авыруга операцияне 
я ип. чактан ук ясыйлар, ләкин Кәрим.) кы оша нигәдер ясаттырмады мрыкпа 
Каладан кайткан бер туганы авыр) шрнын сиксән проценты пычак астында 
үлә ИКӘН ДИП СӨЙЛӘП куркыткач, алар операции 1.<н б) арны вШ ( оныннан 
үкенде үкенүен, ләкин сон будлы (омәрә тмерс буе тару »чел ЯШӘДС • I 
килеш тә ике бала галлы Берсе үле туды. икенчесе, Далага шөкер исәм ижнн 
аш.ш яшьтән бәхете генә булмады Ә язмышлар уч иткән сымак кабап ш ы л 
тора: инде менә Инсафнын яраткан кызы a ишарә кебек ^к йөрәк белән 
авыртулы икән 

Хикм.н Раушаниянең бер үзендә генә түгел билгеле кызын гө| 
егеткә кияүгә бирергә кы т ы н әти-әнисе ю каршы иле юр Клар .пи әле һаман 
ла КЫрЫН карыйлар нас Әйе, УЛ арМНЯДӘИ катмады ГӨрМӨДӨН кап 
халкы нигәдер шикләнә андый кешеләр юн Әбнл гөрмәдә утырыл Инсаф начар 
якка үзгәрмәде Начарлыкка ӘШӨКелеККӘ ӨЙрӨНМӘДС S i ВИДЯ II чын Ир ВЛЕ1 
мужик бу.п.ш кал ты (Блатной»лар врас ыш ш анар юн көлеп анар мыа 
караучылар ю табылды Янәсе чын «зык» бил багарга тиеш түгел Ләкин ул 
беркемгә дә һәм бернигә (..карамалы Кая куйсалар шунда хеэмәп и 
тимер койды, сетка бәйләде Гагын шунысы ю бар «езмәт иткәч вакыттатизуза 
Әгәр дә ^ юнне гөрмө ю беренче көнне ук щ юй куймасан .\ч a яшәве 
өчләтә авырая Би ire ie провокация ясаучылар б) i ты гаткыннар арасым 
гугел конвоирлар арасында \я Авырбулса ю түзде күзяшен 
өзмәде \ны өмет яшәтте авылга кайтып кешечә яшәү өмете 

лаки ә ул әле борыны .\,\>.п\.\ мыегы и чыкмаган бер нәүмиз яшүсмер генә 
иде. 8 ул аннан чын ир, чын мужик 6) тын чыкты 

Раушания өчен борчы ша син и п пынычландырды у i ю, әнисен 
өнкәйгә операцияне вакытын ia ясаткан б) юак у (бүген юбезненян i 
6j |ыр и к Мин Раушаниягә операция ясатам Калада бер шап профе 
минем Мин тнынмалаебе утырдым кдикиссмии Йомшак кына слабый 

гына чер ма tafl и ie 
ПырафиСЫр малай ЮрЫ та мырамыпи ан та лапым 1 

- ПрОфеССОР ГЫНа ГүгеЛ баНКИр ма комары Ш УТЫра ан та 1ӘВӘНН 
банкирлар катта \ шаре ю утыра нисон Карп •• 

http://tni.ipi.tHcn


— Ни булды пырафисыр малаена? 
— Наркотик белән. Хәзер бөтен төрмә шулар белән тулган бит инде. Ин 

мәгънәсез, ин әшәке статья Башта бик кыерсыттылар аны. Мин аны берничә 
мәртәбә яклап чыктым Шунын аркылы анын атасы белән танышырга туры 
килде. Ул мина телефон аша рәхмәтләрен житкереп торды. Эдик әллә ни озак 
утырмалы, атасы аны тартып чыгарды Зур кеше чонки Профессорның әйтүе 
буенча, операиия артык катлаулы булмаячак. Хәзер технология югары. Әзрәк 
кенә акча эшләп алам да, Казанга, клиникага алып барам жаныемны1 Ярты 
бәягә генә ясаячаклар1 Менә шуннан сон берәр сүз әйтеп карасын мина анын 
әти-әнисе1 Авызларын да ачалмаслар! 

—Ярар, әйдә, без дә авыз ачыйк! — дип көлде Кәримә һәм оныгына дип 
алып килгән ашамлыгын өстәлгә чыгарып куйды. Дәү әнисе яшь бәрәңгедән, 
тәмле иттереп табикмәк пешереп килгән. 

—О1 Табикмәк! — дип шаклар катты Инсаф һәм шундук ашауга да ябышты 
— Камыр азыгы, бәрәнге валюта иде анда... 

— Жылытып аша инде, ашыкма! 
— Жылытчыйча да тәмле ул! 
— Яна тормышка өйрәнеп буламы сун. улым9 

— Авырлык белән... һәркөн иртәнге жидедә торам да утырам... 
— Нишләп? 
— Тегендә гел жидедә торгызалар иле... 

4 

Раушаниянен атасы бүген ат җикте һәм ул шунар утырып менде. Колхоз таралгач, 
атлар кимеде, ләкин Гариф абзый, атсыз калудан куркып, ат асрый башлады. Ат 
эшкә дә, иткә дә бара. Атларны картайганчы тотмый, вакытында суя торган иде. «Ат 
тотмаган ир ирмени инде ул, атсыз калган колхозны колхоз дип әйтеп буламы!?» 
— дия торган иде ул, авыл хуҗалыгы турында берәр торле сүз фәлән чыккаласа. 

Бишкүлдә он тегермәне әле дә бар Совет чорында төзелгән күп кенә 
тегермәннәр, икмәк пешерү цехлары тирә-якларда инде күптән таркалып бетте, 
ә менә б> авылда он тегермәне әле дә сакланып калган иле Билгеле, хәзер анда 
югары сортлы он тарттырмыйлар, шулай да фуражга булса да ярап куя иде. 

Алтын көз Инде өченче көн яңгыр яуганы юк Аяз, кояшлы көн Кырлары 
бушап калган такыр юлда яңгыр эзләре күзгә чалына, су жыелган урыннарда 
бөжәкләр. комбайннан киселеп калган үлән бөртекләре йөзеп йөри. Урып-жыю 
эшләре инде бетеп бара. тракторлар көзгә басуларны сорә башлады. 

Ата белән кыз юл буе сөйләшмичә бардылар Гариф абзый кызынын кияүгә 
чыгар вакыты җиткәнен яхшы аңласа да, анын төрмәдән кайткан зимагур белән 
кушылырга теләвен бигүк өнәп бетерми иде Кызы өчен борчылудан битәр, ул 
халык алдында хурлана иде. Кемнең төрмәдән чыккан кешегә газиз баласын 
бирәсе, аны гомерлеккә төрмәче белән бәйлисе килсен ди. Бу турыда өйдә сүз 
күп булды, алар кызларына тегеләй дә, болай да аңлатып карадылар. Ә Раушания 
барыбер үзенекен сукалады Кызының шундый үзсүзле һәм кире бала булуына 
шаклар катты абзый. Әйе, ул чирле, иорәге чирле, шуның аркасында читкә чыгып 
китәргә дә жөрьәт итмәде Авылда өйләнмәгән, акыллы егетләр шактый, җитмәсә 
Әнә Жәмә.ти малаен гына ал! Газда эшли. Акчалы. Кыз артыннан килеп тә, йөреп 
тә карады, юкса. Юк, яратмады шуны Ә шул торчә кошын нигәдер үз итте 
Жүләр! Җиде ел көтте бит шуны! Ничә тапкырлар янына барды, качып барды! 
Апаларына кунакка барам, дип, калага чыгып китә дә, атналар буе шунда ята, 
төрмәгә свиданиегә йөри Ярата, имеш' Ярату шундый була микәнни соң!? 

Гарифның аты тегермән янына барып туктады Кызы: «Әти, мин озак 



Т А Ш КЛ.ЧАДЛ ЬАШ КАЛА 

тормыйм1- - дип сарык тиресе җ и я г е н арбадан шуып ТӨШТС лә. \рач аша. ин 
беренче тыкрыкка кереп к и п е . Атның тезгенен рәшәткә баганасын.: 
торган Гариф абзый авыр с> и п , кызнын артыннан карап ЕВЛДЫ 

Нигәдер ашыгып барды ул Алар ипле оч кон вдвашөгеннәр иле Уыкты. 
кабаланды. Ә ана ашыгырга ла. чабарга ла ярамый Өйнен бусагасыннаи и ШЛ 
кергәндә аның бик нык иорәге какты, тыны кысылды Ул кергәндә. Кәримә 
әле һаман да оныгы янында тәмләп чәй эчеп утыра иле Кыз аны күргечтеи 
бер мәлгә югалып калды, кызарынды, бузарлы 

— Ой исәнмесез 

— Раушания1 Кер' — Инсаф аны күргәч исе китте һәм газ гена аюапи 
урыныннан сикереп торды. Киләсен белдереп, хәтта кәрәзле телефоннан ва 
шалтыратмады 

— Кер. өйдә! — дип кыстаган булды аны Кәримә — Мактап Йорисси нжан! 
Күчтәнәчтән авыз ит! 

— Рәхмәт! Мин бүген килергә да уйламаган наем Ә п парыангеон тарттырырга 
бодай алып менде Ишәдер анарлап каласым китмәле КИЯМВСКВ и те mat 

— Юк. син нәрсә! — диде Инсаф, анын кулыннан ВЛЫЛ Бүген мин 
бодайда синен артыннан тишәргә дип тора идем әле Шалтыратам телефонын 
недоступен. Бүген миндә, беләсен килсә, аулак өй, ЯШЬЛӘр .кысла 

Тормәдән кайтканнан сон. дусларын, туганнарын манышларын ХЫИН 
кунак итү уен Инсаф күптән башына киртеп куйган иле Кайтуга \к кунак ^ и и 
алмалы ничектер киле асмады Аннан әлеге «пявмндв акча яклары 
Дәү әнисеннән мәҗлескә акча сорарга яхшысынмады ашар ЕЫК шөр юк кенә) i 
ана болаи да биргәләп юра иде Шуны аңлаган акыл яшьләре мааклесне чи.ни 
аулак ой не үзләре оештырырга булдылар Хәзер ЯШЬЛӨр бер җыс 1ып сыйлануны 
аулак ой дип атыйлар Элеккеге (амлннарла аулак пи \ i ник. кешемен ата ВКЯСЫ 

каядыр китеп, оидә үзе генә калгач уздырыла юрган бер күне i it чара б) вал 
Борынгыдан шулай килгән ГИЖ таманнар алышына ИНӘЛ I V I . H I кеше ГӘНӘ 
түгел, гореф тләгләр лә үзгәрә, йә ул янара. тт.. бөтен юй оныгы 

— Әйбәт кенә утырыгыз инде' — Кәримә шул с\ төрне әйтеп әкрен г а м 
урыныннан кузгалды Инсаф i ып Раушанияне Я9| әнисе бе юн ганыштырв 
баш.талы Алар бер берсен кеше аркылы гына белсәдер ВӘ, ВЛВрнЫЯ ВЯВП КЙЛВВ 
очрашым күрешкәннәре булмады. 

— Минем сеч ә Кәримә .и\.\ и ш i>ie 1 В НИТӘДСр ВӘЮНЯ ВЯЛ «И КЭВМ 
килә' — диде кы т Монда ншшндер юмалан) яраклашу кабегрек нар* 
габигате белән шунд юрсөне гөчеләнүне к а т i втмвгвн карчык 

— Вакыты җиткәч, >\t.i ерсен! шл воры гына аааал бвтрш 
— ДӨВӘНИ КИТМ в! КИЛ каршына ишне ана ОНЫГЫ 
— Нишлим монда1 Сезгә комача) ошыйм свялвакгеэ рваоп юнап! 

— Дәвөни! 
Инсаф Раушанияне, к\ 1ЫННан борып алды ла. Кәримәнсм каршына КНТерсЛ 

бастырды К ы ш ы н ипләп кенә биленнән к а т ы р ы п аны кочагына алды 
Дәвөни мин опI ин юсинвәйткән т е м шл павам итте) ic\ ел Без 

Раушания бе юн вә) ьда i кан идек l и т юн бе i ->^^'\ бе юл ай юнешөчәкбе т! 
Кәримә «Дөресме бу?» иген сыман булачак көлашка карам куйды 

Раушания «йе» м п башын аска иде (Сарчыкнын чытык чыратшв «Миннән 
a ire нл кирәк суН?» иген сөаль чагылды 

— Хвер фантчан [ӨВӘНИ! ш Й ШУНЫ пик ГИЗ -\>\ ШЛ I пам вРП ( ЯН 

nii i минем э ш бе I8H әни урЫНЫНЯ КЯ и.\ч кеше' 
— Каггьип кына Башка бөргән кебек 6) i ш Әгер мин 0) имсам кеь н 

сорар и icie |? 

http://iVi.hi


— Нәрсәне, ләвәни' 
— Фатыиханы1 

— Ходайлап' — лиле Инсаф. 
Кәримә яшьләргә сәер генә карап-карап торды да. болай диде: 
— Әй. баталар, ничек каршы килә алам ди мин сезгә! Риза мин. риза тик 

—Яшьләр бер мәлгә сагайдылар: карт кеше ни генә әйтмәс! — Бер-берегезне 
хөрмәт итегез, рәнҗетмәгез! Рәнжеш һәрчак каргыш булып төшә, шунардан 
сак булыгыз! Сәламәт йорегез1 Хәер-фатихам шул сезгә, балалар! — Сонгы 
сүзләрен карчык Раушаниягә адреслап әйтте, кыз аны аңлады, үпкәләмәде һәм 
карчыкнын сүзләрен кирәк нәрсә, хак вә дөрес нәрсә итеп кабул итте. 

— Менә күрәсенме, барсы да җинел хәл ителде! — диде Инсаф, дәү әнисе, 
аларга \әер-хак теләп, ойдән чыгып киткәч 

— Ә мин ышанмыйм. — диде аңа Раушания 
— Ышанмыйсын? Кемгә'1 

— Сина. 
— Мина? 
— Син мине яратмыйсын Син минем белән уйныйсын кебек. 
— Мин? Уйныйм'' 
— Инсаф! 
— Әү, жаным?! 
— Үзенне көчләргә кирәкми. Сөю йә ул бар, йә юк... 
— Жаным, син нәрсә инде!'' — Әйе, ул йөргән кызынын холкын яхшы 

белә иде. Болай карап торырга гына гади. сабыр кеше кебек тоела ул, ә эченлә 
анын әллә нинди давыллар, җен-пәриләр уйный. Шул хәтле сизгер, ихлас һәм 
нечкә күңелле ул. анын белән уйнап, ана ялган сүз сөйләп тә булмый. — Дәү 
внндән кала, син минем бердәнбер якын кешем Син — чын кеше. Син мине 
ташламадын, мина хыянәт итмәдең. Төрмәдә утырганда мин үз-үземә сүз 
бирдем исән-сау котыла алсам, чыгуга ук Раушаниямә өйләнәм, дидем... 

— Үз сүзләреңне үзен үк раслыйсын түгелче? Мин синнән аерылмаган, мин 
сине ташламаган очен генә үз-үзенә сүз биргәнсең, антлар эчкәнсең Бу бит 
әле чын ярату дигән сүз түгел, Инсаф!? 

— Юләрем! — диде ул сөйгәнен кабат кочып. — Сине яратмыйча мөмкин 
түгел. 

— Син мине кызганасың гына кебек. Ә кызгану белән ярату, ул икесе ике 
нәрсә Мин бит сәламәт кеше түгел, син беләсен... Моны хәтта дәү әниең дә 
белә... 

— Белсә нәрсә'1 

— Жәфаланма минем белән, тап үзенә тиң кешене! — Раушания. Инсафның 
кочагыннан ычкынып, читкә тайпылды һәм нәрсә белән бетәр бу дигәндәй, 
тынып калды... 

— Ә мин таптым инде! 
— Кем ул? 

Инсаф озак кына дәшмәде Ул уйнады, билгеле. Раушания аңардан җавап 
көтте, куркып, сагаеп көтте. «Син!» — дип кычкырды егет һәм шундук кызны 
күтәреп тә алды. Раушаниянең кинәт кенә чырае агарды, сулышы капты. Егет 
аны тиз генә караватка утыртты 

— Бүтән алай эшләмә, яме! — диде кыз. 
— Ни булды? 
— Йөрәгем урыныннан куба дип торам... 
— Гаф\ ит. чамаламадым. 
— Зыян юк ой тәмам башым әйләнде минем 



ТАШ КАЛАДА ЬАШ КАЛА 

— Мин сине аңламыйм1 — Инсаф кызнын алдына тезләнде - Кеч син' 
Минем өчен кеч син? Таш камерада утырганда гел сине генә уйладым, синен 
белән тизрәк күрешү турында хыялландым Син миннән еракб>лдын. ләкин син 
шундый якын иден Менә хәзер син минем янымда, тик син миннән нигәдер 
еракта, каядыр бик еракта сыман.. 

— Әйе. бер еракта, бер якында Нишләп шулай сон ул, Инсаф, нишләп' 
— Белмим шул. жаиым, Ә1әр белсәм икән... 
Раушания, ашыгып, диварда текелдәгән күкеле сәгатькә карап алды. Әле 

генә учын Вөрвгенө кысып тоткан кыз. тиз генә торып басты ла. егет белән 
хушлаша башлады. 

— Раушания... 
Әү? 

— Каласыңмы бүген? 
— Кая? 
— Миндә 
— Синдә? 
— Әйе, бүген миндә кич яшьләр җыйнала 
— Нигә? 
— Аулак efi 
— Аулак ой!? — диде ул, елмаеп. — Бу йорт бо шй Ш В) иж бИ1 ни И СИН 

үзен генә юрасын 
— Каласынмы? 
— Юк! — Кыз катгый иде: уйнап, көлеп сөйләшергә яратмый Никахсы I M I J " 
— Аңладым... 

Аннан... 
— Әйе... 
— Мин андый күңел ач> чараларын яратмыйм Чи кешеләр арасында читен 

мина Шау-шу, чыр-чуны СӨЙМИМ! 
— Кыргый, аимек 

Әйе кыргын,- рш имеште ул - Дөрес әйттен мин кыргый кеше 
Мин кешеләр ЯраТМЫЙМ Мина син .ы бик ҖИТКӘН Мин 

— Калмыйсын, димәк'' 
— Юк. мине ӘТИ КӨТӘ Ярый. мина ваКЬЛ 
— Яхшы, мин сине ГӨШеп алырмын1 

— Кирәкми йөрме! 
— Нигә? 
— Әти мине барыбер ҖИбӨрМӨЯЧӘК ГвНГв 
— Син бит бала-чага гүгел кнде Гөшимме артыннан? 
— Юк, мин үзем дә теләмим 

1һ чрар > кнө кара. IUK соңыннан үкенер 1вК б) висын 
Инсаф бу сүзләрне кьпга бернюсадер үпиивбрж •« 

гөкәбберлеге анын ачуь ыгарды гЧупшшя пбат-кави .Юк килмим.. 
- дип -шич, чыгып кита в, бз юлы ул нигәдер анын артынка! 
йөгермәде, аны. гиәттвгече, озата ... барма ш ВфЮШ анын кыр< 
күрәсе килмәде, икенчедән, ул шулай итеп «ратиш кызын, агыш 
к цен ГврбИЯ ш а [ЫрМЫИ иш MI I 

Ьсыры 
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ИМИН ТОРМЫШ ЮЛЛАП ХАЛКЫМА 

Ачыла хәтер 
Милләтем — сөю ширбәтем. 
Яралы маңгай сырым! 
Миндәй чал шагыйрьләреңә 
Карама, берүк, кырын! 
Юнәлтә күрмә юлыңны 
Денсезлек дәверенә... 
Денсезләр, телсез, моңсызлар 
Өрәккә әверелә. 
Өрәкле зиндан түрендә 
Тибрәлми милли бишек... 
Йөрәкне үксез—моң телә: 
Оныклар килә үсеп. 
Ачыла хәтер оныгың 
Күкрәккә кысып сөйсәң... 

Оныклар түреннән калкып: 
- Без — исән!!! — дибез... — исән!!! 
Милләтем!.. Исәнлек белән 
Бак хәтер чыганагың!? 
Куй башың,минем күкрәккә: 
Җыр булсьш сулаганың 

Бөре фалы 
Яз хөрлеге бит ул 
Җир—Анага 
Багышланып ачкан фалларда, 
Җәйге таңда сары сандугачлар 
Кунып сайрый торган талларда 

Флера I ЫИЗЗОТУЛЛИНА - шагыйрә. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре 
Татнефть,ым Татарстан Язучылар ирлегенең С Сөяойманава исемендәге әдәби премиясе 
мреаты * Йөрәгемдә шаулый карурман». «Башкаенда дөнья исәп юре» «Ят дәверләрендә» 
исечле китаплар авторы Казанда яши 



Ил кодрәте — кылган догабызда — 
Кыйбла тарафына йөз тотып 
Изге дога намаз вакытында 
Эри йөрәктәге мең котып 

Язгы якта һәр тереклек сакта' 
Җан Кояшка таба талпына 

Мин фал ачам бүген. 
кодрәт юллап. 
Имин тормыш юллап холкыма 

Мин фал ачам бүген киләчәккә. 
Учта тотып җирнең күчәрен 
Башым кушан намазлыкка тиеп 
БәрГӘЛӘНӘ бӘГЫрЬ КЦСӘГеМ. 

Җир искәртә беа;> »э кидуен 
Назлап язның бөдрә бөресен 
Яздай эреп бер тыңлагыз әле — 
Бөре фалы сөйли дөресен. 

Бөре фалы: «Сөям... яратам • — ди 
Яз түрендә дорли-дорла дә 
...Мин фал ачам 
ләкин үзем өчен 
Кирәк түгел инде — берни дә 

Мин бит инде Җир кешесе түгел! — 
«Яратам111 — дин артык телмәч 
Еллар уъгач.бер багармын я ига 
Тамчы булып шигырь күзеннән 

Чиксезлек 

Ирек» i тугрылык — Ватанга 
Юл яру киләме кечеңнән? 
Мәйданда <Ирек111м дип 
Тилмергән көннәрнең 
Минуты чыкмады исемнән 

Милләткә тугрылык - вөҗданга тугрылык! -
Онытмый яшәрбе i ае 1гәчэ 
...Бер милләт кенәме? 
— Вөҗданың барла' 
Бе ira "inn кук дәшә. җир дәшә 

Безгә Хак Тәгалә ышанып тумыштан 
Чәчән \ек хикмәтен йвкләгэн 
Шигырьгә тугрылы* газап» 
Кем бе шең го юлны чикләгән? 

Могҗиза 

Сөю — сер.. Ачсаң,— 
Сындырып 
сынарга ри м бар да 



.Ачкычы йөрәк серемнең 
Туар могҗизаларда. 
Сердә килешкәй парларның 
Булмыйдыр бәхетсезе... 
«Сөйгән яр»,— ди дә, 
мөлдери — 
Мәхәббәт — дәрья күзе. 

Күктәме, агымсудамы 
Мәхәббәтемә дәвам? 
Мин җиде катлы күкләргә 
Дәрья күзеннән багам. 
Давыллы дәрьяда ага 
Мәхәббәт бизәкләрем. 
Агымга каршы йөзгәндә 
Өзелде үзәкләрем. 
Серле могҗиза тудырдым. 
Давыллар кочып ярда. 
Кирәкми, мине, 
кирәкми 
Давылдан ышыкларга. 

Ялвару 

Гөнаһ кылсаң, башкаеңнны 
Кайгы—хәсрәт баса икән! 
Гөнаһлының чыраеннан 
Иман нуры кача икән... 
Хак Тәгаләм! 
Мәслихәт кыл — 
Иманымның көч—ныкльи-ын. 
Бәндәләргә җитми бүген 
Хәләл гамәл, хәләл белем. 
Хак Тәгаләм! 
Яшел юл ач 
Туктап калган хакыйкатькә! -
Милли кыйбла сугарганда 
Сарылмасын ят итәккә... 
Раббым Аллам/ 
Коч—кодрәт бир 
Яшь буынга яшәр өчен... 
Игелекле иген кырын 
Сөрер өчен.чәчәр өчен! 

Ил—көнемә иминлек бир!? 
Бир илһамның гомерлеген... 
«Ил!» — дип, үзәк өзелсә дә, 
Өзелмәсен шигырь гөлем. 

Бөек Тәңрем! Сакла безне!? — 
Гөнаһ шомльи~ыннан сакла! 
Суд газапларыннан сакла, 
Ут казаларыннан сакла, 
Бакыйлыгыбызны хакла. 

«э 
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ДТ.ӘЧМӘ әсәрләр 

Г ө л и н ә 
Г ы й м а д о в а 

ПӘРӘВЕЗ ҖЕБЕ 
яки 

КЫЗ ӘБИ КЫЙССАСЫ 

- А-а-а... 

НИШЛИ ул. нишли ул, йә? Дивана гүгел иген син аны! Ькыл Йөрәкне 
шулай сүгә, ө йөрәк кысылганнан кысы ia бара Ул шулкадәр авырга ки хатта 
сулыш алулары читен. Бетәм дигәндә генә ачыргаланып кычкырып җибәргәч 
тын юллары ачылып киткәнләи (л \л 

Болай түгел иле Гип әле Нама i укыгач җибәрә ю р и и и ie Ә бүген 
Ki.iiiiin.iH кыл уртасында Гәрәйләрне киереп ачып Һава алмаштыр] 
өйалдыңнан йомшак карга я шнаяк йөгереп чып ia 6) ышма ш Хаы цинен 
кара тон җитеп. ашал йокы:а м п а ч н 1анаЯККа 11.111,1 ки ЦГГеКЛӨреН 1ЛСП, ш р п 
чыгудан h.)\i искә менә-менв авам ип горган йолдызларга карал гавышы 
карлыкканчы илереп елаудан башка чарача калмады 

Нур ис л-а-а а и! 
Яшьлегендә лә 11Ә1 (имәм иыинал д.п an 0\ и и - м к м ^ ю м iVp гаччы КӘ1 

гамчы үкенү хисе кушылган инде Һап пап пап Күз яшьләре түгел 
күзәнәкләр гама Менә у i iipia.iani.ni беткән кулларындагы катер гамчыларына 
бага Ә алар йолды парным tapaH нур юрый ia берничә т ә л бәхет мизгелен 
иске минер.» Хатынга шул берничә гөл1 гө бик җиткән j 1 инде тынычланган 
иде. Хәзер кар ерып. аша i читендәге йортына кайтасы и ас пыж мен юр юре 
өстенә анасы Ул инде орлыгын койган башак via май буш иде 

Тукта Чү, мн бу? Хәмдиягә бер мизгел! ья гавышлары гынып 
калган сыман гоедды N i гөсе унган шәле астыннан бүселеп чыккан чәчем 
pei 1 ергөләп куйды и елаудан шешенеп авырайган күз каб 
күтәреп к>кк-> бакты \ннан гирән сулыш алым елмаеп җибәрде Жаны 
КҮКЛӘРДӘ IhpiK ммы ое мн кашашырк! ншыры пан и 1 I ГӨН< 

йөзендә елмаю пеней канам м ie им ie вныи Хатыннын иреннәре v 

илим | |ар [ЫК Х8 i (8 Гүге i ВНЫ ВЯИЫ кае.и \t.uf ҺӘМ бв И Ю к>кк.> 

аша иде Ул белә Нурисламы ia шул ук халәттә ул а күкк 

не 1.>м юш.), .пи ч пира п R 

Р 

http://Ki.iiiiin.iH
http://iipia.iani.ni
file:///t.uf


- Кире! 
Ноутынын экранына төбәлгән кыз шул сүзне генә кысып чыгара алды Анын 

йөзе чытылган, кечкенә генә куллары йодрыкка төйнәлгән иде. 
- Кара инде моны! Үзе онлайнда, узе ник бер сүз язсын! 
Аһ. 6v социаль челтәрләр! Дөньяның төрле почмакларында яшәгән адәм 

балаларын, тоткан ла интернет пәрәвезе белән чолгап алып, компьютер 
экраннарына беректереп куйган Күпме гашыйк җан бер җылы сүз. һич югы бер 
смайлик килеп төшкәнен көтеп тан аттыра. Бу Хәмдияләр чорындагы кебек капка 
төпләрендә утыру, йолдызлар яңгыры астында күзгә багып анлашу түгел шул 
инде Хәмдияләр белән бергә аларнын чоры да. зиратка карап, сонгы көннәрен 
үткәрә Аннан өч аршын җир. тар ләхет, бәләкәй генә туфрак өеме кала. 

Айзирәкне интернет белән чирлеләр рәтенә кертеп булмый үзе. Киресенчә, 
ул шундый сырхауларга ярдәм итүчеләр сафында. Коллегасы Витёк белән 
суицид дип шашканнарның төркемнәрен ачыклап, тормыш мәгънәсен җуйган 
кешеләргә ярдәм итә ул. Ә бит тормыш чыннан да ямьле! Чөнки аның Булаты 
бар Тик менә ничәнче көн инде киребеткән Булат ник бер сүз язсын! Ичмасам, 
телефон трубкасын да алмый. 

- Ярар. син дә бер кайтып төшәрсең әле. Тик ул чагында мин булмам! 
Кыз шулай диде дә ноутын шапылдатып ябып куйды. 
- Йокларга кирәк Иртәгә яфрак бәйрәме түгел. 
Әнисеннән кечкенәдән ишетеп үскән шул сүзләрне кабатлап, кыз юыну 

бүлмәсенә кереп китте Иртәгә тагын житәкчесе белән тарткалашасы була. Аны 
тарихчы дуслары Алтайга экспедициягә чакыра Тик менә мөхәррире җибәрми. 
Янәсе, журналны озакка фотографсыз калдырып булмый. Харап икән, хәзер 
этендә дә, бетендә дә фотоаппарат. Айзирәк юк дип журнал чыкмыйча калмас 
иде әле. 

Айзирәк яткач та күңеленнән җитәкчесе белән бәхәсләште әле 

- Нур-ис-л-а-а-м! 
Тан әтәче кычкырып, жаннары тәннәренә атылганда, күктә хатыннын 

иңрәве эленеп калды... 
Тагын шул төш! Онытылган иде бит инде. Айзирәк бу төшне беренче тапкыр 

күргәндә, әллә ни әһәмият бирмәде Изге урыннар, космик энергия турында әллә 
ничә фәнни хезмәт укыган кешенең төшенә ни кермәс?! Менә хәзер генә ул анын 
сәерлегенә һәм үз халәтенең гайре табигыилегенә төшенде. Тән камыр кебек 
йомшак, аны җыеп алып булмый, кул-аяклар оеган кебек тыңлаусыз иде. 

Айзирәк көч-хәл белән торды да, эшенә җыенды. Ә инде фатир ишеген 
тышкы яктан яптынчы. кала ыгы-зыгысы сине шундый бөтереп ала ки, анда 
төшең түгел, иртән нәрсә ашаганын да онытыла. Ул да онытты, төннәрнең 
берендә янә шул төшне күргәнче. Нурислам турында уйламады да. 

- Мина психологка барырга кирәк! 
Чираттагы тапкыр Нурислам белән саташкач, Айзирәк үзенә ярдәм 

кирәклегенә төшенде Ь\ юлы ул төшендә картайган һәм Нурисламга китәр 
көннәрем дә күп калмады, сине көтеп кыз әби булып картайдым, лип СӨЙЛӨДО 
Ул инде күкләргә ашмый, бәлки йолдызларга карап, сагышын тарата иде. 

- Ә үлеп китсәм? - Айзирәк шушы уеннан корт чаккандай сикереп торды 
да тиз-тиз киенеп чыгып китте. 
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пөгавЕэҗш not кыз вей КЫЙССАСЫ 

Менә шундый чакта күкрәгенә капланып еларга Булаты да юк бит. ичмасам 
Тәмле-татлы сүзләр язып. күнелен биләп алды да суга төшкәндәй юк 6% тлы 
Ә бит ул бергә укыган китаплар турында сөйләшүләрен, автор белән р я я 
булмыйча. Тотыш белән Аппакны кавыштырырга тырышуларын сагына. 
бик сагыш Хәер, сөйләшү дигәне дә күпертү инле анын Алар бит күрешеп 
сейЛӨШЫӨДелир дә. нибары интернет аша хат алыштылар Аралашулары 
да кешечә түгел, тонге уникедән сон башлана иле Интернет аша телефон 
номерларын алыштылар, бер тапкыр сөйләштеләр дә Егетнен тавышы матур. 
ышанычлы кебек иде. 

— Бәлки ана минем тавышым ошамагандыр'' 

Айзирәк бу сорауны баш миендә көнгә ничә тапкыр пЯляцв |Ш һәм, алдан 
карышса да. хәзер инде чыннан да ошамагандыр, дигән нәтижәгә килгән иле 

Депрессия Психолог ана шундый диагноз куйды Замананын нн кин 
таралган чире инде бу Аны билгеләр очен анализ биреп торасы да юк Акча 
түләп, психоло) катына гына үтәсе Ә бит беренче сеанстан сон ла ваше ip-'k 

булырга тиеш иде Ул исә оенә кайтырга һәм йокларга курка башлады Һәр 
көнне үзеңне картайган, бөкрәйгән килеш күр дә. мин үләм. Нурислам кил 
инде, дип яднар инде' Исеме Булат та түгел бит. ичмасам 

Айзирәк күңеле белән төшендә үз язмышын күрмәвен си ie әмма 6) ПМШКИ 
пи өчен башта сирәк, аннан һәр конне керүен андамый иде Бәлки ул ксмы.тер 
ярдәм итәргә тиештер'' 0 бит чыннан ла' Бу уй аны уятып җибәргән ми 6j 1ДЫ 
Житте, башка психолог катына бармаска! Юкса табиб дигәне кырын карын 
һәм. үскәнем, минем Г>ик әйбәг психиатр коллегам бар. дип юхалана (\ш\ шды 
Мин Һәр Квнне үчемне КЫЗ вби килеш төштә күрәм, мин пи.ын улвМ ami 

сөйләнеп йөрсен сары йортка бикләп куярга да күп сорамаслар! 
Витя аны аңлады булса кирәк Язучы дусты, суицид беләк көрәштәше 

хиромантия һәм тагын шунын ише НӘрСалөр беЛӘН лә КЫЗЫКСЫН1 I 
Дөресрәге, шушы нәрсәләр ярдәмендә акча ипләргә гырыша и 
КСЛЛегаСЬШЫН мавыгуыннан колә. ана ышанучы беркатлы i.ipia гаХВПЛӘНӘНДе 

Әмма беркайчан да үтенеп Витя, нишлим, дип ярл.-м сораячагын башына И 
китермәде Ә бит астралиыи сү ишда чак.INK бар Кемдер .iww.ut ир IBN сорарга 

мөмкин Ләкин кем* Ичмасам, ул 6И1 ӨбИИвИ исемен ДӘ бСЛП 111 > i ГОМер 

нишләп аны узе дип каб) i иткәндер инде. 

Чираттагы суицид өчен беткән авылны сайлаганнар Айзирәкләр ыуеннарыиа 

:.им 6,.иләгән ике сгег белән бер кыз янына бик вакытлы миен КИ 
мои Н.1И очрама ипи (и сүзләр әйтергә кирәклеген белә. гажриоәләрс бар Б) 
юлы да коткарырлар. Тик шулай ла мәгьн.. «ләгән 6j ашьяөр аны габалмыйча 
яңадан кан кыю юлын иләмәсләр дип иемватгәадш? Менә алар боҗра ясап 

дәшми генә басып горалар Teie өчәү салкын күз карашын кнрдв гвгврвп 

аткан гашларга гебөгвн Кыз телгә килде •Сезбмл минем матурлык бозылмый 

дидегез, ә алар Й о к н чалшая, сина кызганып түгел, ЖИрОНСП караячак in 

Мина an ii-iii КрфеКП кирәкми • 

ч и ы н сүзләрен азан гавьгшыөзк Кирәк бил к ы т н а ш . .иш. 

Портлар арасында вши горганнары булса нибары бишәү будыр Ә контор 

бинасына охшаган мәчеттә азан әйтәләр! 

,)и юге i мәчеткә! 
.\„,„|МК1К панна ай мм.пм I . . , U . M , I к н р к КЮЯНбарыберкач шрбарырга 

о ф ж в ш и и к игәндәй аиинатиаавр Мәчет» алвряы ап-вк с е к ш ы к ц л 
каршы a i ни 



Iолине гыймлдовл 

- классно! 
Әле генә жанын кыярга маташкан кыз бала, мулланын күкрәгенә житкән ап-

ак сакалын күздән кичереп сокланганда, күзләре баягыдай калайлы түгел, анда 
гамь бар иде Джиис чалбарлы биш кешенең мулла артыннан анлар-анламас 
дога сүзләрен кабатларга тырышулары, тигезле-тигезсез сәждәгә китүләре читтән 
караучыларга, бәлкем, көлке тоелыр. Әмма болар әллә нишләде. Алар үзләре 
лә аңлатыл бирә алмастай хис кичерделәр. 

- Рәхмәт, бабай! 
- Иманыгыз нык булсын, балакайлар! 
- Бабай, исемегез ничек сон сезнең? 
- Нурислам. 
Айзирәк тораташтай катып калды. Төшләрендә нәкъ шушы күзләрне күреп 

саташты түгелме соң ул?! Ш у ш ы бөрлегәндәй кара, сынап караучан күзләр 
инде. Таптым мин аны, таптым! 

Сонгы төшендә Айзирәк үзен ятакта күрде Анын инде ялварырга да. бер-ике 
генә тәлгәш булган якты истәлекләрне барларга да хәле юк иде. Ләкин Хәмдия. 
күзен ачып, дөньяга соңгы кат багарга һәм, дерелдәгән иреннәрен рәхәт жәеп, 
бер елмаерга өлгерергә тиеш иде. 

- Хәм-д-н-и-я! 
Гомеренең ин сонгы мәлендә ул Нурисламы авазын ишетте 

- Бабай. Хәмдия кем ул? 
Карт сискәнеп китте. Ул чандыр гәүдәле бу кыздан андый сорауны һич тә 

көтмәгән иде. Әллә Хәмдиянең оныгымы нкөн? Чая кызда Хәмдия чалымнары да 
бар кебек. Шундый ук дулкынланып торган куе коңгырт чәч, бәләкәи. җыйнак 
кына буй-сын. уйчан конгырт күзләр. Шул күзләр гомере буе эзәрлекләде аны. 
Кая барса, кая керсә дә, сынаулы караш күзәтә сыман иде Гаепле ул анын 
каршында, нык гаепле 

Бабай, ымлап, артыннан иярергә кушты Капкалап кергәч тә, йорт ягына 
түгел, бәлки бакча эченә атладылар Түрдә, алмагачларның к и н ябалдашлары 
кочагына кечкенә генә каралты сыенган иде. Эчкә үттеләр. Айзирәкнең 
борынын яна аертылган бал исе кытыклады. Ул шунда гына үзенен кон буена 
да бер валчык тәгам җыймаганын искә төшерде. Бабай калын итеп күмәч кисте, 
алдына чүмеч белән бат куйды, термостан чәй агызды. Айзирәк капкалаган 
арада бабай эш кораллары торган шүрлектән бер тартма алды. Сырлап эшләнгән 
агач тартма йозакка бикләнгән булып чыкты. Бабайнын һәр хәрәкәтен күзәтеп 
утырган Айзирәккә әйтеп биргесез кызык, ул үзен хәтта әкияткә эләккәндәй хис 
итте Бабай, авыз эченнән нидер пышылдап, тартманы ачты. Анда газеталардан 
кисеп алынган материаллар, нәрсәләрдер язылган дәфтәр битләре ята иде. Бабай 
барысын да тартмадан алды. Шулчак өстәлгә читләре ашалып беткән, каралып 
торган бер катыргы килеп төште Бу фото булып чыкты. 

- Кызым, бакчы, нәкъ син инде Хәмдия... 
Айзирәк гажәпләнүдән чәйни башлаган ризыгын йота алмады. Чыннан 

ла. ана узе сынап карап тора иде Тик башында кызыл косынка, өстендә ак 
төрткеләр сибелгән нечкә билле зәңгәр күлмәк, аягында резин итек 

- Бабай, мин бит бу1 

Карт кеткелдәп кунды 
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- Оныкларнын әбиләренә охшавы гажәп түгел инде, кызым 
- Бабай, чин бит Хәмдия әбинең оныгы түгел Мин анын хәтта 

яшәвен дә белмим 
Айзирәккә үзен борчыган тешләре турынла сөйләп бирергә туры килде 
Нурислам карт башын чайкады да. Раббыбьпнын бер хикмәте инде б> дип. 

хикәятен сөйләп китте Ул кыска Һәм җаннарны тетрәндерерлек гали иле 
- Хәмдия алдынгы комсомолка иле мин агитбригаде Китекчесе Беренче 

тапкыр кырда, күкчәчәкләр арасында очраштык Чәчен жил иркенә куйган, 
кызыл косынкасын муенына бәйләгән Минем -Синен кебек корыч атны 
иярләгән кызлар чалбардан, хром итектән була. күлмәк белән уңайсыз гүге ая 
сон?» — дип сораганым истә Ни дип ждвап биргәндер инде, хәтерләмим, 
һәрхәлдә җавабы чая булырга тиеш Мина ул үткен Ш l б) гып гоелды Кич белән 
клубта аны һәм колхозның башка алдынгыларын мактадык мин күкрәгенә 
шачок тактым, күлмәклек ситсы тапшырдым Ку ат кыскандагы җылылык 

әле дә учымны кызыштыра, кызым - Карт хикәятен учларына тек.мен дәвам 
итте. 

- Юк лине бар итеп. у.т яшәгән якларга командировкага еш килә һем кичке 
уеннан сон аны озатып куя башладым Ул, гөнаһсыз күзләрен юша гекал 
«Мин сиңа ышанам. Нурислам, син мина кагылмаячаксын •• ни, в юш 
«Үз-үземв ышанмыйм, Хәмдия Бәйдән ычкынудан куркам- иш җавап бирә 
идем. Хәйран инде менә. кулга-кул тотынышкан на юк в без бер беребезне 
гомер буе беләбез кебек 

Хәмдияне очратканда, мин өйләнгән, икс балабыз бар иле Гыйшкыы 
коточкыч газапларга сала. Хәмдия янына барсам ч i ад рында т ы н өйгә 
кайтсам. Хәмдия юра Хәмдияне онытыр] i и гырышаы әмма сагыну] i п и 

алмыйча тагын ул яшәгән раиоша барам Нидер сизенеп п 1ргком • 
ачыктан-ачык сорау бирде Мин икейөзле көшврәл б) иммим ганыдыы Ш\ i 
сөйләшүдән сон Хәмдия янына башка бармадым Әмма уңышлары гурынаа 
ишетеп, анын какында газетада уч гөбе кадәр гснәб) ica ia мәгълүмат пшсаы 
кош готкайдай сөенә илем һәм андый язмаларны кисеп алып кыя килдем 

Kapl гартмллан алын к.на н. оемен.» ым I.I N.I 
- Ул бригадир да, колхоз рәисе 1әбулды әмма кияү ыкмады \нын 

я 1гыэ калуын w үземне бик гаеп шм Хәм шя бе i онгы гапкыр очрашып, 
оныт мине ) i гормышынны жай ia, пип әйтергә ничә Kai галпьи 
ба хлыгым җитмәде Икебс i ике якта j i Гатарстаннын ян көнбатыш, мин 
им көнчыгыш paiuHii.iH.ri картайдык Ик< кан бер берсен i лхан икән алар 
нинди вакытка сөбәпкв һәм җирлеккә гуры ки гү варена карамастан ахыр 
1иктә барыбер кавыша 1игөн бер гыйлем иясе Чөнки тарны пэр 
[ө нечкә күзгә күренмәс җепләр бәйли Син ил им беэнен ipaaa шул күзга 
курс,м.к җепб) тын һәм мина Хәмдияненсонгысулышын алып килден 
Гөнаһсыз жан урыны оҗмахта б) 1сын N i KJ чарын югага кү 

Картнын күзеннән бер бөртек ашь сытылып чыгып ал ак сакал 
Иегерде Айзирәкнен күнеленә нәкъ гвштагечө җанны ишетерлек саташ 
урм ''и ише 

Яңгырдан сон саз ерып ЕВЬ 'м,.. барыасан ярамыймы си 

гаҷитек нык ачуы килсә гена керәшенчә .катын- сүзен кыстыра иде Чынна 
,, машиналары ia гына бара т mm батып кала Mai 

m n p i l бетп i я; i «ы н i һаман а гзерыг, вггеп б> |мын «зирәк капыл 
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кына машинадан төште дә, җәйге аяк киемен кулына алып, яланаяк килеш 
авылга китте Витяның кая барасың, дигән соравына юл читендәге тирәккә 
оялаган каргалар күче җавап бирде. 

- Каар-р-р! 
Абау. бигрәк шомлы як! Кая карама тал-тирәк, һәрберсендә каргалар 

шәһәре. Болар дәррәү кубып өстенә ташланса... Айзирәк үз уеннан үзе куркып 
куырылып килде. Күп калмады инде, әнә зират та шәйләнә. Ана яңа гына 
казылган каберне табарга кирәк Төше рас булса, Хәмдия күптән түгел генә гүр 
иясе булырга тиеш Менә ул туфрагы инеп өлгермәгән калкулык, янәшәсендә 
бер егет мәш килә. 

- Әссәламегаләйкем! 
- Сәлам... 
- Хәмдия әби кабереме? 
- Аныкы, ә сез аны каян беләсез9 Аның туган-тумачасы да юк иде кебек. 
Илнур күрше егете икән. Чардуган корырга килгән. Хәмдиягә әби дип 

әйтүче булмады диярлек авылда, ул апа иде, дип сөйләде. Яшьлегеңдә бер 
кешене бик яраткан, ә ул аны алмаган дип сөйләгәннәрен, Хәмдиянең басу-
кырларда үз-үзе белән сөйләшеп йөргәнен дә кыстырды Әмма гаеп итеп түгел, 
яратып әйтә иде ул аны. Их, хәзер кызлар шундый тугры булса, дип Айзирәккә 
сынап карап та торды. Хәмдия кебекләр булсын, әмма анын сөйгәне кебекләр 
булмасын, диде Айзирәк, никтер Булатны искә төшереп Кыз әманәтне үтәргә 
ашыкты. Нурислам бабай исән чакта күрешә алмасаң, кабере өстенә менә бу 
орлыклары чәчәрсең, дигән иде бит. Күкчәчәк орлыклары иде алар, беренче 
очрашкан көннәре төсе... 

Поезд Алтайга чаба. Айзирәкне тизрәк илтеп җиткерәсе килә аның. Кыз исә 
кешеләр җавап бирәалмастай сорауларына җавапны шушы борынгы җирләрдә 
табасына ышана Ике җаннын тибрәлешен тойган нечкә күнеле борынгы 
бабаларының авазын да ишетми калмас әле. 

Телефон чыны уйларыннан айнытып җибәрде Булат иде бу Имән бармак 
яшел ноктага басам дигәндә генә, телефон кабат дерелдәп куйды. «Смс» хат 
килгән икән. Ул нибары бер сүз һәм бер смайликтаң гыйбарәт иде. Айзирәккә 
рәхәт, бик рәхәт иде бу мизгелдә. Иреннәр аңлатып булмаслык бер ләззәт 
белән үзең Хәмдия язмышыннан аралаучы кешенен экранда чагылган исемен 
пышылдады: 

- Сәлам, Илнур! 

,$) 
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•ук^эсмэ эвэгЬг 
АНӘЧМӘ әсәрләр 

С и р е н ь 
Я к у п о ва 

ХИКӘЯЛӘР 

Т у й а л д ы н н а н 

Кызыл чәчәкле шөмөха яулыгын артка чәеп бәйләгән, им.» ю калын 
пыялалы күчлеген киеп алган, сары төстәге, инле саннары гаяылмый ы 
башлаган үлчәм тасмасын муенына аскан әнисе кү мәк кисөрга вшеиа Up 
имән өстәлгә жәеп салынган аллы и п ie [\кы чалам к\ i .MM.I II.I !үк- I Сажкщ 
әбигә булачак бу Сөмбел.» бакча баш мрынла i ына ЯШӨүче вбинен Щ I м емкие 
киен. ак яулыгын туздырып ябып. жил-жил атлап Йөрүләренә m к кү'алдына 
китерде ДӘ үзалдына рәхәт елмаеп куй Ш 

— Бизәге бик матур, әйеме. кызым. иде өнисе онын е шаюыш е маю 
белән җавап биреп. — Бисмиллаһ нррахман иррахны алгышмыйча кисеп 
тегеп чыгарга я юын Тыныч кына, дәшми генә утыр утырсам игътиб i 
читкә алма 

Сөмбелә ярар диеп башын какты Әнисенея ипләгәнен күзәтү бик он 
Бу көннәрдә аеруча Сабантуй атнасы б и Чнын иөктөтн бетергея ж и 

Әнисе яшел тышлы дәфтәрен алды Шакмаклы бш 1Әргв к> шак аяышхыч 
тектерүчеләрнең исемнәре. үлчәмнәре iepK.ni.Hi Гегүчв .пике гея i 

горган сүзләр саннар, сы шклар ук шр тунда Ә и т •вфгарм кышы һәрчак 
көләргә мгөжбүр иткәне купшыл шр булды С ә н л ө ш к в ш в ааҮпеен инде аны, 
алар авылында кушаматсыз кеше бетен юй юк Ә мен.» Кажа I а л н к е , Шыгыр 
Мәрьяме. Шүрәле Халидәсе Чикерткә Рәхимәсе кисә* и плакал Мошна При 
Әлфинур лип я i\ i амбе юге бик иөэак roe и иле 

Дәфгәрнсн кирәкле б ш е ачы и.п - Еингвра машинасы гартмасыннан акбур 
чыкты Акбурны күргәч, кызның кызыксынчы берме бер артты Чөнки 
внисе үлчн ю сыэгалал Возгалал вакланмый гына, елтыр каячысынын кисми 
горган кыры белән е төшерә һем кырп n i p i кисеп гө л а исбур ал 
нәрсәләр йә кисәсе гукыма бик кыйыыеп м На киясе кеои бик га юпчен фалл 

б) к i гына к> i мим t.i и ie Чшырллы t очСч м б у е н пкымасЫ И вфев ЯКИ 
кримп юн түгел ә гади штелельгаиа ( ики юәби \ к ю кемөйтмеш т к\ гмәк 

гул i солы K.iii'ii.iii.iH 1.1 килештереп ризя 6j пыл киюч* мөлаем карчык Әнисе 
кыэынын гаҗәп ан\ юн iyp m e n ачы п и ч «әренә карауга 

СиреньЯКУПОВА ииныаре чЙалдышшуЛщ Ям *жтв»к.6 
китаплар авторы Чаллыда нши 

Щ Л 
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— Ячшы кеше Саҗидә астан Бүген төшемә дә бик матур, гел аклыдан керде 
Кинәндерим әле үзен «чудный» яка уеп. Тукымасы күп, алъяпкыч та тегәрмен 
Анысы очен акча алчлч. хәер булыр. — диде. 

— Карт бит инде ул модалы күлмәк кияргә! 
— Алай димә. кьиыч Матурлык яшьлеккә дә. картлыкка да килешә. Күңел 

картаймый ул Менә күрерсен. мин теккән күлмәкне кигәч, танымаслар 
әбекәеңне 

Әнисе үлчәү тасмасын кулына алды. Сөмбеләгә, бәхәсләшергә бик теләсәң 
дә. телен тешләргә туры киләчәк, дигән сүз иде бу. Кыз шым булып, бер 
млт\рныктан икенче матурлык туу халәтен күзәтергә әзерләнде. 

— Әйдәләрме9! Исәннәрдәгенәмесез! 
Хужабикә олы үткен кайчысын шап итеп өстәлгә куйды да кече якка 

ашыкты Аның: 
— Әйдүк, Саҗидә астай' 11-и-и. кунак кызлары да бар икән! Үтегез-үт, түргә 

узыгыз. — дигән сүзләре ишетелде. 
Шундук ишеккә зленгән ал плюш ачылып китте һәм Сөмбелә каршысында 

берәм-берәм алты-жиде яшьләрдәге өч кызчык пәйда булды. Аннан, бисмилла 
әйтеп бусаганы әбиләре атлап керде. 

— Сөмбелә лә оилә икән. Саумы, кызым! 
Әби белән кул биреп күрешкәч, кызчыларның буйга калкурагы аңа кулын 

с> 1лы Аның артыннан бәләкәчләр иярде. Сөмбелә кызларны чуар япмалы 
эскәмиягә тезеп утыртты, ә Саҗидә әбигә йомшак диваннан урын бирде. 

— Дога кылыйк, балалар... 
Шул арада чәйнекне газга утыртып, олы якка чыгып өлгергән әнисе белән 

Сажилә әби бик озаклап дога укыдылар Сомбелә дә эчтән генә: «Амин... 
Амин!» — дип утырды. 

— Кызым белән икәүләп сиңа күлмәк кисәргә жыенып тора идек әле 
Гомерен озын булыр, үзең килеп кердең, — диде әнисе, әбигә жылы елмаеп. 

— Рәхмәт инде. Золәиха. Кулларың алтын синең! 
Шулчак әнисе. һай. онытып торам икән. дип. халат кесәсеннән сары борчак 

кәнфитләр чыгарып, балаларга оләшергә тотынды. Сөмбелә дә кулын сузды 
Анын учына да берничә борчак тамды. «Бәбәй», — диде әнисе, аңа яратып 
карап Аннан янә кызчыкларга борылды. 

— Күр әле бу сандугач балаларын! Ничек матур тезелешеп утыралар! Төпчек 
малаенныкылар бит, әиече. Сажидә астай? 

Менә бу игезәкләре — Алия белән Гөлия — Гариф улымның оныклары, 
бер яшькә зуррагы. Ләйсән исемлесе — Сания кызымныкы 

— И-и, бер-берсенә охшашлыкларын күр әле син. Өч тамчы су инде 
менә 

Сажилә әби кеткелдәп куйды. 
— Күргән берсе шулай ди. Әле монда килешли Бүре Рәшитләренә кердек. 

Разбурка булды. 
— Нәрсә булды? 
Сөмбелә прых-х-х итеп көлеп жибәрде. 
— Разборка, әни1 Нидер аныклау, ачыклау, димәк. 
— Әйе, әйе. разбурка! Менә шушы Рәшит кече малае Әмиргә шәһәрдән 

о in гнсәпид апкайтыл биргән. Сигез яше тулган көненә, ди. Теге ристаны, 
буе җитмәгән көенче, рам астына кереп булса да. бер-ике көндә йөрергә дә 
өйрәнгән. 

— Бик тере. булдыклы егет шул Әмир, — дип елмайды әнисе. 
— Кичә генәк менә булдыклы егет булдырган ла инде — тыкрыкта лисәпиде 
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белән минем кызларымны таптаткан Дүртесе лурт якка тәгәрәгәннәр, «тимер 
тай» - бишенче якка ауган. Теге башкисәргә берни юк. яловея торгызган 
да чапкан. Минекеләр елашып кайтып керделәр. Кайсынын тезе. кайсының 
ТврсӨГС кап 

Шул сүзләрдән соң әбинен оныклары, команда булгандай б е р ы м н , яшел 
дару сөрткән яраларын күрсәтеште юр 

— Күрдегезме? — диде Сажидә әби. өф-өф итеп кызчыкларның аяк-
кулларына орә-өрә — Рәшит хатыны Равия лә аһ итте И ләкте сон Әыиртө 
анасыннан' ЖӘЛЛӘП ГӨ куилыч үзен Алай да. имгәтсәң. Аллам сакласын 

утерсөн кызларымны, ни була иле аш, кушылып орышасы иттем У д а ы и м 
янәсе, сабак булсын, дим. 

— Елагандыр балакай? 

— Тамчы да яше чыкмады Җитмәсә, мина усал карап «Берсе ү ic.i ПОМС 
кала. Да чурта бит алар сездә!ҷ — дип ярып салды 

Сажидә әби тагын кеткелдәп куйды Ана әнисе дә кушы i Ш 
— һай, бу малайны! Өйрәтеп куйганнар анярсеи Ә кы илсай npni н 

туйга кадәр төзәлер, Аллалы боерса. 

— Сабан туена кадәрме1* — диде Сөмбелә 
Оие әйе i уйга кадәр... Әйдәгез әле. чәйләп алыйк кунак КЫЗЯарынын 

баллылан телләре Н6Е>1ШТЫ ахрысы. 11ӨМ мим бер сүз дәшми утыралар 
cyme икенче тармактан жибәрде әнисе 

— Ю к . ю к . — лиле әбекәй — Чәйләр »чеп гормыйбыз, йомышны 
йомышлыйбыз да кайтабыз. Хәлем киткән кебек 6epai Coma калмыйк ши 
кызурак атланылды Ни бит әле. Зөләйха Мин үэеыв к\ мәк плегермвскв 
булдым 

Сөмбелә дә өнисе лә мондый борылышны, влбәтп 1вш 
гомере буе кеше коен койләп өйрәнгән тегүче үзен бик ГИЗ к) 01 -
бирмәде Һер м рам а гандай: 

— Ярар соң. Сажидә астай Хәзер тореп бирәм пкыманни А е ш е кәтүген 
дә... — дип имән өстәлдән шау чәчәкле штапельне жым баш ШШ Ө исрасн 
кисә башламаган идем. 

— Туктале (вләйта ашыкма клторе тынлап бетер Минем ул тукымадан 
мен., бу кызларыма күлмәк тектерәсем киле Биш ю п р ккгәл 
Сабантуйга өлгертәсе иле1 Акча., ы и күпме сорасан вя бирәм Кичә генөк пннев 
китерделәр 

Сажидә әби акча, ачкыч ише вйберлврөчаи кү мөгеи »re wuccyi 1 

гирвн кесәсен капшап куйды Кызчыклар и Свмбелв 

«Әйе ш) i пардан кү м ә к искиткеч 6) шчакб) кычыткан чыпчыкларына1 Kapi 

кешегә нигә инде ал да гөл? Өстенлегем ю бер итем in куйды 

.бер әбигә, бер өнисене карай Гик әнисе ризалашырга ашыкмады 

Башта j 1 ( өмбелә! млап кече ккка күревтге Чәйнек п 

киюе \ннан әби янына диванга ки юл утырды 
— Чу ӨЛе, СажИДӘ астай Ә ШӘТ араткан киленем айкайны пи-н И №Н 

ич м м ә к ккии Упкәләсө нитсә? 
— Анысы б) |ыр и п и бераз Икенче калгуыма вбәзәтельна тектереп ки 

им.MI гие |> кил re 
Шулай булгач! Юк узенв тегәбез! Кызллрынамы Кызларына 

универмагына юкгерс) кирлеккә ак бизәк төшкән т у ш ы а о й т к а н Н 

к ү к й ө з * I менә! \ м м шсан «әзер үлчәп әйтем күпме кирәк буялсын 

Гә в ек 
Әнис* каршы гык күосәтүче 6) малчагыяа чын чын шл инанып куенына 



эленгән «сантимитрын» жәлт кенә кулына шудыртып төшерде дә лупа-күзле ген 
киеп. торып ук басты... Тик ул ашыккан булып чыкты. 

— И Зөләйха, юкка мәшәкатьләнәсен... Минем үз сүземнән кайтмый торган 
«кире карчык» икәнлегемне беләсен бит инде Гомер бакый бергә яшәдек... 

— Аялата шөкер, дус, тату яшәдек, Саҗидә астай. Бөтен карчыклар да синең 
кебек булсыннар иде әле ул, — диде тәвәккәллегенең эзе дә калмаган әнисе — 
Ходаем шаһит, бигрәкләрдә шушы тукымадан күлмәк тегеп кидертәсем килгән 
иде сина! Әле бүген үзеңне тан алдыннан гына төштә дә күреп уяндым. 

— Ничегрәк кердем сон? Убырлы карчыкка охшапмы? 
Сажидә әби тагын кеткелдәде. Кызчыклар да авызларын тотып 

пырхылдаштылар Ә Сөмбелә әбинен елмаю аша да сизелгән, нидер көтеп, 
сагаеп калган йөзен күргәч, әллә нишләп китте... 

— Йә, сөйлә инде, бер башлагач, кайларда йөри идем, хушлашып китеп 
бардыммы? 

— Каян беләсең, Сажидә астай? Жүләр кеше әйтмешли, әллә сон ул төш 
түгел, өн идеме'' Чыннан да. син аклы күлмәктән, ак яулыктан кулыңны 
болгый-болгый шомыртлыкка кереп югалдың... 

— Шомыртлыкка?! Шомыртлары кара идеме, Зөләйха?! 
— Яз иде бит. Ап-ак чәчәк диңгезендә эредең, Сажидә астай... 
— Алай булса бер хәл 
Әби уйчан күзләрен сыпырып куйды. 
— Төшләребез бертөслерәк булган икән шул Димәк, рас киләчәк. Күңелне 

алдап булмый, бик сизгер ул, Зөләйха Мин дә бүген иртән төш күреп уяндым. 
Торгач, бик тикберләп яшел сандыгымны актардым. Хәерлекләре мне, ак бүз 
күлмәклегемне барладым... Вакыт житә, күрәмсең... Син тыңла инде мине, 
күрше. Истәлегем, төсем итеп тегеп бир кызларыма күз явын алырлык матур 
күлмәк. Сөендер сабыйларны, соңгы әманәтемне үтә... 

Сөмбелә, әллә әбинен серле, моңсу сүзләреннән, әллә әнисенең яшьле 
күзләреннән качарга теләп, сикереп торды да, кискен хәрәкәт ясап, үзе йоклый 
торган почмакны каплап тарттырылган чаршауны ачып жибәрде. Көмешсыман 
елтыраган карават башында итәге, түше ак атластан булып, фонарь сыман 
жиннәре, якасы ак челтәрдән үрелгән күлмәк эленеп тора иде. 

Кызчыклар аһ иттеләр. 
— Туй күлмәге мәллә?! 
— Әйе, — диде әбекәй, тирән сулап. — Гомер ул туйлардан тора. Апагыз 

әнә яшьлек туена — чыгарылыш кичәсенә әзерләнә... Сезнең өчен Сабантуй 
житә. Ә минем исә... үз туем туй 

Аты юкның... 

Мин ир-атсыз йортта үстем. Әйе, ирсез дә, атсыз да. Әниемнең ире, әтием, 
бик иртә дөнья куйган, ә атыбыз... Ирсез йортта каян булсын ди ул9! Хатын-кыз 
ат асрыймыни''! Гомумән, аларны янәшә кую да сәер. Кайбер авылдашларым 
шундук каршы төшәр. «Ә быргаднр Вәсимә апа?!.> Чынлап та, ул «Васька апа»ны 
мин гел тарантаста яки арбада утырган килеш кенә хәтерлим Шунысы бар: 
гомеренең күп олешен яхшы айгырларда гына жилдергән әлеге апабыз энесе 
гаиләсендә яшәде. Димәк, барыбер ирле йортта булып чыга. Атын жигүче, 
тугаручы, сугаручы, дагалаучы, тышаулаучы ир булган йортта... 

О мин ир-атсыз йортта үстем, дидем... Әтилеләргә читтән генә кызыгып, 
атлылардан читтән генә көнләшеп. Төшемдә еш кына үземнең ат өстендә 
йөргәнемне күрә илем Юк, кая йөрү ди, чаба идем, оча идем мин ат ялына 
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ябышып' Ул хыялый ат ап-ак була торган иле. яллары озын. йомшак Әллә сон 
ул болыт кына идеме икән'' Кем белсен Өнемдә исә атны абыемнан калган 
иске «лисәй» алыштырды Оялчан гына. сабыр гына кыз баланы ш\л «клика 
танымаслык итеп үзгәртә д ә куя иде. билләһи. Ул чакта иксез-чиксез булып 
тоелган сикәлтәле болын юлы. иркенлек, каршы искән җәйге КИЯ - шуннан 
да рәхәт мизгелләрнең булуы мөмкин түгелдер кебек иле миңа! 

Үзем хәтерләгән беренче китабым ла ат турында бутлы Юк, «Алмачуар* 
түгел, соңрак аны да укыдым, билгеле Ә менә ин тәүгесе «Кашлям ат- иле 
Сукыр лампа яктысында сандык остенә аягын бокләп утырым вле килесе н 
тулмаган кы шыкның әнисенә шигъри әкият укыганын күз алдына китерәсе мс ' 
Уку гынамы, тылсым эчендә яшәү инде ул' Шулай булмаса каһарма 
падишаһ әмерен үтәп. кайнап торган сотле казанга чумарга тешле урынга 
җиткәч, күз яшьләренә буылып 

— Алга таба укымыйм1 Укымыйм' Ул хәзер пешеп \ ючак бит! шп с uui 
җибәрмәс идем бит инде 

Опием еларга да көләргә вв белми. 
— Тынычлан, кызым. Үлми ул егет. канатлы аты аны коткара дип бик 

озак үгетләгәч кенә. янә китапны ачып укуымны .тәнам итә .LIлыч К> 
бит тәки хуҗасын канатлы ат! 

Әкияттә генә түгел, чын тормышта да ат кебек тугры, чы лач кан иясе бармы 
икән сок ул?! 

Дөресен әйтергә кирәк: атлардан бераз шүрли ая идем и ш Кечкенә 
чагымда ындыр артында булсынмы, су буендамы, яннарына бик якын килми, 
читтән генә күзәтүне, соклануны артыграк күрә идем Тыкрыкта фәлән атлн 

очраса коймага ел п.ш II.HI да алмый үтеп киткәнен к е т е н юм Уса гөшкач 
и вле атлылар аркасында, елнын бер көне минем өчен урамга бөтенләй 
борын тыкмаслык көнге әйләнә иде. Ул ла булса — Сабантуйга бү кис сө 
кыйган кон Безнен авы иш бу борышы матур йола ни ы чәчүгв чыкканчы 
җир кипкәнче башклрыл.1 пае Конем биЛГеЛӘГӘЧ ӨСТӘН ЯНГЫр яным юрачы 
ВЯК ВСТЫ баткак буламы барыбер акылла Күпне шәм ,и чар һвммм 
мллаиллр иярли Лиылыбьи iyp илле-алтмыш ждядак жьюла \i ч 
ю р а к о й р ы к л а р ы ГӨЙНӨ [ТӘН ei с п ә р и е н KJ I ШрЬПШ ЧЫбЫрКЫ УрвМ Г) 1ЫЛ 
гөрләп к и л ә л ә р Искиткеч тамаша! Гиздән ал( гү* урамда вле встәгесенда 
теге очта. бу очта җыр ара кип «Рәхмәт! Рәхмәт!* игән шатлыкль 
яңгырый башлый Кон уртасына имле сөлге яулыклар байл! комамы 
күгәрерлек гүгел Шул арада җайдаклар гәркемен tore егет иижен берәм берәм 
беразга югалып горуы и ш . . и i члар бер берсенә сиздермәскә гырышып 
дус булып, KYiaii.ni йөргән кызлврныи камка гөлләреннән әйләнеп килә 
Ьилгелс ипле ю р к е ч ы K.KUI K M I I N iraH [8 П ЙӨГӨЖ ЙЛв мич ИСКӘН 

кулъяулык җилферди К> гья) 1ык саны буенча егетнен кы i lap в 11ын м п.,кам 
абруе билгеләнг в, s i комме ялгыз ai мимы очратмый күршегә н керүе 

енлӨШӨ ИДе Камкамы ачуЫИ б) и КНР аСТЫННаН үсеп ч ы к к а й . 

о , ш ы li юякдарыннан чәчрәгәнсазгач>ч*гансас>аклашыняисвкүгниенпәйда 

m I., \ , өстендә кан малае кыяфәтендә утыручы авызы колагына киткән 

егетнен сү л оер генә 
— КУЛЪЯУЛЫК ч и к и м м е ' ( ӨвН и-р ч и м е ы ВТЫМН1 
i M s , , l l k син Па кео i ьи цшп и) шк ч насын йа гизрәк өеи 

шылась к < ысы ешрак була и» һәммәсенә каян чи 
„ бүләк җиткерәсен Жайдакнын гына түгел втнын щсөмсереко. 
гоелса и сер биреп горыш юк исе урамны бер ител ары юта 
Синнән os |мады башкалар i йылыр янәсе 

http://ii.hi
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— Айдар энем. быел Сабантуйга сөлге жыйдылармы сон9 

— Әйе! Мин лә катнаштым. 
— Син?! Ат мендеңме әллә? 
— Ат нишләдем'1 

— Атка атланып йөрдеңме, дим? 
— Нинди атка9 Атлар юк бит инде авылда. 
— Ничек инде юк? Үзең сөлге жыйдык, дисен... 
— Жәяүләп урам әйләндек. Зур егетләр колга тотты, без — чиләкләр. 
— Күңелле булдымы9 

— Арытты 
— Гармуныгыз бар идеме? 
— Баянмы9 Юк... 
— Җырсыз, көйсез ни ямь? 
— Музыка булды бит. Равил абый машинасы белән озатып йөрде. Безнең 

арттан капка турысына килеп туктый да, ишеген ачып, бар көченә магнитоласын 
кабыза Колонкалары шәп! Колаклар юнарлык. 

— Хет татарчамы сон9 

— Татарча инде, канишно. Мөнир Рахмаев, Индива, Фирдүс... 
— Вәйт булдыргансыз! Ишкәнсез ишәк чумарын... 
— Ишәген беләм, чумары ни сон анын? 
— Чумарын чин дә оныттым бугай. энем. Ә менә ишәкләре Чаллы урамында 

кичә генә йөри иде. 
— Чаллы урамында? Ишәкләр? 
— Үземнен дә күзгә күренә дип торам. Эреле-ваклы алты-җиде ишәк чаттагы 

зур чәчәк түтәлендә рәхәтләнәләр... 
— Чынмы? 
— Чын шул, чын. Машина тавышына да исләре китми. Ташкент инде 

бездә хәзер Кырык градус эссе, ишәкләр... Әле былтыр шәһәр Сабан туенда 
ишәкләр чабышы да оештырганнар иде. Адәм мәсхәрәсе, татар Сабан туенда 
— ишәкләр! 

— Кызык бит. апа! 
— Кызык түгел бу, энем, кызганыч, аяныч... 
— Атуса, анда да атлар беткәндер... 
— Ирләр беткәч, атлар бетә инде ул... Ир-ат — парлы сүз 

Кемгә ничектер, миңа Сабантуйның иң тантаналы, күңелне ниндидер 
аңлатып булмаслык кыргый горур хис белән мөлдерәмә тутырган мәле — ул 
ат чабышлары иде... 

Менә бәйрәмне алып баручы бәйгегә әзерләнгән жайдакларны мәйданга 
чакыра: ат хужасының, иярдә утыручы егетләрнең исемнәрен атый Әлбәттә, 
атларның да исемнәре яңгырый. Ялык-йолык килеп торган, сөлектәй унбишләп 
чаптар (авылыбыз зур дип әйттем бит), киткәнче күреп калыгыз безне, дөнья 
хәлен белеп булмый, теләк теләп, дога укып торыгыз дигәндәй, башларын 
селки-селкн мәйдан әйләнә. Кайберләре, кинәт арт аякларына басып, халыкны 
бер мәлгә гөж килергә мәжбүр итсәләр дә, тиз тынычланалар. Аңлыйлар 
малкайлар көчне-дәртне әрәм-шәрәм итәсе түгел. Алда - ел буе әзерләнеп 
көтеп алган сынау... 



— Атлар килә! Атлар! 
— Мәйданны бушатыгыз' 
— Бала-чаганы юлдан алыгыз' 

Жыр-биюләр. ярышлар карап дөньясын оныта язган халыкка б> игъланнар 
аяз көнне яшен суккандай тәэсир итә Мин да сискәнеп куя торган идем Йөрәк 
ничектер бераз борчулы ла. рәхәт тә тибә башлый Башта берьюлы әллә ничә 
сорау бөтерелә Исән-сау килеп киттеләрме икән11 Атлары абынып, егетләре 
егылмаганмы7 Кем аты беренче икән? Әгәр лә инде туган-тумачан күршеләрен 
чабышта катнашса, исемнәрен үк тезә башлыйсын Рәис ничәнче килде икән. 
Фәрит. Рэгать7! 

Ниһаять, барлык сорауларга да тере жавап булып, алган урыннарыңча тезелеп, 
мәйданга атлар килеп керә Үзләреннән шыбырдап тир ага. кайбертәренен 
сыртында каччы эзләре ярылып ята Иярдәге егетзәрнен лә сулышлары i n t e i 
түгел, башларын тасма яки яулык белән кысып бәйләчәгәннәрнен чәчләре 
үрә торган Көлке ДӘ, соклангыч та Бүләкләүләр башлана Беренче эчлекне 
— Сабантуйны оештыручылар, калганнарын — мәйдан халкы күбесенчә 
әби-апалар зурлый Иң *авыры» сонгы килгән ат чуенына төшә — йөгәненә 
бәйләнгән яулык-солгеләрнен чуты булмый Мин 6) иим галетка пик га 
аптырый илем Н и м инде сонгы к и н ә н атка шулкадәр иплнбар күрсәтергә? 
Мона бит жинүче лаек! Бер Сабантуйда азактан килгән атка дип н\ шж 
торган күрше әбине шул сорау белән шаккатырдым да әле «И балакай 
элгәредәй килә инде бу Мин дә нәзер э т кан илем Лпн.ш ч>" 
көченә йөгереп тә ин азакка калган at гарьлегеннән к\ i яшьләре бе ям С ШЙ 
дия иде минем өни •• Шулчак чин. чыннан да. әбекәй куеныннан сыйпап 
яулык бәйләми чакм ашын Гннен лоньн сыйган ГӘЛСеЭ ч ипрвННвН бв 1Лүр 

ганчылар гөгөрөгөнен күрми кебек булдым Бүләк и\ гыклар вныя ю 
корыта, кабат ярышларга әзерләнергә коч бир.» икән 

— Апа. ничек син Сабантуй? Күнелле булдымы? Сонгы елларда кайта 

.1 матам идегез... 
— Күнеллесен күнелле ю Әниен әйтмешли машина rye быел Җитмәсә 

минем лө аяклар, гомеремдә беренче мәртәбә ишштадя гөштем ( ияя ек' 
— И-и. ел саен шул бит.. Барыбер көтелә инде Рамил абыем MI 

әйеме! Герләрне уйнатты гына Коч > вндө! Бү юге ва шап мнкрово 
— Әйе. булдырш еквш! Хеббвп бабабыз гира иска бер батыр 

,и 1әр ӘПЮНДӨ ч и п . ч л ш н ы п и i ли.ппклнекч Сип Ю бераэүСКЯЧ К8ЧММ 

сынап карарсың әле. шулаймы? 
Белмим 

— Дорсч әйтәсен \и lap л на ки IMII бе ien б> 1чыя ' 
N и laraH кем уйлаган бешен мишәр ир юрен бетен мир • i гыняа кеяш 
бе юн йөгертер иман л.и\-ц-> я п 

Кы ш к бнт1 
— Сезгә шул кызык кына б) (сын!Әчынлып i оял Жир тишегенә кереп 

ки.әр .ек оя1 t \ 11.1 чи 1әк июен ме i tepee» гутырып ш м i автфв \ i к ерып 
ШЗЛа] киленнәр я р ы ш ы р м ы . . . ИрЛврНвНУРЫНЫ КӘСвШ МЯ 
егетлөрнен 

Гвге ялгыз ат ват жалко булды вйеыс апа? 
Л | гүгел уэебеэ * ем Шундый гур шылдан нибары бар п они в? 
\ i хуҗасы 6i 1вкне болая гыня алырга гаки р и я б) •• 
Ш) tafl Кайчандыр үзе н чап». арда беренчелекне пятмвгшл һишр 



^ С И Р Е Н Ь Я К У П О В А 

абыйнын ияргә утырган егеткә әйткән сүзләрен үз колакларым белән ишеттем 
«Бүстрәй чишмәсенә кадәр барып җит, кире кайтканда, атны бар көченә ку! 
Алдадылар дип рәнжемәсен. Сабантуйны көтеп алды Жирәнкәй...» Кычкырып 
елыйсылар килде. 

— Мескен ат, чабып килгәч, мәйданга да кермәде бит... 
— Бүләкләрне, яулыкларны хужаның үзенә генә тоттырдылар. Бер әбекәй 

сонгы килгән атка дип ярты капчык солыга кадәр алып чыккан... 
— Зато, берүзе булгач, бөтен приз Җирәнгә эләкте! Шатлыктанмы икән, 

җиргә ятып. озак кына аунады да әле ул! 
— Җиргә ятып елавы булгандыр аның, энем... Хужасы артыннан башын иеп 

атлаган атнын, рәт-рәт тезелгән «иномаркалар» арасыннан көчкә үтеп, кайту 
юлына борылганын күреп, күпләрнең йөрәге әрнегәндер. Бәлки... күрүче дә 
булмагандыр. Казан артистлары жырлый иде. 

Мин ир-атсыз йортта үстем. Ир-атсыз илдә үскәннәр кызганыч... 

Әти моңы 

— Тагын телевизор каршында утырасынмы, әни? 
Пакет-сумкаларын чыштырдатып, өермә булып кайтып кергән кызы 

сәлам урынына әнә шундый сүзләр ташлады ла, жавап та көтеп тормыйча, 
«лодочка» түфлиләрен мизгел эчендә аякларыннан шудыртып, үз бүлмәсенә 
атылды. 

— Утырам шул... Утырам! — диде Нәфисә, кызының корылыгына бераз 
хәтере калып. — И бала, юньләп исәнләшә, хәл-әхвәл дә сораша белмисен 
Өтерге тел булып үстен, хәерлегә булсын... 

— Ә «телик» хәлеңне сораша инде алайса? — дип зал ишегеннән башын 
тыгып елмайды шул арада кыска алсу халатын элгән кыз. — Беләсең бит инде, 
әни, ясалма ягымлылыкны яратмыйм мин' Шундый булып тугач, нишлим?! 
Җитмәсә, без күрешмәгәнгә, хәзер әйтәм, биш, алты... нибары сигез сәгать 
вакыт үткән. Ә син, менә ич, матур гына, күзлекләреңне киеп, кәнәфигә 
чумып, телевизор каршыңда культурно ял итеп утырасың. Димәк, хәлләрен 
начар түгел, шулаймы? 

— Шулаен шулай, Аллага шөкер, кызым. Тик барыбер дә кеше балалары 
кебек тәмле телле... 

— И әни, ярар иңде! Аның каравы, мин икейөзләнә, алдаша белмим. 
— Хәзерге заманда бу сыйфатта югары бәяләнми, бала Хәер., гомер-гомергә 

туры әйткән туганыңа ярамаган. 
Сонгы сүзләрне кыз әллә ишетте, әллә юк, чөнки күзләре, зур ачылып, 

телевизор экранына төбәлгән иде. 
— Үләм! Кыланып та куя инде бу халык! Сиксән яшьлек әби беренче 

мәхәббәтен эзли! Туксан яшьлек «егетне»! Бу «Жди меняжы кем генә уйлап тапты 
икән'1 Ничек инде вакытыңны жәлләми шуларны карап утырырга була, ә? 

— Элегрәк үзең дә ярата идең ич! - диде хатын кырт кына. 
— «Ищу тебя» дип аталган чагындамы9 - дип көлеп җибәрде кыз - Әйе, 

вообше-то. чыннан да. интригалы тапшыру бу. 
— Нинди интрига булсын, ди1 Чын тормыш, кеше язмышлары, кайгы-хәсрәт, 

югалту-табышлар монда, бала... 

— Әй! - дип кул селтәде кызый - Телевидение - алдауга, баш катыруга 
корылган монстр инде ул. Капкынына эләксәң... Тукта, тукта, әни, кара әле 
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мина. әллә елагансын инде. күзләрен кызыл! Тагын кан басымын күтәрелә бит. 
тоне буе дару эчеп чыгачаксың Сүндерәм хәзер үк! 

— Юк. юк. сүндермә. Телевизор каршында елап утыра торганнардан түгел 
лә анан 

— Шуңа ашырыйм ла. -железная леди.га ни булган, дип. 
— Булды шул. булды менә.. Син кайтып керер алдыннан гына булды 

Әтиемнец — синен бабаннын карточкасын күрсәттеләр эхзиләр. 
— Валлаһи, дин! «Жди меня»данмы''! 
— Әйе. Житомир шәһәреннән кызы 
— Синен әтиеннең кызы9 Клево! Кайда сон ул Житомир' Чиг иллә-фәлән 

түгелме? Кунакка барыр идек! 
— Географияне бөтенләй укычагансын. отличница Украинада ул шәһәр 
— Соң! Украина хәзер заграница бит инде! Әни. аңлатыбрак сөйлә атс 

Точно таныдыңмы'' Фамилиясен, исемен әйттеләрме-1 

— Әйе, таныдым Нәкъ шундый ук фото бездә лә бар Авылдан алып пишем 
Әбиеңне җирләгәч 

— Моңарчы белмәгән иденме туганын барлыгын0 Кызык' Тиз ук unt i l 
язарга кирәк. Хәзер сайтларына керәм Интрига бар дип Әйтте] 

— Йә. җитте, тукта! Күрсәтермен мин сина заграница, интрига слитынны' 
«Корвалол» тамызыр идең ичмасам! 

Хатын, хәле китеп, диван аркасына сөялде Бал кы 1ы лобер шагыр ишекне 
ачканда зчкә йоткан күз яшьләре, юлын ачкан чишмәдәй, янә агарып КМГЯН 
йозе буйлап тәгәрәде... 

Кыз аш-су бүлмәсенә ашыкты, тиз арада мшсенвдар) тирләп китерде Чиясез 
дулкынлануын, борчуларын шул ике йотым суга кушылган утыз тамчы дару белән 
ЮЫП алын булырына ышангандай Н.кһнс.) б,»л iyp чынаякка \рстле 

Әнисе өчен бочылган кыз мыштым гына акын янына чүмәште Vi 
гелевизорны сүндерергә бик теләсә дә. тетрәнгән анакын кабат кышп 
китүеннән шүрләп, пультка басып. «монстр«нын тавышын гына .>крснәйтте 
Озак та үтми. экрандагы кешеләр гамашачыяы өметләнергә одарга ватарга 
чакырып, моңсу елмаештылар ла куш юшу ягын карадылар 

Нәфисә, йокысыннан яна айнып киткәндәй, кызына дәште 
— Кич буе мине саклап утырырга ашеныыйсындыр баг*? Геявфоиыи уя 

Шалтырады, җавап бир копермә [усларинны 
— Ә син? — диде җитди юнеп аптырап калтай бада 
— Нәрсә мин? Мин нормально Тиздән әтиен кайтыр Бар бар Шжвф 

тартмасыннан иске альбомны гына алып бир дә 
— Көрән гышлысынмы? 

НӘКЪ ШУНЫСЫН 
Нәфисә альбомны ачарга ашыкмады, уз уйларына чуму 

бармаклары белән в н кун гышлыгыи гына сыйпады Әнмсенсн үзе гама 
каласы килгәнен андал аяган кыз вле һаман кайдадыр кырлап сужасыи 
чакырган телефонын олан китте Аньшахао 

— Хәзер чыгам! ил w (әшкане ашетс 
Берапансым г.»у икенә сыланып top.au күзләретөсендәге ажгарс! 

ак чалбар ки муеным ур «лбыклар аскан кызыкай хави u i ишегендә 
пөйда i>\ i п-1 

— Они. мин урамга алайса, шс 
м гтур гына йөр кызым Чшамадын ш 

,Макдоналд( кл что я поблю!!!« Бу сүзләрне әллә Нафясаавн кызы аяда 
сунел барган re ювнэордаи реклама г\ иик кабап виш 
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...Нәфисә әтисен бөтенләй хәтерләми. Ә хәтерлисе шундый килә! Үзен белә 
башлаганнан бирле килә... Жанын телгәне, йөрәген әрнеткәне дә әнә шул 
— үзен соңрак, әтисе үлгәч кенә белә башлавы да инде аның. Газизе аяусыз 
чир белән көрәшә-көрәшә, шәмдәй эреп-сызып сүнгән кара көздә аңа өч яшь 
тулган булган югыйсә. Сорашканы, сөйләшкәне бар: берәүләр бу яшьтә әллә 
ниләр хәтерли. Ә ул — юк. Ничә еллар анын-җанын тилмертте, газаплады кыз, 
томан эчендә, иске кинодагы кебек аклы-каралы төсләрдә генә булса да, зинһар 
өчен, исемә төшеримче әтиемне, дип. Тик юкка гына. Дәшмәде Нәфисәнең 
балачак хәтере. Әле дә дәшми... 

«Сөбханалла, нәкъ әтисе инде. Атасына охшаган кыз бала бәхетле була, 
диләр». Әтисенә охшап туган, әмма бер тапкыр да әти дип эндәшкәнен 
хәтерләмәгән Нәфисәгә күрше әбекәй әйткән бу сүзләр коточкыч ялгышлык 
булып тоела иде. Ничек инде ятим бала бәхетле булсын, дип өзгәләнде ул. Ә 
нәрсә сон ул бәхет? Бу сорауны ул үз-үзенә соңрак, кинәт кенә бирде һәм 
җавапны да бик тиз тапты. Бәхет ул — өч нарасыен жил-яңгыр тидерми ялгыз 
канат астында үстергән әниләре! Әйе, чыннан да, бик бәхетле иде Нәфисә 
Барысы өчен дә әнисенә чиксез рәхмәтле иде. Шул исәптән әтисе турындагы 
тансык хатирәләр өчен дә... 

— Син тугач та сөенгәнен күрсән атаңның! Нишләргә белмәде кырык яшьлек 
сакаллы сабый. 

— Исемемне кем куйды сон? 
— Әтиең инде. Мин Гөлнур дип кушмакчы идем. Безнең нәселдә гел 

«нур»лар бит. 
— Нурлар?! 
— Әйе, әбием Шәмсенур исемле иде, әнием — синең әбиең Фәрхинур, 

апамнар, беләсен, Маһинур, Мәдинур, Миңнур. 
— Мина Нәфисә исеме күбрәк ошый... 
— Алып кайтканда ук кулдан куймаслык, яратып туймаслык, тупырдап 

торган таза, матур бала идең. Соң... биш кила булып дөньяга килгәч! 
— Юктыр инде, әни, биш үк түгелдер Абыем өч кило иде, дисең... 
— Чирмешән бүлнисендәтөн уртасында тудың. Исән-имин котылуыма, 

дүрт саны төгәл бала табуыма шөкерана кылып, акушер марҗаны тынлап 
ятам. Баш врачның өенә шылтырата бу, отчет бирә, димәк. Бар да әйбәт, 
кыз бала ди, биш килограмм, ди. Врач ышанмады бугай. Шуннан анын: 
«Ей бох, пять килограмм!» — дип кычкырып җибәргәнен бөтен ятаж 
ишеткәндер... 

— Әти мине яраттымы сон? 
— Яратмаган кая! Кулыннан да төшермәде. Иртә тәпи киттең, быты-быты 

сөйләшә дә башладың. Түлке, әтиеңә «бабай» дип телен ачылды. Бабай түгел, 
кызым, әти дип әйт, минәйтәм. Ә атаң көлә: «Бала алдаша белми, бәлки мин 
чынлап та анарга әти түгел, бабай гынадыр», - ди. Үзе сине һавага чөя-чөя 
уйната... «Күз тияр, яшәмәс инде... Бигрәкләр дә сөйкемле бала», — дип тә 
еш кабатлый иде. 

— Чынмы?! 

— Чын булмый Курчак кебек киендерә идем үзеңне, күлмәкләренә пар 
итеп .эшләпәләргә тикле тектем. Атаңның сине, тере чәчәгем, дип, авыл буйлап 
күтәреп йөрүе бүгенгедәй күз алдымда 
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Нәфисә, ирексезләп, күзләрен йомды Әтисенен көчле кулларында 
тирбәлеп, болыттай йөзеп, дөньяны өстән күзләп иоруе нинли гм\әт п> л гаңдыр' 
Очраган бер кеше сина елмая, нәни бармакларыннан тота. кытыклап үбеп тә 
ала. Ә син. ятсынып, әтиеннен муенына сарыласын 

— Тук. тук! Әллә каршы алучы да юк инде'' 
Тавыштан дерт итеп киткән хатын әле һаман ачылмаган альбомны диван 

читенә алып куйды Аннан, әкрен генә торып чыгып, ире кулындагы әбәт йөртә 
торган сумкага үрелде: 

— Ишек ачканыңны ла ишешенең 
— Күзләрен йомык иде шул. колакларында 
— Ярый. ярый Телеңә салынма, юын ла кухняга' 
Нәфисә, уенын-чынын бергә кушып, зтә-т«ртә ирен юыну бүлмәсеме озапи 

Үзе инде суынырга өлгергән кичке ашны җылытырга куйды 
Аш та ашалды, чәй дә эчелде Гадәттә һәр кашык ашка. һәр йотым ЧӨЙГЯ 

кушылып әйтелә торган үтә дә ихлас, җылы сүзләр бүген п I очында калды 
Хатынына нидер булганын аклады ир. -Үзе сөйләр сонрак- лип ун киы ул. 
йокы бүлмәсенә кереп, кечкенә телевизорны кабызганда чннаи ЮШ ГУЛЫСЫ 
белән футбол дөньясына чумды. 

Кемгәдер сәер тоелыр Нәфисә гаиләсен тәмле аш белен СЫЙЛЯПЧ кухня 0 
ЯЛГЫЗЫ ГЫНа калып, иркенләп, ире әйтмешли ЮНЫСЫН ОНЫТЫП габах 
савыт юарга ярата Көмеш сыман балкып торган краннан аккан cj бигрәкләр 
дә туган авылындагы Аръяк шәлмен кетер ите лие* берсен ае ышанмас 
билгеле, көләр генә Тик шунысы хак чс ггервП аюсаи CJ тавышына ияреп, 
һәр кичне уй-хыялга чума хатын. Чәй содасы белән ышкын ялтыраткан 
чыиаяк-тәлинкәләрне ап-ак шадра сөлге белен корытканда пени 
көйләп тә ала. Бүген дә. әнә. өзек-өзек. сулык о шк АЫР I ы ш шы .и исенең 
жыры 

(.'ahi.iyiii4iii.iii у ten күрдем 
Сары бар гуаша 10 
Гагын ниләр күрермев икән 
Суда йөздем гешемда 

- Һай. әтиеннен тавышы' Моңлы иде па сон! 
- Синекеннән дәме, әни11 Бигрәк матур кырлыйсын ич 
- Кая инде мина ана житү1 Атап ИСӘН чак,, ) нв ЖЫрлакПЫрЯ 

идем Ишетә күрмәсен, коләр дип 
- Ник мина күчмәде икән анын гавышы? Бвтенле! к ы р л ы ! 

белмим 
- Тавышын бар синең, бала чынлап горя в йене моңын про 

i a M i U l l i l олл.. нинли йоРәк..әрнентү1)внәугап кере торган каннарны «mo 
күне , |өрне айкал ала торган үзгә мои иле щ \ в 

- Ничек инде у 1Гв? 
- Шулай бер кичне өйгә кайтмый да кайтмый 6> Кайларла гына йери 

иквн исән-сау гына була күрсен берүк иш ут йотам >зләп барыр идем 
ялгызыңны калдырырга куркм кыннан укнырсын u куркын 
кебек Юыен енмерде кунакта чак Барыбер түзмәдем капка 
чыктым ШундыЯ кылы кәйге кич' Мк йвзендв .реле вак* п и м а , 
кемелдөше Лдан көянтәсен аскан lehpe кыз монал Мина » яманс) 
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күзләргә мөлдерәп яшь тула. Кинәт, төнге тынлыкны ярып, авыл өстеннән 
жыр агыла башламасынмы! Ерактан, Түбән очтан ук ишетелә. Меңнәр 
арасыннан да таныла торган әтиен тавышы! Анын үзәк өзгеч, кабатланмас 
моны! 

— Шуннан? 
— Шуннан шул — Аллага шөкер, исән-сау икән, дидем дә кереп яттым инде. 

Кайткач әйттем: тоткарлансаң, җырлап хәбәр бир ичмасам! 
— Җырлый идеме сон7 

— Озак җырлый алмады шул.-. Энекәшең туып кына калды... 

Нәфисә зал диварындагы сәгатькә күз төшерде. Кызы кайтырга иртәрәк әле. 
Күн тышлы альбомны күкрәгенә кысып, ул кабат кәнәфигә сеңде. «Әтиемнең 
моны ник мина күчмәде икән?!» Үсмер кыз чагында әнисенә биргән шул 
сорауны Нәфисә соңыннан үз-үзенә ничә тапкыр биргәндер, Ходай үзе генә 
белә. Байтак еллар әле ул ниндидер могҗизага өметләнеп яшәде. Көннәрдән 
бер көнне иртән уяныр да былбыллар таң калырлык итеп җырлап җибәрер 
төсле тоела иде аңа. Сихри моңына бар дөнья сокланыр, авылдашлары: «Нәкъ 
әтисе инде...» — дип, күз яшьләре аша аһәңле авазларны тыңлап туялмаслар 
кебек иде... 

Аннан соң ул әлеге серле моңны: «Әйдә, кызым, бу җырны җырлап карыйк, 
тегесен көйлик», — дия-дия, үз сабыеннан эзләде. Тик баласында да, ни кызганыч, 
сачәт тә, теләк тә сизелмәде- Ә инде бар нәрсәгә фәлсәфә белән караучы кызы: 
«Әни, газапланма, мине дә азаплама, табигать балаларда ял итә!» — дип җибәргәч, 
бөтенләй өметен өзде... 

Нәфисә, альбомны итәгенә куеп, сак кына битләрен актара башлады. 
Менә әнисенең сурәте Акыллылык билгесе — киң мәрмәр маңгай, толымлап 
үрелгән кара чәч. йөрәккә үтә торган гамьле, монсу караш... Шунда ук әтисенең 
саргаеп, таушалып беткән фотосы. Теге «Жди меня»дагының игезе1 Яшь 
матур йөз, баһадирдай җилкә, төз буй-сын. Өстендә хәрби кием, ләкин бер 
айдан сугыш башланасын, утка керәсен белми әле, йөзендә бәхетле елмаю. Бу 
анын солдат чагындагы бердәнбер сурәте. Дөресрәге, сакланып калганнардан 
бердәнбере... 

— Әни, нишләп әтинең рәсеме берәү генә9 Гөлсинәнең әтисенеке әнә әллә 
ничә Медальләрен елтыратып, Берлинда басып торганы — иң шәбе! 

— Синең әтиеңнеке дә байтак иде лә... 
— Кайда соң алар? 
— Сөйлим микән, юк микән? Әллә... Ярар, син зур инде, белеп торуын 

хәерле. Апаң дип әйтергә телем әйләнми, әтиеңнең тагын бер кызы бар бит, 
кызым... 

— Әтиемнең... кызы?! Ничек инде, кайда сон ул? 
— Сугыш алдыннан атан ике ел Украинда әрмия хезмәтендә булган. Шул 

вакыттадыр, хахлушкадан кызы туган. Бу хакта берни белми чыктым кияүгә. 
Жинги тырышты инде аннары. Минем дә күзләрне ачты, атаннын да данын 
бөтен авылга таратты. Сары чәчле марҗасы, кызы белән төшкән рәсемнәрен 
зур рамга туган-тумачалар арасына тезеп куеп. стенага ук элде бу. Кергән 
бер кешегә, менә кайнешемнең хатыны, менә баласы дип, чырагачны указка 
итепләр төртеп-төртеп күрсәтә Бераз түздем, ни дисәң дә, яшь килен бит... Тик 



барыбер егетләргә бирмәс кыюлыгым үзенекен итте — бер нртәне урынлыкка 
басып менеп, карточкалы рамны стеналан аллым тәки. тузанын сортам янәсе 
Дөрләп мич янып тора иде. йөрәгемне әрнеткән мине кимсеткән сурәтләрне 
КЫЙДЫМ ла учакка аттым Минут эчеңдә янып м* | б) злылар. Аллан ык рәхмәте 
Җиңги анышып та өлгермәде 

— Ачулангандыр... 

— Тавышына адәм чыдашлы булмады Иренә әйтеп үтергәч мин сине. зштән 
генә кайтсын, дип. күз яшьләре бе.зән елалы. мескен Марҗалар Ш) I I 
булган, күрәмсен. үэенә. Берочтан әтиеннен ялгыз гына төшкән фотолары п 
очты инде утка... 

— Әти ни әйтте сон?! 

— Күптән шулай -эшлисен каптай .тиле лә бетерде 

Нәфисенең әнисе дә ул чакта «диде дә бетерде» һап башка б) 
беркайчан да сүз кузгатмады Нәфисә генә юк-юкта. ерак Украинада ашал 
яткан сары чәчле, зур күзле кыз гурында уйлый иде N i ва Нәфисә сабак 
әтисен хәтерләмидер, ләкин анардан бәхетлерәктер, чөнки кайдадыр 
бар. ул исән. мине лләм табар, дип ышанып өмвпвнеп ЯШНДер Ю 
сагынадыр, яратадыр Әйе. әйе. яратадыр Чөнки аныи әтисен аратка) мөмкин 
түгел! Ә бәлки... Ә бәлки анын хохлушка өнисе гатвр егете гурыи ш ба 
сөйләмәгәндер ДӘ? Башкага кияүгә чыккандыр ла оныткандыр Әябеттөш) вл! 
Сонгы уйларыннан Нәфисәгә бигрәкләр дә жине i равви б) ВИЛ китә иле Ни 
лисән лә. әтисен башка кыз белән бүлешәсе килмәү галапбИК П пик П О Ш 
иде шул аңарда 

Хатирәләр чоңгылында бөтерелгән катын, әтисенең солдаг сурәтен алып 
калып, ядкарь альбомны ябып кипы Нишләргә сон ни кылырга юша вал 
уйлады ул, рәсемгә геквлеп Әтисен бүлешәсе кидыв<\ галете бүген ае, мичә 

еллар утк ө уз кичешә калган, аэ гына и кимемәгән ике 
баягынак та телевизордан эшемне илим. шп фото ТОТЫП горгаи U 
каным күргәч Нәфисенен аяк астыннан вир убылгандай булды Сонгы 
елларда 6о ий да аксал гуксап кына гибө баш ишш Йөрәге бөтен вй 
ка i H.I кебек Һава китмәү юн к\ лерен iyp итеп ачкан еш euicj иучы катынны 
арый ia >кр.1ннын теге ягында күрми идедер Аңына килеп бере 
сәләте кайткач кына азрак гынычланды үэеи уэе к) ire алды Нәфисе Иа 
нигә ботекләй җебеп гөштен югалып калдын сон әле син шп я л а т ы п м ы 
улүз-үзенө Белә идең бит «алан»нын ыи Күргеч икенчерәк 
„кәй ш м Й о ч ә ә п к е и ә и Нәфисәгә дә бетенләй опшшаген Урысчага 
украин сүзләре кушып сөялеше бикчад ы имли Моңарчы ните оядасегея 
диген'1 Нигә ярты гасыр микән ! 

Хатын тирен итеп сулыш алды Хан тартынса кантарга шлер ы к 
Нәфис н гамырларында ниц ип искан гатар каны - сенен кыш»на 
бөтенләй гартылмый иде шул Күрешүне галеп men күнеп кыллары a 
гибрәлми очрашумиэгеллөренкөтеп йөрәге «талпынмый Ч и т м е атиде 
,л ханым һем Нәфисә беркайчан в и ш т у г а н ы м ошкочагына ишалмаячак 

Н һ 1 1 И 6 j 1 М | х «өр биреп ю р и ш н ишә кирәге бар Ба аш кан п а т о к а 

К " ' \ п ' ^Нефисәнен гөне кинә! «седа суыклы булып киме Яшен угыдай 
„ e n и , , , , yfl сора] шулай гөэсир итте ана Матур җырлый микән ул апа. 

Ә г е р [ Ө мәгәр әтисенең моны ша күчкән булса? М к юк Бу мөыкин 
гүтел'Ул ирексезден <Ты ж меня пилманула гы ж ыена 1идэнла - п и 



_ _ ^ ( - ' И Р Е Н Ь ЯКУПОВЛ 

такмаклады. Ю к , тагын бер кат юк! Беренчедән, әтисенекедәй мон Ходай 
тарафыннан «Кара урман», «Әллүки», «Гөлҗамал»ларны сузар өчен бирелә. 
Икенчедән. . 

— Кызым, теге чакта мин ялгышкан булганмын бит.. 

— Кайчан, нинди ялгышу турында сөйлисен, әни? 
— Тавышын бар, моның чамалы, дигән идем... 
— Туры сүзгә жавап юк. Дөресе шул булгач. 
— Ялгышымны төзәтәсем килә. Синдә бит ул, алтын тавым, әтиен моңы! 

Абыеңда да, энендә дә түгел, нәкъ менә синдә! 

— И әни, көлдермә, тугай каргаларын качыра торган «моң»мы? Ни гармунда 
юньләп өйрәнә алмадым. «Мунчага барып уйна әле, кызым, ерактан матуррак 
ишетелә», — бу синен сүзләр... 

— Ике гармун алдырдың... 
— Күлмәк тегеп, күз нурларын түгеп җыйган акчага, дин. Их мин, жүләр' 
— Сезнең өчен эшләдем, яшәдем лә, бала... Тынлап бетер әле, бүлдермә. 

Кабатлап әйтәм, синең хисле күңелеңдә саклана ул диңгез кебек тирән, галәм 
кебек чиксез әтиен моны... 

— Каян беләсен? 
— Беләм генә түгел, күзләреннән күрәм, сүзләреннән ишетәм, елмаюыннан 

тоям мин аны. Килер бер көн. бәгырь ташларыңны эретеп, тау елгасыдай тышка 
ыргылачак әле бу тылсым! Үзеңнең дә, тирә-яктагыларнын да жан сусавын 
басар дәва, яшәү көче өстәүче өмет булачак ул әтиен моны, әби-бабаннар 
аһәңе Ышанасынмы миңа? 

— Ышанам, әни 

Ишектәге йозакта черт-черт ачкыч әйләнә башлауга, үзе дә сизмәстән, 
Нәфисә сикереп үк торды: «Аллага шөкер, бәгырь жимешем кайтты, 
бердәнберем'.. 

— Әни, бие!!! Журнал килгән! Биш битендә синең шигырьләр! «Гомернең 
моңлы агышы»! — дип к о ш тоткандай бәхетле елмайды кызы керә-
керешкә. 

Хатын леп итеп яңадан кәнәфигә утырды. Бию түгел, жеп өзәрлек тә хәле 
калмаган иде аның Бу юлы әнисенен хәл китүе чиксез шатлыктан булып, даруы 
шул ук «Корвалол» икәнен белгән кыз тагын кухняга йөгерде. 
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ГОМЕР АТЫ ШУНДЫЙ ТИЗ ЧАПТЫ 

Төш 
Шундый биек тау каршында торам. 
Биеклеген күрер күз җитми 
Үзе текә. биеклеге ерак. 
Текәлеге мине куркытмый. 

Артта — диңгез Анысы да бүген 
Төшкә кергән серле җир инде 
Тирәнлеген белмим, ә киңлеге 
Караш иңли алмас киң иде. 

Кинәт шунда нечкә таш теичс 
Капыл гына ташлап кыяны. 
Үзәгенә төшеп киң Иделнең. 
Мәңгелеккә чумып югалды 

Исәбенә мәңге чыгалмадым 
Юкка чыккан нинди көнемдер< 
Ничә көннәр шулай югалгандыр — 
Үлчи калсаң,тулы бер гомер 

Ал күзлек төшеп ватылды. 
Алданмый хәзер күзләр 
Җанымны ярып талады 
Үкереп килгән көзләр. 

Сүиа Һа* сурела икән 
Бу күңел.сүрелсә дә. 
Ал булып ярым күренми 
Аллардан киенся дә 

к шя |Л 1АТОВЛ ..... • • 
,,„„.,„..,,,, китамифоеторы Vanity 1 
1АҖн ш ГюкюстаңЯз) 



КЛАРА БУЛАТОВА 

Ничәнче тапкыр югалтам 
Табылган ярларымны. 

Төзәтеп булмастыр инде 
Беркатлы җаннарымны. 

Зәй сулары шундый кызу акты. 
Гомер аты шундый тиз чапты. 
Су өстенә калын бозлар ятты, 
Су агымын гүя туктатты. 

Өсләрендә калын боз ятса да, 
Дәвам итәр сулар агымда. 
Гомер атларыбыз салган эзләр 
Сакланырмы Зәйләр ярында? 

— Күзне байлык томалаган, 
— Күз томаларлык байлык 
Бөтен илне күмә алмас. 
Кемдә бар ул, кемдә юк. 

— Күзне байлык томалаган 
— Томалагандыр инде. 
Ачык күзләр фәкыйрьләрдә 
Генә калгандыр инде. 

— Ә кем белә... Гасыр башы. 
Тарих тагын ни кылмас? 
Тик күкнең капусы гына 
Фәкыйрь өчен ачылмас. 

Ач кешенең ачуы яман 
Юксыллыктан ачынгач. 
Шәрә килеш ирек алган 
Ярлы халык ни кылмас... 

Майның да инде соңгы көннәре 
Үтә дә үтә ае, еллары. 
Үтә дә үтә, үтә дә китә, 
Чигенә җитә гомер юллары 

Гомер юллары, кемгә күпмедер, 
Ничек бирелгән ничә кешегә 
Очсыз—кырыйсыз булса берсенә — 
Кыска бер мизгел икенчесенә. 

Илаһым—Аллам тумыштан салган 
Тәкъдиргә язган гомер күләмен 
Сузам дип һаман, узам дип аннан 
Күпме тартыштым, чара эзләдем. 

Безгә язылган гомер арасы — 
Кысасын ватар юк бит чарасы. 
Илаһи Кодрәт күпме билгеләп, 
Үзеңә тигән шулай каласы. 



ГОМЬР АТЫ ШУНДЫЙ ТИЗ ЧАПТЫ 

Фани дөньяда яшәү өчен дә 
Төрледер язмыш төрле кешедә 
Җәзага дучар булу берсендә — 
Хөкемдар хакы икенчесендә. 

Кемнең михнәттән сыгыла иңнәре. 
Хакимлек итә илдә кемнәре?! 
Ә гомер үтә, үтә дә китә 
Майның да инде соңгы көннәре 

Алдашып яшим Алданып. 
Гомерем буе шулай, 
һәм инде калган гомер дә 
Гел шулай үтәр бугай 

Кем белә: бәлки, күчергеч 
Үземнән амин болар? 
Кемнәрдер фани дөньяда 
Миннән дә алдандылар 

АхылЫҢ uiyiit.i аңласын, 
Тетелми түзсен күңел! 
Бу җирдә адәм баласы 
Хатадан хали түгел 

һәр Мәҗнүннең үз Ләйләсе була, 
һәр Ләйләнең дә үз Мәҗнүне 
Ләйләләрдән гүзәл түгелнең дә 
Җаннарында ия үз «җене». 

Үткәннәре калган Киләчәктә 
Кем килерен көткән күңелгә 
Белеп буламыни? Шуңа кура 
Якындагың сакла бүгенге 

СОШШ 9*Ш 

Ни яулыкка, ни бүреккә ПА i ыймаган. 
Ни башлыкка, ни шурага буйсынмаган, 
Ни көч-К(чц:чп.ш1 дан -ЩвҺрәт бер җыймаган. 
Ни чабЫАЫП ЧҮГНЫШШН ычкынмаган 

Күпме зшләп.кирәкле бер эш кылмаган, 
Какимге дә гадимга дә иш булмаган, 
Бу башыңны ни дип бүген бәял 
Аны бүген кем би тәне бәяли соң? 

Түргә менгән шясервиарен, биек, ерак 

Алар аннан ВЮШеЛ т ОрОП, 
V: тәле хәл янәшәңдә йергәши • 
(•ич дип газер исе китми берәүн 

Шулай б) ит, акылга кил бу доньяда 
\ивана 



Н ә җ и б ә 
С а ф и н а 

ТЫН КАЛ ДА, ТЫҢЛА ӘЛЕ... 

Өмет тирәге 
Булсам өмет тирәге. 
Бетмәс минем кирәгем 

Кайгы—сагышларның юктыр чиге, 
Җаннан җанга аккан агымдыр ул. 
Тирәкләрдән төшкән яфракларның 
Кышын сарысы да сагындырыр 

һәр ел саен сагыш сибеп йөргән 
Көз җилләрен кемнәр юллый икән? 
Җаннарына сагыш сарганнарның 
Хәлкәйләрен алар уйлый микән? 

Сагыну—сагыш, сары яфрак,дим дә 
Сискәндерә тирәкләрнең хәле: 
Яфрак—яфрак өзеп бәгырьләрен 
Җирне җылытырга сипкәннәре. 

Салкын кышта мең—мең биләүләргә 
Биләп саклый алар бөреләрен. 
Минем, өметемә биләү тапмый, 
Көз җиледәй тузып йөрүләрем. 

Өметемнең айдай тулган чагын 
Сагынулардан минем сагышларым. 
Өмет бөреләрем — биләүләрдә, 
Исән чыкса иде бу кышларын... 

Елның гына түгел, тарихның да 
Була икән үзгә фасыллары. 
Язы килми калмас тарихның да, 
Өмет бөреләрем ачылыр әле. 

Җилгә сибеп кайгы—сагышларны, 
Яфрак ярыр өмет тирәге, дим, 
Булсам иде газиз милләтемә 
Якты өмет нуры, терәге мин! 

Нәжибә САФИНА — шагыйрә, публицист; «Әгәр дә уйлаганда», «Без — шигырь тормыш 
— проза». «Кан хәтере» Һ 6 китаплар авторы Казанда яши 



Нәфес 

Беркатлы без. малны саклаганда. 
Җаныбызның Н1рын хрлыйлар 

Кычкырыплар елыйм микән әллә -
Кем дә ишетмәсә, күкләр бар бит 
Нишләп икән шулкадәр киң дөнья, 
Иксез-чиксез дөнья, дөнья тар бит 

Киңәйтергә диеп биләмәне 
Сугышларның туктаганы да юк 
Кемнәр шаша миллиардларны кочып, 
Кемнең туя ашаганы да юк. 

Дөньякүләм хаким бу лам,диеп 
Тезләндермәкчеләр башкаларны 
Инде кайда билгеләргә белми, 
Аптырыйлар бугай башка.\аны 

Берсе сәнгать өчен, сәнәгать өчен, 
Диңгез өчен— берәү, тагы. тагы? 
Дөньясында бер тел булдырам дип, 
Насарыйның үзен җуйган чагы 

Әйе, малга сак бар, җан нурына 
Коралланган сакны куеп булмый 
Калҗа очен тарткалашкан чакта. 
Кемнәр җаныбызның нурын урлый? 

Кычкырыплар елыйм микән әллә? -
Күкләр ишетер дә, ашвЛЗ 
Мәңгелеккә диеп җибәрелгән 
Галәм катламнары тишелмәсме! 

Җанның шулкадәрле әрнувНӘ 
Түзәлмичә тетридер җире 
Кешелекне һәлак итә ала 
Корал, атом түге \, нәфа чире 

Хәтере кайтканнарга 
IMIrtt * " i.j ', «и. ш. 

Өй-й-й -ч' 
Тын калыгыз да ШЫЦАШ 
Ни сөйли Кабан 
Дәшми торучылар - • 
Сөйләкчеләре — үле? 

Тын калыгыз да тынлапи! — 
Ни сайла кыйбла җиле 
Кемнең батышына карал 
Баручылары тиле? 

•ч 



Әй.тын кал да тъщла әле. 
Кыелган татар җаны! 
Кабан күлендә су түгел, 
Тулышкан татар каны... 

Идел ярында таш түгел. 
Киселгән татар башы... 
Идел безгә бертуктаусыз 
Шул хакта хәбәр ташый: 

Үз заманына тереләр 
Хуҗа була алмаса, 
Тудырган анасын, телен 
Яклар ирләр калмаса. 
Гафу итмәячәк Кабан, 
Басачак илне ләме. 
Сибелгән илдән җил сорый: 
— Ник сез дәүләтсез әле?! 

Һәр яфракка, һәр сабакка. 
Һәр чеметем туфракка 
Кагыла да уфтана җил: 
— Илем, җирем, суым, димә, — 
Булмый ул дәүләтсез ил! 

Хәтереңә кайтсаң, халкым, 
Башыңны имә тагы! 
Башлар киселсә дә, исән 
Баш имәгәннәр җаны! 

«Көзге хисләр» циклыннан 

Син — көз! 
Сагындырдың, 
Ах. саргайттың, — 
Син — көз икән, чыңнан да. 
Яфрак булып өзеләм җилдә, 
Алларыңа чыгам да... 

Ах. саргайттың, 
Җир йөзендә 
Икең дә исән чакта. 
Күрешергә чара юкмы. 
Уйлыйсыңмы шул хакта? 

Көз икәнсең, 
Ышаңдырдьщ... 
Сирәк-мирәк төшә кар. 
Чәчләремдә эремәгән 
Ак кар бөртекләре бар... 

Өшетеп 
Тәмләндерергә 
Мин кыргый алмамьши? 
Ваз кичә алмаска синнән 
Әллә син Алламыни? 



[ЫНКАЛДЛ ТЫҢПАӘЛ1 

Кышларда 
Бөре—биләүгә 
Төйнәлгән хисләремне 
Җилләргә сипсәм, белмисен. 
Белмисең нишләреңңе... 

Син — көз, 
Мин — яз. арадагы 
Язмыш кышын эретсәң.. 
Язмыш кышларын эретер 
Син бердәнбер ир икән 

Юк шул... 
Көзге яз иде ул кичә 
Һәм ләйсән иде 
«Җаныма ләйсән булып тич'" -
Дил әйтсәң иде 

Шул җылы сүз җитмәгәнгә 
Өшегән дөнья 
Яшел яфраклар өстенә 
An—ак кар коя 

Яшел булса да, яфраклар 
Өзелгән инде 
Шашарлык мизгелләрдә дә 
Түзелгән иде.. 

Көзге яз иде ул кичә, 
Ә бүген исә, 
Күз яшьләрен өзә—өзә. 
An—ак җил исә 

Көзге уй 

Йолдызлар күренми бүген, 
Ай да болыт артында 
Тирәкләргә тотынган да 
Җил исэрГЯ тартына 

Җил исми. яфрак төшми,дип 
Әйтк»НН9р дә .штугн 
Өзеләсе өзелә шул. 
Барыбер, дип әйтуем 

Сип.пи сәгате келт юл келт 
Яфрак " кмгаи саен 
Сентябрь т җан гынамни 
('агышка чштш аем 

Сары йөрәк кебек яфрак 
Сары кешчә шикелле 
t 'ары канатлы кошлардай 
Гибрзлалер бит инде 



Н Ә Ж И Е Ә С Л Ф Н Н А 

Ә чынлыкта, сулган яфрак — 
Күңел генә алдана. 
Ә син миңа дөресен әйт, 
Яфрак кебек алдама! 

Мин тирәк түгел, миндә шул 
Яфрак—йөрәк бер генә. 
Йөрәгемне ала алсаң 
Үзеңнекен бир миңа! 

Шундый халәт 
Кеше хәлен кеше белми. 
Үз башына төшмәсе. 

Халык җыры 

Ни булды? 
Әйт, ниләр булды? — 
Сүндемени сагышың? 
Минем өчен көне дә төн, 
Ишетмәсәм тавышың 

Ни булды? 
Әйт, ник дәшмисең: 
«Хәерле иртә!» — диел 
Җылы җитмәгәч, әнә бит, 
Яфраклар тора көеп. 

Ни булды? 
Әйт, ник килмисең 
Шатлык йомгагы булып. 
Куанмагач, күңел, әнә, 
Тора болыттай тулып. 

Ни булды? 
Безнең сөюгә 
Язгы кырау төштеме? 
Нигә юрарга да белмим 
Бүгең күргән төшемне: 

Кара көздә 
Җиләк җыйдым 
Җиләкләр кара көйгән 
Шундый халәттә каладыр. 
Ахрысы, соңлап сөйгән.. 

Ш& 



дкугама әаәгЬге 
АДрама әсәрләре 

З ө л ф ә т 
Х ә к и м 

ҖЕНЛЕ КҮЛ 

ТЕАТРАЛЬ РОМ \М 

Катнашалар: 

С ә ф ә р җ а н — 1920 елда Женле Күл буенда гугаи кеше 
Г а й н е т д и н — Сәфәрҗанны асрамага алучы 
Н у р ж а м а л — Гайнетдиннең хатыны 
Ш ә й д у л л а — Гайнетдиннең күршесе 
Х ә м д и я — Шәйдулланын хатыны. 
З о ф ә р — Гайнетдиннең улы. 1920 елда туган 
Н ә з и р ә — Шәйдулланын кече кызы, 1927 елда туган 
Ә к ъ л и м ә — Гайнетдиннең кызы. 1927 елда туган 
К ә р ә м — Сәфәрҗанның улы. 1947 елда туын 

Б у л а т — Гайнетдиннең оныгы. Зөфәрнең улы. I960 едва гугаи 
Ф а т ы й х - сугыштан сон билгеләнгән колхоз реясе 
Т ә с л и м ә — Сөфөржаннын анасы 
А к о ф и ц е р . 

Булат сөйли 
Безнең авыллап ерак гүге i Жен к k> i дип аталган шок ш сер к гере 

якның котын алып торган бер урын бар 
1977 елнын җөендә >к миндә г яшьлек усыер егеттә Җенле k^ i 

яныңдагы очрашудан сон. к.шч.т м булса к\ о ш а каләм алырмын п яыыгды 
бешен нәсел язмышына бәйле булган Сәфәрҗан гурында китап азачакмын 
дигән өмет хыял туды. 

Җенле К\ i > к'к acta ире акка 6j урынлый кошы алыр INK ЩНЫ re 

ралган - анда re i ниндидер ша> юләр йөри өрәкдер күрәне аларнын имәнгсч 
м ш. .tpi.i ишеге ю и № Чнын к> м кип в гирөн п гүге i гире атындагы 
таллар, камышлар яшел гумгәкләр болар барысы • читтән к ц 
габигатьнен бер и м м е күренеше 6j 1ыл күэге гашлана иде Әмма б) урынга 
бәйле р и н а я г м ә р берсеннән берсе гетрөн юргечрәк б) панлыктан ак 
очен Жен ie Күл ин куркыныч урын ши сана 

Мина у н җ и д е ] .иде Ул елны дөньяда елле нинди гур беек,ә1 

1өлфет ХӘКИМ (Хвкнмхано! имфт Мфар улы 1950 
4 җырнор альбомы авторы I Тукай* — J Ювмявавми 



вакыйгалар кайнагандыр — кайберләрең ишетергә, күрергә лә насыйп булган
дыр, ә кайсыларын бөтенләй белми дә калганмындыр. 

Минем өчен 1977 ел октябрь революциясенең юбилей елы буларак түгел, ә 
бәлки башка вакыйгалар белән хәтеремдә уелып калды. 

Беренчедән, мин ул елны мәктәпне тәмамладым. Икенчедән, миңа әти 
мотоцикл алып бирде. Халык телендә «Кәҗә» дип аталган бу матай һәрбер 
малай-шалайның хыялы иде. 

Мин унҗидедә идем Мотоциклыма атланып, ерактагы офык сызыгына 
таба очтым Бара торгач, үзем дә сизмәстән, урманга илтә торган юлга килеп 
чыкканмын. 

Урманда мотоцикл сүнде. Кабыза алмый интеккәннән сон, мотоциклымны 
этеп киттем. 

Бик тирән кергән булганмын икән урманга. Караңгы төште, ә мин һаман 
әле ачык кырга чыкмаган идем. 

Урманның караңгы кочагыннан котылгач, каршымдагы тарафларга күз 
йөгертеп тан калдым. Ай түп-түгәрәк, зур, анын яктысы болынны яктырткан 
иде! Күз күреме яхшы, бераз хәл алгач, әкренләп кайтып җитәрмен шәт дип 
уйладым Женле Күл яныннан үтәсе бар — шунсы гына куркыта. Стартерга 
берничә тапкыр тибеп карагач, кабынасына өметемне тәмам җуйдым һәм мо
тоциклны «җитәкләп» кузгалдым. 

Мин Женле Күл тарафына карамаска тырыштым 

1 

1977 ел. I июль. Ай тулган төн. Булат, мотоциклын этеп, Женле Күл яныннан 
үтеп бара. Куркып, як-ягына карана Туктап, мотоциклны кабызырга маташа. 
Кабынмый Женле Күл ягына карап сискәнеп китә. Шул яктан аңа таба бер 
шәүлә якынлаша. 

Б у л а т (катып кала). Кем бу? 
Нәрсә бу^ Кешеме сон бу, женме? 

Плащының капюшоны белән йө
зен яртылаш каплаган өрәк якыная 
да якыная Булат мотоциклын җиргә 
яткырып куя Өрәк, ниһаять, килеп 
җитә. Булат тын да алырга куркып 
тора. 

Ө р ә к . Сүндеме? 
Булат (үзалдына). Нәрсә турында 

сорый бу? Көннең сүнүе турындамы? 
Өйгә кайтып җитү өметем сүндеме? 
Куркуымның шулхәтле көчлелегеннән 
яшәү уты сүндеме әллә миндә? 

Ө р ә к . Ник дәшмисен? 
Булат (өрәкнең чыраена карарга 

базып) Нәрсә сүндеме? 
Ө р ә к Мотоциклын. 
Булат (һушыңа килеп). Ә-ә-ә, 

мотоциклым Әйе, сүнде. 

Ө р ә к . Кабынмыймы? 
Булат (тагың зиһене чуала баш

лый). Нәрсә кабынырга тиеш сон? 
Ә-ә-ә, мотоцикл... Кабына, нишләп 
кабынмасын. 

Ө р ә к (кырың яткан мотоциклның 
арткы тәгәрмәчен күнитек очы белән 
чак кына әйләндереп). Нишләп алайса 
этеп кайтасың? 

Булат . Кабынмый шул. 
Ө р ә к . Свечасын чистартасы бар

дыр. 
Булат (калтыранып). Бәлки. 
Ө р ә к . Курыкма шул кадәре Йөрәк 

тибешеңне хәтта мин дә ишетәм Хәер, 
Женле Күлдән төн уртасында каршына 
чыксалар, кем курыкмас икән? 

Булат . Сез кем буласыз соң? 
Ө р ә к . Кеше. Син җен дип уйла

гансыңдыр мине, шулаймы? 
Булат Мин ни уйларга да белмим 

Дөресрәге, инде әллә ниләр уйлап 

•: 



KEHJIi КҮЛ 

бетердем Тирә-юньлә ин куркыныч 
урын бит бу 

Ө р ә к Әйе. Җенле Күл кешеләр-
нен котын алып тора Мин жен түгел. 
мин — адәми чат 

Б у л а т . Монда нишлисез сон сез9 

Ө р ә к Мин сине очратасычны 
белен килдем монда. 

Б у л а т Мине беләсезмени? 
Ө р ә к . Беләм. Син Гайнетдинов 

Булат Зөфәр улы. I960 елны тугай
сын 

Б у л а т . Дорес. Каян белвсеэ 
мине' 

Ө р ә к Гаҗәпләнерлекмени! 
Донья җырлардагы кебек үк кин түгел 
бит ул 

Б у л а т Минем урманга барасым-
ны. тонлә шушы юлдан кайтасыммы 
да белдегезмени? 

Ө р ә к . Белдем 
Булат Ничек' Каян' Мотоцик

лым белән урманнарда йөреп, б) га 
рафларга килеп чыгасыммы беркемгә 
әйтмәгән илем 

Ө р ә к Чонки бүген I июль. Бү-

Г а й н е т д и н . Аклармын берстря 
ды бешен авылга якын юша 

Н у р җ а м а л Бе i ie ми K.I ц ай 
аларга? 

Г а й н е г д и н Кызыл ар кө 
булып чыкты аклар кайсы кая кача 
лар 

Нурж.1 мал (поишмшип калып) 
и Хо [аем онны ншерерга кир.1к. 

I .1 и ис I | и н Онны яшерербез 
i,i. ми Монда атыш суеш була күр 

мөсен Аларны кызы шар оәр юклвп 
килә икән \выл гирөсен ю сугыш > 
күрмәсеннәр берүк 

ШөЙД} I Ш И р в АИЫҺ ЛрТЫННВМ 

\>>1ч>п кием кипя <"' J '•') w 
JJ яшьләрләп ир пше белән .жил 

ген Ли г\ллы Иртән сәгать сигезенче 
егерме дүрт минутта 

Булат Шуннан' Минем ни кат 
нашым бар 

Ө р ә к Бу дөньяда бернәрсә лә 
беркем дә очраклы т\.гел О кайбер 
очрашулар котылгысыз рәвештә тор
мышка аша Өстәвенә ВЯС мин симен 
белән очрашачагымны тешемяа к,р 
аем 

Булат Ник кирәк мин 
lUH Lin Li кешеме сон^ 

Ө р ә к . Кызык сорау •Кешеме?* 
Адәм баласы гомер буена I 
алмаска мөмкин 

Б\ к и .» ла * 
Ә p . i к Аем 1С к>) 1 буенда гуган 

Сәфәрҗанның улы мим 
Ь> la i с вфвряшннын \ I N '' 
Ө р ә к Әйе синим бабай беләк 

.«бием коткарган жян нясенен j 1ы мин 
1920 елныи 1 кюлендө шушы Җенле 
Күлл-f гуган мимем .нлм > i е кил ком 
дез 12 сәгать 411 МИНуТТВ ЯЙ Г) 1 | л н 

Б) Ml ЙНССЭ -

{•ill К ш\ I \K МШҺЯ 'Г • • 

каралар 

111 в й д у л л а l .ише: urn 
вфисөрнен синя ^ гене н 

Оф и не р Бе s Ма ю к м янын и 
^ «безнеке ер бе ian очрашырга шеш 
Лм.1.1 СУГЫШ б) Ibipi I МӨМКИН I'
ll,! катым i • орсын 

[ | и не i 1 и н (КауШЬДи НИ 
к Шей и 
pa чир вл ята яна гуган балабы i бар 

111 В Й Д ) I i I Mint ни 
имле <- имем HOpI ВВЫЛНЫИ ' 
IIIMI.I елндө калдырырга 

Оф и н ( р Ваа 
I t c | н ы . ' f a i n KJ 

пч.п Кал (ЫрШ миме' 
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1920 ел . / ИЮЛЬ 12 СВПТЬ 40 ЫЯЯуПШ ШЙ ТуЯПН ШВН l.iiiiici.iHiiH.; 

Бишектөбала йоклый Нурҗамал бишекне «ак кына гцрбөтел утыра Гайне* urn 

керә, кыяфәте борчуяы 



О ф и ц е р (арыган кыяфәттә). Тәс
лимә, син монда калып торасын. 

Т ә с л и м ә (еламсырап). Юк! (Хәл
сезләнеп сәкегә утыра) 

О ф и ц е р Урман артында каты 
сугыш булачак Без большевикларны 
барыбер жлнәчәкбез Берничә көннән 
мим килеп, сине алып китәрмен. 

Т ә с л и м ә (ялварып). Калмыйм 
мин монда1 Калдырма мине! 

О ф и ц е р . Мин сине килеп алыр
мын 

Т ә с л и м ә . Ә сине үтерсәләр? 
О ф и ц е р - Син исән калачаксың 

Балабыз исән калачак- Бүген ничәсе0 

Ш ә й д у л л а . Беренче июль 

Тышта ат тояклары тавышы ише
телә, аннары чапкынның тавышы 
яңгырый: «Кызыллар инде сигез чак
рым ераклыкта гына! Тулы бер полк 
килә'» 

О ф и ц е р . Кузгалабыз! (Тәслимә
не кочаклый). Курыкма! Көт мине! 
(Чыгып китә). 

Г а й н е т д и н Китеп җитешә ал
салар ярый да. 

Шәйдулла Җитешерләр. Башка 
чаралары юк. (Чыгып китә). 

Н у р җ а м а л (тәрәзәдән карап). 
Женле Күл буеннан барачаклар, ах
рысы. 

Г а й н е т д и н Урманга ин якын 
юл шуннан (Уйга калып). Бу әфисәр 
кире килерме-юкмы. белмим. 

Т ә с л и м ә (калтыранып). Килә! 
(Кычкыра) Килә, килә! 

Нурҗамал (Тәслимәнең янына 
килеп утыра). Чү, чү, сина кычкырыр
га ярамый Килә, нишләп килмәсен. 
Киләм, диде бит. Ятып тор. 

Тәслимә елый. Аны, тынычланды
рып, сәкегә яткыралар 

Нурҗамал (иренә пышылдап). 
Кече икән сон ул анын? 

Г а й н е т д и н . Шайтан белсенме. 
Обозда барган хатын кемнең кеме була 
торгандыр. 

84 

Т ә с л и м ә (ишетеп ала). Мин 
аның хатыны Никахлашырга гына 
өлгермәдек. 

Н у р җ а м а л . Балага узарга өл
гергәнне, ничек инде никахка вакыт 
тапмадыгыз? 

Т ә с л и м ә Безнең авылга банда 
керде Аларны аклар бәреп чыгарды. 
Аклар коткармаса, мине ботен банда 
көчләячәк иде. Мине ул коткарды, 
үзем иярдем мин аңа. 

Г а й н е т д и н . Кем армиясеннән 
сон алар9 

Т ә с л и м ә Атаман Дутов гаскәрен 
кызыллар тар-мар китергәч, безнең 
якка килеп чыктылар алар. 

Н у р җ а м а л . Атан-анаң, туганна
рың бармы? 

Т ә с л и м ә . Беркемем дә юк. 
Ятимә мин. 

Төн житә. Нурҗамал бишекне 
тирбәтә, моңлы жыр көйли. Гайнет
дин йокларга ята. Тәслимә йокыга 
китә. Нурҗамал ире янына барып ята. 
Урман артыннан тонык кына булып 
сугыш авазлары ишетелә — мылтык 
аткан, пулемет такылдаган, шартлаган 
тавышлар яңгырый. 

Г а й н е т д и н . Ярый әле авылы
бызның ирләрен үзләре белән алып 
китмәделәр, хәзер без дә шул мәхшәргә 
эләккән булыр идек. 

Н у р җ а м а л Кайсылары җинәр 
икән? 

Г а й н е т д и н . Бәлшәвикләре көч
ле. Аклар бөтен фронтларда җиңелеп 
качалар, ди. 

Н у р җ а м а л . Кызыллар килсә, бу 
хатын турында ни диярбез соң? 

Г а й н е т д и н . Әнә староста Шәй
дулла белер ни дип әйтергә. Шул алып 
керде бит аларны безгә. 

Тәслимә торып утыра. 

Т ә с л и м ә (авыртавыш белән). Мин 
кысталдым. Тышка чыгып керәм. 

Н у р җ а м а л . Комган ишек катын
да. Суы да җылы килештер әле. 



Тәслимә чыгып китә. 

Н у р ж а м а л . Шушы гына жит-
иәгение безгә! 

Г а й н е т д и н Я р а р . м ә ң г е г ә 
бездә калмаячак бит ул. ник апты
р ы й с ы н . 

Н у р ж а м а л . М о н ы ң белән бергә 
йортыбызга берәр бәла кермәде ми 
кән? 

Г а й н е т д и н . Гел бата көтеп ятма 
инде син. Анын монда калмый бутан 
чарасы юк иде. Ишетәсен бит. ничек 
атышалар тегендә. 

Жил-капканың шыгырдашны ише
телә, этләр өрә башлый 

Н у р ж а м а л Нишләп һаман кер
ми инде' 

Г а й н е т д и н . Чыгып китмәде 
микән? Этләр өрә 

Н у р ж а м а л Төн уртасында аш 
барсын y i " 

Г а й н е т д и н (торып, киенә) 
Хәлен күрден бит Чыгып кнтүс ае 
ихтимал Аннары, әфисәр кире n a m , 
хавал тотарга туры киләчәк 

Тиз генә чыгып китә K)it гә угчн 
урам яктан тәрәзә янына килеп кычкы-

ра вНуржаыаа ) г Женя Кщ Суештагы 
КИОВМ киткән Ттаган ПВВЫШЫ ишетелә. 

Куыл тоярга кирт Әйт сап я»чыя& 
//ipA.Mi.Li к) и я г е н киеп, ире ар 

тыннан ЧЫТЫП ЙОПрО 

Женле Күл буе. Тулган ай тирә-якны HII-HKIU ткан Гаддар куаклар 
түмгәкләр. 

Н у р ж а м а л (дер-деркатырт) Iо-
меремдә Җенле Күлгә якын килгәнем юк 
иде. Куркам. Урманга габа киткәндер \ i 

Г а й н е т ДИ Н Юк. мин анын тавы
шым Женле Күл ягыннан HI HOI [Щ nam 
бетеп, шунда кереп яткандыр ул 

Н у р ж а м а л (тирә-якка караш 
Б ш р ә к якты 

Г а й н е т д и н . Буа-н ли i\ им б и 
Н у р ж а м а л Куркам мин ӘЙДВ 

кайтабы i 

Шул вакыты Женле К) > буснжгы 
галлар врасыннан яна 

ГЯНЫ ип;. 

Г а й н е 1 i п н Ишеттеңме ' 
Н \ р -к л м л i Не Кован 

Нуржамал а ш шиетынкты 
I'KI.I.I ПВЫШЫ кип.»t fXN ОМТЫЛЯ 
ГаЙНеТДИН ana ШВЭВ 

Шуя уч күренеш Тан аткан Гайнетдин Гәсдююнен вдевие янын I1 

утыра Шәй:t\ via берничә иярчене белән килеп кип 

Ш ә й д у л л а i.:ic м.кчкә. ,>лс Тап 

нетдингә карап) topai га күм юрмим 
Г а й н е г л и н Кеше (чи ул. ипчек 

инде nipai i.i күмм.и.к.1' 

III ВЙД) i ы Жен К К\ m KM ien 

бала гапкан катын кеше микән 
щ һай белмим Кызы i lap ки », в 

бе i мон i.i .iK вфисар хатынын Жен к 
К1! I ю күмеп ятыйкмы ' 

! а й н е i и ш Кая куяртасонаны 
хвзер' 

Ш ә И .1 > 1 1 д N рман! а И п е й 

күмергә кигьж 

I ,1 и не i ш и KV шушында жан 
гасляы кылган иквм и1ушында • 

Ш ө й д у л л а Шушындый курсы 
мич \рин i.i гагын кабер ясал к 
мы? БолаЙ ы б) урыннан плыкнын 

ынып гора Кы пдлдар в 
баш пса \ ки гаеп к 6) пасын 

Гай н е т д н и Ә < ни u аш кнрс 
ки ңкан курыкыыйсынмы 

file:////ipA.Mi.Li


әфисәр килеп, үлгән хатыны турында 
төпченә башласа'' 

Ш ә й д у л л а . Килмәсләр дә, төп
ченмәсләр дә. Ул отрядтан бер кеше 
дә исән калмаган, ли Бәлшәвикләр 
влачы булачак хәзер бездә. Баланы 
нишләтергә уйлыйсыз? 

Г а й н е т д и н . Ничек инде ниш
ләтергә11! Хатынымнын сөте белән 
туйдырырбыз. Аннары күз күрер. 

Гайнетдин, баш киемен салып, би
тен сыпырганда, барысы да шаккатып 
карап торалар — төн эчендә анын чәче 
ап-ак булган. 

Ш ә й д у л л а (киеренкелек белән). 
Саулармы'1 

Г а й н е т д и н . Ходай рәхмәте 
белән әлегә саулар (Эшен читкә куя. 
Кулларын чалбарына ышкып ала). 

Х ә м д и я . Теге балага күз салырга 
дип кергәниек, ачуланмасагыз. 

Ну ржа мал. Карагыз. (Бишекне 
каплаган чүпрәкне ала). 

Х ә м д и я (шат тавыш белән). 
И-и-и, бигрәк тәти икән үзе 

Ш ә й д у л л а (кырыс). Бала бала 
инде ул Авыл халкы әнә әллә ниләр 
сөйли. Гайнетдин белән Нуржамал 
Женле Күлдән жен малаен алып кайт
каннар, дип. 

Г а й н е т д и н Обоздан калган ха
тын баласы икәнне белмиләрмени? 

Ш ә й д у л л а . Ә нишләп ул хатын 
имынны Женле Күлгә барып тапкан 
аны? Димәк, ул хатын да иблис токы
мыннан булган! 

Х ә м д и я . И, ярар инде, монда да 
коткы кертчә 

Ш ә й д у л л а . Син, хатын, тик 
кенә тор! Халык сүзенә ышана
чаклар. Синең белән минекенә түгел. 
Дөресен әйткәндә, мин үзем дә нык 
шикләнәм. 

Ш ә й д у л л а (күзләрен акайтып) 
Гайнетдин! Синең чәчең агарган бит! 
Башың ап-ак синен! 

Г а й н е т д и н (калтыранган кулы 
белән башын капшап). Төне буе Женле 
Күлдә мәет саклап утырып кара әле 
син. 

Ш ә й д у л л а (калтырана). Урманга 
илтеп күмәргә кирәк, урманга! (Ашы-
га-ашыга китеп бара) 

Г а й н е т д и н (аптырашта калган 
авылдашларына карап). Жегетләр, 
көрәкләр алып килеп, шушында кабер 
казыйбыз да, жирләп куябыз! 

Хәмдия. Ана берәр исем кушарга 
кирәктер. 

Г а й н е т д и н . Без инде исем уйлат 
таптык. Мулланы чакырып, исемне 
кушасы гына бар. 

Ш ә й д у л л а . Нинди исем куярга 
уйлыйсыз? 

Г а й н е т д и н . Сәфәрҗан дип 
Ш ә й д у л л а . Син, күрше, баланы 

нишләтергә икәнне уйла. 
Г а й н е т д и н . Нишләтәсең инде 

аны? Алга таба тәкъдиргә ни язылган 
— шул булыр. 

Ш ә й д у л л а . Алга таба ниләр 
насыйп буласын чамалыйм. Актүбәдә 
дә, Чәбиядә дә инде кызыллар влачы 
Актүбәдән Тавык Мисхәте кайтты. 
Комган сатарга барган. (Чыраен сы
тып). Тапкан вакыт комган сатарга' 
Кызыллар комганнарын конфисковать 
иткәннәр, акчасын талап алганнар, 
үзен типкәләп кайтарып җибәргән
нәр. 

Г а й н е т д и н . Бу бала аларга ко
мачауламый бит. 

Ш ә й д у л л а . Кем баласын асрап 
ятканыңны белсәләр? 

Х ә м д и я . Кемнең кем баласын 
асрауда аларнын ни эше бар? 

5 
Гайнетдин йорты Хәзер инде бер бишек урынына ике бишек эленеп тори. 

Нурҗамал бишекнең берсен тирбәтеп утыра. Гайнетдин, ишек катында бүкәнгә 
утырып, чабата үрә Шәйдулла белән Хәмдия керәләр. 



ЖҺ n.ii КҮЛ 

Ш ә й л л у л а (җикереп). Син тик 
кенә тор' Тыгылма! 

Г а й н е т д и н Син үзен өчен 
куркасын Ак әфисәр белән аның ха
тынын бетен ӨЙГӘ син алып керден 
Шуна җанын тыныч түгел. 

Ш ә й д у л л а Мин апкермәлем 
Ияреп кенә керлем мин ул әфисәргә 
Ут үче. менә бу йортта калдырыйк хаты
нымны лип. синен йортны күрсәтте. 

Х ә м д и я . Кеше баласын асраганга 
яңа к ич каршы булмас әле. 

Ш ә й д у л л а (усал тавыш белән) 

Ш ә й д у л л а . Колхозга кермисен 
ипле, алайса? 

Г а й н е т д и н Кермәүче бер мин 
генә түгел бит. 

Ш ә й д у л л а Пропаганда җитеп 
бетми. Партинпен тон планнарын 
крестьяннарга әле озак аңлатырга 
кирәк булачак. Арабызда халыкны 
котыртучылар да бар шул Икеле 
Микеле уйлар шулар аркасында туа 
Каладан вәкил килеп китте. Колхозга 
каршыларнын списогын геэергв кя 
рәк. алары башка герле ысуллар белән 
|.| юир итәрбез, диде. 

Г а й н е т д и н (битараф). Колхо
зыгызга ип беренче булып жыен әтрәк-
әләм булдыксыз алама кешеләр керде 
Мин вларны мыскыллап .«ишим әмма 
.11 ip б< юн бер сафта буласым килми 
Мин ^ ЮМЧ8 \ I ГОрМЬ JM белән КӨН 
КүрерГӨ ГеЛИМ Мина ЮГЫ ПОСЫНИ ф 
мина тимәсеннәр мимем ю башкалар 
1.1 чием о\ пмас Кирәк гуте i мина кем 

бе юн №р гиге т а ш , 
111 әй л\ .1.1 а (бераз тшсабмдшиш) 

Теге колхозлаштыр) вәкиле синен 
болен кызыксынды Ничә баласы бар 
иш сора ил 

I ай не i in п Линенме СОН? 
III .HI i\ I 1.1 Әйттем Олы J IN 

ниш иса 15 чин п 11 икенче малае 

Сугыш бара иллә. тавык баш' Кан 
коелганда, юк кына җирдән гаеп 
каезлап табалар (Хәмлн-
чыгабыз 

Шәйдулла белән Хәчлия чыгып 
китәләр. 

Н у р ж а м а i Куркам мин Ниш 
либез. Гайнетдин' 

Г а й н е т д и н Ничек яшәпжбеч. 
шулай ашөячяаабеэ Ь\ баканы каәдеп 
без карарга тиеш 

Зөфәргә 12 яшь. кыэыдкынмя яссыла 
ана 5 яшь кенв •• К in KM <. .и|ыр*.| 
ныгышы да әйттем Ми и *•""*•<: 
дигәч, вәкил сорады унике яшьлек 
игезеклерв бармыни w к Пересен өй 
тергә туры килде Аклар семьясыннан 
калган баланы гврбивяммени мп саз 
кет сорады (Паузами сон) Колхозга 
кермисен ни к •> ийса ' 

Га й нетл и н I нрея leien агы 
мын белмәгән килеш ба панчык суга 
ашыта-ашыга кемнеи кераса км 

111 ӘЙД) 1 II I- ки • 
мисан бүгенге в вчини ю 

Гай не 1 .т и н Ин беренче 
, пи ви гыйсын ки 1гән влач шрнын 
куәтен Нин т m a ia 
син — Йе староста йе чем 
аны 1 советы реясе Әле колхозыгыз 
гөае н.'ч ка аоз баш и.иы б) шрта ш 
шрышырсыи 

Шәй [улда (кырые) Ко в 
се ител гелөсә кемне куймас tap с ин 
минем белен аркылы горкылы оай 
ишшә черым кужалык буя гарыи 
колхоз HI ына рөкеренмә! Б) 
п мои ы ки ien йорүче ч а т 

синен гурыда ин куркыныч нәрсәләр 
не сөй имәдем әле мин 

Га I net 11 и Минем ЮШ 
КурШНЫЧ НӘРСӘ • •: 

6 

1932ел Гайнетдиннең йорт-жире Каршыакл Шайдуяаянын йорты, пыш 
U.I-курасы курен.> Чипәрәк кое сиртмәсе күккә төбәлеп горя Гаянещш а 
гылган казыклар янына читән үрер өчен. чыбыклар пвшыЙ Шөйт ил килә 



Ш ә й д у л л а . Мин бит Сәфәрҗа-
ныннын төннәрен Женле Күлгә 
йөрүен ал арга әйтмим. Ә бит авыл 
халкы сизенә, берәрсе миннән башка 
ла әләкли ала. Нишләп йөри синен 
Сәфәрҗанын Женле Күлдә? Ә?!. 

Г а й н е т д и н . Анын анасының 
кабере шунда. Йөрсә ни булган?! 

Ш ә й д у л л а . Ай тулган көндә ул 
анда тәүлек әйләнә йөри. Ник тый
мыйсын0 Нишләп ул анда төнлә йөри? 
Ул куркыныч урын! Авыл халкы анда 
аяк басарга да курка. Кеше түгел ул! 
Жен ул! 

Г а й н е т д и н . Женле Күлгә 
йөрүдән минем аны тыясым килми. 

Ш ә й д у л л а (ни әйтергә белмичә, 
нәфрәтләнеп тора). Нишләп малайла
рың читән үрергә булышмыйлар? 

Г а й н е т д и н . Алар өчесе дә ур
манга чыбыкка китте. 

Ш ә й д у л л а (читкә карап). 
Сәфәрҗаныңны авылдан озатырга 
кирәк. 

Г а й н е т д и н . Кая озатасын аны7 

Кайда кеме бар анын? Ул хәзер ми
нем улым! Нурҗамалны имеп үскән 
бала ул! 

Ш ә й д у л л а . Ул бит сезнең үз ба
лаларыгыз белән дә тынышмый бугай? 

Г а й н е т д и н . Төрле чаклар була. 
Балалар бит алар. Ул безнең улыбыз! 
(Читән үрергә тотына). 

Ш ә й д у л л а . Ахыры начар тәмам
ланмагае' 

Шәйдулла китеп бара. Гайнетдин, 
кәефсезләнеп, өенә кереп китә. 

Нурҗамал, көянтә-чиләкләр күтәреп, 
кое янына килә. Хәмдия, үз өеннән 
чыгып, ашыга-ашыга, көянтә-чиләкләр 
белән кое янына килеп җитә. 

Х ә м д и я . Нишләп уйга баттың 
әле, Нурҗамал? 

Н у р җ а м а л . Кызым Әкълимәнең 
эче авыртып тора. 

Х ә м д и я . Безнең кызыбызның да 
шулай. Икенче көн инде. 

Н у р җ а м а л . Берәр чир йөри 
микән әллә? 

Х ә м д и я . Чир йөридерме, юк
мы — белмим. Сәфәрҗаныгыз җыеп 
алып кайткан бөрлегәнне ашадылар 
бит алар — сезнең Әкълимәгез дә. 
безнен Нәзирәбез дә. 

Н у р җ а м а л . Юып ашаттым мин 
аларга. 

Х ә м д и я . Сәфәрҗан ул бөр
легәнне Женле Күлдән жыеп алып 
кайткандыр. 

Н у р җ а м а л . Юк, әрәмәдән җыеп 
апкайткан ул аны. 

Х ә м д и я (пышылдауга күчеп). 
Аны гел Женле Күл тирәсендә күрәләр. 
Ай тулган төндә кунып та кала икән. 

Н у р җ а м а л . Халык әллә ниләр 
сөйли инде. 

Х ә м д и я . Ничә яшендә укырга 
өйрәнде әле ул? 

Н у р җ а м а л . Дүрт яшендә. Биш 
яшендә язарга өйрәнде. 

Х ә м д и я (шомлы тавыш белән). 
Сәер түгелме? 

Н у р җ а м а л . Нәрсәсе сәер? 
Х ә м д и я . Төнлә күрә дип тә сөй

лиләр. Кешенең ни уйлаганын белә 
торган сәләте дә бар икән. 

Н у р җ а м а л . Халыкка аңа гайбәт 
кирәк инде. 

Х ә м д и я (ачу белән). Ул безнен 
уртанчы кызыбыз белән бер класста 
укый. Анардан бөтен класс курка, ди. 
Үзегезнең малайларыгызга сүз әйтер
лек түгел, ә менә Сәфәрҗаныгыз без
нен кызлар тирәсендә уйнамасын. 

Хәмдия су алып кереп киткәч, 
Нурҗамал кое янында торып кала. 
Янына Гайнетдин чыга. 

Н у р җ а м а л (боегып). Сәфәрҗан
ны детдомга тапшырып булмас ми
кән9 

Г а й н е т д и н . Беркая да озат
мыйм, үз улым кебек якын ул мина. 

Н у р җ а м а л Миңа да ул үз балам 
кебек. Бөтен авылга, бөтен халыкка 
каршы килеп булмый шул. Күрәсен 
бит. аны гел үртиләр. Жен малае дип 
тә, төн убыры дип тә, сихерче дип тә, 
шайтан дип тә. 
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Г а й н е т д и н Ул — бик сәләтле 
бала. Башкалар күрмәгәнне күрә тор 
ган, башкалар аңламаганны анлыи 
торган булып үсә Аны Женле Күлдә 
туганга түгел, әнә шул уйгыр, башлы 
булганы өчен күралмыйлар 

Н у р ж а м а л . Алга таба аны үс
терү хәлебездән килмәс лип куркам 
Ай тулыр алдыннан, аннары берничә 
көн буена әллә нишли бит ул. кы
яфәте үзгәрә, халәтен аңлатыр нак, 
түгел Куркам мин. куркам Детдомда 
врачлары да бардыр, дәваларлар, ку к* 
терләр Колхозга да керергә теләмисен 
Алга таба аны да. үзебезне дә ныграк 
кагачаклар 

Г а й н е т д и н Ничек үз кулларым 

| , 1 И 1 | , , щ и ( Вфөржан, синме' 
С ә ф ә р д а н Ә евнме! 
I ,i и нв! i и н Исәнме ) 1ЫЫ 

(Кочшкдашадшр W ип*" 

белән летломга илтеп тапшырыйм мин 
аны11' Күрәсен бит авылны, безне. 
Вахит абыйсын. Зөфәрне, сенлесе 
Әкълимәне ничек ярак. 

Нуржамал Ә аны яраталармы 
соң алар1 Әкълимә генә. әле кечкенә 
булганга, аны-моны аяламыйча 
Сәфәр абый. Сәфәр абый. лнм тора 
Вахит белән Зөфәр алан бигүк якын 
итмиләр бит 

Г а й н е т д и н Авыл халкы ГӨЭСИ-
реннөнул (Уйгакада) Гекерер идем 
чин барысына' Синен б\ аһ- трлврына 
да колак салмас илем Барыбер тынгы 
бирмәячәкләр Ш> I III 
нан бирле «Жен малаегызны бер-ip 
тарафка озат!» - тип генк -

берсен м атлар) ( ин Вкп • 
1НСЫН] 

( э ф е р я ' ' 
Ой I ИН К 
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1940 ел. Жснлс Күл. Булат сөйли. 
— Сәфәржанны летломга илткәннән сон егерме СЛ вакыт үтте I.нар авы 

лына герман сугышы белән гражданнар сугышыннан сон егерме беренче елгы 
ачлыктан интегү, яңа влачнын хәллерәк крестьяннарны н (төнен к>р\ һәм ко i 
ХОЗЛаШТЫруНЫ тату язган булган ИКӘН Акыл уэенен ГЫрышлыГЫ С бЫрЛЫГЫ 
белән исән калды. Авыл үзенең урман-кырлары болыннары инеш елгалары 
чишмәләре белән үз урынында яши бирле Жен к К> i да > киен күп ПКЫряар 
буена саклап килгән шомлылыгы. мәңге ачылмаслык сере белән аңга сый 
маслык коче белән үзенә гартып уэенен бөек серенә карата халык к, 
битарафлыкка урын калдырмыйча Ш) I \к ВВКЫТП КУРКЫТЫЛ ӨрШ П 
сезлеге белән янап яшәвен ләвам итте Женле К\ i гарафын ш i 
күренгәләп, сәер тавышлар ишек- и и mp.iu Иһи i.i бала гапкан хатыннын 
кабере барлыкка килү Женле Күлдәге шомны гагы ia ныграк куер 
шинәрдә ул якка хәтта Kapapia i.i ярамый иш СӨЙЛМ ".пи |адылар 

1940 елның жәенлә Женле Күлдә инде беркичв көн рәттән кемдер качмый 
посмый гына. кешеләр күрүгә влтырвмыяча йөри тип сөЯ «ае ер 

«Шунда күме 1гөн х ныкның каны > инә урын габа а шыл иш i 
уйлады авыл халкы Җеназасыз күме над кеше бит > i Kei 
хатын. әллә... Теге әфнсәр түгелме икән' S i бкп егерменче елны исән калтам 
имеш. ЧК аны оли икән, хатынынын кабере янына килүе ихтимал ш -

Тагын ВЛ Ю НИНДИ имеш МИМеШ Юр nopie чап ш ч.пк.1 иорпан йорТП 

1940 ел 20 июнь U цяган ген Гайнетдин Жем 
тынлык J !9крснкнөт ягынааршнш Караңгылы* имннжбершв) 
була. Al.jp (Vp (V/xvu.» чһынлерп КЫЙМЫЙ iop.ii.ir 

http://Al.jp
http://iop.ii.ir


Г а й н е т д и н (калтыравык тавыш 
белән) Сонгы вакытта хатлар язмадын. 

С ә ф ә р җ а н . Менә кайтам, менә 
кайтам дип язылмалы, шулай итеп 
шактый вакыт үтте шул. 

Г а й н е т д и н . Син монда күп
тәнме? 

С ә ф ә р җ а н . Өч тәүлек. 
Г а й н е т д и н Ник башта өебезгә 

кайтмадын? 
С ә ф ә р җ а н . Күнел туп-туры мон

да тартты. Өебезгә бүген иртәнге якта 
кермәкче идем. Ни хәлләрегез бар? 

Г а й н е т д и н . Беркөе дисәм, алай 
да түгел шикелле. Без аерым хуҗалык 
бит инде. Калхуз төзеделәр... 

С ә ф ә р җ а н Колхоз рәисе кем 
сон17 

Г а й н е т д и н Шәйдулла. Баштан 
ук аны куйдылар да бүгенгәчә шул. 

С ә ф ә р җ а н Мин белә белгәннән 
бирле шул җитәкче инде монда. 

Г а й н е т д и н . Яраклаша белә 
торган кеше ул Шәйдулланын ике 
кызы да инде кияүдә. Олысы Жи-
рекле кешесенә чыкты, уртанчысын 
Иштерәк авылыннан килеп алдылар. 
Нәзирәләре генә калды. 

С ә ф ә р җ а н . Нәзирә үскәндер 
инде. 

Г а й н е т д и н Безнең Әкълимә 
шикелле — егерме җиденче елгы ул. 

С ә ф ә р җ а н . Әкълимәгә дә унөч 
яшь инде, ай-яй! Заһид абый ничек? 
Зөфәр дә минем шикелле булгандыр 
инде, без анын белән бер елгы бит 

Г а й н е т д и н Кайткач, өйдә ба
рысын да үзен күрерсең, сорарсың, 
рәхәтләнеп сөйләшербез. Әйдә, кай
табыз. 

С ә ф ә р җ а н . Бераз утырыйк, һа
васы сихәтле монда. Белсәң иде ничек 
сагындым — авылны, авыл тирәсендәге 
һәрбер калкулыкны, агачларны, болын
нарны. Сине, әнкәйне бик сагындым, 
эш! (Гайнетдинне кочаклап ала). 

Булат сөйли 
— Сәфәрҗан авылга кайтып киткәнн 

сугыш башланды. Яна сугыш, кешеле! 
сугыш 

Г а й н е т д и н . Без дә сине сагын
дык. Хатын килми торса, гел куркуга 
калабыз (Күз яшен жине белән сөр
теп) Сине детдомда калдырганда, 
җанымның ничек җылаганын бер үзем 
генә беләм. 

С ә ф ә р җ а н . Ә мин, хәтерлисен
ме, ничек еладым? Детдомга барып 
җиткәч: «Әти, калдырма мине де
тдомда. Авылыбызда, сезнең белән 
яшисем килә. Мин бөтен эшләрне 
үзем эшләрмен, иң авыр эшләрне миңа 
кушарсың!» — дип еладым. 

Г а й н е т д и н . Шәйдулла тын
гылык бирмәде бит. «Ул җен малаен 
авылдан озатырга кирәк», — дип җе
легемә үтте. 

С ә ф ә р җ а н . Башыңны салын
дырма әле, әти! Укыттылар, эшкә 
урнаштырдылар. Депода эшлим. Ике 
ай эшләгәннән соң ук .бригадир итеп 
куйдылар. Жылы баракта урыным бар 
Менә отпуск бирделәр. 

Г а й н е т д и н (җанланып) Мала-
дис, улым. Башлы шул син, акыллы! 
Гайре табигый сәләтләрең турында 
беләләрме? 

С ә ф ә р җ а н . Мин белгертмәскә 
тырышам Караңгыда күрүемне кай
берәүләр сизенә. 

Г а й н е т д и н Мин хәтерлим: син 
бала чагыңда ук кешенең нишләргә 
җыенганын кыяфәтеннән «укый»тор-
ганиен. Ансын белгертә күрмә. Гаеп 
итәрләр дә, хилафлык килер үзеңә. 

С ә ф ә р җ а н . Бу сәләтләрем Жен-
ле Күлдә ай тулган төндә туганнан 
икәнне белерләр дип куркасын син. 

Г а й н е т д и н . Әйе, куркам. Си
нең турыда дөресен белерләр дип 
куркам. Мин бит сине табылдык бала 
дип яздырганием, детдомга биргәндә. 
Дүрт яшьлек баланы урманда ташлап 
киткәннәр, дип алдаган идем. 

С ә ф ә р җ а н . Дөресен яздырырга 
идең, әти. 

неон, бер ел узгач, 1941 елның җәендә 
тарихында әле булмаганча коточкыч 

П 
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1943 ел. Гайнетдин йорты Өйлә кайгы. 
Нурҗамал. Әкълимә. Нәзирә утыралар Өстәллә похоронка кәгазе 

керә. 

Хәмдия. Нурҗамал, лохоронкага 
ышанмаучылар да бар. Бөтенләй үк 
бетерешчәгез әле. 

Нуржамал (сыктанып) Ышана
сы килми дә... 

Гайнетдин. Заһид артык кыю
ланып ташлый торгание шул. Анда 
да саксызлыгын онытып харап бул
гандыр 

Хәмдия Кияүләребезнең икесен 
дә озаттык сугышка. Шәйдулланың ун 
Кулында ике бармагы булмаганга ГЫНа 
калды, ул да киткән булыр иде. 

Г а й н е т д и н Мине дә илледә 
булганга гына алмый калдылар. Ул 
балаларны утка керткәнче, безне, 
картракларны алсыннар иде (Газаплы 
тавыш белән) Их. Заһид улым. улым. 
улы-ы-ы-ым! 

Х ә м д и я . Туктале. Гайнетдин. 
ометне җуймаска кирәк 

Гайнетдин. Өмет кәгазе килыв 
де бит. әнә ниндие килде — өстәлдә 
ята. 

Н у р ж а м а л . Мин дә ялгыш 
жибирмәделәр микән дип уйлап куям 
Ул хәтле күп солдат арасын ла 0\ u i\ 
rap и б) I.I горгандыр 

Хәмдия. Зөфәрегездән №1 бармы 
соң? 

Нуржамал Ай башында кип.. 
ние. И. Ходаем. Зөфәр дә харап булса, 
ничек чыдармын' <1 1ЫЙ) 

Га й н с 1 I N н (кырьн > Гукта 
гукта, уламый гор Үзен н пъ ып 
җибәргәннәрдер, аиден бил вле Жи 
тешерсен еларга Шш i пехотада И И 
Пехотаны i гел алга куалар имрәр 
дал 1.н сбой на и арги мерИЯ 1Ө В lap 
нимеска ерактан ата iap 

ill.'ii i\ та кере Бер с\ i \вшмн 
сәкегә | гыра \нншры ек тап ваге по 
коронканы ала 

ill вй is I is (укыгшч, кәгазьне 

өстәлгә куя) Геройларча һәлак булган 
лип язылган Ш.ш егет яле Заһид 

Хәмдия Бәлки, исәндер әле 
Шәйдулла Бер,к исән б>дсын 

инде Бер авылга инде \ты1 лүрт по
хоронка — бигрәк к.>и бит 

I а й н е т д и н Сәфәрҗанны дет-
домга озатканыма үкенәм Сннен 
сүзенә төкереп, малайны авылда кал
дырырга . 

Ш ә й д ) i i.i (караңгыланып) 
Авыл ят итте аны 

Гай нетл и н Авыл жнгәкчесе ят 
иткәч халыкка нитә кала 

III өйд улла Яшьтәшләре 
калар НДС анардан 

Гайнетдин Уса гөшкач, кнлар-
шр иде курыкмас шр н к 

Шәп.is i i.i Чннан хәбәр юкмы 
сон? 

Га и не i ди н Cyi ыш и,ип ангач, 
бер каты килде ю шуннан ары юк 
Иртәгә инелон белән фронтка о п 
без oui я пли н к \нын озатучысы 
и б) шатан бил ин к анда 

111 ө й д у л л а ч i бик акы i ш, 
елгыр егет киы кур б) шас -
k.i шш 

I в и Hei 111 • ш ми 
кан б) гса .\\\л ясине ккис б) iup нле 

111 ..и ij i i.i Аны барыбер мои 
.ы калдырырга ярамас ыс Айый 
гвн ю Жен к Кч II-. йөрүен ишеткач 
чекистлар яшертен генә шул гирөне 
нык ч !•'! re iap Минем шигем бар 
анын i рменче 
елны исән калган бугай Шунын оенв 
гөшәр өчен кч иткәннәрдер ахрысы 

балагы i кебек б) юа ш андый 
контранын малае мин н яшәр 
гуге 1не 1 айнет шн Мина боларны 
сөй юрга ярамый шрие көнишнс 

1чтым ачуын эм 
беркемгә б) киста ^ i огтмагыо 

М j р ка иа i Кемгә керсә сөй пос 
НИН ш кашы' • ' 
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/ 94b ел. Әкълимә идән юа. Нәзирә 

Н ә з и р ә (шат күңелле)- Әкълимә! 
Без бүген җиләккә бармыйбызмыни? 

Ә к ъ л и м ә (сискәнеп китә). Уф, 
Нәзирә, котымны алдын. Нинли 
җиләк! Менә-менә Зөфәр абый кай
тырга тиеш. Мина өйне җыештырырга, 
кырырга-юарга куштылар. 

Н ә з и р ә - Кайчан кайтырга тиеш 
сон ул? 

Ә к ъ л и м ә (күтәренке кәеф белән). 
Демобилизация булды, берәр айдан 
кайтып та җитәрмен, дип язган иде. 
Әткәй белән әнкәй калага киттеләр 
— абый кайтуга тәмлерәк нәрсәләр 
алып булмасмы дип. 

Н ә з и р ә . Алай икән. Үзем генә 
бармыйм инде Ул Женле Күл тирә
сеннән үзем генә үтәргә куркам. 

Ә к ъ л и м ә . Көндез нәрсәсеннән 
куркасын инде анын? 

Н ә з и р ә . Ю-у-ук, барыбер кур
кыныч. 

Ә к ъ л и м ә Зөфәр абый кайтсын 
инде. Аны да алып барырбыз җиләккә. 
Сугыштан кайткан кеше белән урман
нар да, җенле күлләр дә куркыныч 
булмас. 

Н ә з и р ә Әкълимә, карале, ә теге... 
Сәфәрҗан абыеннан хәбәр юкмы? 

Ә к ъ л и м ә (боегып). Кырык дүр
тенче елнын августыңда сонгы хаты 
килде. 

Н ә з и р ә . Исән түгел микәнни? 
Ә к ъ л и м ә . Белмибез. Аны бала

лар йортына алып киткәндә, мин шун
дый нык елаган идем. Мине бәләкәй 
чакта гел ул күтәреп йөри иде бит. 
Әллә нинди сыбызгылар ясап бирә 
торганые Хәтерлисенме, иске арбага 
синен белән икебезне утыртып йөри 
торганые9 Берсендә инеш буенда арба 
авып, синен иңбашын сыдырылды, 
минем тезем кара янып чыкты. 

Н ә з и р ә (елмаеп). Хәтерлим. 
Әй эләкте шуннан соң Сәфәрҗанга 
олылардан! (Житди). Кырыгынчы 
елны кайткач, мин аны күреп шак-
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керә. 

каттым. Бөтенләй шәһәр кешесенә 
әйләнгән Жен малаена һич кенә дә 
охшамаган. 

Ә к ъ л и м ә . Нишләп җен малае 
булсын ул?! Теләсә кемне штабка ал
мыйлар. Хәрби училищеда да теләсә 
кемне укытмыйлар. Фоторәсемен 
күрсәткәнием бит Капитан званиесен 
дә, орденнарны да тиктомалга бир
миләр. Исән генә булсын инде берүк 

Н ә з и р ә (Сәфәрҗан гурында сөй
ләшүдән тәм табыл). Теге кырыгынчы 
елны кайткач, ул мина: «Син, Нәзи-
рәкәй, унөч яшеңдә шушылай тан 
калырлык чибәр булгансың, берничә 
елдан егетләрнең күз явын алачаксың 
бит!» — дигәнне Шунда минем оя
луымны белсәң! Битем уттай янып, 
йөрәгем сикереп чыгар кебек булга-
ные. 

Ә к ъ л и м ә . Хатлары да анын 
шундый оста, матур тел белән, акыллы 
итеп язылган. Хәзер менә үзе дә юк, 
хаты да юк. Заһид абый да юк. (Елый). 
Бар инде, Нәзирә, эшем күп. Аннары 
иркенләп сөйләшербез. 

Нәзирә чыгып китә. Әкълимә шак
тый вакыт сәкедә моңсуланып утыра. 
Шау-гөр килеп Зөфәр, Гайнетдин, 
Нурҗамал керәләр. Зөфәр хәрби кием
нән. Алар белән өйгә шатлык тула. 

Г а й н е т д и н (кычкырып). Әкъ
лимә! Без ишәеп кайттык! 

Н у р җ а м а л . Балакаем, Зөфәр 
абыеңны очраттык бит калада! 

Ә к ъ л и м ә . Зөфәр абый! (Йөгереп 
килә). 

З ө ф ә р (шаккатып). Әкълимә, син 
бит инде җиткән кыз икәнсең! (Сак
лык белән генә сеңлесен кочаклый). 

Ә к ъ л и м ә (оялып). Зөфәр абый, 
синме бу? 

Г а й н е т д и н . Самавырны тизрәк 
куегыз! (Капчыгыннан ризык төр
гәкләрен алып ян сәкегә куя). 



Йортта куанычлы ыгы-зыгы куба. 
Ана белән кыз чәй әзерләгән вакытта 
ата белән улы сәкегә утыралар. 

Г а й н е т д и н Менә. улым. каи-
тып та життен Чын ир-егет булып 
кайткансын. маладис! Заһид абыен 
гына... (Икесе лә башларын иеп уйга 
калалар) 

Нурҗамал, елап, аралыкка кереп 
китә. Әкълимә нишләргә белми ап
тырап тора 

Г а й н е т д и н (кырысланып) Ярар. 
ярар. җитешерсез еларга! 

З ө ф ә р . Заһид абый менә дигән 
егет иде. 

Г а й н е т д и н Кабере бармы икән. 
шуны да белмибез бит. 

З ә ф ә р (паузадан сон) Авылдан 
ничә кеше кайтмады? 

Гайн етди н Садыр сулап)- Йөз 
уналты. 

З ө ф ә р . Колхоз рәисе һаман Швй 
дулла абыймы? 

Г а й н е т д и н . Юк. Ясәү малае 
Фатыйхны куйдылар. Кырык өченче 

елны ранен булып каитканые Бик 
хәрәкәтчән булгач, шуна күтләре төш
те Районда туганы ла бар Тора-бара 
Шәидутланын влачка кирәге бетте 
Фатыйх анын кече кызына к>з атып 
йөри. лиләр 

З ө ф ә р (сенлесенә карап елмая! 
Ә безнен Әкълимәбезгә нинди асыл 
егетләр күз ата икән1* 

Әкълимә (уңайсыпанынI Абый. 
ярар инде. (Аралыкка кереп ООСШ) 

З ө ф ә р Качма-качма, б) сораулап 
качып котылганнары юк әле 

Н у р ж а м а т К ы ш м самавыр 
кайнады 

Ә к ъ л и м ә (самавырны m 
китереп куя) Абый' Без чик 
Нәзирә белән җилеккә i it-:: барабы i 

З ө ф ә р . Урманны бер әйләнсен 
ярый Ләкин мин кнюа жыа юрган 
кеше түгел инде. сеңлем 

Әкълим.) Сана кыарп кушучы 
юк бит Без җыярбыз, син ашап кына 
йөрерсен. Безгә сугыш ха I Прем ceJ 
ләрсен. 

З ө ф ә р (кинәт кәефсез 
Сугыш көлләрен ӘЯ еен к* 
сөйләп кенә бетерер НКЫени СОН " 

Ю 

14 июль. Ай тулган кон Кичке щгер ЯОНТСр ВВКЫТЫ 'Лейле М I ШНЫННШҺ 
d Ч.1И.Ш 1,4 ип көлешә көлешә сөйләшеп, Зофәр. Нәзире Әкълим 
киләләр. Кызлар жилам беден туш квржммнәр готтан, Зефәрнен кмоыаш 
каен себеркесе 

Н ә з и р ә Ярый әле Җенле К\ ме 
караңгы кипкәнче уэабЫЭ 

Ә к ъ л и м ә Мин дә нәкъ шуны 
әйтмәкче идем. 

З ө ф ә р . И. кызлар, сугышны күр 
гән ил очен нәрсә ул җенле күлләр. 
шайтанлы болыннар?! 

Җенле К\ гга житквч Әкълимә 
сискәнеп Kin.' 

Ә к ъ л и м е (м ' буена ыылап) 
Ломи .in ы кем iep бар 

Нә 1ирө (куркып a чъвшкжрш 

на). Кайда? 

Өчесе JO туктый тар Ә| 
ншара наен як '-и ы куак. тар шрш уннан 
капюшонлы олаш кнгән берең чыта 
Ьвм боларп иба чкын.ичи Н 
Зофәрнен артыш кача, Әкълим 
сыена 

З ө ф ә р (чая кын.1 
Курыкмагыэ, кызлар Б) н и м 

•а нн куркыныч НӨрСӨ ПН П 
юныла нн куркыныч m и 

Якынлашып кияүче Сәфәрҗан ffj 
лып чыга > i плащы» салып чцрамга 
ташлый 



С ә ф ә р җ а н (тирә-якны яңгыра
тып). Зөфәр! Берүзен ике кыз белән 
ничек курыкмыйча урманга бардын? 
(Көлә). 

З ө ф ә р (кычкырып) Сәфәр! 
Сәфәржан! Синме бу? 

Ә к ъ л и м ә (тан калып). Сәфәр 
абый. синме? 

С ә ф ә р ж а н Әкълимә сеңлем, 
монда миннән башка тагын кем йөр
сен?! 

Сәфәрҗан белән Зөфәр ирләрчә 
каты иттереп кочаклашалар. 

З ө ф ә р Сәфәр туган, исәнме' 
С ә ф ә р ж а н . Исән, Зөфәр туган, 

исән! (Әкълимәне күтәреп бөтерелеп 
ала) Бәләкәй чакта мин сине күтәреп 
йөрергә ярата идем. 

Ә к ъ л и м ә (читенсенеп). Төшер, 
төшер. Мин бит авыр хәзер Жиләгем 
коела! 

З ө ф ә р Монсы күрше кызы Нә
зирә. 

С ә ф ә р ж а н . Ә мин таныйм. Нә-
шрәне танымаска. (Нәзирә белән кул 
биреп күрешә). 

Н ә з и р ә (оялып). Исәнме,Сәфәр 
абый 

С ә ф ә р ж а н (сокланып карый). 
Исәнме, Нәзирә. 

З ө ф ә р . Авылга кайттыңмы соң 
әле син? 

С ә ф ә р ж а н Юк, әле авылда 
булмадым 

З ө ф ә р (Сәфәрҗанны җилтерә
теп). Киттек, әйдә, тизрәк кайтабыз! 

С ә ф ә р ж а н (иркен сулап). Бераз 
утырыйк әле монда, Зөфәр. 

З ө ф ә р . Кызлар, йөгерегез, әти 
белән әнкәйдән сөенче алыгыз! Без 
хәзер кайтып җитәрбез. 

Кызлар, кәрҗиннәрен күтәреп, 
авылга таба йөгерәләр. 

З ө ф ә р Ай-яй кыяфәт шәп си
нең иптәш капитан! Синен белән 
Ч пешмәгәнгә уналты ел бит. Исән 
икәнсен маладис! (Кочаклашып 

алалар). Авылга соңгы хатын кырык 
дүртенче елда килгән булган икән. 

С ә ф ә р ж а н . Яраланып, госпи
тальгә салдылар да... Госпитальдән 
никтер язасы килмәде. Терелеп аякка 
баскач, үзем кайтып житәрмен, дидем. 
(Плашын алып калкурак урынга җәя 
Утыралар). 

З ө ф ә р . Яраң каты булдымы? 
С ә ф ә р җ а н . Хәйран. Әмма мин 

бирешерлек үк авыр түгел. Сөйләрмен 
әле барысын да. 

З ө ф ә р . Башта туп-туры өйгә 
кайтырга илен. 

С ә ф ә р җ а н . Жан монда тартты. 
Бүген — 14 июль. Мин төнне биредә 
кундым Сагындырган туган як та
бигате! (Тирән сулыш ала). Күрше 
кызыбыз бик чибәр булып җитлеккән 
икән. 

З ө ф ә р . Әйе, Нәзирә жиләк кебек. 
Ана яна персидәтел кызыгып йөри. 
Ясәви Фатыйхын хәтерлисенме? 

С ә ф ә р ж а н . Хәтерләмәскә. Бала 
чакта минем кан дошманым иде бит 
ул. 

З ө ф ә р . Колхоз җитәкчесе ул 
хәзер. 

С ә ф ә р җ а н (көлемсерәп). Авы
лны җитәкләргә мине яратмый торган 
кешеләрне юри куялармы әллә? 

З ө ф ә р (көлә). Мөгаен, шулайдыр. 
(Җитдиләнеп). Үзгәрешләр шактый. 
Сугыштан кайтмаучылар да күп, 
яралылар да. Бала-чага үсеп җиткән 
— танырлык түгел. Без дә үзгәрдек. Без 
дә сугышка каләрге малайлар түгел. 

С ә ф ә р җ а н Бөтен нәрсә үзгәреп 
тора, ләкин кешеләр күңелендәге әшә
келек сугышка кадәр ничек булган, 
хәзер дә шул ук. 

З ө ф ә р . Алай дими тор әле, туган. 
Авылдашларың белән аралашып кара 
әле, хәзер алар сина бөтенләй башка 
мөгамәләдә булырлар. Син — Офи
цер. Түшендә орденың, медальләрен 
ялтырый. 

С ә ф ә р җ а н . Мин алдан ук си
зеп торам: авыл чине барыбер кабул 
итмәячәк 

З ө ф ә р . Сине детдомга алып кит-



ҖЕНЛЕ К Ү Л 

кәннән бирле бүгенгәчә, бала чакта авыл 
малайлары сине какканда яклый алмага
ныча уфтанып яшим Дөресен әйткәндә, 
мин үзем лә синнән бераз курка цввы 
Төрлечә уйлый идем мин синең турыда. 

С ә ф ә р ж а н . Авыл шулай ук ямь
ле — үзе дә. тирә-ягындагы табигате 
дә. 

Н у р ж а м а л . Безнең монда баш 
каткан — очны очка ялгап яшәп, ту
ган як ямен күрергә вакыт юк. Аерым 
хуҗалык булгач, бигрәк тә.. 

Г а й н е т д и н Башыңны гел кай
гыга батырсаң, дөньясының яме 
калмас. 

Нуржа ч В Л КаЙПЛШ аны сорап -
теләп алмыйсын бит (Еламсырап) 
Заһид балакаем каи җирләрле им 
икән? 

С ә ф ә р җ а н (сагышбелән) Үскән
дә Заһид абый мина бик кырыс булса 
да. барыбер гел гаделлек ягында иде 

Шәйдулла керә Нуржамал. күз 
яшьләрен сортә-сөртә. мич тарафына 
китә. 

Ш ә й д у л л а (тартынып кына) 
Саулармысеэ 

Га й не 1 а и и Исен саулар в иге 
Әйдә. уз. утыр, чәй зчәбез. 

Шәи.1\ i i i (ни айтертв белми 
торгач) Зөфәр өйде гүгелмени? 

Г а й н е т д и н . Районда эш беле
шеп иори Әкълимә ана ияреп опте 

II у р ЖЛ Ч 1 I Ч'"1 ясыйммы ' 
Шәилу 1 ia. Юк, яна гына иле* 

чәйне (Сәке читен» утыра) Н\ 
Сәфәрҗан, .ты шы вй генденме 

С ә ф ә р ж i и One (Ш.»йл> ' 1.1 
твквдеп юрый) Сагындырды авыл 

Шәйдулла Сагындырыр им к 
v 1 Кем уйлаган сине иена шушындый 
герой б\ ii.ni к iiiiup иш 

Г а й н е т д и н Ник алай дисен 
әле СИН? 

Ә инде үсә төшкәч, сине сагынып, кызга
нып, качып кына елый торган илем 

С ә ф ә р ж а н Әйе, моннан чине 
тамырымнан йолкып алып киткәннәр 
иле шул 

Шәйдулла Бодай гына 
С ә ф ә р ж а н Мин анын ию 

дигәнен беләм Контранын малае 
ничек кеше була аллы. иш ОШККата 
ул. 

Шәйдулла (ялагач пвышбешан) 
II алай димә инде Сәфәрҗан Мин 
синен исән-сау кайтуына бик ивп 
Авылдашлар әнә пыш-пыш кидедер 
җен малае кеше б) ПИ 1Щ1ВЫВИ ПВШВ 
pen калдырган орлыктан шмнындын 
сәвит офицеры ШГВрП шеш микән 
ни. лип чәйнәт ип 

С ә ф ә р ж а н Ьс 1ӘЫ II 
Ә шулай да чине ,ты ман iei юч\.\ 
озатырга кушучы СИИ б) 1ДЫН бит. 
Шәйдулла агай 

111,. 11дудла ( ми опер им ic оды 
кеше. аңларга тиеш Җенле к 
кабер турында чеаакл нцшын сораш) 
ларын син белмисендер бил ана? -и 
әфисәрнея малаен авылда асрыйсыз, 
шм җелегемне суырдылар Минем 

иик- авылдай им юып рви вибәрегим 
килгәнне' 

С ә ф ә р ж а н Юк СИН НЫК ты 
рыштын. Шәйдулла агай Кырыгын 
чы с i и ы аны 01 КВДГПШ КИП 
сон. син бит непога минем эстон 
азып жибәртәнсен авыдныи но 
пии авып юрган иди иадве ргл га 
обоа iая ишки квдгаи П ЦШ !•' ак 
офиңернын ор нлы НИЛ П аТВГВНСЫЯ 
мши (Кызып) Сез анын авы нвиашн 
нәрсә икәнен бе шнсе шәни гдш 
ч цшсын! 

Шөйд] 1 ia (каушый) Курык 
шм мин А»ы 1 ка иш б и 
( ия мат]р киенеп күчтеяеч iep 
бедм .шина квагпогч ачлы гуклы 
хоерче авы i вин шр «Контр 

n 
Гайнетдин. Сәфәржан. Нуржамал чәй эчәләр 
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лары барыбер яхшы яши!» — дип 
мина бәйләнеп интектерделәр. Төнлә 
уполномоченный килеп синен турыда 
төпченде Курыктым мин. Сине монда 
бүтән кайтартасым килмәде. Яздым. 
әйе нзднм! Хәзер инде бәйләнүче дә 
булмас, сине моннан куучы да булмас. 
Син — боевой офицер, орденоносец! 

С ә ф ә р ж а н . Син хәзер авыл 
житәкчесе түгел, куа алмыйсын. 

Ш ә й д у л л а . Алай димә инде, 
Сәфәржан 

Хәмдия керә. 

Х ә м д и я . Нихәлләрегез бар? 
Шәйдулла, син монда икән. Ничек 
сон. Сәфәржан. ял иттеңме инде бе
раз? (Ире янына утыра) 

С ә ф ә р ж а н Нәрсәдән ял иттең
ме дип сорыйсың, Хәмдия апа' 

Хәмдия Нәрсәдән дип... 
С ә ф ә р ж а н . Яшәүдән, дөньядан 

ял итү мөмкинче икән сон ул? 
Х ә м д и я . И-и-и, син бигрәк карт

ларча сойләшәсең. 
Гай нетд ин . Ә ул балачактан ук 

олы кешеләрчә сөйләште. 
Х ә м д и я . Исән-сау кайтканына 

куанырга кирәк, балакаем. (Елам
сырап). Әнә, безнең бер киявебез 
сугыш бетәргә ярты ел кала һәлак 
булды, икенче кияү аяксыз кайт
ты. 

Ш ә й д у л л а Кайда урнашырга 
исәбең? 

С ә ф ә р ж а н . Белмим әле. 
Х ә м д и я . Әллә кая китмәс инде, 

үз районыбыз тирәсендә калыр 
С ә ф ә р ж а н Дөрес, Хәмдия апа, 

әллә кая китмәм инде миң. Табигатьне 
аны берничек тә алдап булмый. Аның 
үз законнары бар 

Фатыйх керә. 

Ф а т ы й х (елмаеп). Здравия же
лаю1 (Барысы белән дә күрешеп 
чыга). 

Ш ә й д у л л а (шундук кузгала) 
Ярый без чыгыйк инде. 

Шәйдулла белән Хәмдия тиз генә 
чыгып китәләр. 

Г а й н е т д и н . Карчык, әйдә, су 
ташып, мунча ягып жибәрик әле. 

Н у р җ а м а л (каушабрак) Чәй 
эчертим инде кунакка 

Ф а т ы й х . Нинди кунак инде мин, 
Нурҗамал апа. Сәфәржан белән үзебез 
ясап та эчә алабыз. 

Гайнетдин белән Нурҗамал ике 
ир-егетнең әңгәмәсенә комачауламас 
өчен чыгып китәләр. 

Ф а т ы й х (көлә). Гайнетдин абый, 
колхозга керергә өндәр дип, миннән 
гел шулай кача инде ул. 

С ә ф ә р ж а н . Керергә теләмәгәч, 
ник өндисен сон син аны? 

Ф а т ы й х . Гайнетдин абый кебек 
оста куллы кешегә зимагур сыман 
кайлардадыр, ялланып, акча эшләп 
иорү килешми. Үзебездә анын кебек 
балта осталарына мохтаҗ. Аны ничек 
булса да колхозга кертергә кирәк. 
Сөйләш әле үзе белән. (Сәфәрҗанны 
җентекләп күзәтә). Син хәзер әнә 
нинди... 

С ә ф ә р ж а н . Анын күңеле үзен
чә яшәргә тели, шуны ник аңларга 
теләмисез? Күмәклекне беркайчан 
яратмады. 

Ф а т ы й х . Ярар, без бу турыда сөй
ләшмик әле Күрешмәгәнгә уналты ел 
бит Үзеннен планнарын ниндирәк'' 

С ә ф ә р ж а н . Каладан буяу алып 
кайтып, анам каберендәге рәшәткәне 
буйыйсым бар. 

Ф а т ы й х (чыраен сытып). Ул 
кабер авылыбызда зур тап-тимгел 
булып, Женле Күлнен шомлылыгын 
арттырып тора. 

С ә ф ә р ж а н (усал). Кабер турын
да алай димә! 

Ф а т ы й х . Алай ямьсез карама 
миңа, Сәфәржан! 

С ә ф ә р ж а н . Бала чакта мине 
иң нык җәберләгән кеше син иден 
Жен малае дип үзәгемә ин нык үтүче 
син булдың Хәзер инде без бала-чага 



түгел. Икебез лә сугышны үттек. Олы 
ханлы булырга вакыт Кагылмагыз 
чина да. анам каберенә дә. 

Ф а т ы й х Ярар Сине мондый кы
яфәттә күрүечә мин niai (Кузгала). 

С ә ф ә р ж а н . Мин дә синең авыл 
житәкчесе булуына шат 

Ф а т ы й х Син бигүк еракка кит
мәссең шикелле. 

С ә ф ә р ж а н . Нишләп алай дип 
уйлыйсын? (Торып баса) 

Ф а т ы й х (ишек катына җиткәч) 
Ли саен ай тула бит. 

С ә ф ә р ж а н . Әйе. ай саен ай ту-

С ә ф ә р ж а н Исәнме. Нәзирә! 
Н ә з и р ә . Исәпче. Сәфәр абый' 
С ә ф ә р ж а н (ягымлыитеп) Кап 

чан чине жиләккә алып барасын'' 
Н ә 1 и рә (югалыбрак) Ниш леп 

чин сине жилөккө алып барырга 
гисш' 

С ә ф ә р җ а н 1өфөрш алып ба
рырга ярый. ә чине юкмы? 

На 1 и р ә . Без бит аны Әкълиме 
бе юн I ii.ni бардык 

С ә ф ә р ж а н (серлетавыш6t ian) 
Мин шактый дөнья күрдем, а синен 
кебек гүзәл затны беркайда очратка 
I1I.IM б) IM 1 11.1 

Н ә з и р ә (оя ш) ( әфөр абый ми 
нем .i.ii супы К\П i inn.iiki.iM Cup 

( э ф а p A.I ii Бе шеи ceil 
горуыбы tui.i күрерләр иш куркасын 
Ml I 

H в HI рө Безне бергә суреп кур 
кыр tap пш борчы i iM 

t өфөржа П \i IN гына курыкса 
ПН 1С 

II,. 1Ире Минем атин< юшман 
и гмө ( афер "Ч.П1 

( э ф а i1 жа н Ничек ин ie мин 
ион и HI .. Li п цып .н ним юшман 
II I 1141 " 

н ,. in p.i ( пиен ба м чакта и 
берхемга i гуын ки ши Н И 

лып тора. Табигатьтән беркая китеп 
котыла алмыйсын Табигатьнең \г 
законнары 

Фатыйх Ә моннан еракта чакта 
ничек тузлен' 

С ә ф ә р ж а н Минем туган жирем 
бар. анам кабере бар. минем тамырым 
сузылган төбәк бар. авылым бар. 
авылда чине якын итүче берничә кеше 
бар — гомумән, минем Ватаным бар дигән 
\и 1ПИГЫНЫ үтечә тукыдым мин. шул бер 
бөек гаСКВ үтемне инандырдым 

Ф,1ГЫЧ\ ЧЫ1Ы1! ЮГЛ9 

( .(Ф а р A .i и Күрсәтәсен гена 
Килмәгендер 

н .< i и p.i Әти мина it' i •! i щен 
малае янына нкин килмә - ш гор 
ганыс >' минем \ 1 ачуланган саем 
синен ЧН1.1П.1 барм мм ки п и 
наел I Әкълиме 6t юн нкебс m 
>тыртып ЙврН плен ( KHH8H к>ркырга 
кушканнарына нтшрый и им Ма ША 
та вйнын сине уртвганена » шакката 
и R'M . in ШМЫЙ и ЮН 

t э ф е р • л и Ка iep внпадынмы 
СОН п и к ' ' 

II ,. 1И р.» Аллыйсын килми 
(. вфөржан Клуба чыгасынмы 

бүген? 
И в HI pa Әкълиме' 

иш inn юшквн и к'к 

{Ъфвржан ншегадяшрыш кер 
Чилек кччш.' күтәреп i Чгьчмт а л 

Әкъ 1има (Нәзире янына кшеш 
Ңар1 В 6 j I iM v l l l l . l ' .1 I I-' i n n : 

с е н 

Hdiiip-i (Һушына киле алмый! 
Бе ашы киттем urj i 

Әкъ i и м в Нерсе 
н ,. t п pa in- 1МИМ йөрәген вык 

пак кап ГКеянтеге тадеклер» 
три) 

12 

Нәзирә, көянтә-чиләк күтәреп, коега суп бара Кос аңына ( 
килә 
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Фатыйх күренә, читтән карап тора. 
Аны күргәч. Әкълимә, тиз генә су 
шып. өйләренә кереп китә. Нәзирә 
тагын суга чыга. Кое буенда аның 
янына Фатыйх килә 

Ф а т ы й х (папирос каба) Сәфәр 
нәрсәләр сөйли? 

Н ә з и р ә . Хәлләрне сораштырды 
Бала чакларны искә төшердек 

Ф а т ы й х . Син анын белән сак 
бул. (Тәмәкесен кабыза). 

Н ә з и р ә (гаҗәпләнеп) Ник мин 
сагаерга шеш'1 Күрше ч&тае бит ул. 

Ф а т ы й х . Анын кем малае икәнен 
белмисенмени? 

Н ә з и р ә Кем малае булса да, 
башкалар шикелле ике куллы, ике 
аяклы кеше. 

Ф а т ы й х . Аны барыбер авыл хал
кы кешегә санамый 

Н ә з и р ә Чөнки ул кыерсытуларга 
түзгән, детдомда да югалып калмаган 
Акыллы, укымышлы, офицер. Аны 
күралмаучылар ник күралмауларын 
үзләре дә аңламыйлардыр, ахрысы. 

Ф а т ы й х (ачулы тавыш белән). 
Нишләп әле син аны яклыйсын9 

Н ә з и р ә Фатыйх абый, минем 
лием куп. минем әле кер юасым бар. 

Ф а т ы й х (ягымлы булырга ты
рышып) Мина өч минут вакытыңны 
кызганма инде, Нәзирә. Сиңа ничек 
гашыйк булып йөрүемне беләсең бит. 

Н ә з и р ә Ф а т ы й х а б ы й , әти 
тәрәзәдән карап тора 

Ф а т ы й х (тәмәкесен ташлап 
таптый). Торасың да шулай дисен. 
Шәйдулла абый мина ачу саклыйдыр, 
әмма мин чыгармадым бит аны пер-
сидәтеллектәң. 

Н ә з и р ә . Эш анда түгел. Кеше 
әллә ниләр сөйләр. 

Ф а т ы й х Мин колхоз җитәкчесе, 
авылымның һәр кешесе белән сөйлә
шеп тора алам. 

Нәзирә, су алып. өенә таба китә. 

Ф а т ы й х Клубка чыгасынмы 
бүген? 

ЗӨЛФӘТ хәким 

Н ә з и р ә . Белмим (Ишегагшрыни 
кереп китә). 

Сәфәрҗан чыга. Фатыйх ана таба 
атлый. 

Ф а т ы й х (коры гына). Тагын озак 
буласынмы әле авылда? 

С ә ф ә р ж а н . Н и к алай сорый
сын? 

Ф а т ы й х Ч ө н к и авыл халкы: 
«Озакка кайтканмы? Авылда кала ми
кән әллә'' Алга таба нишләргә җыена 
икән?» — дип кызыксына. 

С ә ф ә р ж а н (читкә карап). Җа
ным ничек тели, шулай итәрмен 

Ф а т ы й х . Сәфәржан, сиңа моннан 
китәргә кирәк. 

С ә ф ә р ж а н (Фатыйхның йө
зенә текәлеп). Нишләп китәргә тиеш 
мин? 

Ф а т ы й х . Сон, яратмыйлар сине 
монда, яратмыйлар! 

С ә ф ә р ж а н . С и н үзен мине 
күралмагач, башкалар да яратчмски 
тиеш дип ышандырырга тырыша
сын. Син бала чакта ук башкалардан 
үзеңне өстен куярга тырыша идең. 
Мине дошман итүен дә Җенле Күлдә 
туганым өчен түтел, ә синең ишеләргә 
буйсынырга теләмәгәнем өчен булды. 
Малайларны миңа каршы котыртуың 
да инеш буенда синең иягеңә кундыр
ганым өчен бит. 

Ф а т ы й х (кырыс) Бу — минем 
туган авылым. М и н — хәзер колхоз 
рәисе. М и н авыл очен, авыл халкы 
өчен җаваплы кеше. Монда бала чак
тагы шаяру-котыруларны искә алып 
торуның кирәге юк. 

С ә ф ә р ж а н . Бу авыл — минем дә 
туган авылым. 

Ф а т ы й х . Син барыбер төшеп 
калган орлыктан үскән нәрсә монда. 

С ә ф ә р ж а н (усаллана). Язмыш 
җилләре кешене, орлык кебек, әллә 
кайларга илтеп ташласа да, кайда да 
булса ул тамыр җәяргә тиеш. Монда 
минем туган жирем! Минем шушын
да тамырым Язмыш ничек борма
ланса да, барыбер шушы жир мина 



Ж1Н.11.КҮ.1 

— изге жир Ничек дип аталса да. 
хәтта Женле Күл булса да. ин якын 
туфрак шушында. Анам шушында 

Ф а т ы й х (кызнын кулын тотып) 
Нәзирә! Без синен белән пар килгән
без. 

Н ә з и р ә (салкын тына)- Кем 
әйтте? 

Ф а т ы и х . Үзем сизәм. 
Н ә з и р ә Иртә әле мина кияүгә 

чыгарга. Фатыйх абый 
Ф а т ы й х . Моны кем әйтте сиңа? 
Н ә з и р ә Үзем белем 
Ф а т ы й х (ЖИТДИ кыяфәт белая) 

Мин — колхоз рәисе, атаң эшләгән 
урынга куелган кеше. Без бергә бу
лырга тиеш. Атаңның чина бераз ачуы 
киләдер Аны чыгарып, мине сайла
ганнарына мин гаепле түгел Без синен 
белән ойләнешкәч. үпкәсе бетәр, хәлле 
тормыш корып җибәрербез. 

Н ә з и р ә . Туңдым мин Керим 
инде. 

Ф а т ы и \ Минекеләр сезгә селтә
шергә килсеннәрме'* Яучы җибәримме' 

Н ә з и р ә (кискен). Юк. юк. кур
кам! 

Ф а т ы и х Курыкма Вакыты җит
кән бит инде. 

Н ә з и р ә . Ю к . юк! А ш ы г ы р г а 
кирәкми. Туңдым мин (Өйгә таба 
атлый) 

Ф а т ы и \ Ярын. ГЫНЫЧ ЙОКЫ 
Иртәгә күрешербез. 

Нәзирә кереп китә Фатыйх гамаш 
кабыза Беравык уйланып алганнан 
сон. Гайнетдиннәр ятына каран юра 
Аннары әкрен пена, тәмәкесен пула 
lapia КИТеп oap.i 

Ул киткәч, саклык белән генә //.< 
шрө чыга Гайна шннәр өеннән, чк 
кгына каранып, Әкълимә пай и б) м 

Н ә з и р ә (пышылдап йимрдек) 

Әкълимә! Ки I мои |.i' 

җирләнгән Әйт әле мина Туган 
ил. Туган җир, Ватан тагын ничек 
билгеләнә?! 

Ә к ъ л и м ә (йөгереп килә) Нәрсә 
ди 7 

Н ә з и р ә Кияүгә чык чина. ди 
Ә к ъ л и мә Ә син1' 
Н ә з и р ә Никтер җаным тартмый 

минем ул кешегә 
Ә к ъ л и м ә Ник болай нык кал

тыранасын7 Әле сине алып китүче юк 
бит. 

Сәфәрҗан чыга Кызлар янына 
килә. 

С ә ф ә р җ а н Кызлар. НИШЛӘП 
йокламыйсыз инде'' Тиздән тан ата 

Н ә з и р ә . Ә үзең ник йокламый 
сын11 

С ә ф ә р җ а н ӨЛЛВ ни 1.1 бар кан 
тып йоклап ятыйммыни'1 Йокым кач
ты минем, кызлар Әкълим.». гунасын 
остенә берәр нәрс.) кияры илен Бар 
инде. кер 

Ә к ъ л и м ә (әле Нәзироп, әле 
СәфӨрЖаЯГМ карап ,i;,i) Ярар I 
сау бул Нааира (Кереп китә) 

С а ф в р ж а н Сине күрәсем кил 
де (Кителен салып Нәзирәнең иңенә 
элә). 

Н ә з и р ә (киеренкелек Cvюн) Г.ш 

атканда күрәсен к.1 

С ә ф ә р җ а н Минем сине i-> №К 
өйланә күрәсем шла 

Н ә з и р ә Клубка ник чыкмавын ' 
С ә ф ә р ж а н Мине аны 1 халкы 

яратмый 
II ,i i n рә Яратмыйлар ши kvp 

калар. шүрлиләр, диген Ярагча> гүлсл 
(чи ипле J 1 

С а ф в р ж а н Курыккан НӘрСвМ 
яратканнарын капчан күргәнен бар? 

Н ә i n рә • ' мин сине клубта вал 
иш Барысына ач\ шеи. СИМ 1НД1 
күрәсем к и н ә н иде 
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Шул ук күренеш Төн җиткән. Фатыйх Нәзирәне клубтан озата килә 



ie 1Ф81 хәким 

С ә ф ә р ж а н . Ә клубка ч ы г ы п , 
янына килгән булсам? Кеше сүзеннән 
курыкмас иленме? 

Н ә з и р ә (елмаеп)- Без бит күр
шеләр. 

С ә ф ә р ж а н . Ә миннән курык-
мыйсынмы7 

Н ә з и р ә (сагаеп) Куркам (Җылы 
тавыш белән) Ләкин башкалар курык
канча түгел Башка төрле курку белән 
куркам мин синнән Никтер мин шул 
куркуымның булуына шат. Шул кур-
куымнын ләвам итүен телим. 

С ә ф ә р ж а н Мин китәм, Нәзирә. 
(Күкрәк тутырып сулыш ала). Шушы 
Һаваны озак елларга җитәрлек итеп 
тирәнтен сулап алырга иде! 

Н ә з и р ә (боек тавыш белән). Та
гын кайчан кайтасын7 

С ә ф ә р ж а н . Белмим- Б ә л к и , 
бүтән кайтмам да. 

Н ә з и р ә Түзалмассын, кайтыр
сың. Син туган якны нык сагына
сын 

С ә ф ә р ж а н - Каян беләсен? 
Н ә з и р ә Күренеп тора. 
С ә ф ә р ж а н . Бу дөньяда кадерле 

әйберләрдән, кадерле кешеләрдән, 
яраткан нәрсәләреннән язмыш гел 
аерып тора инде ул Рәхимсез рәвештә. 
Ә икенче яктан карасаң, донья син 
теләгәнчә генә барса да кызык булмас 
иде Үзеңнең теләкләреңне, күңелең 
тарткан нәрсәләрне онытырга, юк 
итәргә дә үзендә көч табарга кирәк. 
Югыисә акылдан язарга мөмкин. 

Сәфәржан Нәзирәнең кулын, кош 
тоткан кебек, ике куллап тота, өреп 
жылыта. Нәзирә тагын калтырана 
башлый 

Н ә з и р ә (еламсырап). Сәфәржан 
абый' Сәфәр! Сәфәржан! 

С ә ф ә р ж а н . Асыл кош син, Нә
зирә! Бар. кер инде, йокларына вакыт 
аз калды. (Кызнын иңеннән кителен 
алып кия) 

Сәфәржан уз йортларына таба 
китеп бара Нәзирә беравык басып 
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тора ла өйләренә йөгереп кереп ките 
Сәфәржан өйгә керәм лигәндә генә. 
караңгылык эченнән Фатыйх килеп 
чыга. 

Ф а т ы й х (усал тавыш белән). 
Сәфәржан' (Килә). 

С ә ф ә р ж а н (тынычкына) Нәрсә 
булды, Фатыйх? 

Ф а т ы й х . Син кайчан китәсен? 
С ә ф ә р ж а н . Кайдан кая? 
Ф а т ы й х . Ни дигән сүз инде бу7 

С ә ф ә р ж а н . Үзең бит тузга язма
ган сорау бирдең. Бу дөньяда кайдан 
кая китеп котылу мөмкин 7 

Ф а т ы й х . Син авылдан тизрәк 
китәргә тиеш 

С ә ф ә р ж а н . Бу — минем туган 
җирем-

Ф а т ы й х . Син очраклы рәвештә 
монда туган кеше. 

С ә ф ә р ж а н . Бу дөньяда бернәрсә 
лә очраклы түгел. 

Ф а т ы й х . Ә син үзең нәрсә әйт
мәкче буласың? 

С ә ф ә р ж а н . С и н нинди ысул 
белән кайда тугансың, мин дә шулай 
ук дөньяга килгәнмен. 

Ф а т ы й х . М и н сиңа сер итеп 
кенә әйтәм..- С и н е ң белән район 
м и л и ц и я с е н н ә н кызыксындылар 
Сугыш беткәч үк, әле син авылга 
кайтканчы. 

С ә ф ә р ж а н . Ничек дин кызык
сындылар? 

Ф а т ы й х . Син авылга кайтмадың
мы дип кызыксындылар. 

С ә ф ә р ж а н (җикереп) Юкны 
сөйләмә! Минем тизрәк китүемне 
телисең син, шуңа әллә ниләр уйлап 
чыгарасың Минем белән кем кызык
сынса да, мин — разведрота команди
ры. Мин сугышны башыннан азагына 
кадәр үттем. 

Ф а т ы й х (ярсып) Сәвит влачы 
аркасында туып-үсеп, белем алып, 
тылда ятар идеңме ӘЛЛӘ? 

С ә ф ә р ж а н . Мин синең халәтең
не аңлыйм, эчендә ниләр кайнаган
ны, барлык уй-хисләрен не аермачык 
күрәм. 



Ф а т ы й х . Нәрсә аңлыйсын, нәрсә 
күрәсен1" 

С ә ф ә р ж а н . Хәрәкәтләреннән. 
күз карашыннан, сөйләшүеңнән ба
рысы да аңлашыла. Мин сине үтәли 
күрәм. Фатыйх! 

Ф а т ы й х Шулайдыр, әлбәттә. 
Җенле Күлдә туган затта андый күрү 
сәләтләре тумыштандыр инде ул (Чик
сез нәфрәтбелән) Син кеше түгел! Кы
яфәтен кешенеке булса да. синдә жен 
утыра. Мин дә бит бераз күрә беләм' 

С ә ф ә р ж а н Кайсыдыр шагыйрь 
әйткән бит: «Күңелендә женнәр оя
лаган икән. димәк, анда фәрештәләр 
яшәгән...» Ансы ярар. Туган жирне 
мин башкача, үзеччә яратам, Фатыйх 
Анам кабере юкка чыкмасын очен, 
дошманга каршы сугыштым мин 
Җенле Күл элеккечә Женле Күл булып 
калсын очен, кан койдым. Син дә ту
ган жирен өчен сутышкансындыр яуда 
Әмма туган жирен синең бердәнбер 
кадерле нәрсәң түгел Синең табынган 
гөшенчәлөр ьнын бар әле — Советлар 
Союзы. Москва, партия. Сталин 

Фаты и \ Ә синен очен алар юк
мыни" 

С ә ф ә р ж а н . Син мине аңлап бе-
гсрмөден Минем бер генә изге ташвнчвы 
бар Бер нәзек кенә җеп минем өчен изге 
урынга үзәгемнән сузылган, бер җеп кенә 
мине бәйләп гага туган җирем белән. 
Мин шул җепкә ябышам Ябышам .и 
өзелер ДИП куркам. Миндә үз-үземне 
белә-белгәннән бирле кимсенү ХИОВ яши 

С ө ф ө р ж а и (шаккатып) Нәзирә! 
Нишләп Йөрисен мои да'! 

Нө MI [',1 (көчкә и оша шда) Си 
нен янына килдем. 

с ө ф ө р ж а н Гилерденме әллә? 
Н ә з и р ә Әлләтагы (Сафаржан 

га (ыен rj 

— дөньяда ү-зечне артык, кирәкмәс кеше 
итеп тою бәгыремне гел ашап тора. Әйе. 
мин төнлә лә күрәм, кешеләрне уташ 
күрү сәләтем дә бар Шуңа күрә б> дө
ньяның һәр гесе, Һәр кыймы.главы, һәр 
сулышы аермачык минем өчен Шуңа 
күрә һәр капма-каршылык минем ачиш 
анык күреш Шуна к\р^ уэемявн 6) 
дөньяда яшәвемнең фаҗигасе никадәр 
тирән икәнне бер үтем генә Ьевөы 

Фатыйх (кинәт курия башлый) 
Чынлап та шайтан син' Күренме 
авылда' Җенле Күлгә вә а о басма! 
Халыкнын болай ла к-1 коты .имник 
тора1 (Кыҗрап) НөрЫв ИОНда! Югал' 
Кит1 Күренмә' 

С ә ф ә р ж а н Син чынлап та кур
касын миннән Чөнки син мине бала 
чакта җиңә алмавын Хәзер оө кинә 
алмыйсын Ьуисын.[һф\ \<> юшәнЮЯ 
ми. Син андыйлардан нык куркасын 
Тагын бер сәбәп бар а к- Нәзирә 

Ф а 1 ы и \ Мин сине гөрмөгө 
утыртам! Ждеи габармын Статьясы 
да табылыр 

С ә ф ә р җ а н (тыныч кына) Км 
бырсымаб) кадөре Мин китәм 

Фа i ы и \ (таләпчән гамын 
Кайчан? 

С ә ф ә р ж а н Сәгать ничә? 
ф атыйк (к} thin i.iiы сәгатькә 

карап) Иртәнл 
С ә ф ә р ж а н Бүген кичкә мин 

инде авылда б) |мыйы 
Фа i ы м \ Ярар (Кыз) кыз) кшеп 

бара) 

С ө ф ә р ж а и Бөтен гира якны 
өркетеп uipi.ni Жен к' Күлгә килер 
I,' ничек Көрәген вал re' Җитмәсә, 
иш ы' 

На in рө v1 мин синен мои в юш 
ненне белдем Урманнан кайтучылар 
-Җен и М шә гагыи кемдер йөри» 

101 

ы 
Берничә көн үткән 13август А*тулгвятвн Женле Күл Төн Сәфәржан 

трә якка карап, иркене} апамда Аннары гүигәкквутырв Явыша гынввува 
ботаклары шыгырдаган гавыш ишетелә Сәфәрҗан сагаеп урыныннш 
ih>\i щ I якны күзәтә Киная агачлар арасыннан Нәзирә килеп чыта 

http://uipi.ni


— дип авылда сөйләделәр. Бүген ай 
тулганны күрдем дә синен монда икә
ненә шигем калмады 

С ә ф ә р ж а н . Эне. бүген ай тулды. 
Иртәнге өченче егерме жиде минутта 
Ә шулай да ничек курыкмадың?! Әгәр 
чин монда булмасам... 

Н ә з и р ә . Сине бик күрәсем килде. 
Фатыйх белән сөйләткәнегезне теге 
көнне тынлап тордым. Шуннан сон 
ике көн өйдәгеләрдән качып еладым. 

С ә ф ә р ж а н . Ник еладын? 
Н ә з и р ә . Сине кызганып. 
С ә ф ә р ж а н . Тапкансың кыз-

Ә к ъ л и м ә . Нәрсә булды сиңа, 
Нәзирә'' Ник әйтмисең11 Ничә көн 
инде кара көеп йөрисен! 

Н ә з и р ә (кайгылы тавыш белән). 
Харап булдым мин, Әкълимә. 

Ә к ъ л и м ә . Мин синең иң якын 
иптәшен Әйт инде! Фатыйхның бәй
ләнүеннән туйдыкмы әллә? 

Н ә з и р ә . Әйе, туйдым Югыйсә 
яратмаганымны да белә бит иңде Инде 
миңа өйләнергә теләвен белгертеп, әти 
белән дә, әни белән дә сөйләшкән. 

Ә к ъ л и м ә Ярар Ни лисәң дә, 
КОЛХОЗ житәкчесе бит әле. 

Н ә з и р ә (Әкълимәгә туры карап). 
Мин — Сәфәрҗанныкы. 

Ә к ъ л и м ә Бүтән кайтмыйм дип 
китте бит ул. 

Н ә з и р ә (елый) Шулай диде шул. 
Әкъл и мә . Елама, монда әле бер

нинди кайгы юк. 
Н ә з и р ә (ачынып). Бар шул менә! 
Ә к ъ л и м ә . Әйт, әйт, Нәзирә, нәрсә 

бар9 Әйт тизрәк, коега кеше килгәнче. 
Н ә з и р ә Мин авырга уздым, 

ахрысы 
Ә к ъ л и м ә (һушсыз калып). 

Нәрсә-ә-ә? 
Н ә з и р ә Күзенне акайтма инде, 

бодай ла куркам. Баштарак аңламый 
йөрдеы Хәзер инде шигем калмады. 
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ганыр затны. (Житди кыяфәт белән) 
Мин бит чыннан да жен! 

Н ә з и р ә (Сәфәрҗанның муенына 
кушлары белән сарыла)- Ә миңа бары
бер — женме син, кешеме. 

С ә ф ә р ж а н (югалып кала). Ни
чек инде' Нәрсә булды сина? 

Н ә з и р ә (елый). Белмим. 
С ә ф ә р ж а н . Хәзер ник елыйсын? 

һаман да мине кызганыпмы? 
Н ә з и р ә . Юк, сөенечтән. Сине 

күргәнгә куанып елыйм 

Сәфәржан Нәзирәне кочагына ала. 

Әкъл и м ә . Кемнән сон ул? 
Н ә з и р ә . Кемнән булсын инде''! 

Сәфәрҗаннан! Башка кеше белән 
минем кочаклашканым да юк. 

Ә к ъ л и м ә (котсыз калып). И Хо
даем! Нишлисең инде хәзер? 

Н ә з и р ә (ыңгырашып) Нишләргә 
дә белмим шул! Әти үтерә мине! Тора-
бара беленәчәк бит инде ул 

Ә к ъ л и м ә (як-ягына каранып) 
Тукта, елама, кеше күрә. 

Н ә з и р ә . Үләм мин. Адәм көлке
сенә калам бит. Н ичек төшерергә икән 
аны1* Ничек әтиләргә белгертмичә 
эшләп була икән аны?! 

Әкъл и мә. Туктале! Мин бүген үк 
Сәфәрҗанга хат язам. 

Н ә з и р ә . Кайда соң ул? 
Ә к ъ л и м ә . Әлегә Казанда. 
Н ә з и р ә . Адресын беләсеңме? 
Ә к ъ л и м ә . Беләм. Әле берничә 

ай шушында булам дип язган. Хат бер 
атнада барып житә. 

Н ә з и р ә . Минем йокле икәнемне 
белгәч, кайтмый да кайтмый инде ул 
монда. 

Ә к ъ л и м ә . Сөрт күз яшьләреңне1 

Бир чиләгеңне, суны үзем алып бирәм 
Елама, әнә, кемдер килә. 

Сәхнә караңгылана. 

15 
Берничә ай вакыт узган. Көз ае. Нәзирә, чиләк күтәреп, коега суга бара 

Аны күреп, Әкълимә өйләреннән чыга Ашыгып Нәзирә янына килә 
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Шул ук күренеш Шәйдуллалар йорты ягыннан кычкырган, елаган тавышлар 

ишетелә Шәйдулла атылып чыга. Тыярга тырышып. Хәмдия анын артыннан 

йөгерә. 

Ш ә й д у л л а (акырып). Үтерәм! 
Х ә м д и я (чәрелдәп). Кеше көл

дермә' Тукта' 

Ш ә й д у л л а (хатынына сугып 
җибәрә). Сине дә үтерәм' Нәрсә ка

ралый 7 ! С и н е н кызыңны кем карарга 
тиеш?! 

Гайнетдин чыга Шәйдулла, йөге

рен килеп аны түшеннән эләктерә 

Тарткалаша башлыйлар Нурҗамал 

аларны араларга маташа. Хәмдия. 
елап. ары-бире йөгереп йөри. 

Ш ә й д у л л а (ярсып) Синен җен 
малаен кызымны харап иткән! Yiep.ni 
барыгызны да! 

Г а й н е т д и н (тарткалашып) 1ы-
1м,1ч кына сөйләшик әле. Шәйдулла' 

Ш ә й д у л л а . Тыныч кына9Тәмам 
гарык булганием мин синнән, синең 
ул шайтаныңнан, ое г,шенә тагын нә

селемә бәла китердегез' 

Нуржама.1 (ялвара) Тынычлан 
Гайнетдин! Сугышма1 Халык күрә 
бит 

Ш ә й д у л л а Күрсеннәр! (Хәле 

бетә. еш-еш сулын Хәмдиягә эндәшә). 
Бар ки <ыммы алып чык ионда! | Квм 
дин өйләренә йөгереп кереп китә. 
Шәйдулла .шып артыннан кычкырып 

кала) Үтерәм сине дә, кызыкны v 

Г а й н е т д и н (ертылган купмаган 
капшал). Бөтенебезне үтереп бетереп 
нишләмәкче буласын? 

Ill .1 it л ул л .i (ысылдап). Дәшмә. 
контра! Пою i китәчәксез барышi • 

Н у р җ а м а л Синем мл 1ЫН балага 

узганга нишләп без подеуд кишк' 

Шәйдулла Син имезеп үстерден 

ул шайтанны! Жен и К\ швн иб гас 

гокымын .11ЫП кайтканыгызны шул 

вакытта \к K>IR- ЮМСИ донне! Бүкәнгә 

куеп. балта белән чрмл.ип i uoau.i 

калган аны! 

Хәмдия Нәзирәне җитәкләп алып 

чыга Ун алым чамасы ара калгач. 
Нәзирә кулын йолкып ала Ьәы бер 

урында басып кала Барысы ла Нәзи

рәгә текәлеп карап торалар 

Ш ә й д у л л а (шашкан кыяфәт 

белән) Оят' Хурлык' Позор' 

Х ә м д и я (ачыргаланып) Ник 
бөтен дөньяга фаш итәсен'1 Аза куп

мыйча гына, үзара бетереп 6j iup иде 
бит 

Ш ә й д у л л а Н ә р с ә 1 Ү т е р ә м 
мин с и н е ' К ы з ы н н ы ла бүген үк 
бәреп үтерәм' Yiapa тыныч к ы н а " 

(Гайнетдингә күрсәтеп) Ь\ 6ei temp 
беЛӨН ШЫЛЫр1 кына Шушы ПОЗОрНЫ 
бетерергә кушасынмы мина (Хаты 

чына кизәнә Гайнетлнн аны тота, 
сугарга ирек бирми Хәмдия читкә 
тайпыла) 

Н V р АЛ М Л 1 \ . . \ l 1114 k i l l k i l l 

якын КИЛМӘ 

Ф П1.1И\ ки Ю 

Ф л 1 ы и \ ivp.iKi.in \к кычкыра) 
Руки вверх! ib.ipt.ui-i u /ык пын када 
ор) Нәрсә яна cyi иш баш шндымы 

алла ' (Ямьсез шеи колен куя Кннары 

барысына ла күз йөгертеп 4IJI.II 

Ш ә й i\ 1 ia Менеболарнынжен 
ма i.u' авылны иөсхөрв 

Ф а i ы н \ Бе I >епи 
дәге гауга алла кайларга HI 

Х е м л н ч И Ходаем! 
Ф a i ы и \ С ә ф е р х а н н а н ч и н 

шушынын ише оер пакостънс күптән 
көтканиеы Шуня күрә шын моннан 
in |рөк китүен н м юм Ә м б) анын 

СОҢГЫ И.1ЧНЫ ГүТеЛДер ЖенДС К> i 

i пресен сукалат upi i кир •• 

\ i урынны үзгәртергә кирәк Халык 

га курыкмый баш uup ана ба и л ә р ю 

ки шее 

http://Yiep.ni
file:///../l
http://ivp.iKi.in
http://ib.ipt.ui-i
http://4iji.iI


Г а й н е т д и н . Ул тарихи урынны 
сукаларга ярамый. Борын-борыннан 
кадык аны шомлы урынга санаган 
икән. киресенчә, ана тияргә ярамый. 
Анда кабер дә бар. 

Ш ә й д у л л а Син контра каберен 
изгеләштермәкче буласын! Син үзен дә 
контра, единоличник' 

Г а й н е т д и н (җикереп) Минме 
контра" Минем улым сугышта ятып 
калды. Мин — үз хезмәтем белән та
магымны туйдыручы! Минме контра?! 
(Шәйдулланы якасыннан эләктереп 
ала). Мин синең шикелле сорыкорт 
булмадым беркайчан да! 

Ф а т ы й х . Ну-ка. ну-ка! (Аерырга 
тотына) Мин югында сугышырсыз. 
Сәфәрҗанын кайда сон синен хәзер? 

Г а й н е т д и н (усал тавыш белән). 
Оша барыбер түгелмени1 

Ф а т ы й х . Син минем белән алай 
сөйләшмә! Жавапка сине дә тарта 
алабыз 

Г а й н е т д и н Куркытма Мин 
куркудан узган инде. 

Ф а т ы й х Ничего, табарлар 
Сәфәрҗаныгызны. 

Нәзирә өйләренә йөгереп кереп 
китә. Фатыйх көлемсерәп карап 
кала. 

Ш ә и д у л л в (кыҗрап. Гайнетдин
гә ашлана) Үтерәм! (Тагын сугыша 
башлыйлар Нурҗамал аларны аралар-

Х ә м д и я . Нихәлләренбар. Нурҗа
мал? 

Нурҗамал Бер кое Утыр 
Хәмдия (сәке читенә утыра). Нә

зирәне уйлап, күз яшьләрем калмады 
инде. Сезгә хатлары килә. ахрысы 

Н у р җ а м а л . Сәфәрҗан язгалап 
тора. 

Х ә м д и я . Закамскида яшиләр 
икән. ансын беләбез. Ниләр дип яза 
сон9 
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га тотына. Фатыйх шаркылдап көлеп 
карап тора). 

Көтмәгәндә Сәфәрҗан пайда була 
Барысы да баскан урыннарында катып 
калалар. 

С ә ф ә р җ а н . Саулармысез! 
Ф а т ы й х (чәнчүле тавыш белән). 

Бигүк сау түгел шул. Син монда кай-
берәүләрнен сәламәтлеген какшатып 
киткәнсен бит. Әле мондагы якалык
ны бел м исендәдер. 

С ә ф ә р җ а н . Беләм. Тыңлап 
тордым. 

Ф а т ы й х . Алай икән. Ну, нәрсә 
әйтерсең? Нишләргә исәбен бар11 

С ә ф ә р җ а н Мин Нәзирәне алып 
китәргә дип кайттым. 

Барысы да өнсез калып карап то
ралар. 

Ш ә й д у л л а (КИНӘТ кычкырырга 
тотына). Ачып кит! Күземә күренмәгез! 
Авылда эзегез дә булмасын! Читкә китеп, 
теләсә нишләгез' Ник шунда дөмекми
сез! Авылда эзегез дә булмасын! (Абына-
сөртенә атлап, өенә таба китә). 

Хәмдия (елый-елый иренә иярә) 
Каргама үз баланны! 

Ш ә й д у л л а . Синеке ул. минеке 
түгел! 

Караңгылык. 

Н у р җ а м а л . Әйбәт кенә яшәп 
яталар. Малайлары туган. Кәрәм дип 
исем кушканнар. 

Х ә м д и я (сыкранып). Яннарына 
барып кайтыр идем. Шәйдулла йод
рыгын селкергә тотына. Бала кемгә 
охшаган икән? 

Н у р җ а м а л (елмаеп). Тач сезнен 
Нәзирәгез, ди. 

Х ә м д и я . Харап булды кызым, 
хараплар булды. Кайлардан китереп 

17 
1947 ел. Гайнетдиннәр йорты. Нурҗамал йон эрли. Хәмдия керә 



' 
чыгара бит язмыш хәсрәтләрне 

Н у р ж а м а л . Бердә харап булма
ды кызын Сәфәрҗан күмер бушату 
базасында нәчәлник урынбасары, кы-
зыннын тамагы тук. арты җылыда. 

Х ә м д и я . Ә авылдагы яманатын 
кая куясын'' 

Н у р җ а м а л (коры гына). Кызын 
башын югалтканга кем гаепле9 

Х ә м д и я Ник алай каты бәрелә
сен син мина. Нурҗамал? Мин бол ай 
да ут йотып яшим 

Н у р җ а м а л . Безгә гомергә каты 
бәрелделәр — аерым хуҗалык булга
ныбыз очен дә. Сәфәрҗан аркасында 
да Каигы-хәсрәтне дә сездән ким 
күрмәдек. 

Х ә м д и я Анын каравы бал ал а-
рмнн.ш уңдым Заһид геройларча һәлак 
булган. Зофәрен акыллы егет булып 
чыкты, кала кызына ойләнеп. шунда 
тешләнде. Кы1 бала айкашканнар дип 
ишеттем Әкълимәгезгә күрше авыл 
көрәшчесе өйләнде Бәхетле кеше 
син 

Н у р ж а м а л . Сәфәрҗан да бешен 
улыбыз Шуна күрә синен кызына 
жил-яңгыр тигезмәс, гаиләләре дә 
начар булмас. 

Х ә м д и я Жен малае дигән табы 
балаларына ла йокмас микән? 

Н у р ж а м а л . Йокса ла. Йокмаса 
да синен кы и.ш Нәзирә тапкан бала 
инде ул \.i (ер 

Хәмдия чыгып китә Гайнетдин 
кер.) 

I i и н е i л и и Хәмдия ник кер 
ген? 

Х ә м д и я . Ш ы ң ш ы р г а . Аны да 
аңлап була ин и Кара KOL-П гәмам 
какча м п и п беткән Өстәвенә Шәй 
дулласы көне ю н о җелеген суыра 
— кызы очен бИТӨрЛИ КЫЙНЫЙ Ш 
имли 

I ,i п не г д и н Мин Иштерөк га 
шесен очра! гым - ыер алырга ки ггөн 
Мина ип бар j i авылда Мунча җитке 
рергә Берничә көннән шун 11 барам 

Шәйдулла керә 

Ш ә й д у л л а (кыюсыз) Исәннәр-
месез. 

Г а й н е т д и н . Исәнме 
Ш ә й д у л л а Хәмдия сезгә кергән 

булган икән. 
Н у р ж а м а л Кергәнне ПГ) 

иренә, әле күршесенә карап алгашин 
сон). И-и-и. чин бүген тавыкларымны 
ашатмадым бит' /Ирләр әңгәмәсенә 
комачауламас өчен, т ә генә чыгып 
китә). 

Ш ә й д у л л а . Кергәнемә апты
рыйсындыр'' 

Г а й н е т д и н Бу дөньяда мине 
аптыратырлык нәрсә калмагандыр 
инде ул. 

Ш ә й д у л л а Чонки син ^ i гуган 
авылында, үз гуган җирендә баш 
калар кебек яшәмисен Тынгылык 
тапмавын да шуннан Аерым куҗа 
лык булуын la беркайчан кимсетмә к 
үзеңне 

Г а й н е т д и н Яшәү рәвешем 
кимсетерлек Ы ica, мин алай яшәмәс 
илем Кеше үзен узе генә кимсетә 
ала. Ә тынгылык галмауга килгәндә 
Синен кебекләр аркасында ш\ ми ) i 
Житәкче б\ п.и: 
<1 1 авы пан. ^ > калкын очен шрышым 
яшәгән кеше гүтелсин Н ич нәрсә өй 
гер дип, влач > иәргөнгә каран ^ горел 
гомер буе авылдашларның күп 
коткы иңдереп яшә №Н 

Ш ә й . т \ i i . t Чөнки минем үземне 
гел куркытыл гордылар (Паузадан 
соң) Мим синен бе юн 11 i иш p 
кермә юм Фатыйх районнан 
алып кайткан имеш. Женле I 
берәрсе күренсә -ш^ч үтерәчәкләр 
икән 

Га и не i I И Н Ник чина әйтәсен 

моны' 
Ш ә й д ) i ia Б) гурыдаСәфәрҗан 

iв көбөр H I \й п ил>\ гөннәрнен 
берсендә А е ш е КүЛГӘ ки ten ч и п ы 

ихтимал Бәла IBM v-uu аяк! 

ШәЛ о иа чыгыл ютта 
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1959 ел Закамск шәһәре Уртача гына җиһазланган фатир. Нәзирә олыгайган 

Ул. борчылып, тәрәзәдән тәрәзәгә йөри 

Н ә з и р ә (үзалдына). Кайда икән 
ул?.. Унбишенче көн бит инде... (Хәл
сезләнеп, урынлыкка утыра). 

Сәфәрҗан кайтып керә. Озын 
плащтан, аягында күнитек. башында 
фуражка. 

Н ә з и р ә (йөгереп килә). Кая 
югалдың син? (Иренә чишенергә 
булыша) 

С ә ф ә р ж а н . Ч а к к ы н а теге 
дөньяга олакмадым. Хәер, күп калма
ды бугай инде. (Хәлсезләнеп, кара
ватка ята.) 

Н ә з и р ә (иренен аягындагы 
күнитекләрне салдырырга тотына). 
Нишләп зшкә чыкмый, кайда ул. дип 
эшеңнән килеп йөдәттеләр. 

С ә ф ә р ж а н . Син нәрсә дидең? 
Н ә з и р ә (карават кырыена утыра) 

Нәрсә дим, белмим, дидем Кайда 
буддын сон син? 

С ә ф ә р ж а н Беләсен бит инде 
кайда булганымны Кәрәм нишли? 

Н ә з и р ә . Йоклый Ул инде сине 
эзләп авылга кайтырга җыенган иде. 
Әти Женле Күлдәдер, барып алып 
кайтам, дип юлга жыена башлады 
Көчкә тыйдым Нишләп анда булсын 
ул. мәйтәм, йөрмә анда барып, дип 
начылыи күндердем 

С ә ф ә р ж а н . Ярый тыйгансың 
әле 

Н ә з и р ә . Ник сөйләдең сон син 
улыбызга Женле Күл турында? 

С ә ф ә р ж а н . Ул үзенең атасы ту
рында барысын да белергә тиеш 

Н ә з и р ә Соңгы вакытта ул Женле 
Күлне еш телгә ала. Күнеле шунда 
тарта. Куркам мин. Синең кебеккә 
әйләнсә Н и к син аңа ай тулган 
төннәрдә Женле Күлгә очып барасы 
килүен турында әйттең? Хәзер анарда 
да шундый теләк туа башласа'' 

С ә ф ә р ж а н . Ул сина охшаган, 

минем юлдан бармас. Мин ана яхшы
лап аңлатырмын. 

Н ә з и р ә . Без синең белән әйбәт 
кенә яши башлаган идек. Эшеңдә 
дә бик тиз күтәрделәр үзенне Инде 
жанына тынгылык табар вакыт бит 
Үзенне берәр ничек үзгәртә алмый-
сыңмыни сон син? 

С ә ф ә р җ а н . Табигатьне алдап 
булмый. 

Н ә з и р ә . Авылга кайта алмавыма 
да, синең холкына да — барысына да 
күндем бит инде мин. Улың хакына га
иләдә тынгылык яса! Газабыңны жиңә 
алырлык көч бар бит синдә Женле 
Күл беркая да китми, үз урынында 
тора ул Анаңның каберен дә карап 
торучы бар. М и н дә туган ягымны 
өзелеп сагынам бит! 

С ә ф ә р ж а н . Без синең белән 
икебез ике төрле тартылабыз туган 
якка Син — туган жиренә кире кай
тасы килгәннән. Мин — туган җирем 
барлыгын исбатларга теләгәннән. 

Н ә з и р ә . Ашарга җылытыйммы'' 

С ә ф ә р җ а н . Соңрак. Ятып то
рыйм әле. (Түшәмгә карап ята) 

Н ә з и р ә . Берничә ел түзден бит 
анда кайтмыйча 

С ә ф ә р ж а н . Табигатьтән дә 
көчлерәк булу мөмкин түгел Мин ай 
тулган төнне шул урында дөньяга кил
дем, шуна гына жаным тарта минем 
анда. Шуннан да гайре табигыйрәк 
сәбәпләр эзләмә. 

Н ә з и р ә . Эшеннән чыгарсалар?. 
С ә ф ә р ж а н . Мина барыбер хә

зер. 
Н ә з и р ә . Нишләп бу юлы озак 

тордың? 
С ә ф ә р җ а н . Миңа аттылар Ау 

мылтыгыннан. Биклән авылына көч
кә барып җиттем, каным күп акты 
Бикләндә бер яхшы танышым яши 
Фронтта бергә булдык Шуларда ят
тым. Бүлнисләргә барасым килмәде 
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Авылнын мал врачын чакырып, тә
немдәге ядрәләрне алдырдык Бавырда 
берничәсе калды 

Н ә з и р ә . Кайда аттылар? 
С ә ф ә р ж а н Женле Күл буен

да. Дөресен әйткәндә, атып үтерергә 
җыенганнарын белгәч, кичекмәстән 
кайтырга булдым Житте Озаграк 
торылды бу доньяда. 

Н ә з и р ә . Бүлнискә яткырырга 
кирәк сине. Операция ясарлар. 

С ә ф ә р ж а н Кирәкми (Борылып. 
Нәзирәгә карап ята). Син бит минем 
үлүемне телисен. 

Н ә з и р ә (сискәнеп). Тилерленме 
әллә?! 

С ә ф ә р ж а н . Мин бит күрәм. 
Нәзирә, сине үтәли күрәм 

Н ә з и р ә . Синен шундый сәләтең 
барлыгын беләм. 

С ә ф ә р ж а н . Мин үлсәм, сина 
авылга кайтырга жинелрәк булачак. 
Минбудоньядан китсәм, синеатанда. 
авылдашлар да гафу итәчәкләр. 

Н ә з и р ә (нәфрәтләнеп) Кеше тү
гел син' Шуңа гашыйк булганмындыр 
мин сина Сип мине сихерләдең — күз 
карашын, тавышын, хәрәкәтләрен 
белән Син кеше булсаң, ул тонне Жен
ле Күлгә сине эзләп барыр идеммени' 

С ә ф ә р ж а н (елмая). Ә мин шулай 
килеп чыгасын алдан ук белдем. 

Н ә з и р ә . Син бит мине яратып 
узеңнеке итмәдең, шулаймы' 

С ә ф ә р ж а н . Сәбәпләрнең бер
се — атан Шәйдулладан уч аласым 
килүдә Авылдашлардан. Фатыйхтан 
үч аласым килде 

Н ә з и р ә . Ә минем ЯЗМЫШЫМ ту
рында аз гына да уйлап карамадыңмы ' 

Гайне 1.1 и п Мунчага cj ишми 
куелган. Хәзер анам ягып жиберө 
мунча керерсен 

С ә ф ә р ж а н . Авылда нинди пне 
шклар бар? 

С ә ф ә р ж а н Юк. ул турыда уй
ламадым. 

Н ә з и р ә (үзен жая куярга белми) 
Син чыннан да жен' 

С ә ф ә р ж а н Төп сәбәп аларлан 
үч алырга тырышуда түгел Тамы
рымны авылга тирәнрәк жәелдерергә 
теләдем мин Миңдә гел бер курк) 
яшәде — авылдан йолкып алып. ЧИТКВ 
олактырырлар да, чин дөньяда урын
сыз, туган жирсез калырмын дигән 
курку Дөньяга чит-ят булудан курку 
мине хәйләкәрлеккә өйрәтте 

Н ә з и р ә (елый) Мин авышма 
да кайта алмыйм Әнкәйне дә күмәргә 
кайта алмадым. Мин хәзер \ кш гугвн 
жиремнән йолкып алынган агач сы
ман Нинди язмыш бу" кем каркнлн 
икән мине? 

С ә ф ә р ж а н Мине кем карПШЫ 
икән' 

Н ә з и р ә Син көчле син 
калар күрмәгәнне күрүче' Мин. бәлки, 
шуна күрә сина гашыйк булганмын 
дыр Да ШУНД ВКЫ ПШНаЯ язын синен 
кочагына барып кергәнмендер (. ин 
әкиятләрдә генә була торган С8Л91 
ләргә ия. НИШЛӘП мине ДӘ, \ КНИС П 
бәхетсез итәргә омтылып яшисен син * 
Ярар. мина гвкергвн сурәттә да үзен 
нишләп болай бәхетсез сон син ' Нит 
ләп яктылыкка гүгел омтылышын. 
нишләп һөрвакы! фаҗигаләргә каршы 
атлыйсын' 

С ә ф ә р ж а н Артык куп курганга 
артык күпне анллини к̂ р.» Гаф) ШЛ 
мине НөЗИрӨ Мин СИНД рӘХВП ГурСӘТв 
алмадым һәм j i мөмкин вв гүге i и и 
Үзе газап белән яшәүче башкаларны 
бәхетле нтө в мый 

Гай н е т д и н Хәмдияне кир 
I,нәние к а т я иик ипле БүТӘН iyp 
яңалыклар юк шике i и мкрәр 
(гройкяда >ш in Ки юн т.. ' 
булса ы бик инсафлы акыллы кыз 
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булып чыкты Ике кызлары бар иде, 
менә тагын малай апкайттылар. Булат 
лип исем куштылар Әле күптән түгел 
барып кайттык яннарына. Женле 
Күлдә облава ясадылар. Кемгәдер, 
нәрсәгәдер аттылар. Кан аккан Бүре 
булды бугай, диделәр. 

С ә ф ә р ж а н Җенле Күлгә таба 
завод төзелеп килә икән. 

Г а й н е т д и н . Трассаны шуннан 
сузарга тиешләр Женле Күлгә ком 
ташып, ул тирәләрне корытып тигез
ләргә маташалар ли 

С ә ф ә р ж а н . Женле Күлгә 
тимәсләр. Күнелем сизә. 

Г а й н е т д и н Шәһәр кинәя шул. 
Завод торбалары инде күренеп үк тора. 
Кадалып китсен заводлары, калалары, 
торбалары Бик ябыккансың, Сәфәржан. 
Доньяда үзенә урын табалмыйсың сы
ман Монда минем дә гаебем бар шул 

С ә ф ә р ж а н Гаеп һәр кешедә 
була. Кемдә күпме гаеп барын ничек 
итеп нинли бизмәннәрдә үлчәргә 
мөмкин сон'* 

Г а й н е т д и н . Син — тирән күрә 
белүче, сизгер, көчле кеше, нишләп 
болан \.+лсе пәнден'1 

С ә ф ә р ж а н Күп күрү. артык сиз
гер булу — кеше өчен жәза. Дөньяның 
ямен табалмалым Мин аны артык тирән 
күрдем, артык нечкә тоемладым Сизгер 
булу минем тормышымны фажигале 
итте Кешеләрне үтәли күрә белүем, 
төнлә күрүем мине детломнар^а, сугыш
ларда исән калдырды Әмма яши-яши, 
дөньяның нечкәлекләрен тою миндә 
курку уятты Курка башладым сонгы ва
кытта Нидән, кемнән — белмим Миңа 
бик авыр Газабым кичеп чыккысыз 
минем Бернишләтә алмыйм 

Г а й н е т д и н . Сиңа ял кирәктер 
Онытылып тор. башыңны ял иттер. 

С ә ф ә р ж а н . Юк. яшәүдән ял итү 
мөмкин түгел. 

Гайнетдин Синен йозеңнәң төс 
качкан, ятып тормыйсынмы'' 

С ә ф ә р ж а н Ятырга җитешер
мен IГайнетдингә туры карап). Әти, 
мина яшәргә күп калмады — санаулы 
көннәр генә. Мин үләргә кайттым. 

1 ( 1 -

Мине Женле Күл буенда, анам кабере 
янында күмәрсең, яме. Беркемгә бел
гертмичә, тиз генә җирләрсең. Алайса 
анда күмәргә рөхсәт итмәсләр. 

Г а й н е т д и н (тетрәнеп). Нинди 
үлү турында сөйлисен. Сәфәржан. 
улым?! Чирләп алулар була инде ул... Те
релерсең, савыгырсың, Аллаһ боерса 

Шәйдулла керә. 

Ш ә й д у л л а (басынкы тавыш 
белән). Исәнме, Сәфәржан. 

С ә ф ә р җ а н . Исәнме. 
Ш ә й д у л л а . Кайтканыңны әйт

теләр... Нәзирә, Кәрәм ничек анда' 
С ә ф ә р ж а н . Шул бер юнәлештә 

— Кәрәм үсә, Нәзирә картая бара. 
Ш ә й д у л л а . Хәмдия вафат бул

ды... Сезгә хәбәр биргәниек... 
С ә ф ә р җ а н . Мине эштән җибәр

мәделәр, Нәзирә кайтырга курыкты 
Ш ә й д у л л а . Яныгызга үзем ба

рып кайтырга җыенып йори идем. 
С ә ф ә р җ а н . Барып кайт, барын 

кайт. Кызыкны каргап, куып җибәр
гәненә ундүрт ел бит инде. 

Ш ә й д у л л а (ян сәке читенә уты
ра). Озакка кайттыңмы? 

С ә ф ә р җ а н . Мәңгегә. 
Ш ә й д у л л а . Закамскига синең 

белән бергә барсам дигәнием... 
С ә ф ә р ж а н . Минем әле керәсе 

җирләрем бар. Үзен генә барырсың. 
Ш ә й д у л л а (кузгала). Ярар. на

маз вакыты җитә. 
С ә ф ә р ж а н (көлемсерәп) Намаз

лыкка бастыңмыни? 
Ш ә й д у л л а (ишек катында тук

тый). Әлхәмдүлиллаһ, намазны укыйм. 
С ә ф ә р ж а н . Гадәттә, намаз укы

ганда, догалар кылганда, Ходайдан 
чынбарлыкны яхшы якка үзгәртү 
турында сорап ялваралар. Кешеләр 
никтер үзләрен үзгәртүне сорамыйлар 
Намазлар укыганда, Аллаһтан үзенне 
Кеше итүен сора, Шәйдулла агай 

Ш ә й д у л л а (шомраеп). Бәлки 
башка төрле үтенечен дә бардыр мина'' 

С ә ф ә р ж а н . Бар! Минем өчен дога 
кыла күрмә, яме! Кимсетә күрмә мине! 



КДИЕКУЛ 

Шәйдулла чыгып китә 

Г а й н е т д и н (паузадан соң) Си
нен кайсы төшен авырта сон. улым? 

С ә ф ә р ж а н . Тән авыртуына түзәр
лек, жан сынавына чыдарлык түгел 
әти. (Авыр сулап куя) Һәр кешенен үз 
шанчаны, үз фәрештәсе була. диләр. Алар 
кеше жаны өчен үзара көрәшәләр, имеш. 
Барыбер табигатьне алдап булмый' 

Г а й н е т д и н . Син сугышны кич
кән жегет, бирешергә ашыкма! 

С ә ф ә р ж а н . Шунсы кызык: 
сугышта минем төнлә күрүем, ке
шеләрне кыяфәтләреннән «укый., 
алуым, тирөнтен сиземләвем башка 
юнәлеш алган иде — күргәнемне. 
тойганымны җан газабына әверел
дерми башладым Фронтта кан. кай
ма вәхшилек күп булгангадыр инде 
Сугышта мин башкаларга хас булмаган 
сыйфатларым аркасында исән калдым 
Кайвакыт бер хыял миндә калка иде 
— жан газабын, бәгырь сызлавын 
гөгаен зкннсөм, сугыштан соң да эчке 
сыкравым бимазаламаса. дөньяны үз
гәртү сәләтенә ия булыр идем шикел
ле Табигатьне алдап булмый шул. 

Г а й н е т д и н (янышмыйча утыр-
I.шн.in сон) Врачлар нәрсә ди сон' 

С ә ф ә р ж а н Мин врачка күрен
мәдем. Барыбер бавырдагы ядрә Юрие 
алып булмас иде. 

Г а й н е т д и н (паузадан сон). Жен-
е Күлдә күренгәннәрне атачаклар, 

дип мин сина хатта язган идем бит. 
С ә ф ә р ж а н . Ә мин шуны бел-

ГӘЧ ГГСЫННар иш махсус каттым 
Мин алармы и барыС (Я караш ЫД8 
аермачык күрдем Араларында мыл-
ник готкан Фатыйхны күргәч кенә: 
-Юк. бүген гугел! Фатыйх мылтыг-

) ө ф ө р (UOHCJ пвыш бе rewj 
Me i\ ian Була! \ [ым Әтн ie, 
әнкәй цә юк нн и урыннары ясен 

ыннан түгел'- — лип урманга таба 
йөгердем 

Г а й н е т д и н . Син узеннен сәләт
ләрен белән бу дөньяда бәхетле бузырга 
тиеш илен бит. югыйсә Женле Күлгә 
йөрүдән туктасан. бәлки, төрле сәерлек 
ләренә игътибар итмәсләр т е Үзеннән 
тора бит барысы да Башкалар шикелле 
булу хатеннән килмәс идемени ' 

С ә ф ә р ж а н Мин гел үземне ни 
бәхетсез кеше дип санадым Тут ан ли 
рем бар икәнне үземә лә. башкаларга 
да көн саен исбатлап торасым килгән 
нән. туган туфрагыча тартылу миндә 
чамадан тыш көчле хискә, хәтта ки 
чиргә әверелде Кешеләрне тирәнрәк 
аңлаган саен. күбрәк күргән саен. ту
ган якка сусавым көчәйде 

Г а й н е т д и н Миндә гаеп Сине 
саклау хәлемнән килмәде 

С ә ф ә р ж а н Әйе. синдә гаеп i>p 
Мине Женле Күнән алы и катмаска иде 
сезгә Шул ай тулган тонне туып. шул ук 
ай ЯКТЫСЫНДа > ВрТӘ ки|>1К иле мина 

Г а й н е т д и н (жан ачысы ое.ion> 
Ни сөйлисен син. Сәфәрҗан?' 

С ә ф ә р ж а н Ник туа бу кеше. 
нигә килә ИКӘН ПӨНМГВ? Нин.ш РВЯв 
көчле булма, гомереннен гелвсв кайсы 
мизгелендә ярдәмсез тярпгмч вметсеэ 
калуын НХТИМЯ i 

Га и не 1 ли н Шуня күрә ни 
кеше дөньяга дигән СОрЦ бврПЙчшн 
урЫНЛЫб) ШЛМЫЙ > 1ЫМ Диныпонин 
бер жан иясе дә бу сорауга жавап I 
мыи Ник гуганын лп.\ беривм әйтми 
щ камый .» үзе \ 1 аны аняарП 

түгел. Ник гуганыи внлврта пмрышып 
анын гомере үтеп китә (ЕяыЙ) Нишли 
алам мин синея әчии, s в ш ' Әйт! 

С ә ф ә р ж а н Мине Жен ie Кул 
буенда, анам кабере внында юцын 

нәттә б) |сын Бе i юваы 
носе ше ( ин ie минем өметем, а.п i 
Габа б) НИГеЗНе СИН саклары п\сш 

щ 
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mi ел Ьфөр бс ген Буяп капка пбендвп утыргычта утыралар 

сапm киеменнән 



буласың. (Тирә-якка күз йөртеп). 
Ниндидер бушлык тоям. Житмәсә, 
Шәйдулла абыйлар пужумы буш 
тора. Йорты, каралты-курасы ла нык 
әле, югыйсә. 

Булат Әти, без әби белән бабай 
каберендә булдык. Женле Күлгә, 
Сәфәржан абыйның каберенә кайчан 
барабыз9 

З ө ф ә р - Иртәгә инле, улым, бү
ген ардырды. Аның каберен дә, ана-
сыныкын да гел карап торам (Тирән 
сулап) Калага бөтенләй китәсем 
килми Шушында гына яшисе килә. 
Анаң мине гел битәрли. «Ике арада 
калган кеше син — ни шәһәрнеке, 
ни авылныкы түгел!» — ди мина. 

Б у л а т Калага унике чакрым 
гына. Авылда яшәп, эшкә шәһәргә 
йөрергә мөмкин. Жиде рейс автобус 
йөри икән хәзер 

З ө ф ә р . Әйе, жайлы хәзер, юл да 
әйбәт. 

Кәрәм килә. 

К ә р ә м Нихәл. Зөфәр абый! 
З ө ф ә р . Сәлам1 

К ә р ә м Улын армиядән кайтты
мы? (Кул биреп күрешә). 

Зөфәр. Атлага шөкер, улым кайт
ты. 

К ә р ә м (Булатка) Мине таны
мыйсынмы? 

Б у л а т . Юк. 
К ә р ә м (серле елмаеп) Хәер, мине 

хәтта Зофәр абый да танымый. 
З ө ф ә р . Мин сине ферма төзүче 

шабашникларның бригадиры дип 
беләм. 

К ә р ә м . Нәкъ шулай. Авылга көн
аралаш кайтасын, ахрысы? 

З ө ф ә р Пенсиягә чыккач, бө
тенләйгә кайтырга исәп. Менә күрше 
мәрхүм Шәйдулла агайның йорт-жи-
рен кызганып утырам әле Әрәм булыр 
инде. 

К ә р ә м (катгый итеп). Юк, юк, 
әрәм булмаячак' 

З ө ф ә р Каян беләсен9 

К ә р ә м . Беләм, Зөфәр абый, 

no 

беләм. Булат укырга жыенамы, эшкә 
керәме? 

Булат Эшкә урнашырга уйлыйм 
Институтка читтән торып укырга 
керәчәкмен. 

К ә р ә м Маладис! Планнарын 
зурдан икән! 

Булат (гаҗәпсенеп). Минем исе
мемне каян беләсез? 

К ә р ә м . Мин әллә ниләр беләм 
әле. Ярый. мин шушы тирәгә күз са
лырга дип кенә килгәнием Исәнлектә 
очрашырга язсын. 

З ө ф ә р . Сау бул! 

Кәрәм китә. 

Булат . Бу төзүче шабашниклар 
бригадирымыни? 

З ө ф ә р Әйе Бик оста куллы төзү
че, диләр моны. 

Булат (уйга калып). Мина бик 
таныш шикелле бу кеше. 

З ө ф ә р . Таныш кебек кешеләр 
очрый инде ул. Таныш түгелләре дә 
авылыбызда күп хәзер. 

Булат . Женле Күл элеккечәме? 
З ө ф ә р . Кызганычка каршы, 

бигүк элеккечә курыкмыилар хәзер 
Женле Күлдән. Кала ягыннан завод 
торбалары якыная. Шул тарафтан 
үтәргә тиеш икән торбалар. Женле 
Күлне, андагы ике каберне нишлә
терләр — белгән юк. Туган якны 
житәкчеләребез элек тә якламады, 
хәзер бигрәк тә! Совхозыбызның 
директоры — килгән килмешәк, пар
тком секретаре да — читтән китереп 
куелган кеше. Аларга авыл тарихы, 
анын табигате, аның риваятьләре ки
рәкмени?! Женле Күлдә сонгы вакыт
та тагын кемнедер бик еш күрәләр 
Мин үзем әллә нигә бер каберләрне 
карарга гына барып кайтам Кемдер, 
нәрсәдер бар анда. 

Булат (кинәтсорап куй) Кайчан 
ай тула? 

З ө ф ә р . Числинниктан карарбыз 
Әйдә, керик. 

Өйгә кереп китәләр. 
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курка-курка гына бара Туктап, тирә-якка колак салып тора. як-ягына карана 
Күпмедер вакыт узгач, каршысына бер шәүлә чыга Булат котсыз калып карап 
тора Өрәк капюшонлы озын плаш кигән. 

Б у л а т (куркуын жинеп) Кәрәм 
абый. синме? 

К ә р ә м (капюшонын сала) Мин 
бу, Булат энем. М и н — Сәфәрҗанның 
улы Кәрәм! 

Булат. М и н сине таныдым, әмма 
кем икәненне әти янында әйтмәдем 
инде Моннан дүрт ел элек. 1977 елда 
очратканыбызны да беркем белми 
Нишләп әтидән үзеңнең кем икәненне 
яшерден? 

К ә р ә м . Кем икәнемне Зөфәр 
абый т и з д ә н белер М и н кала
да төзелеш т р е с т ы н ы ң нәчәлник 
урынбасары булып эшлим Отпуск 
алдым да, ферма т ө з ү ч е л ә р н е ң 
бригадиры д и г ә н б у л ы п , авылга 
яшерен рәвештә килдем Әүвәл бу 
тирәне, кешеләрне шыпырт кына 
күзәтергә теләдем. Аннары авылны. 
Женле Күлне саклап калу эшенә 
тотыначакмын. 

Караңгылык эченнән кемдер 
килә. 

Б у л а т Нинди шәүлә анда? 

Зөфәрнең тавышы ишетелә: «Бу
лат!» 

Б у л а т Әти бит бу! Әти! Кил 

монда! 

Зөфәр килә. 

З ө ф ә р (КУрКЯ KYpK.I КИЛӘ). Уф. 
кочк.1 килеп җиттем 

Б у л а т . Әти, беләсенме бу кеше
нең кем икәнен? 

З ө ф ә р (еш-еш сулап) Беләм 
Сөфөржаннын улы Кәрәм Безнен 
туганыбыз Ул атасына :ы Н.ми 
рәгә дә н ы к охшаган Безнен янга 

к и л е п с ө й л ә ш к ә н д ә , а н ы н һәр 
хәрәкәте, сөйләшүе Сәфәрҗанны 
хәтерләтте (Елмаеп) Мин таны
маган булып кыландым Vie әйтер 
әле. мәйтәм. 

К ә р ә м (шатлык бел^ш Зөфәр 
абый' 

З о ф ә р . КәрӘМ' (KiVhiKl.ttll.LUp) 
Б у л а т Син аның нинди зур 

нәчәлник икәнен беләсенме сон11 

З ө ф ә р Беләм Анасы Н<нирәдән 
хат килде, барысын ла язган 

К ә р ә м (монвеп) Әни дә олы яшь
тә инде (Паузадан сон. җанланып) 
Мин аны авылга алып кайтам яна 
йорт салым бИрӨЫ 

З ө ф ә р . Әйе. Н^шр.) аны HI ы нык 
сагынгандыр, күпме еллар үтте бит 
инде 

К ә р ә м Атам Жанле К> [да гуыя 
сезнен йортта үскән, анам — күрше 
нигездән Димәк минем гуган жи-
реы шушында, Зөфәр абый, ш\ ми 
бит? 

1ефәр Әлбәттә! (Борчу /ы т ы ш 
белән). Тик мен,» ионнан горба lap 
үтәчәк, диләр бит . т и 1 ^ И и к>ркы 

ныч астында дип сөЯ ишәр 
К ә р - t M Юк, м , к ' Кер В 

мин проежзяариы үзпрттердеы Инде 
им Li iap да куелды - торбалар чигын 
үтәчәк, грассалвр па авылга п в а а т а 
Туган җирне, туган якны саклар очен, 
бар көчемне куЯЧМШЫН Б) минем 

бурычым! 
З о ф . ч 1 Рәхмв! H U ' U H с и п а , 

н к ч Г И\ атан ксән б) ica нык 
горурланыр и ie синен бе 1вн Им ;, 
ана к ы р ы н караучы ta 6s ш а с 
иде. 

К ә р ә м (/>» ионыяненншшып) 
Ь\ нпны \ «безне» грестка иик.-.пыр 
и ш Сезгә ое имрәр -
СаЛЫрОЫ! 

ш 
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Булат сөйли. 
— Сәфәрҗан улы Кәрәч бик абруйлы, даны еракларга таралган шәхескә 

әйләнде- Трест житәкчесе итеп билгеләнгәннән соң. ул авылыбызны да. аның 
тирәсендәге чо.хитне дә төзекләндерү, җыештыру эшен үзенә максат итеп куй
ды. Женле Күл дип аталган серле, сихерле урыннан ул чын мәгънәсендә бакча 
ясады Каладан сузылган торбалар, трассалар читләтеп уздырылды. Сазлыклы 
урыннары киптерелде, гирә-ягы чүп-чардан арынлырыллы. Ике кабер урнашкан 
җирдә, күп тә үтмәде, җыйнак кына яна зират барлыкка килде 

Хәзер инде мин үзем дә олы яшьтәге кеше. Женле Күлгә барган саен. анда] ы 
тынычлыкка, иминлеккә, һавасының татлылыгына сөенеп туя алмыйм 

Хәзер инде халык элеккечә курыкмыи Женле Күлдән. Кемдер балык үрче
теп маташа Шашлык пешерергә каладан киләләр. Зираттан ла кеше өзелми, 
туганнарының каберләрен карарга гел килеп-китеп торалар. Янәшә генә үткән 
юлдан тыз-быз машиналар чаба. Әйтерсең лә бу төбәктә беркайчан бернинди 
фаҗига булмаган. Яшәү дәвам итә Шулай тиештер инле. күрәсең 

Шул ук вакытта миндә ниндидер бер сәер тынгысызлык хисе сулкылдый 
— кешеләрнең соңгы вакытта Женле Күлдән курыкмаулары куркыта башлады 
мине. Бу урынның шомы, тәэсире тәмам бетәр дә Сәфәрҗанны онытырлар 
оигән курк) ЯШИ миндә 

Туган якның тарихын онытып. Туган җирне югалтудан тора-бара курыкмаса-
лар нишләрбез дигән уй мине торычнан-торымга котсыз калдыра башлады. 

7", шак 

14 сентябрь, 2010 ел — 
28 июль. 2011 ел. 

Электрон почта да төпсез түгел 

Релакция1Әәсәрләр. мәкаләләрнең фәкать машинкача басылган яки компьютердан 
чыккан кулъязмалары гына каб>л ителә. Бер биттә 30 юл (компьютер текстында 
ла!), бер юлда (с\ i араларын да исәплән) 60 тамга булырга тиеш. Кәгатьнен бер 
ягы б>ш кала. Машинка текстының беренче нөсхәсе генә каб\л ителә. Компьютер 
текстының днскег ы да б\л\ кулай, 

Хатлар исә. жинел танылырлык итеп. к у л д а ла язылырга мөмкин. 
Редакциянең электрон адресына фәкать кечкенә күләмдәге язмалар (хатлар, 

документлар, фикерләр һ.б.) гына каб\л ителә. 
Электрон адреска күләме 5 биттән арткан язмалар жибәрелгән очракта, почта аша 

аның оригиналын (кәга1ьгә басылган вариантын) алгач кына әсәр кабул ителгән 
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СҮЗ КЫЙММӘТЕ БҮГЕН — ИХЛАС ФИКЕР 

Мәгънә 

Дөньяның малыннан баш тарттым — 
Яшәүнең кызыгы калмады... 
Акчага кул сузган чакта да 
Бер рухи рәхәтлек алмадым 

Котылдым нәфестән мизгелгә. 
Бушады бар дөнья,карашым 
Тик нәфес тудыра икән лә 
Җир—дөньяга гашыйк баласын! 

Авырту тоймадым тәнемдә — 
Кадерен оныттым саулыкның. 
Чирләгән.иң авыр чагымда 
Иманым белән мин савыктым 

Әйләнә—тирәдә кешеләр. 
Тоймадым аларның кирәген. 
Кәемне кирәксез тойганда 
Сыкрады «битараф» йөрәгем! 

... Дөньяның малыннан баш тарттым — 
Яшәүнең кызыгы калмады 
Акчага үрелгән чакта да 
Илаһи рәхәтлек алмадым 

...«Шигырең мәгънәсез»,дисәң дә, 
Ышанам... син мине аңладың! 

Мин иҗатка кайтам 
Әмма хәзер 
кыйммәте т» башка сүзләрнең. 
Мин,мөгаен куп әйтергә теләл 
Мөмкин кадәр азрак сөйләрмен 

I ФӘТХ1 ГДИНОВА(СОЛТАНОВА) • • ' namal~ 
Kiihiitiiii ниш 
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Суз кыйммәте бүген — ихлас фикер. 
Тик күп булса ул да — кадерсез. 
Кешеләрнең соңгы йорты — зират, 
Ә гомерсез сүзләр — каберсез... 

Мин иҗатка кайтам... 
Әмма хәзер 
кирәге дә аз бит сүзләрнең 
Мин,мөгаен,кайчак,дәшми генә, 
Чиксез фикерләрне сөйләрмен... 

Буьш арты буьш алышына, 
Тормыш алышьша гүяки... 
Ничек кенә,кайчан яшәсәк тә, 
Күп сөйләсәк,хәтта дәшмәсәк тә, 
Юлыбыз бит безнең бер, ләкин.. 
Ниндидер сер яшеренгән кебек, 
Нидер бардыр кебек бу эштә — 
Буын арты буьш алышьша, 
Хәерчелек күреп яшәсәк тә, 
Бай—мулльиипа булган килеш тә... 
Буын арты буьш алышына! 
Ә без һаман дөнья куабыз! 
Бәби тәпиен дә, мәетне дә 
Бер Җир биргән суда юабыз... 
Буын арты буьш алышына! 
Тормыш алышына.ел үтеп. 
Безнең гомер,никтер.узып бара 

Рәхәт көннәр килгәнен көтеп... 

һавасы да чиста кебек, 
Кояшы да кадерле... 
Тик, нәрсәдер, белмим генә, 
Кысып тора бәгырьне. 

Дөрес юлда түгел кебек 
Дөрес дигәннәребез. 
Ник бертөрле фикер белән 
Яшибез соң әле без? 

Бик артта калганбыз кебек, 
Гүя узган гасырда. 
Яшәү рәвеше, тормыш та 
Ялгыш кебек — барсы да 

Барсы да эшләнә кебек, 
Милләт,диючеләр күп... 
Дөньякүләм караганда — 
Зур гамәл—эшләр дә — чүп. 

Дөрес җирдә тумаганмы, 
Әллә акыл ялгыша? 
Нәрсәдер дөрес түгел күк... 
Әйтерсең, галәм юлыннан 
Баскан җирем калыша 



СҮЭ КЫЙММӘТЕ БҮГЕН - ИХЛАС ФИКЕР 

Бары да хата микән соң? 
Бәлки бездер ул — хата? 
Җир тарихы битләрендә 
Аңлашылмас һәм күренмәс 
Хәреф—җөмләләр ята... 

Халык һәм кеше 

Кеше кичермәс кайгыны 
Халык күтәрә ала 
Тарих диңгезе өстеннән 
Тирәнгә карап барам 

Һәр халыкның үз язмышы, 
Үз җаны бар, уэ җыры 
һәрберсенең үз тормышы, 
Үз вакыты, үз чоры 

Канлы күз яшьләре сеңгән 
Үз моңы бар һәркемдә. 
Халык күтәргән хәсрәтне 
Күтәрә алмас беркем дә 

...һәр халыкның үз батыры, 
Халык иҗатына күчкән 
Мәхәббәт сагышы бар 
Табышлары, югалтуы, 
Гомерлек ЯЛГЫШЫ dap 

Йөрәкләрне телгәләгән 
Милли хис бар һәркемдә 
Мәңгелек көч халыкта ул! 
Кеше көче — бер көш.-

Сүз дә җитми, көй дә җитми,көче җшпми тавышның 
Йөрәктән-йөрәккә күчә ул ХОЛЫКНЫҢ н 1МЫШЫ 

Көн дә җитми,ан да җшпми,ел да җшпми • •• 
Халкымның кичергәннәре — гасыр язган КӨЙ 

Аңлатырга көч тә жуапми,җитмәс аңа бар 
Халык язган шигырьләрдә безнең 0 

һәр халыкның ) l >ач,.иш.1.) I МОҢЫ бар I l от ' 
Халык күргәнне тоярга җитәр мшгаи 

Күп сейлибеэ.күп йврибез,күп тлибез шш 
Милли хисең ) \гән б) \<а,эш файдасы икеле 

Килмешәкне кем ярашсын чит җирләрдә сал кыен 
Милләтең исән чагьшоахолкың янына сыен 
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Яңа исемнәр 

Р у х и я 
А х у н җ а н о в а 

ХЫЯЛЛАРДАН ЧЫНБАРЛЫККА КАЙТТЫК 

Шигырь 
Шигырь — канатлы ат 
Синеке ул, 
Тезгененнән әгәр 
Тота алсаң. 
Шигырь — зәңгәр киңлек. 
Очар кош ул. 
Аның белән тигез 
Оча алсаң. 

Шигырь — шатльи<.сагыш. 
Сөю, нәфрәт... 
Синең күзләреңнең 
Анда моңы. 
...Үзең тою кирәк. 
Сүзләр белән 
Мөмкин түгел 
Аңлатуы моны. 

Тормыш 
Кырык төрле яра ясый тормыш, 
Һәм төрлечә итеп үзе ямый. 
Утка ата,суга сала шулай. 
Һич аямый кайчак.һич аямый. 

Күңел һаман җәрәхәтле әле. 
Йөрәктәге яра телем—телем. 
Икмәк кисәгедәй ул телемнәр 
Хәтерләтә утлы ялкын телен. 

Рухия АХУНҖАНОВА - шагыйрә, «Җырлы чишмә -. - Олуг шәһәрдә кунакта» исеше китаплар 
авторы Шигырьләре ҺӘМ әдәби язмалары көндәлек матбугатта даими басы шп кшә Сарман 
районы җәли! бистәсендә яши 



Хыял тулы маҗаралар эзләп, 
Бик күп булды абынылган мәлләр 
Шул абьшу-егылулар аша 
Без тормышка килмәгәнме әллә?! 

Хыяллардан чынбарлыкка кайттык 
Июль ае. Серкә очыра арыш 
Яшь аралаш көлә—көлә бүген, 
Өмет баглап.киләчәккә барыш 

Туган тел 
Туган тел Әхлагыңа әп 
Сине ашлы иткән тел. Яшәвеңә сәбәп ул 
Асылташлы иткән тел, 
Йөзең ямьле иткән тел, Бердәнбер ул. 
Сүзең тәмле иткән тел. Бер бит ул. 

Күңелдәге гөл бит ул 
Тирбәлгән бишегең ул, Батырлык у у сабырлык -
Ачылган ишегең ул, Уйласаң, таң к 

Замандашка 

Сорау белән дәшәм бүген Гасырлардан кодтан иирОС 
замандашка. сакланамы? 
Үзем карыйм мәңгелек ут — Безгә булган и I 
мәрмәр ташка анипшмы? 

Таптыкмы әле хәбәрсезләр Өй юмандиш • чндз нинди 
каберен без? гамь ята соңТ 
Беләбезме исәннәрнең ('ип,-
кадерен без? уятасың 

Кире кайта 

Киеп битлек, Сөйләмә сафсата 
Эшләмә этлек, < V «ч сиям сата 
Эшлим дип егетлек. >* ) ШҢ» оша 
Андый чакта ' " " «И 
Фәрештәләр сакта Гомерең \ чан ич 
Гамәлең кире Шунии ы ш ишыч 
Нәкъ үзеңә кайта. 

Соңга калма... 

Әйтел тшүге бш ни шщ, 
Соңга калма.дисбең ал 

Биш вакыт кыйллэн дога — 
Түгел кемгәдер ода. 

Фин\1\ык КврӘШ кыры, 
һаммэбел АлдаА колы 

Гормыш булса да диңп- г 
Яшэяебе< Оер *'" • 



РУХИЯ АХУНҖАНОВА 

Кем өчендер 
Кем өчеңдер — 
Көннәр гел кояшлы, 
Төннәр һәрчак айлы. 
Тормышы да — 
Яккан мичтәй җылы. 
Яшәве дә җайлы. 

Аңа һаман 
Язмыш мәрхәмәтле, 
Шуңа йөзе көләч. 
Үз урынын 
Раслау өчен. аңа 
Кирәк түгел көрәш. 

Әлегә аңа 
Табын мулдан булып, 
Сыгылып торган бер чак. 
...Хаклык эзләп. 
Сыза башка берәү. 
Сүнгәндәй төнге учак... 

И Габдулла-Апуш! 
(диптих) 

1 
И Габдулла—Апуш! 
Синең хәлне 
Аңлаучылар саны 
Ничә генә... 
Синең хәлдә калгач, 
Бәлки, берәү 
Искә төшергәндер 
Кичә генә. 

И Габдулла—Апуш! 
Ата сүзен 
Ишетмәгән олан 
Сине аңлар... 
Ятим күңелеңә 
Эзен салып, 
Сызылып ата чөнки 
Алсу таңнар. 

И Габдулла—Апуш! 
Ана назьш 
Иртә югалткан кыз 
Синең хәлдә... 
Күңел тетрәүләре 
Синең белән 
Тоташтырган аны 
Шушы мәлдә. 



ХЫЯЛЛЛРДЛН ЧЫНБАРЛЫККА КАЙТТЫК 

И Габдулла—Апуш! 
Сөйгәненнән 
Баш тартучы егет 
Синең кебек 
Мәхәббәттән өстен 
Аның чире. 
Авыру егет шуны 
Уйлый элек. 

И Габдулла—Апуш! 
Фани дөнья. 
Беләсең ич.тора 
Югалтудан... 
Бер югалткач, нәрсә 
Кире кайта? 
Файда бармы кемдер 
Юатудан? 

2 
И Габдулла-Апуш! 
Барысын бирдең. 
Нәрсә алдың әрсез 
Тормыштан син?. 
Алу кая?! Үзеңне 
Таладылар, 
Юмарт булган өчен 
Тумыштан син 

И Габдулла—Апуш! 
Дөньялыкта 
Булмаган ич хәтта 
Яшәр өең. 
Йорт-җирсез бер дәрвиш — 
Шагыйрь.имеш 
Җиһаннарны иңләп 
Киткән көең. 

И Габдулла-Апуш! 
Синең иҗат. 
Шөкер, күңелләрдә 
Урын алган... 
Халкың шуңа күрә 
һәр сүзеңне. 
Ядкарь итеп. моңлы 
Көйгә салган 

э* 
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Татар хикәяләре хәзинәсеннән 

К о я ш 
Т и м б и к о в а 

СӨЛГЕ БУЛСЫН БҮЛӘГЕМ! 

Сәгать унберенчегә киткәч, каенлыкта сәер гөжләү, гадәттән тыш сәер хәрәкәтләр 
башланды Табын корып, сыйланып-кәефләнеп утыручыларда, жыр-бию карарга 
ачык сәхнә янына җыелганнары да, бары бер булып, басу ягына ашыктылар Бер-
берсенә бөтенләй таныш түгел кешеләр, үтеп барышлый сораштыралар: 

— Киттеләр микән әле? 
— Юк, ди әле, атлар комиссия үтә, имеш. 
— И-и. хайваннарга да комиссия дигән нәрсә такканнармы?! Хурлык! 
— Ипподромныкылар киткән инде! 
— Ә-әй, ипподром аты атмыни ул?! Аларны бит уколлар кадап, вита

миннар каптырып үстерәләр- Дармоедлар алар. Менә колхоз аты — әйтсән дә, 
урынында! 

— Кайсы алдан килер бит әле?.. 
Ат чабышын карарга килүчеләр арасында әллә кемнәр бар. Берәве — атнын 

ни икәнен дә белмәүче шәһәр баласы. Аның янәшәсендә үк, тумыштан авылда 
яшәп, соңгы гомерен каладагы баласы янында җыеп бетерергә килгән карчык 
баскан. Картлар да күренә. Ап-ак чәчле бер бабай күкрәгенә орден-медальләрен 
тагып чыккан. Аның тирәсендәгеләр, узыш карарга килүләрен онытып, батыр 
бабайны күзәтәләр 

— Күрдеңме картыңны — туше тулы тәңкә! 
— Әйтәсең бармый Мондый тәңкәләрен булганда, мактансаң да урынында! 

Ике «Дан» ордены, малай! Аның бит өчесе — Геройга тарта! 
— Алайса бу карт Герой ук түгел икән әле. 
— Күңелен киң булса. Геройга да тутырырга була, медальләрне санасаң, 

артып та кала, «Батырлык өчен» медале үзе генә дә ни тора?! 
Карт үзе бу сүзләрне ишетмәмешкә салыша, гел юлны гына күзәткән 

булып кылана. Анын инде төссезләнә башлаган күзләрен сагыш баскан. Тирә-
юнен яңгыратучы соклану сүзләренә дә ул: «Әй, егетләр, егетләр! Күзегезне 
юкка кыздырмагыз! Ул орденнарның, барын бергә җыеп, сездәге яшьлеккә 
алмаштырыр илем Кире кайтсын иде кырык яшьлек чакларым — бүләкләрнең 
мондыен гына алыр идеммени?!» — дип, күңеленнән гел кире җавап кайтарып 
тора кебек. 

Атлар әле китмәгән икән. Хәзергә алар да — тамаша кылырга әзерләнгән 
халык арасында. Ир-егетләр аларны якын ук килеп тә, читкәрәк китеп тә 
карый Аннары бәхәс кыза. 

— Менә шунысы алдан киләчәк! — дип, берәве сүз башлый. Икенчесе ана 
каршы төшә. 
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— һи-и. кеше көлдермәсәнә1 Бу авыр санлы ат йөз метрлар китүгә күбеккә 
батачак. 

Ак бәкәлле кара бия бәхәсләрнең үзәгенә әйләнде. Иясе. ябык кына бер агай 

мангаена ук төшереп кызыл бизәкле кара яулык бәйләгән Боларны күрү бетән 

-Кара. икесе дә бертөсле!» - дип уйлап куясын -Кечкенәләр, тиктормаслар 

сөйкемлеләр» Аты берөзлексез бии. карт гел аны иркәләп тора. мангай чәчләрен 

рәтли, сыйпый, сөтен савып-савып ала Бу хәлгә гаҗәпләнгәне 

— И-и бичара, колынлы бия икән әле' - дип. атны кызганып КҮЙДЫ 

- Савып дөрес эшли. Чапканда кыенга килә бит уя, - диючесе 08 табылды 

Монарчы ,ндәшми торган, ак челтәр күлмәк кигән ир кулын гына 

селтәде. 

— Хайван азаплап йөри инде шунда, ахмак .пие - Ягсын иле бия 
абзарында, колынын имезеп! 

Яна бәхәс кузгалырга шул җитә калды Йөрәгенең ярсульлы очкынлы ку I 
карашыннан ук сизелеп торучы, жинел сөякле икенче ир «челтәр к\ шәк»ка 
каршы төшеп 

— Синнән сорап тормаганнармыни9' - лип меатерел алды - Ал арның 

чабышка беренче катнашулары түгел, бик беләсен килсә! 

— Чабарга була ул, юл иркен Килер шунда сөйрәлеп, сөтен агыза-лым 

— Мал танымасан. йөрмә монда ачу китереп, яме Сайра l(|HHfliiniji башта 

ук сөйрәлә анын. беләсең килсә' Беренче тимим өыыа юкнн өченче урынны 

берәүгә дә бирми бу. бик беләсен килсә! 

— У-уу' Күрәселәр бар икән! — -Челтәр күлмәк- бөтенләй кызып китте 

— М и н . агайне, мондагы атларның барысын да энә күзеннән үткәзеп чыктым 

шәп ат бер генә. А-а-нау. алмачуар тимер күк' Чабышкы вневн Вв чабышкы' 

Бу бит синең атың атка да охшамаган, КӨХӘ бит б>' 

Ярсу ир бераз сүз таба алмыйча горды, аннары 

— Күрербез! — дип, тирән мәгънәле иттереп вйтв куйды - Мин ООЯН 

белән тел талдырып та тормыйм 

— Ярар. ярар. Бүтән зшең булмаса. бар садакаңны .in-p.i.. Ь> йолкыш ни 

артка калачак, хәер бирерсең Авылы да Хәерби бит анын хәер бир. лип кулыи 

сузып тора 

Атлар тирәсендә ир-егетләр күбрәк йөри Хатын кы* җәмәгате шулар 

ның бәхәсеңнән ишетелгәненә дә клн.н.ш. Ьенаненә тикер т ә . д и м и 

җиткермәгәнен үзе фараз кылып тутыра ш>н шктаи бер колакка шенган е\ * 

икенчеләргә җиткәндә, шактый >к •баеп- га а горе 
Гөлҗиһан исә мондагыларның Сырыннан ь\ аерылып [ора Йөзенә Open, илле 

илле бишләрдән артыкны ЬнрЫаСӨНДВ, анын килеш ки КтӨТС б ш ӨАХВННВрНаВВШ 

гартым Oi к-п кис кы чаллы ише i ie к> IM.HC 0 карЧЫКЛарИЫКЫЧЯ НПП ieie.ii.iii 

күкрәкчәле ак алъяпкыч бәйләгән, башында батнс! ч\ 1ык Бер к> 1ы - каш 

өстендә, икенчесе белән, алъяпкычы итәгенә ипереп, нидер готкай 

Гөлҗиһан б е р ә у к н сүзенә № кушылмалы ш\ шй и чабышп китөрп 

атлар янына мөмкин кадар якынрак килергә тырышты Башкалар и хужалаеаан 

COpaj биргвНДӨ, җлнапларнын пи беренчелен, IOI.«лен iimeieii КВДЫрП ГШНП 

сөй юүченен лнызына карап торды Сабыр гына и ика и ) i пар ' 

азмы күпме мәгълүмат алды Динары күзәтү әчеп уңайлы гашна сайлап 

ое киенә кызыл бәйләгән егет янына барын б.к I N 

ДруЖИНаЧЫ б> егет ара-ТИрв -Солыны ГапТаЫаГЫЗ!* -Юанын \н вшиа 

чыкмагыз ки и.HI шәпкә н iap ) I акка гуры бәреп кереп китә, г о о астында 

калырсыз» кебек кырыс-кырыс кисәтүләр i • ГаатжатҺаята 

акын карал in е, i .инмә.те 
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К О Я Ш Т Н М В И К О В А 

Гвлжнһаи кымшанмады да. Ул, атлар килгәнче, каккан казыктай шунда 
торачак, көтеп алачак, кемнен кайчан килүен үз күзе белән күреп калачак 
иде. Егерме чакрым ераклыктагы авылдан шәһәр каенлыгындагы Сабан туена 
килүенең бөтен максаты да шул анын. 

Чабыш алдыннан юлга су сиптергеч машина чыкты. Ирләр моңа да бәя 
бирергә ашыкты 

— Дөрес итәләр, тузан күзгә керә бит ул! 
— Асфальт жәйдерәселәре калган! Андыйны юдырсаң, тузанның бортеге 

лә калмый. 
— Ахмак икәнсен. ат тоягы жиргә басар өчен яратылган ул! Гөлҗиһанның 

басу юлына су сиптергәннәрен күргәне юк иде. Хәйран калды. Сабырлыгы 
сынып, дружиначы егеттән: 

— Карале, энем, тузанлы юлны чылатып бетергәч, атлар таеп егылмасмы 
сон? — дип сорамыйча булдыра алмады. — Безнең заманда тузан шул килеш 
торадырые, зыяны тимидерие... 

— Анын. әби җаным, чамасын беләләр, атка чуртым да булмый аңа! 
Гөлжиһан куырылып калды. «Әби» дип вакытыннан элек картайтуы — бер 

хәл. Атларга карата күңелендә тамчы да шәфкать йөртмәгәч, нигә монда эшем 
кешесе булып тора сон бу адәм41 Эндәшмәве хәерлерәк буласы икән. Гөлжиһан 
тирәнрәк сулап куйды да мөлдерәмә күзләрен дымлы юлга текәп тынды. 

Әллә ни озак көтәргә туры килмәде — атлар, салмак атлап, юлга төштеләр, 
кузгатып китәргә тиешле урынга юнәлделәр Кара яулыклы карт иң арттан 
бара. «Атын ардыртмас өчен шулай сабыр атлатадыр, — дип уйлады Гөлҗиһан 
— Вакытсыз каударлануның нигә кирәге бар?!» 

Чабышчылар белән танышып-күрешеп чыкканнан соң, Гөлҗиһанның 
күнелен шушы ак бәкәлле кечкенә чабышкы биләп алды А н ы ң хакындагы 
ямьсез бәхәсне дә ишетте ул, әмма теләкләрнең ин изгесен «ак бәкәл»гә 
багышлады «Исән-имин әйләнеп кайта күр! Сөрлегеп китеп, аягыңны имгәтмә! 
Колының да бар, ди бит Чирләсәң, аны кем үстерер? Хуҗаңны егып калдырма 
тагын! Ул да начар кешегә охшамаган...» 

Карт кыяфәтендәге: «Әле минем дә төшеп калырга исәп юк!» — дип кыюлану 
галәмәте Гөлҗиһанны әсир иткән иде. 

Старт алырга киткән атлар күренмәс булгач та, Гөлҗиһан ике ягына карт 
каеннар тезелгән киң юлдан күзен алмалы. Иреннәре өзлексез калтыранды. Ун 
кулы һаман алъяпкыч астында торды. Вакыт-вакыт, әле син исәнме дигәндәй. 
сул кулы алъяпкычның өске ягын сыйпап куя. 

Чабыш карарга килүчеләрнең Гөлҗиһанда да, аның теләкләрендә дә, 
кулларының ни капшавыңда да кайгысы юк. Өзлексез бәхәсләшәләр, шаян 
сүзләр яудыралар Тирә-юнь гөж килә Азга гына тынып тордылар да сүз тагын 
куерды. Берәү: «Киләләр!» — дип кычкырып салган иде. 

— Белмәсен, сөйләмиләр аны! Юк бит. 

— Бәлки, әле алдан машина үтәр, нәчәлникләрне озата йөргәндәге 
кебек... 

— Ни пычагыма ул машина, туйган ул машиналардан... 
— Әле әнә милиционер әйтә: чабышны туктатып торачаклар, ди. Кемдер 

атына аракы эчергән. Ш у н ы ң аркасында хәзер бөтенесен өр-яңадан 
тикшерәчәкләр икән. 

— Кит моннан! Ат — синең белән мин түгел ул, нишләп аракы эчсен?! 
— Эчмәс! Биреп кара!.. 

Ярый әле, бәхеткә, атлар киткән яктан тузан күтәрелде. Бөтен җаннарны 
бер сорау биләп атды: «Алдан кем килә?» 
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СЭЛГЕ БУЛСЫН БҮЛӘГЕМ' 

— Кара! Икесе бер булып атлый! 

— Өчәве бергә килә бугай1 - Дүртәү бер эзгә басалар' 

Юлны ипләп дүрт ат килә иде. Тик ул аллан караганда гына тигез күренә 
икән. Аралар якынайган саен, хәл ачыклана барды Гөлжиһан әлеге лүрт 
чабышчы арасыннан үз теләгәнен. Ак бәкәлне танып алды -Килә' Килә 
бәгырькәем' Сорлекчәгән, егылмаган, сонармаган1 Са\-сәпачәт килеп бара!. 
Иясе белән аты берботенгә әйләнеп, уктай алга атылып килүче кечкенә кара 
атны сонра башкалар да абайлады 

— Кара, кара, бабан нишләтә! 
— Әйткән идем бит! Әйдә-ә-ә, бабай, бирешмә' 
— Менә сина мә! Кәжә бәтие генә диген син аны! 
Ин алдан алсу күлмәкле малай очып үтте. Анын нечкә сыираклы биек сынлы 

чаптары әлеге араны узудан һич йончымаган. Ттлеген кимеген, сабыр 
башлагач та, арт санын уйнаклатып, көязләнергә тотынды Теләсен, өр-яна 
баштан узышка керт, алдан килүен көт тә тор! 

Финиш сызыгын кичкән һәр атны халык сырып ала Гажәеп чанзар.1 нае 
бу әйтерсең лә ин четерекле имтиханны чабышчы.мр гүли, гшаша кылучылар 
тоткан Яраткан атларын күрү белән, аның янына КИЛӨЛӨр дә сораштыра 
башлыйлар, атны сыйпыйлар, хуҗасын котлыйлар, ана бүләкләр с\ uu.ip Кайбер 
хатыннар, башларындагы яулыкны сыпырып алып, ат йөгәнен.* байлап к>ч 
Нигә болай итүләрен үзләре дә белештерми кайсы көлә. башкасы вяый 

Гөлҗиһан, тирә-юньдәге башка бернәрсәгә дә игътибар итмәстән, туп-туры 
«ак бәкәл» ягына китте Ой ашыкты, әй кабаланды Барып жит.*рен.< бЯШ-алты 
алым гына калгач, шып туктады Кечкенә батырны халык сырып алган ii.it 
«Менә. ичмасам, булдырдың!», «Иллә мәгәр җилле икәнсен'». «Биян к м i 
зат синең!» — диешәләр Имән баганасыдай ирләр арасына курчак кадар генә 
Гөлҗиһан ничек барып керсен11 Күңеле генә очар коштай талпына Lib 1 бия 
янына килеп җитә алса, бөтен дөньясы тигезләнер сыман Аннары спин гуеннан 
кайтып китсә дә була 

Һич уйламаганда, Гөлҗиһанга -күк капусы* ачылды Ак бәкәлне и я ивпгв, 
карт чабышЧЫНЫН кулын кысарга лип, горкем янына баягы *чел!әр к> IM.1K-
тә килгән икән Авызы колагына җиткән, берөзлексез сөйләнә: 

— Вәт, малай! Шул кәжә бәтие икенче килер. КИЛ кем \и ю а н , в?! ш 
Аның шул сүзне ычкындыруы булды, төркем эченнән ӨувӨЛДв y i Лк I 

яклап сөйләгән ярсу ир калыкты Килеп тә чыкты 
— Син нәрсә! — дип. «че пар к, ыөк»нен каршына ол\м,т а бм гы Кяч 

сынашканчы - матурны, җиңгәннән сон батырны хуплап Йөрисенме?! k m . 
күземнән югал! 

«Челтәр күлмәк», i е «урга җибәрмәскә өметләнеп, вәкарь! 
Кит әле, синең янга килмәдем' - дип әйтеп саллы Бы пыр к и пли 

гөнаһым күк торма күз каршымда! 
Бер-беренең якасына чО|,ппыр[а җитешкән б> ИКвүнебвШИиПфСЫрЬ 

Һәр икесенең яклаучылары да, нурлаучылары да габылды I ауга к) 

Шул хәлләрдә Гөлҗиһан \к бәкәл белән чабышчы пои янында берүзе 

торып калды. Ул ин т е к 
— Исән-имин килеп җиттегезме? мп сорады. 
— Кидде-ек, килми. оси,, пи б) кын?! Карл шатлыгын яшервргвтырыша 

иле 
- А л а н 1имә' \ I . I H иш әйтә күрмә1 Дөньяда көтелмәгән хвЛЛвр вкүпбула 
Гөлҗиһан, сөйләгәне уңаена, втнын шш бөреп чыккай муенын сыйпарга 

готынды Гир I-' сең! Эне ничек гир т ө я с е н 

http://ii.it
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Аннары ул алъяпкычы астындагы кулын чыгарды. Бик пөхтәләп квт-кат 
бөкләгән борынгы кызыл башлы сөлге тотып торган икән ул. Сөлгене, ике 
куллап, картка сузды 

— Кабул итеп ал. зинһар! — диде. — Заманында үз сабан туебызга әзерләп 
торган илем — насыйп булмады 

Карт аны-моны абайламадымы, башка нәрсә турында уйланып, кул сузарга 
кирәген белмәдеме — бүләкне кабул итеп өлгермәде. Гөлҗиһан, сөлгене бөтен 
буена сузып җибәрде дә «ак бәкәл»нен муенына бәйләп куйды. 

Ул да түгел, атны кабат ирләр урап алды. Гөлҗиһан читкә тайпылды Күңеле 
гаҗәеп бер ләззәт кичерә иде. Елыйсы килүе дә — рәхәтлектән. Ул үзалдына: 
<• Менә бит. барыбер бирдем! Барыбер сабан туе батырына туры килде!» — дип 
сөйләнде Шушы гамәле белән ул моннан утыз биш еллар элек булган фаҗигане 
юмалап кунганлаи итте 

Гөлҗиһанның килен булып төшкән елы иде. Язгы эшләр бетте. Жәй җитте 
Алдагы бәйрәм шатлыгы турында хәбәр таратып, авыл урамына яшьләр чыкты 
— сабан туена бүләк җыю башланды Гөлҗиһан, батыр егеткә атап. сабый 
чагында, әбисе белән бергә басып, кул станында чүпләп суккан кызыл башлы 
озын сөлгене биреп җибәрде Ире Миңлехәйдәр ана алдан ук вәгъдә итте: 

— Әгәр дә мәгәр, — диде ул, Гөлҗиһанны киң күкрәгенә кысып,— Җирән 
кашкам белән беренче килеп, бүләккә синен сөлгене алмасам, исемем 
Миңлехәйдәр булмасын! 

Килгән булыр иде Миңлехәйдәр, мөгаен, беренче килгән булыр иде. 
Сөлгене дә. һичшиксез, ул алган булыр иде. Тик, кызганычка каршы, 

Балыклы Күл авылында ул елны сабан туе уздырылмады. Бүләкләрне яшь 
ки теннәргә кире оләшеп чыктылар. Миңлехәйдәр дә. аның кебек үк мәйдан 
батыры бу |ырлаи бик күп башка ирләр дә сугышка китеп барды. Киттеләр, 
кайтмадылар 

Каенлыктагы тантана әле кызып кына килә иде. Ат чабышы турында 
хәбәрләрне корәш мәйданындагы яңалыклар алмаштырды. Тирә-юньне 
җыр тутырды. Табын яннарында, яше-карты бер булып, җир җимертеп бии 
башладылар 

Гөлҗиһанны болары әллә ни кызыксындырмый иде инде Ул әле һаман 
халык арасында әрле-бирле йөренгәләүче Ак бәкәл ягына күз ташлады да 
кашып китәргә ниятләде. Ат атлаган уңайга сөлгенең кызыл чүпләмле башы 
ли 1ферләп-җилфердәп китә. Яу кырында ятып калганнарның якты хатирәсенә 
үрләтелгән мәңгелек ялкыннар, диярсең... 
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ТАТАР ШИГЪРИЯТЕНЕҢ 
ҮСЕШ-ҮЗГӘРЕШ ЮЛЛАРЫ 

2013 ЕЛДА «КАЗАН УТЛАРЫ». ЖУРНАЛЫНДА ДӨНЬЯ 
КҮРГӘН ШИГЪРИ ӘСӘРЛӘРГӘ КҮЭ&П 

ХХ-ХХ1 гасыр чикләре татар поэзиясендәге үсеш-үзгәреш. бер яктан. 1990 
еллардагы рухи һәм милли ннарышнын. икенче яктан. 1960-1980 еллардагы шигъри 
күтәрелешнең матур нәтиҗәсе буларак кабул ителә Сиксәненче елларнын икенче 
яртысыннан милли мираска мөнәсәбәтнең үзгәрүе нәтиҗәсендә халыкның ү |үпсанс 
мәдәни байлыгы белән кызыксынуы арту, моңа кадәр күләгәлә катып, күренми шпат 
әдәби катламнарның ачылуы, татар әдәби-эстетик һәм иҗтимагый фикерендәге 
янарыш шигърияттә яна сыйфатлармын алга чыгуына юл ача Туксанынчы 
еллардагы фикер төрлелеге, азатлык, хөррият җилләре һәм төрлечә карашлар 
сыешуы шигърияттә күренешләрне яңачарак бәяләргә, сурәтләргә. матүршкны 
үзгә эчтәлектә, калыпта яктыртырга мөмкинлек бирә Ботар, сүз сәнгатенең башка 
төрләре кебек ук. поэшянең дә бөтен яссылыкларда — эчтән.-к Һөы форма т ш ш м 
— эзләнүләр юлына керүенә этәргеч була Янарыш традицияләрне дәвам итеп уе) 
үзгәрү, тема-проблематик яктан төрлеләнү, яна сукмаклар ОЯЩ иҗади поцябшшр 
ясан карау, фәлсәфи яктан тирәнәю, иҗтимагый тормыштагы күренешләрне дә 
кешелек, яшәеш кыйммәтләренә бәйләнештә ачарга омтыл> бе пи б ш п внв Ә ИП 
дәвер шагыйрмәрнеп иҗат принципларын, кыйммәтләрне [агын Оер КЛ кү >.ын 
кичерүе ягыннан да үзенчәлекле 

Нәкъ шушы ике гасыр чигендә XXI гасыр башы татар шигъриятендә урын 
алачак, сүз сәнгатен үсеш-үзгәрешкә китерәчәк стиль тенденцияләре аермачык 
билгеләнеп җитә романтик, лирик-эчоциональ башлангычның ЮВШ ите ңе 
милләт тормышына, җәмгыятькә бәя бирүгә йөз тоткан тәнкыйди башлаш ычнын 
көчәюе; жәмгыятьнен актуаль мәсьәләләрен әләби материалла чишәргә омтШГШ 
интеллектуаль тенденциянең үсүе. модернистик алөнулөрнен UTI ШТУЫ Б) 
сыйфат-хасиятләр хәзерге чор татар поэзиясендә, реаль чынбарлыкны бәк щ 
генә чикләнмичә, кешелекнең яшәеш кануннарын аерып чыгарган, кешене ШЫ 
КЫЙММОТ игеп күтәргән яисә тормыш закончалыкларын ынмлтп. УПШШШЖПН Ю) 

вдвби модельнен гвзелүенв юперв Шуныи нетиҗасендв гатяр ишгымип чын 
мәгънәсендә милли рухлы, укыган саен яна ю г ы » ) 1ГӨ яклары бе 
торган лирик-эмоциональ. үзенчатекле. бер үк вакытта модерн алымнарны п ЧИ1 
ИТМӘГӘН алымнар СИНТезЫНа НИГеЭЛаНГӘН шшъри ,*с,фләрне М..И 

Чор шигъриятендә калыплашып өлгергән әлеге сыйфатлар «Казан 
журналының 2013 елГЫ саннарында ДӨНЬЯ күргән шигъри әсәрләрдә дә әп : • 
үстерелә 

Әлеге әсәрләрне күзәтеп чьщ "*•* И «ор шигъриятендә реализиш 
(мр\-чы ох тарак ут шмикиясен саклап K.CIVUH ьинд.ш Мои Ц.Ш шшъри әсәр т..р 
Ииншият.фчс u.iUMHieil иҗшч.ныи юрМЫШХЯ ОМШЯГИвСв ИЛГЫЯГИ 
гормь лт аерым игътибар бире иманга милли саясетка ш пробяемадриы 
калкытып куя 

• Казан утлары- журналының 2013 елгы саннарында Басылган pi 
ктәлешк.» чошкәбәтле шнтырьләрнвн бер бәйләмен татарның кяшвЧЯЛ ип I ИЛ 
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язмышы, үткәне өчен сыпану берләштерә, традицион төстә милли эчтәлек алга 
чыга Шуңа бәйле төстә куп шигырьләр гражданлык лирикасына карый 

Мондый әсәрләрдә татар халкынын ачы язмышы (лирик герой язмышы еш 
кына милләт язмышына берегеп китә), татар халкы кичергән фажигаләр яки 
җәмгыятьтәге хәл-халәт хиснен төп сәбәбенә әверелә, шәхес-система, лирик 
герой — жәмгыять каршылыгы, иҗтимагый детерминация саклана, кешенең үз-
үзен танып-белу мәсьәләсе төп проблема буларак күтәрелә, әсәрләрнең үзәгеңә 
•без нигә мондый, тормыштагы гаделсезлеккә ничек җавап биреп була?* кебек 
сораулар куела Н Әхмәдиевнен «Хатирәләр үлми, искерми», Г Әхтәмованын 
«Изгелектә безнең бар ният», Р Идиятуллинның «Энҗе сүз эңгердә балкый», 
Р Шаһиеванын «Ана теле — гүзәллек», И Гыйләжевнын «Жаным ирек, хөрлек тели», 
Ч Мусиннын «Дөнья иркен — җанда кысанлык» кебек шигырь бәйләмнәреңдә, 
М Кәричовнын «Ватан», «Рәшәткәләр», С.Гәрәеванын «Без — татарлар», 
Ә Мәхмудовнын «Китәбез...», Ф.Тарханованын «Нигез», «Бетеп бара татар авылы» 
һ.б. шигырьләрендә җәмгыятьтәге, милләт тормышындагы вакыйга-хәлләр 
нәтиҗәсендә туган хис-кичереш аша авторларның җәмгыятьтәге тәртипләргә яки 
милли мәсьәләләргә мөнәсәбәте, ягъни гражданлык позициясе ачыла Мәсәлән, 
Н.Әхмәдиевнен «Хатирәләр үлми, искерми» шигырьләр бәйләме Г Тукайның 
«Кыйтга» шигыреннән алынган юллар белән башланып китә Әлеге эпиграф шигырь 
структурасында метафора вазифасын үтәп, бүгенге вазгыятьне бәяләүгә юнәлтелә, 
Такташ иҗатыннан үстерелеп килгән традицияне дәвам итеп, жил, давыл символик 
образлары да шул ук эчтәлектә шигырь тукымасында урын ала. Татарларның 
буйсынып яшәргә мәҗбүр ителүе, татар халкы кичергән фажигаләр лирик герой 
күңелеңдә сагыш хисен уята: 

Гасыр узды вмма туктамады 

Гарасатлы җиле. давылы 

Татарымны саклап калды дине. 

Саклап калды аны авылы 

Әлеге шигырь бәйләмендә урын алган «Сагыну» шигыре гомуми фонда лирик 
героинын [агарным язмышына бәйле сызланудан юануы кебек кабул ителә. 

М Кәричовнын «Рәшәткәләр» шигырендә «рәшәткәләр» ачкыч сүзе уйнатылып, 
«рәшәткәле язмыш» варианты алга чыга Төрле эчтәлектәге рәшәткәләр арасында 
бәргәләнгән йөрәк образында бәйсез, хөр булып яшәргә хыялланган кеше һәм татар 
халкы гомумилөштерелә, рәшәткәләр яшәп килгән вазгыятьне символлаштыра 
Шундый хатәттәге торчыш-яшәеш, үз чиратында, лирик герой күңелендәге 
сыхтануга сәбәп төсен ала: 

Рәшәткәләр аша карый-карый. 

Без тиңләштек бугай тоткыннарга 

Рәшәткәле язмышыбыз безне 

Сойри тагын нинди упкыннарга'1 

Г.Бәйрәмованын «Ил кадерен белер — илсез калган» шигырендә татар 
авылларының юкка чыга баруы милли фажиганен бер сәбәбе төсен ала, шул юлда 
авыл татар милләтен саклаучы югарылыгына күтәрелә. Шулар аша автор фикере 
төгәлләштерелә: кешене үткәндәге якты хатирәләре яшәтә, милләтне дә авыл саклап 
казырга сәләтле. 

X Мөләррисованын «Тамчы суга бу җәй дөнья мохтаж...» шигыре реалистик 
яссылыкта кеше фәлсәфәсен тәкъдим итә. Шигырь структурасында тамчы су кеше 
яшәеше очен кирәкле рухи азык, иман, күңел байлыгы кебек кабул ителә. Шуна 
бәйләп, автор кешенең иманга килү аша гына сакланып кала алу мөмкинлеген 
билгели Яшь шагыйрә Г Корбанованын «Офык читләрендә ышык таулар» 
шигырендә милләтләр бердәмлеге сакланып калу юлы кебек тәкъдим ителә. 

Аерым бер шигырьләрдә милли тема танылган шәхесләр образларына 
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мөнәсәбәтле формалаша. Бу алым татар шигърияте очен шулай уж традицион 
Мәсәлән. Л Шәехнын «Бет сайлаган юллар хата түгел- шигырьләр бәйләментәге 
«Спартанларнын батырлыгын - шигырендә Спартанларнын батырлыгы / 
Жвля !. мрнен батырлыгы янәшәлеге укучыны «теләсә кайсы хатыкны каһарманнары 
саклап кала- дигән фикерне анлауга китерә Шушы >к мотив Л Шәехнын -Ике 
( ип-. I' Низаминың «Хөрмәтле Шамил ялкяре» кебек шигырьләрендә лә ләвам 
итә. үстерелә, ижат кешеләре халыкнын рухи яшәешен тергезүчеләр те |ен, 
әдәбиятын, мәдәниятен саклаучылар югарылыгына күтәрелә, тралицион т.к. 
хөрмәт милләтне бәяләүче бизмән кебек тәкъдим ителә Соңгысында бу фикер 
сәнгати алым — Г Тукаинын «Хөрмәтле Хөсәен ялкяре» шигыре белән ассоциация 
-ашатирәнәйтелә. Шундый ук мотивлар М Мирзаның •Борынгыдан кил 
Йортта...», мәхәббәт лирикасы остасы буларак танылган шагыйрә Ф Тарханованыи 
«Туфан- кебек шигырьләрендә дә урын ала 

С.Әхмәтжанованың «Арча капкасы- шигырьләр бәйләмендә үлә күренеш — ерак 
тарих аша бүгенгене бәяләү сыйфаты - алга чыга Милли азап алгы га 
үстерү, гадәт традицияләрне саклап калу мәсьәләсенә мөнәсәбәттә тарихи МӘДӘНИ 
катерне юргьпу мотивы калка, милли кетер милләт сакчысы кебек гекъанм ите » 
Гомуми планда караганда, бу юнәлештәге шигырьләрдә публИЦИП H.IK сыйфвтыиын 
көчле булуы күнә ташлана, хәтта ул бер стиль тенденциясе бу шрак би 
ала 

Щунын белән янәшәдә аерым бер шигырьләрдә җәмгыятькә бәя, ми 
халәткә мөнәсәбәт метафора-символ лар эзоп те к- аша ачыла Шмшсы \ КЖЧӘЛекле 
алар хәзерге татар поэзиясендә кабат эзоп геле алымынын акгуальлөшүен ирик 
герой кичерешләрен яки ангор позициясен җиткерү барышында алга чыгуын күровта 
Беребе йә дә сер түгел, совет чоры шигъри июнен «рәсми 6) Mai 1Н« канаты 
геле ин еш мөрәҗәгать ителгән артымнардан санала 1940 ел lap шигърият 
символик образ, метафора, детальләргә мөрәҗәгать НТВДСӘ В9 миляап язмышы 
какында! ы фикерне турылан-туры белдерү сыйфаты алга чыга \ map 
мөмкинлектән файдаланып, фикер әйтеп K;LI\ га юге көчәя I»> күренеш 1 «ннән-ү к 
публицистик башлан тын ам и к iaiu\ una ЛӘМ поп ПЛеНвН имчек П иш i КүЧүеНв 

китерә. Гомумөдөби фонда «яшерен ютв юк» а 1ымнын кабап кнвруы шигъриятмен 
«үз» традицияләренә әйләнеп кайтуы буларак кабу \ ите ю чөнки ын i ш 
өчен икенчел эчтәлек тудыру алымы грвДНЦИОН 

Р.Сәләховнын «Таш өстендә үскән куаклар* шигыре шушы яктай кызыклы 
Бер караганда, шигырьдә идеологик укыла горгаи яки ндеологих • 
ИШарӨ ясаган обрапар кж ;)мма нинырь Iукымасын» каоаманл ки: 
өстендә үскән куак» образы кабатла] алымы аша сниво шк югарылыкка i . 
Шуңа мөнәсәбәттә куак кеше гаш ихгими В вазгыять янәшәлекләре пай и 
була һәм яшереп пталекне ачарга ярдәм ите горур калганда яшәү] i 
куймаган ia алга габа яшәргә көч габыл бу ia! Шушы ук фикер символик 
аша милләт язмышына бәйле дә внпшиыля л'-ь Шундый \к мотив I' Низаминың 
•Мин китәм » гырен ы ю урын ала Р.Сәләховнын «Яше i ку ик яэ> шигыре 
ta образный мәгънәләрен уйнату .\ии мәгънә гирөн югена йөз готып азы u.m Hi 
[ра.пшиоп (чталеген (әвам итеп якты киләчәк мөгьнасендө урын ала Шушы ук 
шигырь кыс шарынд ш и волошк i вин (жәыгыятьнен илнен ки 
фәлсәфи мәгънәсен (кешелекнең язы) Ирнк психологик «чталеген (яшьлек) аңлау 
мөмкинлек юре [өка i шрыла Без Р.< -ч..-\оп\лн киләчәктә I гетивжтаи мары 
шигъри үрнәкләр көтеп к табы i 

Шушы елда журнал ta юнья күргән Ф Гыйззәт) i IMII.UH.IH .Ян) weep 
помам IKMM.KI.IOV елнын гына гүгел гомумән гатарпоэзиясенеңуныш 
бәя |өнүтө шек С онгы е i шрдаыөй юнга чыккан шар no мал шыкын бер касияте 
булып гөрле катламнарның синтезына омтылыш гора Ул синтез еш кына u 
мифо ю) ик образлар i ыйбаре айте wa юр аша j i шры ^лп фә кафиуй 1ан) 
һәм гомер яшә\ һәм , иш аакьп агышы к е ш гомерен) 
сәяси иҗтимагый фикерләр идеоло һем ыиллөт язмышы си< 
фаҗига мим ен үткәне бүгенгесе авы шяөчвге квоек мәсьәлә 

http://ikmm.ki.iov
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чикләрендә очрашуына бәйләнә Катламнарның бергә кушылуына әдәби текстнын 
үз эчендә башка текстлар белән ассоциациясе аша — интертекстуальлек ярдәмендә 
ирешме. 

Жанр таләпләре ягыннан шигъри повесть буларак кабул ителгән атеге әсәрдә 
.id мондый сыйфатлар чагылыш т;1ба. алар милли тема-проблеманы үзенчә бәяләү 
һәм чиш\гә ярдәм итә Милләт язмышы пирИК герой фаҗигасе аша җиткерелә һәм 
метафорик, шартлы-символик образ-детальләр нигезендә тирәнәителә. нәтижәдә 
реалистик әсәр интеллектуаль алымнар белән байый Композицион жәһәттән 
үзенчәлекле төзелгән поэма төгәл ике — вакыйгалар һәм хис катламына аерыла 
Беренчесе — вакыйгалар катламы — лирик героинын ятим тормышы, туган 
жлреннән аерылуы хакында хәбәр итә. Әлеге вакыйгалар катламы үзе үк метафорик 
янгырашка ия булып, милләтнең ятимлегенә дә ишарә ясый. 

Әсәрнен үзәгендә торган милләт фаҗигасе бик күп күренеш, летать, элементлар 
аша көчәйтелә Агыилел күренеше, ак пароход, караб образлары, ут, кое һ б 
Лиро-эпик әсәрнен үзәгенә куелган ут образы символик яңгырашка ия. Әсәр 
структурасында анын күп мәгънәләре уйнатыла, шушы алым хәтта бер әсәр 
чикләрендә ут /хыялларның юкка чыгуы, ут /хәтерне уятучы, ут/ милләт фаҗигасе, 
ут / ижат кебек төрле янәшәлекләрне яктырта алуга китерә Шуның белән янәшәдә 
автор ассоциация уята алырлык образ-детальләргә дә мөрәҗәгать итә. Агыйдел 
— елга — гомер агышы, ак пароход кеше гомере, тормышы кебек укыла, пароход 
янәшәсендәге караб образ-детале милли шигърияттәге караб образы белән бәйләнеш 
урнаштыра, нәтиҗәдә образның мәгънәсе киңәя, ул аерым кеше чикләрендә гене 
калмыйча, милләт булып гомумиләшә. Шулар аша милләтне саклап калучы көчләр 
буларак дин. иман күтәрелә: 

Белмим, ничек дәваларга бәгырьне. 
Кемгв ярып күрсәтергә йөрәкне 
Сугыш чорларыннан бирле Ил-көнгә 
Без йврәк.1әр белән булдык терәкле 
i т me tenda, су течендо аңлашып. 
Суд казаларыннан капдык сакланып 
Ачыл белән ач-ямаягач булсак та. 
Берәүне до талачадык. сатмадык 

Л.Янсчариын «Дөньялыктан саркыламы сагыш...» шигырьләр бәйләмендә дә 
иҗтимагый фикерләрнең фәлсәфи мотивлашуы күзәтелә. 

МИЛЛИ эчтәлекле реалистик шигырь-поэмалар, сүздә юк, сәнгаги яктан камил, 
бай и т л е к л е Шулай да, журналның еллык саннарын тулаем карап чыкканнан 
соң, аваздаш гемаларга язылган шигырьләр артып китмәдеме икән, дигән сорау 
туа. Әлбәттә, бүгенге вазгыять шартларында бу күренеш, бәлки, үзен аклыйдыр ла, 
әмма журнал битләрендә реалистик юнәлештәге әсәрләрнең эчтәлек ягыннан бай, 
мотивлар җәһәтеннән төрле булуын да күрәсе килә 

Романтик юнәлешкә мөнәсәбәтле шигъри әсәрләр, кагыйдә буларак, кешелек, 
яшәеш кыйммәтләрен анлау-анализлауга йөз тота, фәлсәфи гомумиләштерүләрне 
үз итә, дини кануннардан читләшүнең мәгънәсез яшәешкә илтүе, яшәү мәгънәсен 
югалтунын ачылыгы, шуңа бәйле битарафлыкка, ваемсызлыкка чуму мотивлары 
урын ала. романтик образ-деталь, алымнарга таяна, аеруча каен, йолдыз, кояш, 
ай, болыт образларының актив булуы күзгә ташлана. Бу юнәлештәге шигырьләрдә 
мәхәббәт темасы алга чыга, шуңа бәйле рәвештә күнел лирикасына мөнәсәбәтле 
әсәрләр күпчелекне тәшкил итә. Мәсәлән, С.Гәрәеваның "Сердәшем каен», 
«Туган бусагам», «Жәи уртасы», Р.Сөләймановнын «Елыйсыңмы?», «Белмимен 
нишләргә» һ.б. шигырьләрдә, яшь шагыйрә Д.Нәгыймуллинанын «Бәхетемне сина 
бүләк итәм» шигырьләр бәйләмендә мәхәббәткә бәйле хис-тойгылар урын ала 

Б\ урымда шунысын да әйтеп китәргә кирәк: журналның шигърият рубрикасында 
урын алган яшь авторларның иҗатында да, «Ак җилкән» рубрикасында урын алган 
яшьләрнең ижат җимешләрендә дә традиционлыкның көчле булуы күзгә ташлана. 

130 



ГАТЛИИИГЬРИЯТЕНЕН VI ЕШ-ҮЗГЭР1 . 

Аяарнын күбесендә янадык күзәтелми, алар традицион детаяывргемврвжя 
сөйгән ярны югалту-сашш кисенен кавыш) шатлык хисенен сәбәбе төсен ала 
Билгеле, әле алар яшьләр, аларкын беренче иҗат җимешләре, киләчәктә әләбият 
дөньясы ал ардан күпне көтә 

Бу юнәлештә Р Рахманның шигырьләре унышлы. -Ә сагышым - моңлы 
жыр икән» шигырьләр бәйләменә тупланган шигъри үрнәкләрдә мәхәббәт 
юпжкасынын фәлсәфи мотивлар белән баюы күзәтелә. Шагыйрә иаобба 
кеше арасындагы хис-халәт баскычыннан яшәү мәгънәсе, яшәеш гармониясенсн 
чыганагы югарылыгына күтәрә, шушы юлла җир кояшы якты көн. баеган кояш 
кебек шартлы-романтнк образ-детальлөргө мөрәҗәгать итә Шундый SK мотимар 
яшь шагыйрә Л Вәлиеванын «Урап ала чон дәрьясы, шигырьләр бәйләм 
урын ала һәм хатын-кызлар шигъриятенең тагын бер талантлы шагыйре 
хакында хәбәр итә 

Р.Сөләймановнын «Елыйсынмы?», "Белмимен нишләргә- кебек шигырьләрендә 
\ Гуфан шигырьләренә охшатып стильләштерү күренеше урын ала Шагыйрь 
шигырь юлларын кабатларга ярам әлеге кабат taj iap шигырь структур 
фикерне көчәйтү[ә юнәлтелө 

Аерым шшырьләр татар поэзиясе өчен традицион туган як пмасына ИӨр 
итеп языла. Мәсәлән. С Гәрәеванын «Туган жиры юрам бәйләнеп* иш 
хис-кичерешләр үткәннәрнең якты хатирәсе бу мрак сакланучы ялан кыр га) C) 
сукмагы образлары аша җиткерелә алар гугаи лир белән бәйләнешне сак 
булып төгәлләшә. Х.Модәррисовлнын «Уфа- шигыре лә шушы яссылыкта ихп 
ителә, туган як. туган каланы ярату хисе үзәккә куе и ы нур вк сирень ис юре 
йолдызлы төн. алтын ай кебек романтк обр.и- кчалы.ф шушы м..> 
юнәлтелә. Әмма әлеге шигырьне укыгач нрексездән \ Гуфаннын Каминын 
кадерле кичләре» шигыре хәтергә килә. охшаш мотивлар, сурәтләү чаралар! 
HIV.1 Ч.1К1.1 С Ш 1 . Ш 

.11 /п/' -а коен ач урамнар 
һавада ак i иреш- ш iept 
Моң бу шп чакыра иркваи 
Уфамның җыр щ >Ы кич upt 

\ Me иррисои 

Кил әле Н-Һ тең «сш« «cuei 
Юморга чәчәкдер 
Ак булып саф булып исте калсын 
Казанның кадерле кичләре 

\ I уфян 

Аерым шигырьләр романтик материалда кешәнен яшәеш кануннарын 
бөяләргә яшәеш «конча 1ык ярын аер куярга омггы ia К Б) иггованын j 1ган 
елда басылган шигъри әсәрләре шушы фикерне раслый Шагыйрвнен 
омтылыш шундь .1к- шишрьлврбвйлвменө тупланып бирелгән шигыр! 
-та-ана сүзен чаклап i ү иҗтимагый кануннарга баш имичә кешелегеңне 
саклан калу. матди тормышка гүгел рухи яшәешкә рухи югарылыкка 
иөхвббө угрылык автор гарафыннаи шундый ^и,к>и кануннары 
би ire i.iii куела 

М Мирзанын «Бербөтен гек чакмын га габен »\ ырь " »нып 
бирелгән шигырьләрендә ie шундый сыйфя белән • • шигьр 
үрнәкләр гатар поэзиясен «зистенцивлы i « Р " е н 

чикләнгәнлеге («Бер күк .стында в 0 кзмь J үзгәрт. 
(«Козгын кунды өйнен гүб - - >ик герой күңелендә сызлан) юи.ьки 
гудыра Б) сызлан) аерым кеше ГО1«ЬШР. и 6ашлаг1милл чәеш 
гомумиләшө Шушы фонда Ә.Фә а ияреп язылган Габишй с а й т о ш 
канун* шигыре сызлан) [ая юан) б) мрак каб) i шел.. 



һәлакәтен ш ендерөалган 
. кв дә сынмас тураер 

БүЛеН! ,1 (>•> ЫНҺИП ИКЫНМ'р 

ып чсыеп тураер 
Тарихында килеп киткәннәр күп 

ипләнеп та. ын им әйтим ' 
Өммәтеннән көч-кодрәт алыр да 
Тураеп \к басар ни иешен 

Шушы \к сыйфат белән яшь шагыйрә Г.Корбанова әсәрләрендә лә очраш абы t 
•Юшкыннарны юа вакыт» шигырьләр бәйләмендә иманга тугрылык («Юктыр 
еннен •), мәхәббәттә тугрылык («Хыялдагы бер хатирә булып») төп яшәеш 
кануннары кебек билгеләнә -Я парым * шигырендә я з / ж ә й / к ө з / кыш янәшәлеге 
кеше гомеренен төрле этапларын тергезеп, вакытның кешедән өстенлеген pit лай 
куя Шушы ук автор ижатынла форма эзләнүләре дә күзгә ташлана Мәсәлән. "Кара 
больп ипп ирен га кара больп ак болыт янәшәлеге тудырылып, һәр икесенең дә 
мәгънәви трансформация кичерүе күреттә Шигырь тукымасында ак болыт бушлык, 
билгесезлек төсмерен ала (мәсәлән. Р Харисның «Ак шом» шигырендә дә шушы 
мәгънә төсмере белән очрашабыз), кара болыт — ши ыр болыты файда чыганагы 
шеи куе ia 

Ь> чор шигъриятенә кае с ы й ф а т л а р н ы н берсе буларак интеллектуаль 
генденцнянен, шартлы-метафорик юнәлешнең үсеш алуы билгеләнә Әдәби 
гөнкыйть шигъриятнен бер үзенчәлеге төсендә уйланучан башлангычнык көчәюе. 
гарик героинын рухи дөньясы кат шулануы. шһен һәм фикер эшчәнлеген тулырак 
ачарга омтылышның race уйлану, нәтиҗә ясау рухының үтен,) бер агым буларак 
үсүен интеллектуаль башлангычның көчәюен билгеләп үтә. Интеллектуаль поэзия 
ЖӘМ1 ыятьнен актуаль мәсьәләләрен әдәби материалла чишәргә омтыла, дөньяның. 
яшәешнең торышына анали i ясый I ш кына рухи кризис, иҗтимагый горгынлык 
вакытын |а am i чыккан интеллектуаль тенденция авторнын игътибарын кешемен 
күнел кичерешләреннөн бигрәк, шһен, акыл мөмкинлекләренә юнәлтә, аларга 
каршы тору юлларын кешенен үз шәхси мөмкинлекләреннән, интеллектыннан 
пли Биредә автор сөй юуче, аралашучы, әңгәмәдәш кенә гутел, ә бәлки эзләнүче, 

СОра) куючы буларак килем баса аным >ц ф и к е р ы р е әсәрпен хис кичереш 
халәтен барлыкка китерәләр Шуңа бәйләнештә анализ рухы көчәя, шип 
аналитик уйлан) алга чыга, сәнгатьчә фикерләүдә шартлылыкка. вакыт образына 
еш мөрәҗәгать шел.) Интеллектуаль генденцня вакьп образын, үтә шартлылык 
.1.M.Iми трын уз итә Быелгы «Ка tan утлары* журналында донья күргән шигырьләр 
арасында ХССөлөйманов И.Миннуллина шигырьлөренен шушы алымнарга йөз 
тотуы күренә. 

«Өгукән җирендә у\ f » поэмасы әдәби тәнкыйтьтә еш кына «йолдызлар 
бе .ш генә эш итә», дип тәнкыйтьләнүче И Миннуллина иҗатында да үзгәрешләр 
барганлыгы хакында хәбәр итә. Әсәр структурасында сюжет сызыгы ике вакыт 
катламын берләштерә Тарихи вакыт 552 елда I Төрки каганлыгы гөзелгән 604 елда 
анын Көнбатыш һәм Көнчыгыш каганлыкларына аерылган вакытына мөнәсәбәтле 
вакышаларны тергезә, шартлы алымнардан вакытлар кушылуы күзәтелә Поэма 
тарихи сюжетка нигезләнсә дә. төп фикер интеллектуаль сюжет чылбырында 
җиткерелә Бүлек башларында тәкъдим ителгән эпиграфлар автор позициясен 

ач) бар тында ачкыч кезмөтен үти һәм төркиләргә бирелгән бәя. аларга бәйле 
вакыйгалар м и л л ә т е н бүгенге халәтенә бәй « фикерләрне үткәрергә ярдәм итә. 
Коллыкның башы һәр халыкның үз холык-фитылснә уз асылыннан ераклашуга 
барып готаша, ягъни халыкларнын җиңелүенә, башка бер халыктан бигрәк, иң 
беренче чиратта, ул үзе, анын төрле гамь белән яшәве гаепле дигән гыйбарә 
ассызыклана (-Жи те я\ тир яулап кайта — Җидесендә җиде ятнын гаме») Бу фикер 
автор тарафыннан әйттерелеп, алдагы бүлекләрдә көчәйтелә Таркаулык - "Күк 
бе юн Җир арасын а Минем илем синен илен», үз максатына тугрысызлык, матди 
байлыкка кызытып рухи кыйммәт [Әрдән читләшү — «Ялангачны киендерсә. Мал-
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(уарга i мендерсә - Шулай булса, безнен халык, татлы с, зге хәйран калып Чаптар 
атын читкә бора, Дошман белән киңәш кора - Сөйгән яры гол 6\ ia Оланнары 
кол була», динсезлек, Аллап каргышы - -Дин үзгәртә Җилкәсенә баса Тәңре 
каргышы», тәхеткә омтылыш нәтижәсенлә хакимият вәкилләренең тлгрысыпыгы 
- -Иярлә лә бүз атыңны. Чирү тупла сак кына. Үз халкына түгел Тәгнн Беек 
и ifii хакына» ятларга хезмәт итү - -Елтыр күлмәген сәләпләп. Үз исемен җуйган 
бөкләр* мескенлек — «Каганнан ятим калып. Йола алыштырган калык» кебек 
гулаем гискәре сыйфат rap татар халкының холкын ассызыклыЯ \ i тарагында б] 
сыйфатлар «Аллап каргышы» — жинелүгә — этәрүче коч лип алына Ш\шы өлештә 
әсәр тукымасына автор фикере кушылып, анын үз халкын кисәтүе, әле 
дәвам нткән МОНДЫЙ тискәре сыйфатлардан арынырга чакыруы б) шп елгырын 

Дәүләтчелекне югалту вакыйгалары белән бәйле халык фажнгасе хис кат шмынын 
эчтәлегең билгели; лирик герой күңелеңдәге әрнү сызлануга сәбәп гасен ала 
Гатарларнын гискәре холкы тудырган борчылу белән алмашын] аша сызлан] > «нен 
югары ноктасына күтәрелә, киләчәкнең билгесезлеге аны тагын и көчәйтә 

Өтүкөн җирендә ут яна 
Туфракта сүтелә тамыр iар 

Кайт кына — учыча шмря W 

Борынгы үчеңнән танырлар 

Юрама югаяган аяәрдән 

Вакытның хөкеме хаюы\и,1 ' 

Шул рәвешле, тон фикер сюжет үстерелеше ярдәмендә гүтел в белки, 
интеллектуаль әдәбиятка хас булганча, фикер сөземтәләре ярдәмендә ачыклана Б) 
әсәр Й Миннуллинанын матур табышы булып гора Гомумән гатарпо ы i 
1980 е шардагы күтәрелешен, шигъри мәйданга С Хәким и Юэеев Р Әхмәтжанов, 
М ӘГЪЛӘМОВ ll б к е б е к ПОЭМЯ о с т л а р ы КИЛүен КӨТӘ 

Интеллектуаль алымнар аша яшәешкә (җиһан) һәм *.ир гормышына кешегә 
бәя бирү омтылышы Сөлөйманнын •• Гатар бишегендә i ггар баласы* •Канал гарны 
— Kaypiiin каләм ипем> кебек шигырьләрен |.< ia кочле 

Журналда урын алган поэтик әсәр юрга хас гагын бер ген юнния икем i 
алЫМНарНЫНактивлашуы куп-» гашлаиа O.ieie \ (снч.иск !> Ибрагимов I' • • 
Р.Акъегет шигырьләрендә урын ЛЛЛ Мәсәлән б] яктан I' кэйдулла шигырьләре 
ү (сичелекле кы (ыклы 1990-2000 еллар аралыгын ia 11сспрессионистик алымнарга еш 
мөрәҗәгать иткән гыйсъянчы лирик геройны әдәби мәйданда яңарткан Р 1әй rj i u 
ш ш ырьлөрен [ә башка стиль тенденциясе алга чыга *Чарасы i шн auunu 
би ш • иш ырьлөр шәл кемендә шагыйрь, проза әсәр [әренә хас ) енча ккис янартып 

СИМВОЛЛарГа мөрәжәгать итә. шулар aiu.i ачып.ш аВТОр ПОЗИЦИЯСС Күтткал м\ми 
гоемер ала M.ic. i м и . - К и р ч ә н » п п п ы р е и л а к и р ч . т ч.шечке и ч ш м р \ к ч ч к о ш 

обра i |ары бүгенге ва и ыять шар! [арын ш ы ми i гөл яшәешен шәрехләргә мөмкин кк 
бире • Гөрек к ы 1ы* шигырен I* 1алв янып горгаи nn.ua кебек суфичы 1ык поэзиясе 
им II горган образлар һем ян] мотивы («Ымсын шра бе 1не гыйшык гогчасе, 

Пиаладан янар очен эчәсе. / - Актарырлар аннан иешеп көлләр! 
ташларлар өске |алө гөлләрен») юньяви мөхөбб е 1чуга юншггеле Суфиларда 
шәраб »чеп исер, сурәте актив К) i ашы и \д iah бе ЕӘН кушы rj мотивынын көчле 
бу m.i Jul п е ie I I I p i . к и е . н е г е с у р л lap пса ю н ь н н и к о ш е м ; ] га к а т ы н к ы н а 

мәхәббәтне тасвирлый Лирик iep.ni җир кызына мехеб • 
Шуларга нисбәтән шигырьнен идеясе да формалаша иехеббвт кеше күңеленә 
рәхеп бирә бәхет китерә 

•Жөли I» шигырендә нэ символик сур I >рлемәнд шигъри 
устерелө килгән ил карабы юнгеэ образлары милл .рыышын i 
гө! i..i ереп киле N кл BSKJK образлар системась имен id шагыйр 

нен шрыпп.ш күрсәтә шагыйрь һем милләт язмышын и 
сурәтләргә омтыла Гомумен бучорл n rrj йотылу куркынычын 
Ш 1.1Ы ҺӘМ ain.m КОТЫ 1УЫ - ч е м ЮфӘК б) п а н КОрбвН бОрЫНГЫ р » 

http://nn.ua
http://iep.ni


ясый Халыктагы ышанулар буенча, бата башлаган корабтан бер җанны диңгезгә 
гашла) котылу китерә, дип уйланыла Шигырь [укынасында снмволнын әлеге 
мәгънәсе урын ала һем бет,- югалу, үтем мотивын алып керә. «диңгез сораган 
ясак- карабны коткару өчен кирәкле корбан Булып аңлашыла, «диңгез сораган 
ясак» / Жә.ти.т янәшәлеге тудырыла. Ш> i рәвешле Җәлил гомеренең мкшпл 
язмышыннан аерылгысызлыгы ассызыклана: ул. милләтенең киләчәк бәхете 
хакына, халкын коткару өчен җанын бирә (шундый ук мотив һәм сурәтләр белән 
ое tT\ канга багышланган әсәрләр арасыннан X Габидовнын «Нигә бу шәмнәр сүнә» 
шигырендә дә очрашабыз) Иҗат кешесе — милләт сакчысы, и жат — рух сакчысы 
мошны Р Зәйдулланың «Жизкынгыраү». «Риваять- шигырьләрендә дә үзәккә куела. 
Гомумән, Р Зәйдулла шигырьләре сәнгати яктан югарылыгы, үзгәлеге, күп катламлы 
б] i>i.i белән игътибарны жәлеп итә. 

Р Акъегетнең «Күнелем — салават күпере» шигырьләр бәйләмендә узгө күренеш 
белән очрашабыз Биредә янәшәлекләрне үзәккә кую төп алым буларак аерылып 
чыга. нәкъ менә әлеге үзенчәлеккә, үзгә шигырь калыбына мөрәҗәгать итү. 
бер яктан. Р.Фәйзуллинның кыска шигырьләре бе юн ассоциатив бәйләнешләр 
\ иырырга мөмкинлек бирә икенче я к ran грлдтшпя ләрнсн донам игүен алай гына 
да түгел. I960 елларда янадык буларак кабул ителгән бу сыйфат-үзенчәлекләрнең 
«уз» 6j чын о ггерүен, милли шигърияткә хас күренеш буларак үзләштерелгәнлеген 
рас [ый «Яшьтәшләрдән •>. «Агачлар биек булганда •>. «Кояш сурәте- шигырьләре 
шул рәвешле кабул ителә 

Әлбәттә, кечкенә генә мәкалә чикләрендә бер ел дәвамында басылган барлык 
шигъри әсәрләргә дә бәя бирү мөмкин гутел I омуми 1әштереп әйткәндә. «Казан 
утлары» журналының 2013 елгы саннарында лөнья күргән шигъри әсәрләр XXI 
гасыр башында барган куп кенә тенденцияләрне чагылдыра Образлылык, традицион 
мотивлар шагыйрьләрнең милли нигезләргә йөз тотуы, татар иоззиясенен элгәреге 
уңышларын дәвам и ң е үстерүе камилләштерүе, баетуы хакында сөйли Нәкъ шушы 
сыйфатлар шигъриятнең гасырдардан-гасырларга күчә килгән шигъри көченең 
сакланып калуын тәэмин итә. 

Бер үк вакытта кайбер житешсезлекләрне дә әйтми калу мөмкин түгел Бер 
актан журнал top te кат гам укучыга — яшьләргә дә, өлкән буынга да кызыклы 
б) n.ipi.i шеш Журнал битләрендә сан ягыннан күбрәк авторларның иҗаты белән 
[янышасы килә шушы фонда бер үк елда бер үк авторның (И.Гыиләжев) ике 
тапкыр басылуы үзен аклыймы икән'7 (Юк. мин һич кенә дә аның шагыйрь буларак 
галантын кире какмыйм) Хатын-кыз шагыйрәләр иҗатын да күбрәк күрәсе килә. 
Әлбәттә, яшь Һәм өлкән буын хатын-кыз шагыйрәләр иҗатына киң мәйдан бирелә. 
әмма урта буын шагыйрәләр игътибардан читтәрәк кала шикелле. Икенчедән, 
интерне! белән мавыккан, чт кыйммәтләргә йөз тоткан бүгенге яшь буынны 
тәрбияләү, милли әсәрләр укуга, әдәбиятка тарту, журналның даими укучылары 
и ң очен милли нигезләрдән аерылмаган хәлдә, әдәби концепция ягыннан үзгә 
фөлсөфи-интеллектуаль әсәрләр лә тәкъдим итәргә кирәктер, минемчә Чөнки 
журналның киләчәге аларга да бәйле бит Өченчедән, татар шигъриятенең алтын 
фон л.ш гәшкнл иткән пшгыйрьләрнен әсәрләрен бастырып бару да зыян итмәс иде 
кебек, һ ә р санда димим, елына дүрт тапкыр тына булса да Дәрдемәнд. С.Сүнчәләй. 
һ Такташ. X Туфан. С Хәким. И Юэеев С Сөлөйманова, М.Әгъләмов, Зөлфәт һ б 
ппп ырьпөре ДӘ басылып барса, күркәм бу.тмас илеме'." «Әдәби мирас- һәм «Шигъри 
хәтер» рубрикалары шунын матур башлангычы кебек кабул ителә һәм ул дәвамлы 
булсын иле дип телисе килә Гомумән. «Казан утлары» журналы киләчәктә дә үзенен 
классик юнәлешең саклап, шигърият мәйданында барган һәр үзгәрешнең үзәгендә 
«кайнасын», әдәби бизмән булып торсын иде. 

Нурфия ЮСУПОВА. 
филология ф-тч-цн кандидаты, 

КФУ доценты 

134 



Asngat 
L-әнгать 

МИЛЛИ СӘНГАТЕБЕЗНЕҢ ОЛЫ ХӘЗИНӘСЕ 
Ми. I. ттеатрыбызщ яшь < ч часть тир v у , 

шпини да ана телебезне милли ) i йә 
сак \ап калуда ул тулы Оер га* ыр дәвамында 
зур роль уйнады Tamapt тан те хееидениек. 
аша узган гасырда куелган спектакльләрт 
караганда да без театрларыбызны^ 
сәнгати югары \ыктаб) туын күрәбез Социализм 
tin.-,ш модерни iaцих i.in,-,in исәмгыятът ң 
идеологиясенә буйсынып хезмәт umi 
ми i iii театрыбы тың ми i т \егеа ы шн < ач \авы 
безне сокландыра Театрларыбыз репертуарына 
кер,-,т тәрҗемәдәге ру> чит и г драматургия! i 
буенча куелган спектакльләрдә •>.' миллилек 
т im-ii WK итә \Ли I т ten мәгърифөтч! 
өстенлек бир\ белән генә аңлатылмый 
Театрларыбыз бик кыю рәвештә социаяъ-иҗтимагый тормыш 
солыхның яшәү көнкүреше традицияләре тем *%әмият 
бире II,1къ менә халыкка якын торуы аның рухи ихтыяҗ юрын в 
театрларыбызның милли йөзек 6 

Шөкер бүген дә т* атряарыбы i мил т i әнгат< • * <>1ы 
хәзинәсеб) "-т I. ииәтитө Й 
берлеге рәисе I Камал исемендәге Татар дә] ism академия театрының 
опт режш i ёры Фәрит Бикчөшпве* ft 

- Ф.фит әфөоде! СССР т\ммшям ттшап •яшлетт * м шщш i т пш т 
1»м шигарь буларак: «ФорШСЫбв*М чилли. *'п UMHt бвМ чит.! ж т т mtp 
гаэмөсе б м ш кулланыш ш Хааи | i mjm н н п ш м ш плмплыМшз Әмиш 
щи |,1нпи.кнч1и-нижи1чы.1арыГ.ы.ф.фма1ыГч1.»нннм>1*1, I лт-•*• ИШ 
милли н в А н ш т б в э н - с в ш с п б б а м р ratM ' >i> ( » " > »"•"• 1 ш * "ммш 
II нкатчы буларак га формалашлы! вфл ввааи i гуры ки., i Бүга ми еям 
авыл тормышы белән т а е Ввйлн, иаааии и в а м кун «•• Г * » Г • »»Р ь> 
чама ( езаеи фикерләрегез ужучылтрыбыз п и бик 11 >Һ аавап м »* •"!» н • 

Минемме миллилекне аерым Вер темага бөАлөл яки нинди 
булмый \н,.м темасын күгәрсен i улыр шыл турына I 
булмаячак uui М екне аю. лен гене I әүч. 

1шалар Ә икенче яктай уйлап карасак ганы 
о „ , авылд) JKK8H Мин мәсәлән ввылд Р -
тормышын аз-маз күрә & адым шунаберникв 
ҷ ^ в ии,кыбызн£н .и чыганаклары рух ш . 
вТеше^гаГр дип куркам БезБәрәск - рәисе И „ . , > 
бик гус очрашкан саен ул үзенен проблемалары турын 
, : . : / ; , : , - , . • , i » p****,***** 
в ч е н г е Т т ү г е л Илгиз фикеренчә. бер егерме *лл.... ., вы ,. 
тол ачалар гына калачак Өлк әр әкренлең i Ш • 



авылда каласылары килми Б) бик r/р проблема \ 1 \ гасырның ахыры - XX йөз 
башы - милли ^сеш. шуның белән бергә шәһәр культурасы, мәдәнияте, интеллигенция 
ш имының күтәрелүе белемгә омтылу, аеруча шөһәрнен мил т к) и гурасы барлыкка 

>ы Совет iap хакимияте урнашу белән, болар барысы да бетерелә миллө! юр 
гере I.» Совет чорында шундый нлеолошя урнаш гы эл ia гая омты пмагыз 

сезнең авылыгыз бар. шу.1 гема белән чикләнегез янәсе Минемчә. б\ проблеманы 
ике с\ i бе юн генә аңлатып 6j гмыи Монда илебезнен тарихы зур әһәмияткә ия 
Мисал итеп. -Зәңгәр шәл» спектаклен китерергә мөмкин Татар геатрынын 20 иче 
е i [арда өч ю шан китү мөмкинлеге булган. Берсе аның - төрки дөнья икенчесе 
- көнбатыш-европа театрына иярү. өченчесе - үз милли юлын табу. Менә 

шул вакытта — 1926 елда — 
мәйданга К Тинчурин белән 
1 С өй [әшев иҗат иткән 
-Зәңгәр шәл» спектакле 
чыга. Татар кешесенә яңадан 
чабата кидертеп, үзебезчә. 
безнең милләтебезгә генә хас 
сыйфш шрны үз эченә алган, 
менә шушындый формадагы 
театрга нигез салынган. Ике 
галантлы кеше очрашкан 
Алар, әлбәттә, аңлаганнар: 
совет заманында милләтне 
саклап калыр өчен ч.г H.IKK.I 
якын бул) кирәк бары ink 
халык беләм 1ЫМ.П >ле\пәлә 
генә татар театры, татар 
we [өнияте, милли үзаңыбыз 
үсешкә ирешәчәк Безаларга 
рәхмәтле булырга тиеш. 
чөнки ул заманда тс.мр төрки 
культура юлыннан китсә. 

ҷ , Г "'""Ш"Л '"' SPҷ ГаСПЛвГ ш , г г а р л в Р "ж я ш и » театрлары 
'"• «'"'^'^•'^^••"сн.тк.-бетеюни.ыр.иек Me пул вакыт авы , геча „ 
•и ип, ,„„,„ „ ш 1 ы р M n № Ә г а р д в б ү г е н , М | 1 | „ т к Ш | | ; , в л m ҷ 

, ' " | т ' V " 1 П . " " Р м к " м М | кҷ" и киешмим дә. Урталык сайларга 
s K

L

 ш ш ^ ^ к щ ц а н б а р ы р г а т и в ш . С о в е т з а м а ,л 70нчеелла,р 
м и . .UUM, лс,п;и хх к о , , , иманнарында, безгә өстән пР1,фамм;>то,п,р.,'р 

НЛе МӘСӘЛӘН сезонга бер рус классикасы куелыр, а м.еш иле репер,хирчл ч п M I 

"°нь|"ык такшерөләр күзәтәләр иде Бер яктан, җиңел дә булганГчөнки план бар 
Нидер уйлап табарга кирәк түгел Ә хәзер бит план юк Безиреклё икетеТетан 
И | Ү , '"'• *** I ' бик хәтәр Кеше иреккә чыдый а гмыи 

Ми I IH ,ек кешедә йә бар. йә юк имле ул Авылда яшиме, шәһәрләме Авыл 
к ш .эренен кайберләре ии , «тиен ни икәнен анлачыи шәһәре , , ,м и 

: :--.пГ,иял,ч,П1.,1,р1а„ләсеидә ләменә дигән : и д Г ж Г ы 

SS=»=SM вес 
К^каннлемавылг-^,^;:: ^ в ^ . 1 ҷ » " * * ' 

— п кычкырып ш.р.нче ч^ик-н-х^чә, и ^ а Т и ^ Мимем өчен 

(/"'."'•' хатыншфм \ \ \..„н\ иш) 
споопм \енн mкүренеш 2010ел 



. 
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гасыр башыңдагы җәдитчеләребез үрнәк булып юра \лар ми тәтебезне күтәрергә 
тырышкан, алга барырга өндәгән Хәзер миллилек артына яшеренәләр 
милләт өчен берни ипләмиләр Артка гына тарталар Имеш •Ничек инде сез чит ил 
классикасын куясыз, начар бу юын, әмма үзебезнеке б) юын* Халкыбызны бе кыяс 
игәргә тырышын, мәдрәсәләребезне үзгәртеп күпме көрәшкәй j 
башында Шәкертләр күтәрелгән Гукайлар, Фатих Әмирханнар I шз Исхакыйлар 
Ә хәзер янадан кирегә өй юнен кайтабыз 

— Театрларыбызны» репертуарларына nyi салсак, амапр. алар ia күнче ик чн.ын 
драмагургларыбызнын исәрләре сәхнәләштерелүен күр.и'мч. I K . I M . I I гсагрын I.I та 
үзебешекеләр өстенлек ит.)... Соңгы ике-әч елда К 1ннч\рнннын «ЗвЯЯӘВ uii.i-i 
I .Камалның «Ьанкрот*ы кабаттан сәхнәләштерелүе, М Ж < DU ИЧ чен i не Опера вам 
балет геатрында 1'.Ахияриванын • Шаианрь ч ix HVJ.HI--. - \_ПЫИ > р и - онера-па. к* i зары 
сәхнәгә куелуы театрлар өчен генә түгел, ә г>дасч милли о нпакГнм ВЧП о iu вакыйга 
булды. «Зәңгәр шәл* — мелодрама булуга карамастан, арачаiик ко i IHIHHH ОН К KBB КОШ 
т.нан әсәр. Анда сыйнфый каршылыкларны, шина и. г и ш ш и к т . нуддывааыш 
•чын йөзен» ачу беркемне лә битараф калдырмый. i) инде качкыннарның омпы It 14 
байларның мнлкенә «кызыл әтәч* җибәрү күренешләрен тамашачылар алкышлап 
каршылый иле... «Зәңгәр шәл* не ничәмә-ничә тапкыр сәхнәләштергәндә дә. «бунтка» 
чакыру, • llaoai • бар кебек. Сез моны ничек шәрехлисе!'' Б] куркыныч гупааиЗ 

— Бу би! бунтка гүте i 9 акты ки 1өчөккө чакыр) иреккә ч ихыр) Хөррия*! ирек 
бик iyp җан .1. iu к I.I.I.HI т.1 Сөхнв әсәре joi образ Кешенен менла бунл 
in ujpra гиеш Бүгенге гормыш бе юн килешме) Ә «нэнгөр швл»гв ки м.<н & аны 
көзер гарихи әсәр итеп кабул итәргә кирәк 1>> әсәр спектакль гурын ш мим пик озак 
сөй ш алам 1926 елда я йолуга карамастан бик кы илклы бер фам бар нәкъ иена 
шушы елны совет (краннарына -l>\ iai батыр» исемле кинофм о*ы чьп i Нәкъ иена 
Качкыннәр гурЫН и КызгаНЫЧКВ каршы фи и.мпы иик ю күрсөта юр \-;ч Ш i.нар lap 
чукындырудан к.пып урманнар u яшәгәннәр һәм ан ia \ i иренчә iyp • 
барганнар Чарасы лыктан •Зенгөршвл* юге урман пэр юсе гарихи факт >' мама 
Ik кс карашлы ишаннарны ПЭНКЫЙТЪЛӨү I НИЧурИНбС ЮН t ВЙ &UK» i ШафЫННаН СОВС1 
аманын ia гөп юманы яшерү ччен rem 6j шыры или 1 |рихны i 
Бунтка гүгел кешемен ише рухын Ирекка чакыр) бу • 1өнгөр ша i 'йен га 
урман күренеш< 6j ica әсөрнен гөп идеясе кешенен иреккә омтылуы 

— Тинчурин — бешен олы язъчыбьн Һем -.рачяприабы i > 1 ia. I Кача 1 
кебек, драматур|дыкга ганыдганчы teaipia ap iH i i . аннары ю н |ая веяШССДр, 
. и н а н . аштекчеса була... Ьаксян, беэвжа к ү п ая 1p.14.114M ша-ыоакажы ш нмтр 
11|и'шя.1ән Yciepi.ш икш [ftjancrapКамал тзе, Рваа Нмваоигг, Гажя Гыйвал Гуфял 
Мнннуллин. Раби! l.ant.ia. Юньк ( афи> t МЯК, РЩОВ) < ГЫШ, 1анн i СМИЖОЯ 
Фаикяаи Галиев, Илтмз ншжнев Белүемчә, Сез pares Нжыи Исембез влагтыш 
бик мокиббән. Нәкый aiuiibiii ТДеМСИОСуЗИ Macpei жн-е кайчан | Ш кк • I к а и т р ' 
Хужанасрс! шилык бетен чи.м.мнен асылын та laTI ввввн БвЯГв к а н а . Кача 1 

http://IK.im.ii
http://hVj.hi
http://1p.14.114M


в Банкрот» (Г.Камал) 

театрын.» Х>җаны уйнарлык ике буын — яшь һәм урта буын артистларыбыз бар... 
• Банкрот-та без аларны күрдек? Әллә хәзергә «Банкрот» җитеп торыр, анын янына 
•\>жа Насретдин* да килеп керсә, бүгенге репертуардагы «салмак комедияләр*гә 
урын тараер дип шикләнәсезме? Халыкның юморга булган ихтыяҗын «Мунча ташы*. 
Буа театры гына канәгатьләндереп бетерә алырмы? 

- Канәгатьләндерә бит ате «Мунча ташы»на билетлар юк. Буа геатры килсә 
[Ә, билетлар юк Димәк, канәгатьләндерә «Банкрот» артыннан театр «Хуҗа 

Насретдинымы лили 
башлаячак Юмор ул 
— ю] ары, ка i.!.i\ i ы 
жанр ,') безнен к.ш 
бер театрлар эшләгән 
жанрны мин берничек 
тә атый алмыйм Чын 
юмористлар бездә бик 
аз. юк дәрәҗәсендә 
Минемчә, бездә әле хә
зергә юморнын культу
расы юк Франт I юмо
ры, инглиз юморы бар 
Әгәр дә безнен юмор 
гатарны палап, томана 
итем күрсәтә икән, мин 
бу юмор белән килешә 
а 1 м ыим Юморнын 
максаты шунда: көлү 
аша халыкны күтәрер-
|. | i IIL'III ул Иманым 

камил безнен геатрга комедия карарга киләләр икән, шул ук «Банкротка 
Г>\ кынмы. -Мәхәббәт FM-гамы. -Хуҗа Насретдин»!» la килерләр лип уйлыйм. 
инде кызыксыналар, б) спектакль турында сорашалар, димәк, безнен халык чын 

не аера белә Комедия шулай ук югары жанр. э анекдот ул - халык уйлап 
• икән, (л юын \ I ia булсын Халык надан [уел, аера белә Ул 

аклый бүген мин Камал театрына, ә иртәге «Мунча гашы»на барам ди Ул бит бу 
икс геатрны б) гамыЛ 

- Алдагы соравым провокационрак иде... Хәзер чын-чынлап җитди итеп сорыйсым 
килә. Милли репертуар мәсьәләсе - бик җитди мәсьәлә. 

Пьеса автрының милләте татар булу гына әле аны милли иҗагчы итми. Мәрхүм 
Шамил 1иннур улы }акнров белән Сезнең бердәм булып, «Яңа гатар пьесасы» 
конкурсын оешшрып җнбәр.сге.ул .ур ,таплы эш иде. Ялгышмасам, беренче конкурс 
бердәнбер роман - Мәхмүт Галәүнен -Мөһаҗирләр, романы буенча сценарийлар 
конкурсы ом ,ы. Качаклар темасы - татар халкы очен генә түгел, бетен инсан очен 
мәңгелек гама Эт диндәшләребез булган сүриялеләр нинди фаҗигаләр кичерә 
бүген. Конкурска күренекле и.учылар, артистлар тартылуын һәм әйбәт кенә сценарий 
ПШ - l Фс булуы. , «тез >к әткәй илеге,. «Моһаҗирләр* ник сәхнәгә менмәде?. 

Мсн.,ч..к ( ценарий ПГвшшн безкошолжшълан итүен иттек, «Мөһаҗирләрле 
' ' һ ' Ринат Әюпов та үз театрында куйды Инсценировкалар 
куела Без ЧТыйләжевнен «Яра»сын, Ф.Хөснинен «Йөзек кашы»н куйдык 
а в т о Г З Г п Т " Г т Р П Т И е Ш тП С Я Н Ы Й М инсценированы L у', 
к ә ,пГ ә\ n, S Р Г Ә Э Ш Л Ә г а Н Д Ә г е н ә с ә * " ә «әре туа ала «Мөһаҗирләре 
килгәндә хәзергә анын вакыты җитмәгән, күрәсен 

- Гомумән, безнен әдәбиятыбызда, роман булсын, поэмалап булсын -
еәяш шгарер*. к ,р., әр б . к ү , , Әнә Ая, Гыйләжевңең -Ярасын Г Ис'акый "уенча 
•Курчак n w с.хпиәштерлеге, Тинчурин натрында jSSSSnSlSZZ 



кИЛЛКСӨНГЛТЕН !И1.ЦОЛЫХӘ1ИНӘСЕ 

• И гил суы ака торур*ын. Кол 
Гали буенча «Йосыф»ны сәхнәгә 
алып менде. Татар яшьләре 
театрында Р.Әюпов I .Тукан. 
М.Җәлил буенча тамашалар 
күрсәтте... Болар — чын милли 
репертуарны тотардай ә с ә р 
ләр... Сезгә карата т ш к ы н г ь 
фикерләре әйтүчеләргә чин шул 
мисалларны китереп. Сезне як
лаштырам кайчакта... 

— Рәхмәт, әлбәттә Хәзер 
инде мин яклауга мохтаж түгел, 
чөнки театрны, мине тәнкыйть 
лиләр икән. минемчә, бу уңай Банкрот <1 Камая) спектаг \енн • 
күренеш, шулай булырга тиеш. 
Димәк, бу кешеләр битараф гүгел, менә бөтенләй дәшмәсә.тәр бернәрсә юнасалар 
анысы инде куркыныч Шуна күрә бүген тәнкыйтьне бик тыныч кабу i нтвы 

— Шамил Закиров белән Сезнең ул башлангычыплны дәвам итү бик тә кирәк. 
Бешен һәр милли театрыбызда милли каһарманнарыбызга багышлашам бер спектакль 
булу кирәк, минемчә. Ул бигрәк тә яшь буын өчен кирәк. -Кол Гали*. «Канкан м на 
Бәхтняр*. «Илегәй*ләр бик кыска гомерле булды. «Моңлы бер жыр* ла М А н и i 
юбилее өчен генә илеме? I Лукаебы t сәхнәгә милли каһарман б>лып канчам и п ф ' 
Быел һәм алдагы елда Сөембикәбезнең тууына 500 ел тула. Б> >наи]ан. Ф ф ш 
әфәнде, нн күренекле драматургларга дәүләт закаты рәвешендә пьеса яиырырш 
уйламыйсызмы? Сөембикә-натшабикә турында Гавриил Лержавнниын • Царица 
Сююмбике* драмасы бар. Үзебешен ягучыларның берничә романы басылып чыкты? 
Флүс Латыифинын «Хыянәт*. В.Имамовнын «Утлы тала-. Ф.Ьәнрәчованын -К|Чеч 
хан*ы сәхнәгә менәргә лаек дип МЛВбеЗ. 1 Л1с\акыйнын -Oi>i МПОММШМ Ш 
сәхнәләштерүне көтә. Кардәш әдәбиятлардан гәржсмә.пр ясап сәхнәләштерү б\енча 
нинди планнар бар? 

Сорауларым бик күп булды... Әйткәнемчә, болар м а к а * әанмвагПВ нн' 

— Мин бтс ук аңлап бетермим ни өчен ми иш к ih фыанн цтыбызсахнвгв менәргә 
ниш Әгвр ДӨ әсәр ром ш буЛЫЛ ИЖВл И IC МӘН ИКӘН уКЫСЫИНвр Нн 9 
Гукайны сәхнәгә менгезергә - штъфьлөрен укыс нар Мине • < пЗвттв гарих бнк 
кызыксындыра Гарих ул фән ГуквЛньпн юбк «ен ли гергә пнеъ цш иеш тнар 
и ic Мин к^! алдыма китерә алмыйм ничек ин к Гукайны артист уйный Гукай 

бөек т и мин сәхнәдә гади re i ю сөйләштерә алмыйм Геатр күбесенчә бүгенге 
кон проблемаларына 1сагылырга т е ш минемчә в i шихбезнен өчен гоман югын т 
Аны бары ink фән генә гөгөл lepec men шып бирә ла Геатрда< вембнкалврне 
()i\[ Мөхәммәдие кую Мин куркам Куркуымнын сәбәбе нидв ш< 
куркам Мин ө ic бүгенге дан хәтерлим м ipet п. Хәжиьювнчнын И 
и т е к газапланганын Бу спектакльне ул бик шыр гыгарды Инде премьера чыгар 
и [Linn ш ике [өнгөнен искә гөшерөм Н югей бил ) I каһарман гүгел анын пстаны 

боек Идегәй бил ул гарих буенч i бөтен rafl башка персонаж I epofl i юны к>кк.. 
чөю ишанын без бил инде уздык Соаст ишанында шактый геройларны күгәрдек 
Ә хәзер кинәт кенә барысы ы , 1гәр к карыйбы i w 
икән Ә ин ic гарихны бөтен ю р т ere бе нж ике сәгатьлек бер спектакль менә 
сый гырып бетерү бик авыр Геатр tepee геюеә коры п ш б) ш р п п н и 

— «Банкрот-ка нзлнк-п кашыйк i*'1 Мши. глчлшачыо* ира*. -Ьанкрот* һн/шк шнын 
Үзенен актуальлеге, шрчышчапдьны. чадыкчандыш (к ин Чарам ччармын "Ф'< " " 
төрле яты белән. Яна tBamcpOTMBbl • рП ЙВНЯШ к а р л ы * каб> i к п е ч рҗИЩИ П 
автор м.1 it риалы бик бай. М Я ШЩ очрама • инмакльл.ф Ш режиччы . ч и к и к 
белән . ә к ы н ч н п и с М ( HBDQ Ш Я. СЮИ« мелышта Ы < иражи ВМ • | . . . 



Радик Ьарнев — мөстәкыйль аерылып торучы «артистлар тнбы* буларак (ан найларны 
чнт образда күрүе кыен — алар үзләре булып күренә, кабул ителә), барыбер Радик Ьариев 
булып кал ды. *чча барыбер өр-яңа Сираҗи булып кабул нтелле яки, киресенчә, l';i ШҺ 
Ьариев Сираҗи булып кабул ителде, тик барыбер Радик Бариев булып калды. Ничек 
кенә әйтсәк тә, шулай килеп чыгуы — .Банкрот.ны бүгенге көнгә кайтарды — Сираҗины 
бүгенге көн Сираҗие итте. Ьирсен Ходай, И.Әхмәтҗанга — Гукай, Р. Шәрәфигә Ожәл 
кушаматы гагылган кебек, Р.Ьариевка да Сираҗи, дисеннәр. By Сираҗига ниндидер 
•трюк «дар, манералар өстәмәүдә генә түгел, ә төс-кыяфәте белән «сәүдә пиен и •> шомарган 
халыкларга охшаган татарның өр-яңа булачак алдапсатары, мошенник-Мавродие, хәтта 
олигархларны сурәтләү бу.тып кабул ителде... Бу чыннан да шулаймы? 

— Бүгенге о ппархдар белән чагыштырганда. Сиражет IIIMLI аларга К&ДӨр бик ерак 
әле Әлбәттә, ai пли акчаларын без бүгенге курска әйләндереп карадык Бүгенге кон белән 
санасан, якынча 52 миллион була. Сираҗетдинны Мавроди» белән чагьшггыру i.i ©pec 
бу шас Ул бит гади халыкны алдамаган, Мәскәү банкын алдаган Бервакыт шундый 
бәхәс ишеп чыккан иде Г Камашың *Банкротлы сатирик әсәр дип, мин шундук 
Кьцл кистем Юк, ул сатирик әсәр түгел, чнп-чиста комедия. Сатирик булса, без анда 
кемнедер тәнкыйтьләргә тиешбез, кемнәндер көләргә тиешбез Бәлки я пылу чорыңда, 
1911 елларда ул сатирик булып яңгырагандыр, ләкин бүген Сираҗины мин гаскәре 
персонаж игеп кенә кабул итөалмыйм Ул — татар, хәйләкәр гатар Монда, минемчә, 
татармын менталитета күренә, бармы бу сыйфатлар татарда — бар Сираҗетдинда 
артистлык сәләте бар, ул галантлы кеше, кирәк бит, шундый юк-бар нәрсә белән генә 
52 миллион отыш алырга Ул - гатарнын югарыга омтылуы, спеетакльнен финалы да 
шунын белән бетә — Сираҗи самолетка утырып очып китә Акча темасы Сираже i ишим 
ачу эчен бер ысул гына Игътибар белән караган булсагыз, ул бит башта дөньяда барган 
прогресс белән кы шксына XX гасыр башында бөтен өлкаадр зур үсеш ала, гап-гади 
татар малае ы ннчеыер бу прогресска кушылырга тиеш бит Ул — вак сәүдәгәр, 

акын iyp сәүдәгәр б) исы киле Бу шулай ук татарның мвнталитеты, гасыр бап да 
кин гаралган күренеш Татарнын Апанаевлары, Аетуриннары, Рөмиевләре Алар да 
бит юктан килен чыкмаган Сираҗетдин гал-гадн алдакчы гына гүтел, минемчә, \ i 

хыялын Хыялын тормышка ашыра iорып бәндә 

— Ә -Каши ягы. каһарманнарын яшь һәм урта буын артистлары уйнавы, -Мәскәү 
ягы. каһарманнарын нлкән буын - Н.Баһман. Н.Дунай, Х.Җәлил һ.б. башкаруы 
очраклы роль бүленеше генә түгелдер бит? Монда нинди киная бар? Әллә соң алар 

М1СКЧ лелф с1а*лы.Банкрот.лар, казандылар әле өйрәнчек * Банкротлармы? 
Табибнын ришвәт алуы бүгенге түләүсез медицинага шәп тибен ала — тамашачы 
көлле дә сон! Р>х идәнен... нәфрәтләнеп... 

Бу очракта ia Сираҗинын зирәклеген, талантын күрсәтер очен, чөнки 
мәскә, 1елөр инде тәҗрибәле кешеләр, итуна күрә әлеге рольләр олы яшьтәге 
артист [арга бирелде Аларны алдарга, ай-һай. нинди талант кирәк. «Банкрот» 
спектаклендә мин ачарга геләгөн фикерләрнең берсе шул: безнең милләт талантлы 
милләт булган, хәтта хәйләлә дә Монда пассионария турында сүз бара XX гасыр 
башында пассионарлык бөтен өлкәдә булган Үз милләтеңне, үз-үзенне гоя ан п,ш 
башлау .Талашлы милләттән икән бит мин. мин тик утырырга тиеш гүгел ни дә 
булса эшләргә тиеш», - дигән уйлар Сираҗетдинны да шушы хәйләгә этәргән. 
күрәсен һу та милли гема, ничек кенә әле' 

— Сираҗинын хезмәтчесе Гарәфн хуҗасын поезд бәдрәфендә ничек талаганнарын 
•сөйләп биргән, күренеш - авторның зур уңышы. Сез Гарәфине .телсез, иткәнсез... 
влоәттә. Искәндәр Хәируллнн аны автор вариантында да шәп уйнар иде... Үзгәртү 
« ә кирәк булды? Алдагы күренештә булачак .суд.тан ачы көлү өченме? Судта 

Гем 2ТР) ,шошю Т шаһит *т с л с е з-Ш у л телсе1 ш а һ и т н ы « « т * « - - р -
Гаш ZT Ч , Х К ' Ч ' • һК«ҷ*неш ~ б>геҷ " « « « и өлкәсендә җинаятьчеләрне 
к Г ҷ "°РР>"шҷ белән көрәшүдән ачы көлә торган ин көчле урын! Яна 

- Z I Z : I g ^ " * W "О Л Л еҷН Ы Н - " » Укышы. . .Камал үзе дә: 



— Г.Камал узе «афәрин», 
дияр идеме, белмим, ә менә 
оныгы спектакльдә булды, 
vi •афәрин», диде. Бу безнен 
очен iyp бәя Ә ни өчен 
Гарәфине телсез ясадык? 
Шул >к алда әйтелгән 
сәбәпләр аркасында Әгәр 
дә ул гади сүз белән ген,* 
Сиражетдиннын галануы 
турында сөйләп бирсә, бәлки 
ышанмаслар иде, ә менә болан 
ашатканда, доверенныилар 
бөтенләй югалып кала. Суз 
белән аңлатса, алар бәлки 
каршы да чыгарлар иле .i бу 

очракта һич кенч де кар , , ,„,_ „ „ „ „ „ , , „ „ „ „ , 
чьи I.iii булмый 

— Фәрит әфәнде! Театр сәнгатенә милли калрларыбышы үзебездә әзерләү 
өчен бар мөмкинлекләр дә бар, әлбәттә. Социали1ч чорында милли геагрлар өчен 
артистларны Мәскәү, Ленинградта укыту оештырыла иле. Артистлар гына ң н м . 
язучылар, шагыйрьләр, драматургларны ла... Хәзер ул уку йортларында аерым 
яшьләр мөстәкыйль рәвештә белем ала, ә республикадан тулы бер сп тия труппасы 
булып укулар оештырылмый! Вүген шунлыи ысулта шыәүнен ихтыяҗы бармы'1 >.i 
уку йортларында, гомумән, милли кадрларны nep.i.i\ шин курслар, программалар 
бармы? Үзебс1дә кадрларны, аерым алганда, режиссерлар ә кр.щ буенча якалыкларга 
тукталсагыз иде? 

— Безмен очен к.up lap Ә(Срлә> ипле и нал ы к гүкм. без күптәй аларны әзерли 
башладык 90 нчы еллар башын нэп алып Мә юншп нем сәнгать университетын и 
югары театраль белем бирү өлкәсен ю чи ги горган кафедра ачканнар и к Чны 
Марсель Хөкимович, Рәис Кыямовнч Беляевлар оештырды Мине ю чакырдылар 
— педагог буларак Шул 40 нчы ал iapi.ui башлап югары 6е им алып чыккан кадр lap 
I Карием геатрында л.\. К Гинчурин Әтнө һ.б гатар театрларында кезмәп ите юр 
Режиссерларны гәрбнялөү, әлбәттә авыррак Ә менә Мөскаүгә t внкп Петербургка 
укырга җибәрүләргә кил.ни.) укытыл га карадык кайтмыйлар бил кире Б) 
проблема бар Икенче проб юма әлеге \к\ йортларын йукьпэ бик КЫЙММӘТ юра 
Элек социализм чорында аерым программа идеология бар иде Хәзер \ i бетте 
Шул ук милли мәсьәлә! ә кап как ,wt\t.ni яшьләр кем б) шл кайтыр? Бешен \ вбеэ 
өчен [ә кадр lap әзерләү хәзер яңалык гүтел Без әкрен генә 6j юа ш әзер 1ибе i 
Мон ia би1 әле укыт) бе 1өн генә чикләнеп 6j iMbifl Бе i яшьләребезне Мәскәүтә 
Петербургка һәрдаим җибәреп горабыз, алар анда IUIM.HI спектакльләр карал 
геатрларны өйрәнеп каша. үзебезгә чакырыл горабыз Безнен чип. режиссерлар 

өчен «Нәүрү I- «Һөнәр» фестивальләребез бар Я әр катнаша Актерлар йорляида 
режиссерлар өчен шборатория чиш Б) йбораториядө катнашучы яшьлә| 
берсе кәзерге вакытта ВГИКта укый Регина с аттарова Юлия 
спектаклькуя Нәфисә Исм( илева Әлмвп геатрында АйдарЖаббаровГИТИ< га 
УКЫЙ \иа ЫШаНЫЧЫбЫЗ iyp, УЛ Камал leaipuiia реЖИСССр 6j 1ЫП кппыры шеш 
Режиссёр сирәк профессия, аны гөркем-щиоем итеп чыгарып б) тый Б) һоп..pi.. 
ип [ивидуаль укыгеан гына н ка б) шчак 

Артистларны гөрбияләү өчен безнен геатр училищебыз ia бар Уч ил ишен ы 
гемам киаи кадрлар бөтен гатар геатрларын ia сәхнә гота Кама. геатрьп 
группасы Казан геатр) щесын гөмам шан \яо П ) мина п иарХәйр} ими 

Гәрөева Ирек Баһманов Раушания Юкачева Вене| 
Хөмитова Әсхәп Хисмөтоа Фәридә Саф барысы ia үзебезнен кадрлар 
Иск өр Хөйруллин Радик Бариев Фәнис Жяһани Мятча Раыш 

http://iapi.ui
http://iuim.hi


Миләүшә, Илтөэвр — барысы да 
үзебездә укыды (Казан мөдөнюп 
һәм сәнгать университеты) Хәзер 
ик ю .LI ф йол ал лар Минемчә 
бүген каядыр җибәрел горунын 
кирәге it» юк. Монда кайнасын 
нар Әле Марсель абый әйтә иде 
театрда каннарга тиешләр ю up щ 
үсәргә тиеш артист, театрда мае 
ooiib.i-i.ip.ia катнашын, монтиров-
шик. мебельшик булып ипләп 
театрны эчтән өйрәнергә гиеш 
Татар геатрын, бигрәк тә театрның 
традицияләрен ул биредә кабул 
итәргә, үзенә сеңдерергә тиеш. 
Шул очракта гына милли тагар 
артисты 1әрбииләнәчәк 

— Безнен халкыбыз — чын • чынлап театр сөюче халык. Ьу инде аның геннарыннан 
ук киләдер... Крак бабаларыбыз милли бәйрәмнәребезне, төрле уен, алыш. бәйгеләрне 
тамаша итеп үткәргән бит... Яр Чаллы. Т\бән Кама. Яшел Үзән, Алабуга, Нурлат, 
Ашакаи кебек 1>р шәһәрләребейә <ачанча чалалар һәм яшьләр театрлары кайчан 
булыр икән? 

— Һәрбер төбәкнен үзеннән гора иш yii 1ыим Монда б u.u.ip геатры гурынла 
i.i i .i.ii.in fi.ipi.ipi i кирәкмидер Алар мәктәпләрдә оештырылырга тиеш Минемчә, ин 
) гекб) нан геатр tap турында уй [арга кирәктер I Кариев исемендәге театр бинасы I 
катты Чаллыда курчак театры бинасыз. Яр Чаллы татар театрының бинасы начар 
Геатр эчен геэе нән бина гүгел > i Хәзерге вакытта балалар өчен яңадан театрлар 
иеппырүллн мәгънә юк. минемчә Мннзөлөдө, Чаллыда Түбен Камада театрлар 
бар Алар бил балалар һәм яшьләр өчея дә спектакльләр куялар Курчак театрларын 
Ефтгырсаи начар й\ tuac иде 

— Им ю — i f гаиләгещ кагылышлы сорау бирим... Сәнгатькәрлэр арасында 
гулы »»ч буын вәкилләре > ктәрен милли сәнгатькә багышлавын беләбез. Камаллар 
тинастиясе. ( әлнмжановлар династиясе. Хәируллнннар династиясе... by исемлекне 
гагы ла {уратып бу iaлыр' Һикчәнг квл >р шнастиясе. Артист һәм режиссер Рәфкать 
1>ньч т к-вне. аргиет Наил.) I әрәеваны артист һәм режиссер Фәрит Бикчәнтәе дәвам 
итә. Артист һәм режиссер Фәрит РИЯРЯОЩ б е п н аршст Лиишя Хәмнтованын уллары 
Йосыф сәхнәдә, киноэкраннарда беренче алымнарын ясады. Йосыфның киләчәктә 
планнары нинди7 

и шфхәзерге вакытта Казан (Иде i буе)фе (ервлъутгаерситетыньщ Халыкара 
мюнәсәбвп 1әр гарип Һәм Көнчыгышны өйрәнү и п а н т ы н д а өченче курс студенты. 
К и н о ң гөште, спектакльләрдә уйнады - -Эл юрмепп.ж ;)лм,шләр.. . )пи к и н о . 
• Зәнгәр шәл. - театрда үсте ул Телләр өйрәнә Кытайга китәргә җыена, я р ш 
елга. Хәзер бит яшьләргә мөмкинлекләр күп. юллар ачык. Театр юлыннан китсә 
- китсен Геатрны > i яхшы белә, иҗат белән яши. Музыка, биюләр белән мавыга. 
һөнәр 1Өрнен кайсын санласа да. без каршы килмәячәкбез. 

— Җавапларыгыз өчен рәхмәт. Сезне һәм республикадагы барлык театр сәнгате 
iheәләоен Халыкара театр көне белән тәбрик итәбез. Ьарчагызга саулык, иминлек, 

H*ai унышлары. бәхет теләп калабыз! 

•)ң вмәдвш 
Илфак ИБРАҺИМОВ 
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ТАҢ ЙОЛДЫЗЫ ЭЗЕННӘН... 

Сәхнә 
Тан йолдызы кабыну белән яна тормыш башланадыр 

төсле Көннән-көнгә, айдан-айга. елдан-елга кабатлана 
табигатьмен бу халәте: тәнне озатып, көнне каршы алу 
Күпме жырга. күпме шигырьгә керткән аны халык. 
Чулпан йолдызы — сафлык, яшьлек һәм өмет символы 
Кешеләр арасында да шундый йолдызлар, шундый 
CHMFiojuiap була Бу язма ла шуларнын берсе — Алсу 
Гайнуллина турында Театр сәхнәсендә 40 ел эчендә 
нинди эзләр уеп калдырган ул'' Сәхнәдәге Алсу белән 
тормыштагы Алсу бер-берсеннән ни белән аерыла' 
Сораулар күп 

Кызык бит: бер кеше — бер актриса, ә рольләр 
— листәләп һәм һәрберсендә аерым бер язмыш, аерым 
бер характер К Тинчуриннын "Казан сөлгесе»ндә — 
Мөршидә. Т Миннуллиннын «Сөяркә-сендә — Әнисә. 
А Островскийнын «Бирнәсез КЫЗ»ЫНДа — Лариса. 
К Тинчуриннын «Сүнгән йолдызларында — Сәрвәр. 
Г .Ибраһимовнын «Татар хатыны н и л ә р күрми* 
спектаклендә — Гөлбану, А Гыйләжевнен «Өч аршын жир-енлә — Шәмсегаян, 
X Вахи гиын «Талак, талак* әсәрендә — Гөләндәм Гадәттә, әсәрләрнең геэснр кече 
шундый була ки. атна-ун көн. ә кайчак айлар буе анын атмосферасында йөрисен 
Бу яктан актрисаларга сак булырга туры киләдер 

— Алсу ханым, герой актрисага үтеп кергәч, анын характеры се 1Г8 йоганы ' 
— Ансыз булмыйдыр инде. берникадәр күләмдә йога. — ди AJICJ BIM ЛвКИН 

үзенне геройдан аерып карый белү кирәк, аны сәхнәдә калдырып төшәсен К to i 
һәрберсен күңелен аша уздыра башласан. акылдан язарга мөмкин Цвр) 
эштән тыш (сәхнә турында әйтүем) вакытта роль турында уйламыйсын диген с\ I 
түгел. Уйлыйсын, кайсыдыр моментларын эшкәртәсен үзгәртәсен ләкин анын 
тормышын син бары тик сәхнәдә генә яшәргә гиеш 

Спектакль — нәтиҗә генә 

Алсу Гайнуллинанын һәр роле уз характеры уз нечкәлекләре белән у й н а п 
Алсу Гайнуллина диюгә, күңелемә ин пек һ ф . ш Минну тлнннын -Онилвр Һаы 
бәбиләр* пьесасындагы Валентина образы кило Анын яна гугаи улы гурында 
сөйләгәндә, күзләренә яшь тулуы, ире Сашенысаны ипчек яратуы гурын № сейлвве 
( амимилекнек, бәхетнең үзе кебек тоела иле мина Валентина һерчак Б) роль члез 
апага искиткеч килешә, ин яраткан роледер иш уйлый и кш я иъгшканмыи бик 
\к яратып бетергән рольләреннән түгел нхан 

— Кайбер кешем СӘХНӘ эше җиңелдер кебек ГОбЛЯ 4I.IKII.IM уйнадын ЯВЫр 
күтәрергә кирәкми бит! Алай гына б) юа икән Чынлыкта спектакль нәтнжв 
айларга су иллган бик гур ипиен пары нәтиҗәсе) i! Әзерлек вакытында героиняңны 
яр) рга, аңларга өйрәнергә тиеш син! Ул сана башта чит гоелса » ошаывса ш 
Һәр ро и, 1 *нча якын и т е Ләкин *Вия юр һәм бәби яр» спектак ie мен., кайсы 
яты белән ошап бетми ите барлык вакыйга хастаханәдә ятакта бара Сәхнәгә 
галап белән чык га ятакка менеп ят - парсе и ш е )пг?Ә мин исе натур киенергә 
яратам катын кыз өйле и , .пи,' ю матур йөрергә шеш Вакьп jrsj 
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белән, билгеле, үзенне кара\ 
теләге к и м и . авырлаша Сара 
аңа да карамастан, тырышырга 
кирәк,— ош елмая ул Килешми 
мөмкин гүгел, ә бу матурлык 
сәхнә дөньясы, анда тудырган 
о б р а з л а р ш ә х с и т о р м ы ш к а 
комачауламыймы икән. дигән 
сора) п а 

С ү з е б е з к а р ш ы л ы к л а р . 
образлар м ә с ь ә л ә с е н ә кереп 
к и т к ә н и к ә н . Гаяз И схакы и 
әсәре буенча куелган «Курчак 
туе» спектаклендәге Наташагв 
тукталмый ярамас. 

Беренче карашка. II,и.им i 
— әсәр тукымасында антагонист персонаж, ике чик арасында калган Камәрне 
я.п 1.1Ш юллан жибәрүче Ләкин спектакльне карагач, нигә башкарак хис гоЙ1 Ы I ф 
гуа? Героиняның характерын (а якты төсмерләр дә чагылып ала кебек. Шөгыленә 
карамастан, бу ханым образында кешелеклелек һәм кы пана бе |учәнлек сыйфатлары 
туплана. Абсолют карангылык булмаган кебек, абсолют тискәре шәхес тә буамын. 
лигән фикер уяна 

Наташа образын барлык нечкәлекләре белән барлый башласан. автор (соңрак 
әсәрне сәхнатәштергән режиссер ла) әлеге героиняны яхшылык белән начарлык 
дөньялары чигеңдә калдыра беренчедән, ул үзе - Камәр хәленә төшеп, ситуация 
корбаны б) п.щ итын б) ИСӘ yi 'шрагынла акын гөп героиняга карам булган 
к^ алла) мрын формалаштырган фактор: кыз аңа тере тауар гына түгел, ә ни > (ек 
\i яшьлеге Һәм \^ грагединсенен гәүдәләнеше булып тоела. Икенчедән. Наташа 
Камәриен и к е нншкын күреп ала. анык батыр гыгы, горурлыгы Һәм яшьлегенә хас 

кайнар >i ханымда соклану уята. Әгәр Камәр белән Наташа в а к ы т асын Наташа 
карашыннан бәяләсәк аны ярдәм нтөргө омтылыш буларак кабул итү дөресрәк. 
Билгеле, мөмкин булса. Наташа коткаруның башка юлларын санлар иле. ләкин 
KV 1 u бары шушы карталар гына һәм уен инде күптән башланган... 

Нигә нәкъ мен,, коткар) диярсез Чынлыкта, сүз фәхешлек турында бара Шуны 
онытмыйк Камәрдән якыннары сөйгәннәре баш тартты, кыз үлем белән яшәү 
чигенде Горур ii.il ы да бар \ i \ кн Сәлим бап кебекләр кулына марионетка итеп 
евлшырв алмый Әсарнен буеннан-буена сузылган «Мин курчак түгел!» фразасы 
Камәриен »чы дөньясы белән реаль чынбарлык арасындагы каршылыкның 
ассызыкланышы булып тора Ерткычлык вәхшилек белән тулган кешелек дөньясы 
исә нши бирә кар] байны — яшь жинаятьче. иске ялганны яна хаксызлык 
алыштыра Вафаның тәхеткә килүе дә очраклы түгел, ә нәкъ шул циклның бер этабы 
Әлеге яссылыктан караганда. Камәрдә - Наимнан үткәне, дияргә тели автор 
Режиссер исә моны ютын ала Һәм гамашачыны да моны андый алу дәрәҗәсенә 
чыгарырга тели Ләкин үзе сәхнәгә чыгып сөйли алмый бит инде? Роль бирелеше 
аша ситуацияне аңлату кирәк 

Әгәр Наташага караганда, тамашачы бер җылылык тоя икән. димәк, нәтижә 
бар димәк, характер бирелгән 

Пәрдәләр төшкәндә 
\лсу ] айну шина, Иллар Хәйруллин 40 ел бергә. Ике көчле актёр Ике шәхес 

Бер сәхнә һәм бер уртак язмыш 

- Актёр, актриса белән гаилә корый нигезле, төпле тормыш алып бару авыррак 
ни оер-беренне аңлап бетермәүдәдер Сәхнә шулай бит инде ул: гастрольләре 

юнга кадәр дә каласын. Арага көнләшү, сүз үтеп керергә мөмкин Ыгы 
зыгы башлана, гауга куба Бу язмыштан качарга теләп, «атрдан китүчеләр ,„ 
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була Мин шунысын аңладым театр тормышы 
- сәбәп кенә. әгәр мәхәббәт, ышаныч юк икән. 
ул мөнәсәбәтләр көннән-көң какшый гына бара 
һәм бервакыт жичерелә дә Театрлан тыш та 
саклап калып булмаска мөмкин чын булмаган 
мөнәсәбәтләрне Андыйлзрны күп очратырга 
гуры килде. 

Безмен театр труппасы башка труппалардан 
шул ягы белән аерыла: бездә татарлык бар. 
сәхнәдә уйнауга карамастан, гаилә учагын 
кайгыртуны онытмыйбыз Еш кына шулай чит 
труппа актрисалары белән сөйләшеп утырган 
бар Алар өчен нгжат — беренчел Бсзнен өчен 
исә ижат та. гаилә дә мөһим. Арып кайтасың, 
кәефен дә булмаска мөмкин, ләкин йортын 
бусагасын атлаганда, боларнын барысын да 
читтә калдырасын Өйдә син — ана. хатын-кыз 
гүзәл >ат Өйдә син — гаилә учагын готучы! 
Бу ир-ат актерларга да кагыла. Гаилә кадерен 
белү. гаиләне саклау, гаиләгә җил, ут тидермәү. 
сүз кертмәү. Менә миллилек каян башлана! 
Безнекеләрдә ышаныч, бер-беренә сыена белү. 
аңлаша белү бар1 

Илдар һәр яктан искиткеч кеше. сокланып туя алмыйм геатрдагы ро 
аласынмы, кешеләргә булган мөнәсәбәтенме, тилебезгә килгәндә |ә ул гел гсрөк 
таяныч булды Бет биз икебез лә сәхнә тормышын бе 1вб беребе ira 
карата да гүзем булырга гьфыштык. Ә арадагы мәхәббәт авырлыкларны үтәргә 
кайбер ялгышларны кичерергә ярләм итте Ни ген.. дисә юр ы ике кеше арасын ш 
ярату булмаса ихлас мөнәсәбәтләр ы бу IMMM 

Мин училищега килгәндә. Иллар инде ганылгаи актер иле Безиен гирөлө еш 
күренгөлөп йөри укыта, мәхәббәт турында уйлап га караган булмады Уннары 
ничектер \ кннөн ^ ie бәйләнеп гө китте 

(Т. Чиңн) 
Йөзембикә Әлмәндәр 

III Биктпимеров 

Әниләр хакында 

— Мин үзем ишле гаиләдән, гәпчек гугызынчы балл идем Әти .шин 
булган кылы мөнәсәбәтен гаделлеген абый-алаларнын үзара мөнәсәбәтләрен 
бе әниләргә булган назын тоеп үстем Әткәй — баш кеше иде Әле и 
әти урында ята, инде тәмам хәлсез. Әни исә ань i ихтирам 
итә бер-бер Lopa\ ivc.i ie;i анын белән ген» хәл ита ашны IB ин т е к ана салып 
бирә' Мәхәббәт бит ул сүздә түгел. >штә күренер!ә шеш Шуны ц р е н ^ к ә н г ә iqi 
гаиләмне кадерләп яшим. Аллаһка шөкер' 

— Яшьлеккә кайтыр идегезме? 
— Юк... Мина көэерге халәтем хәзерге гормышым пик па ошый Ирешкән 

уңышларым, гаиләм, кадерле ирем оныгым бар! Рольләрем бар 
гелвмим шулай үз рәхәтен күнел өчен генә сәхнәгә чыт) бал 
Л.1 riliK.i шөкер б.флык iei.ii.tn ро п-ләрне hi \Йна [ЫМ > i ЯХТвН күне ЮМ ГЫНЫЧ 
Дөрес алар жинел бире м в к никадәрюөч, никадәр тырышлык галвп и п • 
генә беләм Кайсыларыдыр уңды, (сайсыларыдыр юк Масөлвн В.Шекспирнын 
«Антоний һәм К ич 4 1. ii ра* гтыи асым вгы К leonarpa ро к Без анда ре киса 
бер беребе и е аңлап бетерә .i ма пде, ахрысы ки кп чыкмады Ин отышсы * ро юм 
шулдыр .1 ни яра!кан обраira килгәндә > 1 Миннулликкык «Эл крмештөн 
.1 |мөн ир» әсәре ндөп Йә мшбика «. өхнәгв сер № бер гөш өрфия кебек кенә кп кп 
чыга Матур якты (уррак рольләр нык тырышлык сорый Унышка ю ирештем 
премия [вр исемнәр юктан i ына бире IMH Әмма алар \ i вакыты бе > i 
ип рәхәт чагым 
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Рухын, саумы... 
— Г Тукай исемеңдәге дәүләт премиясе иясе. Россиянең Дәүләт бүләге лауреаты 

Татарстанның һәм Россиянен халык артисты... Эш нәтиҗәсе күрсәткече on 6j 
— Әйе Шулар арасыннан нн кадерлесе — Тукай премияседер, чөнки минем очен 

ул— мм [ләткә биргән көчемне бәяләү, олылау Яшь узу белән, мондый әйберләргә 
җитдирәк карый башлыйсын икән Иман мәсьәләсендәге кебек... 

— Алсу ханым, сез хаҗга 
да барыл Климыгыз дип 
беләм... 

— Әйе. Әлхәмдүлилләһ! 
Ул бәхеткә д ә ирешергә 
насыйп булды. Безнен га
иләдә дингә һәрчак )урурын 
бирелде. Әни j или гасыр 
башында. 1909 елда гуган 
Үзегез беләсез — нинди ил 
кыт Шуңа ла карамастан. 
качын бу IL.I да. намазла
рын укыды, безгә сүрәләр 
өйрәтте. Чын мәгънәсендә 
данга урта яшьләрдә генә 

килдем Хәзер уйлап куям 
әй өни (ИМ бе ira нигә 
ул II.IM.III; клан каты 

ш бәбиләр • ./ Миңнуяяин) 
я генда Валентина (су ida) Гөлфинә Д.Нуряы 

•t ияынчвч НЛбраышоеа 

ул вакытта ныклап кам, 
готы! өйрәтмәдең бәлки кайбер яшьлек ялгышларын эшләмәгән дә булыр идем 
Нишлисен бит. һәр Әйбермен ^ | вакыгы Ярый әле иманга килер,ә, тәүбә кылырга 
мөмкинлекләр бар Кайбер кешеләргә анысы ца насыйп б\ [мый бит 

W l ' l k , u ' •»•»'"'^рмпкаигкач доньян үзгәрә Кеше күңеле сынала! Тормышка 
, екнен к,,,.,,.,,, гамәлләренә башкача карый башлыйсын Ншә әле миң изге җирдә 
уземкболай гагам .али гормышта ю шулай ук гамәл кылу фарыз бит дигән уйлар 
ки,., Шу1шассызыкларидем кеше ошгә никадәр иртәрәк килсә шулкадәр яхшырак 
гсрмышы ш> ишдер гизрөк җайлана күкеле гынычлана хаталар азрак ясала 

• 1 геатр юньясына керен китмәгән т.н.. ? 
( "" 1 " ' к ' 1 " 1 изайи училищесына керәсе илем Ләкин рәсем ясый 

£ " " " " • " • • * " » » «ьгтьты гамамлаганда, юллар үзеннөн-үж Казан 

Хәтта шкюронырга хыяллана илем без у чакта аннан u яхшырак аннан да 
шәбрәге юк кебек иле Ләкин училищеда Марсель абый С әлимҗаноа ,ру пасына 
«лөктем Мар-чкаиы.папикр.лм.мемеп Анда укыган чорда барысыТүэгаши 

- «ЧШиларь ныш Ук> Й0Р1 гамамлаганда. үземне б ры Гактписа ите, 
« н ә күрә иле, хнн.Ф„ М а р « л ь абый белән япд.же лә искиткеч р ә х ә б у т д ы 

Эльвира һ АЛ И ЕВА 

http://ii.im.iii


«ҖЫРЛА, ЕГЕТ, КИЕРЕП КИҢ КҮКРӘГЕҢ...» 

Рафаэль Ильясовка 75 яшь 
Үз.җыры, үз моңы белән халык күңелен Я) ion алган күренекле я э д 

Татарстан радиосының музыкаль тапшырхлар редакциясендә • • 
мөдир булып эшләгән Татарстанның калык артисты Татарстанның 
атказанган сәнгать эштектесе Рафаэль Итьясчвның җырлавын 
татар милләтенең бик кун күренекле шәхесләре яраткан ҺӘМ ярата 
Р И льясовның юбилей кичәләренең берсендә вРафазмь шллряагаг 
татарча тибә башлый». — дип әйткән иде СССРның ханын артш ты 
Марсель Сәлимҗанов, аның редакторлык хезмәтенә дә typ бея бире» 
Бакый ага Урманче РЛяьясовның сурәтен 9шли башлаганда ) ten күрмичә 
радиода җырлавын тында) белән образы туа башлаган 11 бигрәк тә 
аның башкаруында башкорт халык җыры «Сандугачмы ләззәтләнеп 
тыңлаган Шагыйрьләр шагыйре X Туфан да аны хөрмәт иткән йоклат 
кичәләренә чакырган Үзенең сүзләренә W Чакаровязган «Юксындырсаң 
нишләрмен '" җырын тыңлаганда «Күңелләрне тетрәндерә 
яшь бөркелә». — дигән бөек шагыйребез Сибгат Хәким Рөстәм Яхнн 
Сара Садыйкова Фәридә Кудашева Гомер Бәшировларның фикерләре 
дә әлегеләргә аваздаш 

Рафаэль Ильясов белән әңгәмәбез та/нар җыр сәнгате халкыбыз 
яраткан күренекле җырчының тормыш юлы иҗат тчәнлвге 
хакы in la 

— Рафаэль әфәнде, музыка-жыр сию
челәр ( е ж е моңлы җырчы буларак бело. 
0 бнт Сезнсн төп хезмәтегез Татарстан 
ра 1н<1> i ,ш музыкаль тапшырулар редак
циясендә башланган, 1964 елдан бүгенгә 
кадәр 5(1 ел гомерегез шунда үтте, дисәм 
дөрес булыр. Никадәр тапшыру әзерлән
гән, гагар музыка хәшнәсен халыкка 
ишеттерү өчен, күпме ни башкарылган. 
Музыкаль тапшыруларның инкл. руб
рика исемнәрен генә санау өчен дә күп 
вакыт кирәк будыр иде. Ьашкортсганнын 
күренекле шагыйре һәм әдәбият белгече 
Гыйлемдар Ричашшн 1*92 елны «кьпыл 
тан* гаммасында басылып чыккан *Ту-
ганлык тудырган моннар* исемле ЫЖММ-
сендә болай дин язган иде: .Мучыкаль 
редакции XCIMHC һич кенә дә җиңелдән 
гүгсл Ьиредә ипләүчеләр журналист та, 
тәҗрибәле музыка белгечләре дә, үиәре 
үк жыр-мөн осталары да...» 

Әлбөтпэ решюмз ыяиь гапшып ир 
мтаррирлеге шкненое .ip\ мвоапалвре 
пик иркәч вакыт,белем,тгвмлммстияп 



итә Сәнг.т. советлары үткәрү. тагар музы
касының матур профессиональ үрнәкләрен 

! китереп яздырып, текстларын 
эшләтеп. худсоветка куеп. фондка гагалы-
pj барысы 1.1 мөхәррир >ше Радиодан 
яңгыраган әсәр. беренчелән. тагар халкын 
менә шушы музыкаль казанышлар белән 
таныштыру булса, икенчелән, үзешчән 
сәнгатьтә катнашучылар өчен репертуар 
УВСЫШРСЯШВ гурыдан-туры ярдәм итүнең 
нн гүзәл үрнәге. 

— Сез чушкаль тапшырулар редак
циясенә килгәнче, бу эш белән таныш 
илегезме? Канчан, ничегрәк бу вазифага 
алынырга булдыгыз? 

И ленче вял Ф ахырында м\ шкаль 
гапшыр) u p редакциясе хезмәткәрләре 
Зәйнәп Хәйруллина, Маһинур Җиһан-
шина. Исмай Шәчсетдинов. Екатерина 
Соколовалар белән таныш идем Чөнки 
и ш гобой өчен композиторлар әсәр

ләрен, халык көйләрен өйрәнеп, чыгыш 
лар ясаганымны хәтерлим 

Консерваторияне гөмамлап, Пермь 
опера һәм балет театры оркестрында 
гобойчы г>\ шрак ипләп алгач Казаны 
ма кайттым Татар дәүләт жыр һәм бию 
ансамб юнен сәнгать җитәкчесе Жәүдәт 
Ли шров мине ансамбльгә ипкә аллы 
Кыска 1ына вакыт эчендә коллектив 
белән бөтен союзны әйләнеп чыгарга 
гобойда уйнарга, хорга кушылып жыр-
lapro Li насыйп булды 1964 елнын ни 

ябренлә Маһинур апа Жиһаншинатәкъ-
Име белән радиода ипли башладым 

Ул вакытта редакция эшенә юнәлеш 
радиодагы ч\ тыкан, с ә я с ә т е дорес бил
геләүдә с т а и , сове г ы әгъзаларының 
pole пик ryp 6j i li.l ЧӨНКИ анда бик 

мөхтәрәм кешеләр күренекле компози
тор шр И) щка белгечләре, шагыйрьләр. 
җырчылар, музыкантлар керә иде. Һәр-
бер музыкаль всариен я т ы ш ы шушы 
сәнгать советында кал ителә, тормышка 
юллама бирелә иде 1964елдан 1990 елга 
кадәрге вакыт — сәнгать советының 
ин актив ипләгән еллары. Шул вакыт 
Менде төрле жанрларда ижат ителгән 
бик күп яңа әсәрләр, магнитофон тасма
сына язылып, радио фондына алынды. 
гапшыр) iap та ялтырады Әлеге язмалар 
нигезендә төрле щ ялача программалар 
әзерләнде Бөтенсоюз радиосы өчен. 
ш\ 1 исәптән «Маяк» радиостанциясе 
Балгкортстан радиосы, союздаш рес-

ггубликалар радиосы өчен гапшырулар 
даими рәвештә әзерләнде 

Радио гомер-гомергә нжат лаборато
риясе ролен үтәп килде җырчыларны, 
шагыйрьләрне, композиторларны, го-
иумөн бар булган галант ияләрен үз ти-
рәсенө жыиды. туплады. Бу 1990 елларга 
кадәр. СССР гаркалганчы. Бөтенсоюз 
радиосы юкка чыкканчы, шулай булды 
Редакция тыңлаучыларның, мөхәр
рирләрнең музыка дөньясына булган 
карашларын кинән repiә белем M.inciy 
чатларын арттырырга да ярдәм итте. 

Радиода «Музыкаль Татарстан». 
әдәбият һәм сәнгать университеты 
ипшыруы [абышмлк koimepiлар кон 
церт-викториналар, симфоник музыка 
еоючеләр!ә әңгәмә концертлар яна яз 
иалар Һәм башка мөһим [апшырулар бар 
иде Бүген дә эфирга чыгын килә торган 
«Осталык һәм остазлык» программасы 
— халыкның аеруча яратып тыңлаган 
тапшыруларының берсе Тавыш яздыру 
студиясендә языласы әсәрләрнең югары 
сыйфатлыларьги сайлап ала белү — ре
дакция хезмәткәрләренең бурычы Ә бу 
исә талкыбыз хәзинәсенең сыйфаты өчен 
башкарылган мөһим ми булып кала. 

Музыкаль тапшырулар редакциясенә 
ОЛЫ ЭШЛӨр ЙӨКЛӨНДе һәм аның тиешенчә 
башкарылуы ла таләп ителә иде. 

— Әлеге тапшыруларны әзерләү очен, 
мушка белгечләре дә чакырылгандыр? 

— Әлбәттә, алар laii башка МӨМКИН 
түгел иде. Республиканың танылган 
му |ыка белгечләре Зәйнәп Хәйруллина. 
Мәхмүт Нигьмәтжанов. Галина Касат
кина Йолдыз Исәнбәт. Яков Гиршман. 
Маһинур Жиһаншина Һәм башкалар бик 
зур ярдәм ш re 

Соңрак без музыка белгечләре Си-
ринәЛатыипова. Клара Таҗиена, Гөлшат 
Ншъм.нуд дина. Мәрте Моштәри белән 
эшләдек. 

Тормыш катлаулануга карамастан, 
И) шкаль редакция бүген дә җыр-мои 
сәнгатебез сафлыгын, анын профессио
наль югарылыгын төшермәү өлкәсендә 
максатчан эш алып бара 

— Рафаэль әфәнде, шулкадәр катлау
лы һәм җаваплы эш белән бергә үзегезнең 
ижатны да аралаштырып бару җиңел 
булмагандыр... 

— Күп каршылыклар кичеп ЖЪфЛарга 



и КИЕРЕП! [ffi • ЛСРӘГЕҢ-» 

туры килде Җырлавымны радио хуҗала
ры ла бик хуплап бетермиләр иле Мине 
музыка училищесының җыр бүлегенә ал
мадылар, ул вакытта чина 14 кенә яшь иде 
Шулай гобойчы булып башта училище, 
аннан консерватории тәмамладым Кон
серватория профессоры Зөһрә Баирашева. 
Нәҗип Җиһановка атып кереп, җырлатып 
каралылар Ул «Син консерваторияне 
гобойчы булып тәмамла, ә филармо
ниядә консерватория тәмамламыйча да 
ЖЫрПЫЙ аласын. — дип, дөрес киңәшен 
бирде «Син җырчы да булырсың әле. 
— дигәне бүгенгедәй хәтеремдә Чынлап 
га шулай булды бугай, әкрен-әкрен генә 
җыр дөньясына кереп киттем Бөтенсоюз, 
ботенроссия аттестация комиссияләрендә 
үтеп чыгып, югары дәрәжатәргә ирешеп 
Р-М.МИ рәвештә хокук алганмын Каэаннын 
ип күренекле җырчылары МәскВ] (ӨН 
килгән вәкилләр утыра иде ут комис
сияләрдә. Мәрхүм мәдәният министры 
Булат Гыйззәтуллин шушы аттестация 
комиссияләрендә җырлаганнан сон. сәхнә 
мәсьәләсендә мина кин офыклар ачты 
Зөһрә Баирашева. комиссия әгъзалары 
гаҗәеп җылы сүзләр белән аттестация 
комиссияләренең гала-конпертларын ia 
чыгыш ясарга тәкъдим итәләр иде 

Казанның нн зур сәхнәләрендә 
уэемнен аерым концертларым белән \-> 
герле юркемнәрдә катнашып та җырла
дым Урта Азия, Мәскәү. Ленинградта, 
чит илләрдә азаклы җырчылар белән 
бергә чыгышлар ясарга насыйп бу l ал 
Күрәсен, халык җырларына игътибар 
INCH я иышм.панмынтыр ФиларМОНИЯ 
Һәм опера театры җитәкче [Эренен d\ 
олкәдә мөнәсәбәтләре җырлавыма кар ш 
булгандыр дип уйлыйм Опера геатрь 
артистлары белән Уфа in.ih.ip |өрен [Ө 
у и мчн ә егермешәр KOHUepl куеп к.ип i 
идек. Уфа тамашачысы без килгәнче 
билетларны eaii.ni алым бетерер Һәм 
концертлар iyp укыш бе ми утар ите 
Чыгышлар гурында Фәридә Кудашева 
Бөхти Г а и т и Гый Юм [ар Рамаэанов 
Шәриф Бикколлар iyp ИХТИраМ ҺӘМ 
хөрмәт белән мәкаләләр язарлар ише 
Гөп җырчы булып баргангамы мина 
ш ыиблр iyp и ie Опера гсатрЫНЫН 
атаклы кырчы |ары Фәхри Насрет ww^t-. 
(одәпх i Хисм.нл i иш i 1\шсә Би i ШОВа 
Венера Шәрипова белән Урал Себер 
И ie i буе шәһәр 1өрсн te к ы р iapi в 
Н к мин о\ i ii.i Опера icaipi.i [Ирек 

Гомәр БӘШИРОВ, халык язучысы, 
Г Тукай исемендәге д,ц лот 

премиясе лауреаты: 
" \Ьт пит 17 щтану да 
хәсрәт чигүдә иңрә] -1 

хәзер безнең Х.Б • \ueaa, 

З.Сөнгатуллина Рафаэль Ильясош 
кебек беренче клаа т, ифрат 

талантлы, җырның эчтәлеген 
т\ чьи ынча ачып бирә алу 

кодрәтенә ия ясырчыяарыбы 

Без алар белән юрурланабыз* 

Голшат ЗӘИНЛШБНЛ. шагыйрә, 
Г.Тукай исемендәге дәүләт 

премиясе муреаюы: 
«Рафаэль II ihHi он халкыбызның 

иксез-чию i i бининам сагышын 
җыр/ыи Габи ый 

тенор танышы белән \ i - ЧЫН 
нәгьнә* ендә халык м i . 

халыкчан башкару a т 

Фарада КУД \ШЕВ I, Россшмнаң 
амшаангам, Татарстанның ҺӘМ 

Баш корт t шанның \aibii. артисты. 
CJOaaea м м / Цжяя тжиеядәгш 

дә] tarn премияләре щуреаты: 

«Рафаэль миңабич икын туганым 
шикелле Чәрәҗә, ать иткән 
чакларымда бии игътиб 

ярдәмчел т к)ы i1 Аның кешеләр 
күңеленә үтеп керә тор аь j кичә 

моңы бар Киң (1 1ыш . 
дикция ie к) кр, nor, 11,(гыл җырлый 

• 

Иәхмүт НИГЬМӘГҖ ШОК. 
музыка белгече, фольклорчы, 

профыюр. Г.ТукмИ н а н 
дә\ юттромыяем шүреаты: 

камп 
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торы Михаил Боголюбов мина яхшы 
мөнәсәбәттә буллы, без китергән керем 
театр өчен бик зур ярдәм иде 

Үзебездә нича еллар студия белән 
иятекчелм итсәм ю шунда төшеп 
җыр яздырганымны хәтерләмим Әгәр 
дә минем радио II н маларым бар икән. 
алар Мәскәүдән бөтенсоюз радиосынын 
тавыш я п бригадасы килгәндә, тавыш 
язу режиссер-редакторларының үтенече 
буенча эшләшәм жыр юр Әйтик, Мәскәү 
тавыш яз) режиссеры Игорь Георгиевич 
Дуткевич мин чакырып китергән жыр-
чылар язылып беткәч «Әйдә. Ильясов. 
хәзер иңде ^ юн җырлап кара». — ди иле 
Редактор буларак җырчыларны китерү. 
.ii.ipi.i расписание төз\. планнарын 
раслаттыр} очен ю е i ярым алдан әзер-
1ек алып барылды Чөнки Мәскәүдә бу 

мпсьа ЕӨДВ бик нык төгәллек сорала иде. 
Алар күп акча тотып безгә килеп, безнең 
и) 1ыка-жырларыбызны, опера сим 
фония. балет хор әсәрләрен я пырып 
горды Үзем, редактор буларак Мәскөугө 
барып, сәнгать советында кашаша илем 
Мөскөүнен композиторлары, күренек
ле җырчылары (ур геатр солистлары, 
СССР Композиторлар берлеге кнтөк-
челвре безнен гатар композиторлары 
әсәрләренә бәя биргәндә, ихтирам белән 
хуплап чыгыш ясыйлар и к Бо tap бар да 
iii.li [ыхлы сагындыра горган мизгелләр 
б) МП күңе ЮМ 18 t IK iii i 

— Сезнен вокал адымыгыз табигый 
диярлек, ['обойла >инын белү iир >м итеп 
тын алырга, авазларны utpee miepi 1. 
сузарга ярдәм итәме? 

\ һ нлеал) обра ш ip гудыра гобой
да уйнаганда җырлаганда ia үз һөнәрем 
буенча консерватория тә алган бе юмем 
югары белемле музыкант-педагоглар 
белән аралаш] бер ^к м> |ыка галөплә-
ре ярдәм илквндер дип уйлыйм Татар 
җырларына килгәндә, мәсәлән. «Юк-
сынлырсан. нишләрчен^не аай-һай-
Ьай>га кырлап булмый Марс Макаров 
влеге гекстка шулкадәр тәңгәл музыка 
язган Анда диапазон ia, драматик 
кичерешләргә да урын бир. рәхәтләнеп 
кырларга мөмкинлек бар Нинди генә 
калык коен алсан да. һәрберсенә аерым 
мөнәсәбәт кирәк 

— Рафаэль әфәнде, башкорт халык 
жыры «Сандугач-. татар халык җырлары 
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•Уел*. «Камәр*. *\ппагым-җанашым>, 
• Галиябану». «Олы юлнын тузаны* кебек 
кнн олыш сорый торган көнләр Сезнен 
гомерлек юллашыгызга әверелдслар 

— «Санд\глч*нын ип беренче башкв 
ручысы Мәгафүр Хисмәтузлин б\ җыр 
Hi.i ядкарь итеп мина тапшырды, внын 
ризалыгы белән мин аны репертуарыма 
алдым Гомумән, халык көйләренә 
хөрмәтем бик зур. аларга саклык белән 
мөрәҗәгать итәргә кирәк Халык кой 
•әрен хилафлык китермичә, чама хисен 

белеп, музыкаль вөҗданын кушканча 
күңелеңне биреп, сүзләрне «җылытып». 
профессиональ кырчылар Решил Вала-
пив Гөлсем Сөлөйманова, Зифа Басый 
рова (өрөжәсендө жырл.шыича мөмкин 
түгел Чөнки халык көйләре — безнең 
тарихи байлыгыбыз, язмышыбыз Үир 
ны башкарганда, профессиональлек тә 
Кирәкми Кебек, әмма музыкаль нечкәлек. 
төгәллек, стиль ягын саклау мөһим Жыр 
чи җырны тыңлаучыга таныш аппараты 
аша гына түгел, акылы, күңеле, йөрәге 
аша житкерө Ул таләпләргә ни дәрәҗәдә 
жавап бирә алганмындыр — анысы 
тыңлаучылар хөкемендә 

— Сезнен өчен җыр сәнгате влкәсендә 
кемнәр үрнәк? 

— Италиянең дөньякүләм танылган 
-кырчылары Аларнын башкару культу
расы, тавыш белән идарә итү осталыгы, 
үзләрен сәхнәдә тотышлары Менә 
шундый җырчыларны яратам Татар
стан артистларына килгән вакытта, мин 
озак еллар 1өлөЙха Хисмөтуллина белән 
кырладым Аны Һәр көнне концерт 
вакытында сәхнә артында тыңлап уты
ра идем Шуннан соң сәхнәгә чыксам, 
минем кырлау аппараты җырлау өчен 
тулысынча әзер була иде (распевка 
урынына). Соңгы вакытларда Илһам 
Шакиров белән сәхнәләрдә кырларга 
туры килде Ул һәрвакытта да бер үк 
кырны үзгәрешләр кертмичә, беренче 
мәртәбә җырлаганча башкарды Хәйләр 
Битичев шундый казанышларга иреште. 
Зилә Сөнгатуллинаны бик хөрмәт итем, 
югары культуралы кырчы Гөлсем ( ө юй 
манова. РазияТимерханова жырсәптатеп 
гфогтагандалауда укышлар теләп, хуплап 
шалтырата иделәр Моңнарыннан үзенә 
һәйкәл салган легендар җырчы Фәридә 
Kyi лиева турыңда аерым әйтергә кирәк 
Анын жырлау осталыгы хакында яңалык 

http://iii.li


ШГРЕ11 КИП КҮКРӘГЕН -

әйтә алмам, анысы һәм-
мәбеэгә мәгълүм Фәридә 
апаны мин рухи остазым, 
рухи әнием лип саныйм. 
Чонки анын белән бала 
вакытымнан бирле ара
лаштым Шундый югары 
культуралы җырчыларга 
сыендым мин 

— Бәлки укыгансы)-
лыр да, «Казан утлары» 
журналында үткән елнын 
унынчы, бу елнын беренче 
саннарында Мөнир Абдул-
лнннын «Җырланмаган әле 
безнен җыр* һәм f крикi. 
Юнысның «Җыр өмәсе 
үткәрик әле!» мәкаләләре дөнья күрде. 
Алар бүгенге жыр сәнгатендә жырнын 
сыйфаты, сүзенен, шнгыренен тәме 
китүе, гомумән, татар эстрадасындагы 
күп кенә җитешсез якларны журналист 
күзлегеннән бәһалиләр. Ьу хакта сезнен 
фикерегезне дә беләсе иде... 

- Әйе, алар бүгенге бик актуаль проб
леманы күтәрә Конкурслар да бик еш 
уза, җыр сәнгате турында да күп язабыз, 
күп сөйлибез Әмма ләкин нәтиҗәсе 
юк Конкурсларда, кпрадада яш ьграган 
Ai.ip.i.ip тиешле сайлап алу үтми. Зур 
исемнәр ас ii.iii i.i жыр ярышы уткөрөбе i 
икән биредә җырланасы җырларда. 
җырчылар да иләк аша узарга гиеш иш 
\и ii.iiisi Сайлап алу комиссиясендә жыр 
сәнгатендә күпмедер хезмә! күрсатжөн 
кешеләр утыра Еш кып.1 аларнып к^п 
нәрсәгә күз йомулары сизелә. Лауреат
лар лии сәхнәгә күтәрелгән яшьлөрнен 
күңелен дә гөшерөсе килми Үзләренчә 
ГЫр] каннар дисен Оммл .i.i.ipi a 
• шулай ярый*, и ш кон.) mpeai исеме 
бирү. минемчә бик ^к дорес |амә.1 ryic i 
Хәзерге жюри әгъзалары леккеге жюри 
кимөленө якын да килә алмый Әгәр и* 
чын мәгънәсен ю шундый конкурсларны 
ociiui.ip.Liap ик.щ OIHCH шып да уйлап 
инәл фикере» килеп, жюри әгъзада 
рыннан атып башкаручыларына кадәр 
пик iyp галөпчөнлек куярга кирәк Б) 
зур проблема гурында шялы шәхес юр 
- .чп.ш. 14- печ 1Өре К.Ш1. .щ I.I югары 
дәрәҗәдә утырып сөй кий, «рур 

Рафа 1 .п. и олсовнын моими с, шар 
белән генә анлатып булмый вд> -Җыр 

\i.ipim (/кында) 19 • 

ны кырчы, җырчыны жыр к, a 
халык Р и гьясов башкаруында бер генә 
«очсызлы* җыр ла ишетмөссен Ул — үз 
салкынын рухи мирасы асылын куна 
ленә сеңдергән шәхес Классик башкар) 
к> [ьтурасын чин чын tan ка инкчан 
башкару рәвеше беыи яраштырып 
җырларының аһәңен гагыи u баета 
халык моңын җаны-тәне бе 1ӘИ гоеп 
йөрәгенә салып кырлый кисләренен 
ии тирән серләрен югары сәнгатьлелек 
белән гәүдәләндерә бе ie һәр кырын ia 
киңлек иркенлек б) ЕЫП I\ ишлек һәы 
илаһи як1 ылыкка омты \ си к ie 

Ничә буын раяиотынлаучыларны 
гөрбиялөгөн күренекле компоэиторла 
рыбы 1 ӘСӘр ККХ ҺӘМ КаЛКЫбЫ 1 моңнары 
I.I I' Ильясов ипләгән ра дао аша i ын i 

янгырыи хәзер «Татарс i i 
радиокомпаниясенен pa даотапшыр) up 
\е шәте җитәкчесе Гәүфыйкъ i ai ыйтов 
та: «Татар монынын ерак ерш 
барып китүендә, -Яна гасыр* радиосы 
һәм гелевидениесенен ta уңышлы гына 

чи i.i! ки гүен [ә Рафа 11ь и ib и 
язып гуплаган музыкаль бай 1ыкл ip 
ке IM.II и i и' • ип; даре* I эһ и ен бирә 
Рафа i и. И олсовнын кайсы гына я л т 
i врмш ып алсан да, ми i tei п •• 
сафын ia горучы о iyi ке uiai ш 
итөбе i Югары 1.М1ЫК ип шәхес кенә 
^ «не ю башкаларга и 
Гомер бәйрәмегез белән Сезж ихлк 
кот 1ыйбы i кабап ишмас м 

Оаиңса \П 1 Ш , 
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Фикер 

КАШ ЯСЫЙМ ДИП... 

РАШАТ НИЗАМИГА ИКЕ ХАТ 

Хөрмәтле Рашат дус! -Чын мирас журналының быелгы гыйнвар санында 
in *Ул — Яруалиннар иолдыпыгыннан» лигән язмаңны \ кылым да снңа 

тагын бер хат язарга булдым Хәтерендәдер, беренче катны мин «Сәйдәшнең 
соңгы е //./- i-K.i \ан ҮТ тары» №2, 2010 ел) дигән әсәрен не \КҺИаннан сон. үзенә 
генә .тип. бәлки, файдасы тияр дип язган идем Ләкин бу хатым сине гына 
түге i чин ки 1 ] 'Кызым, сина әйтәм, киленем, син тыңла» рәвеше ндәрәк булып 
чыкты Сина. бәлки файдасы инде тимәс тә, чәкин яшьрәк буын язучыларыбыз 
пар бит •• !с Татар әдәбиятында чын тарихи жанрны, шәт. алар тернәкләндереп 
җибәрерләр һәм <~>оск кешеләребез, олы вакыйгаларыбыз турында җитди 
ӨСӘр \әр я lapra алыныр tap Дәресен ••иткәндә, без бүген «тарихи» дип йөрткән 
романнарыбытнын к\бесе асылда -маҗаралы романнар- Әйтемнең беренче 

• 'in 6} lei аның икенче о ICIIIC ЧШЬЛӘрГӘ Һәм башкаларга ца ӘүвәЛС 

беренче катны искә твшериж 

Көрмәл re Рашат дустым' -Сәйдәшнең соңгы елы» дигән кыйссаңны укыгач, 
сиңа xai н всыы килде. 

Үз калкыннын бөек шәхесләре гурында әсәрләр язу — мактаулы һәм шул ук 
вакытта уте хавал iu ни Алай гына ла гугел. бу — үтә хәтәр эш. Бөек шәхесләр. 
Йөрәкләренең i калкЫНЫН бөек Проб Юмаларын сыилыру бел.т берр.н ми алариыи 
әхлакый «тетик биеклекләренә, рухи маякларына да әверелә Бүгенге донья 
Муса A.I in и.• 1'\ ю и,ф Нуриевка Pai ( юняевка Роальд Сәгьдиевка, Нәҗип 
Жиһановка, ( офья Гобейд) i шнага карап, татар халкы турында фикер булдыра 

• мескен миллөп вәкиле булып түгел, ә боек ка |ык вәкиле 
б) ил] яшәргә кирәк! Эпиграфын гурында гага оер мәртәбә уйлан әле — без «мескен 
калыкнын сансыз > i [ары» иыни?! 

Әйе Беек шәхесләр ае вак-төяк житешсеэлеклөрдөн, хәтта хаталардан азат 
гүтел Ләкин шәхескә бөя биргәндә йә анын образын сәнгать чаралары белән 
суреп 1ӘГӨНДӘ j t житешсезлеклөр хәлиткеч 6j ia алмый (Әйтик Насыйринын сукыр 
күәс M l афуринын һем II \\ ш г а й н ы ң аксаклыгы, С Михалковнын тотлыгуы һ.б.) 
Шәхесне бөекпеов күтәрүче гел көч - б ө е к эш Фәкать бөек эшләр, безнең очракта 

IIAL'C язмышында хәлиткеч урын тота. Әйтик, университетларга 
консерваторияләргә нигез салу, иҗат берлекләре, яна газета-журналлар ачу! 
сәнгатьне яна төрләр яна жанрлар белән баету һәм башкалар... 

• • 1 әй (өшевкв к.и ылышлы күп материал кыйгансың һем укучыга 
матур итеп сөй юл чыккансын Әсәрнен формасы ла кызыклы - композиторның 
сонгы чоры кичерешләренә анын гомерен сыйдырырга тырышкансың Ләкин 
әсәр |Ә анын гомеренен кайсы мизгелләре күбрәк урын алган сон'' Сәйдәшне олпат 
композитор иткән олы эшләреме. .,.иэ аны герле гайбәг объекты иткән вак-төяк 
житешсезлекләрме? 

Ә.Еникинең .Гөләндәм туташ хатиресе»идө Сәйдәш нинди'" Кешелеклелек 
(ынлылык һәм җаваплылык үрнәге' 

«шанында мин и Сәйдәшне гайбәт пычрагыннан арындырырга теләп «Сәйдәш 
яры. исемле поэма яздым Син аны беләсеңдер дип уйлыйм Анда Сәйтәш Буада 
бер кызчыкны пианинода уйнарга өйрәтә, аны үзенә гашыйк ИТӘ кы.чыкнын 



җанын, гомергә җитәрлек итеп. матурлык белән сугара, үзе сафлык, намуслылык, 
чын егетлек үрнәгенә әверелә. Бу — минем максатым иле 

Ә синен м а к с а т ы н н ы . Станиславскийча әйтсәк, *сверхзадачанны- чин 
аңламадым булса кирәк. Рашат Акылым картайгандыр, күрәсен. Әллә аңладыммы'1 

Син безне 1950-1960 елларда барлык татар зыялылары - яман. бердәнбер я\шы 
кеше — Сәйдәш булган, дип ышандырырга телисен, ахры Ә яманнарның да 
яманы, синенчә. Нәжип Жиһанов Хәтта Композитор lap сонсын да ул Сәйдәшка 
начар булсын дип төзегән икән ләбаса! («К.У.» №2. 2010. 56 6 ) . « Ин ямьсез-тар-
пычрак бер урамга Сәйдәшен исеме» бирелү лә(на. Хода!)Жиһанов япе икән' Шул 
Н.Жиһановбулмаса. татар мәдәнияте дөньянын иң боек мәдәниятенә әвере чер шк 
бугай 1988 елла Жиһанов үлеп китте һәм барлык татар композиторына Свиридов, 
Шостакович. Хренников. Эшпай булырга юл ачылды Йә. әйт. кайда алар — татар 
'•Эш майлары. Kapa-KapaeBnapu.TapHBepjHeB.iapbi'' Ник Казан консерваториясе бүген 
Ьичыогы Р Еникеевларны. Ф Әхчәтовларны. М Яр\ шиннарны, Р Биляловларны. 
Р Ахияроваларны әзерли алмый? Ник'' Син сүккән «власть башында утыручылар» 
да берничә мәртәбә алмашындылар инде Ник нота ая белмәгән хыр башкаручылар 
(җырчылар түгел) эстрада «йолдызы., булып Пәри? Сәйдәш гурында азганда 
бу сорауларга да җавап кирәк түгелме'1 Татарның рухи ДӨНЬЯСЫ Жиһанов белән 
Сәйдәшне сыйдыра алмаслык шундый гармыни? Татар дөньясын ui) iafl cypei tan, 
син татар зыялыларын рәнҗетмисенме? 

Рашат дустым' Көчле шәхесләргә, чын т а л а т ияләренә шкал итәргә берни вә 
комачаулый алмый: тормә дә (Жәлил. Алябьев), фатирсызлык га (Тукай, Хлебников, 
Клюев), чир дә (Ф Достоевский. Н.Островский Ф Яр) 1тин) сөрел, дә (Хикмәт. 
Исхакый Набоков) сугыш та (Ф Кәрим) Ә н ш н.ш ӘСӘрне халыкка ХКТКВР) вә 
комачаулап була Әмма. минем белүемчә, Салих СөЯ [өшевнен ^ i вшанъ 
генә әсәре дә файдаланылмыйча, дөньяга чыкмыйча калмаган Бу яктай ана ниниегр 
Рәхмәтуллин ла, радиокомитет җитәкчесе дә. театр иректоры Ой Композиторлар 
берлеге рәисе дә. консерватория ректоры да комачаулык кыла алмаган ( өй ЮШ 
музыкасы яңгыраган, әсәрләре нәшер ителгән юбилейлары iyp итеп үткәрелгән 
Шулай булмаса, ул данга ирешә лә .LIM.II.IH б\ n,ip иле 

Кыйссаңда син X Рәхмәтуллин һәм С.Вәлиди җәнү.те С әндәшевне машинага 
утырырга чакырмаганнар, дип я iaci.ni Сәйдәш шуна үпкәләгән Сил, Рашат. 
шушы вак-төякне хәлиткеч вакыйга санап C_.HII евне түбәнсетмисенме? 
М.Садри радиокомитетка Сәйдәш очен (композитор никтер урам а кала) гонорар 
сорал керә дә акчасыз чыта — берничә көн з ЮК Н Жиһанов гонорар л н.ш 6) тан 
икән. Менә бит Жиһанов СөЙдәшепме ничек җәберлә) !) [ИМӨКЧ< 
син Ә Жиһановнын нинди гаебе б а р " Әгәр ы ( әй юшен алданрак кергаи б) ica 
гонорарны аңа бирерләр иле. Жиһанов көтәргә мәҗбүр 6j 1Ыр иде Син I 
баш релакюр ч.нын.та 6yM.Lirepi.iii миме ипмрар iiuipra чакырды Мим берННЧВ 
киңнән соң тына кердем. Фәлән авторга бирем вшбврдек нрТӨГӨ бвНКПШ адым 
кайткач керерсез дип мине борып чыгар аллар Мин кемгә үпка юрга т е ш ten 
Ф.мәм кешегәме бухгалтергамы элде узеыөме? Ьвторнын Жнһановха карата 
ген (енциозльн ы түгелме бу? 

Син Заһидулла Яруллин авызыннан Жиһанов турый ia • югыйн! 
Момы раслаучы документ бармы с о н ' Имеш Ф Яр\ ин ш башына Жиһанов 
җиткән Нигә? Ничек" Фрон1 ган aaai итә адм ы ш '1' flpj шин 
әлеге ганы [маган, формалашып килүче яшь композитор 6) и Ул е шар и ни те п 
казанырга өлгергән күпме язучыны, рәссамны артистны сугышка алып кителер! 
Ф а р т Яруллинга пан 1945 елда ягъни һәлак б\ мчи ике е i уткөч кенә килә 
Н Власов Н Фере.Л Якобсоннар ярдәмендә язы ат бетмәгән Ба мпгны кондициягә 
китерүдә тә Н.Жиһановнын рок- кечкенә гүте ул ук Жнһ) в 
ярдәмендә ана Гукай премиясе бирелә Монысын вбсләсен tahtuyi i 
ппс\ (не әйттер, Яр) * пошар нөсе кн |шчрвтмыймь намуссыз игеп күрсәтмиме 
и к ә н ' , ) ( әп тәшнен Moi.i.i.ipi.ni Казане) буенда ян тыр) тар М Нигьмәтжановнын 
уйдырма мәгълүмач тары? -Мәгълүм сәбәпләр аркась к ^ " 
опера язу] аш. Нинди «MerwiYM» сабәпләр . ч а р ' Влвстышн кысуымы 

http://lim.ii.ih
http://iaci.ni
http://6yM.Lirepi.iii


i Л |ашнен шәхси сыйфатларымы? Сәйдәшне 
• гырышучы •палставной* берәр агент-ма tap » [урым и авыз суы корыту 

ү юна • • 
Кыйссаңнан күренгәнчә Сәйдәш сәгатен югалткалыл Ганыш булмаган яшь 

шагыйрьгә иярен .iHi.ni беренче гонорарына композитор сыра эчеп йөри. Ул 
караклар белән коньяк »чә Сш.ышмси хатыны артист И Гафуровны лап.M.IK.II.I 
иреннән ни өчендер өстенрәк күрә Кыйсса авторы моны берничек гө аңлатмый 
Болар һәм тунын ише нәрсәләр, булган кал булсалар да, Сәйдәшне кайсы яктан 
ача1 Әллә бо tap авторнын \п ашмыйча я пан опус шрымы? 

Мондый сора) нцжы, Рашат дустым, мин дистәләп дәвам итә алам. ләкин 
гукталаы чөнки син ипле минем ^ |емв tHmc әсәремнең җитешсез якларын гына 
күрәсең'*» — дип. хаклы рәвештә әйтә аласын Ләкин әсәрендә болардан житдирәк 
хитеикезлеклар лә бар Син тагы бер мәртәбә Сәйдәшнең диалогларына игътибар 
in .< к i i ни гурында СӨЙЛӘШӘ? Вак-төяк тормыш мәшәкатьләре генә бит. Күбрәк 
- орлан] Мин синен кыйссаңда композиторның бер генә тирән фикерен дә 

и м Сөйләген катрәләре — сакаллы анекдотлар, зарлану шыншу, гыйнак 
6j ii.iii күренергә гырышу, министрларны хурлау Ул ни сәнгать турында, ни 
м\ tuk.i гурында ни яшәеш турында, җәелеп китеп, фәлсәфә кормый, уйланмый. 
оппонет шры бс :ән бәхәсләшми Ин мөһиме — әсәр барышында композитор 
бернинди конкреп MA.и .ше бе 1вн дә шөгыльләнми, бернинди киртә лә ватмый 
беркемне |в коткармый беркемне җиңми, кыерсытыла да кыерсытыла гына. Шуның 
, " к н ю t '-и | ктыяр киче б) шаган, юрмыш агымына чалкан ятып. агым кан 
гартея шунда гулкын кая какса шул яххя агын барган бер мәхлукны хәтерләтә. 
Чын in: i.i I ..м юш синен сурәтләвендә, мескен илнең сансыз баласы Мескен 
бе 1..П беркем а горур юнмый мескенне кызганалар гына! 

ә< Сай [әшевнен пенха югик портреты гөгөл түгел. Анын хисләр гаммасы 
iap i-in\ i ж үпкә (әү юн һәм с raj пи гына гыйбарә! Композиторны ижат ләззәте 

..и пълөрда cypei «pre кирәктер, минемчә Ә синен әдәби осталыгын 
мои I иик җитә l әй юшевнен гятар музыкасына керткән яңалыгы «Совет Армиясе 

i .11баи калык жырьт «Әдрөн цингеэв итүдә цө гүгел 
( l ' i i i ' i iu i . I.II.IJI м\ (ыка.н. ie:upi,in iy.n.ipa япан олпат шәхес' К Тиичурин 

Килешәсенме? Киленкәй, пикапы IIIVH.II.M шеи сүрәгләмәлеп'' 
Әллә бөек оештыручы бөекижатчы гЗөек җәмәгать эшгегаесе Н.Җнһановка пычрак 

уйладыңмы? 
i ггар И) 1ыкаль геатры гернөклөнел китә алмады - аны татар мәдәни 

юньясында мәгърур гулкын булып күтәрелгән гагы да дәрәҗәлерәк саналган 
опера һәм балет с вте арткы плангарак пвреп куйды Музыкаль театр тарафдары 

атры тарафдары Жиһанов. Менә сина бу ике боек 
шәхес ip.i4.in in м аерма һәм иҗади конфликтный нигезе Бу идея-фикерне мин 

п Бүләк итәм Бу-феннн-гамаликонференшмлер »ңа диссертацияләр 
.ем к ы һем проб юмасы Ь> конф шкпа көнләшү, даң бүлешү кебек нәрсә гәргәурын 

ю к Л м һ ' к ' 1 " и ' га" ' " Яруллиннан йә башка татар композиторларыннан 
Pi " " 1 ' " и | | | п [әнигезюк чөнки у л - илкүләм билгеле кеше, ул властьта 

а н ь ж ' к " : ' в Р е " J ""л- Европада янгырыи. ул илкүләм комитет lap ,.i 
и И) pea i һәм барысы ла хаклы рәвештә' Чөнки Н Жиһанов - щү |әтн 

ан 1ы югары к. [ьтуралы һәм бе юмле кнн карашлы гырыншыкта гиндөше булмаган 
Мәрхүм 1юмпозитор Фасил Әхмэтов. сокланып. «Мин Жиһаж,т„,п, бар ,ык 
(ЯЗ) гүгел күчереп чыгып та бетерә алмас идем'- - дип әйтә иде 

Гатар е,п кына үзеннән алдынгырак, булдыклырак, көчлерәк гал; ырак 

! £ 2 2 ? 2 ? ? £ 2 Я Г 2 ? ^ *ҷ ~ * - бешен J L х\р патыбыз, хәтта - фажлгабед Син 
шул хурлыклы сыйфатны икс тарихи шәхес 

и ш хәлиткеч иенасәбәтка әвереллерчәкче буласын \и һай' 
Гаши бер сора) син кыйссаңны ксч укысын диеп яшын? Әгәр дә биетте 

к> , ] - 1 " * " » • Е"Р°па Сәйдәшне белсен, танысын, анын боек L P ,ы n р 
.с,м.,н,а,ын,«.т баскычка күтәрсен, дип „тан булсан. китап „ген Г,асн,р,., , , • м 

ШУШЫ хаты.,, ,, „ п „ „ „ . , р и, әле Рашат дус Отбәттә. беренче кат укыганда, хат синҷ 

http://iHi.ni
http://ip.i4.in


ачуЫННЬ чыгарьф әмма икенче тапкыр укырга көч тапсан. ул сина күзелдерегеннән 
арынырга һәм алтын кысалы «мурано* пыяласы куелган европа күзлеге кияргә ярләм 
итәр Син мона лаек. чөнки син — билгеле язучы, тырыш кеше 

Уңышлар ҺӘМ саулык теләп, Ренат ХАРИС 
27 февраль 2010 ei 

Ә хәзер «Ул - Яруллиннар иолдыхтыгыннан» дигән язма турында берничә 
фикер Дәресен генә әйткәндә. Рашат, беренче хаттагы фикерләр бу әсәренә лә 
тулаем туры килә. Син үзгәрмәгәнсен. Монда да ваклангансын. кемнәргәдер нахак 
гаеп таккансың., пычрак ташлагансын. түбәнсеткәнсең Ә Фәрит Ярузлин. Салих 
Сәйдәшев кебек үк. дәлилсез, бармак имеп ясалган «яклауларга* мохтаж гүте i 

Син Олжас Сөләймановның «Я возвышаю степь, не принижач гор Игөя 
сүзләрен беләсеңдер Фәрит Яруллинны «зурдин-зур. актин-ак» итеп күрсәтер өчен. 
син бу әсәрендә лә иске һәм примитив алым куллангансын Композитор в р берлеген 
ВКП(б) өлкә комитетын, адарнын Боек Ватан сугышы чоринлагы жигәкчелеген 
пычратырга, бүгенге опера һәм балет театрын түбәнсетергә маташкансың Дөрес. 
Оер яңалык бар: бу әсәреннен топ герое - «бронь», ягъни илнең тулы канлы II.II 
тормышын тәэмин итү очен ип кирәкле белгечләрне -личеләрне, фән. сәнгать. 
мәгариф хечмәткәрләрен фронтка китүдән вакытлыча азат итә горПШ документ 
Үз теләкләре белән сугышка китәргә теләгән кайбер кешеләргә •6ронь»НЫ хәтта 
мәжбүри биргәннәр, мәсәлән, жырчы Рәшит Ваһаповка Синен бөтен игътибарын 
Фәрит Яруллинга түгел, ә әнә шул документка юнәлгән, зиһенеңне ш\ i к i 
Бу «фәнни-популяр» язман да миндә бик күп тискәре сораулар гудырды 

Бөек Ватан сугышы башлану белән. Ф Яруллинга гына түгел СССРнын бик 
куп күренекле сәнгать әһелләренә шинель кидерәләр һәм «күрәләтә сугышка 
жибәрәләр» Алар арасында ипле шактый ганы гырга а ггергөи комла штор i ip 1аһи I 
Хәбибуллин һәм Хөснулла Вәлиуллин да бар. Алар иеш калган •• ФорИ1 Яр) пин 
кызганыч ки, һәлак булган «Кемне — кешеләрнеме, әллөсистем шы сугашнынү 1ен 
гаепләргәме?» («Чын мирас» № 1 . 2014. U2 б.) дигән риторик copaj куясын Болай 
нтеп, син XХәбибуллин һәм Х.Вәлиуллиннын исән к.\л\ iapi.1 очен кемгә решал 
әйтергә — кешеләргәме, системагамы, сугышның үзенәме' шып (бсурд сорауга 
урып калдырасын түгелме9 Ә. синеңчә, кем гаепле һәм ни очен'' М >ы ища Р В1 
бу сорауга төпле жавап юк. ә гел төбендә — Композиторлар сокчы ю л Н 
ягъни Нәжип Җиһанов Син "бронь- чакында «Истәлекче tap to i (өн сей [Әвенчә 
Фәритне яки «онытканнар» яки исем юктөн гөшереп калдырганнар яки апа игән 
броньны кулына вакытында бирем о иермәгәннәр». — дисең Беренче |..н исемсез 
истәлекче юр гел [ән сөялә] эрсә, Рашат, гайбө1 шш атала Ә i ябвп юкуыет 
һәм дәлил була алмый Бигрәк тә - кеше үтерүдә' (- яшь галантны 
битарафлык күрсәтүчеләр гатар Моцартын утерде* И* б.) Икенчедән нәзер 
ботен архивлар ачык. о «бронь» исемлекләре ябык докумеш ryiei ( ни әсәренә 
ли i in караган б) ic өманыннын өчесен дә ачыклый хи и юн оны .каннармы 
исемлектән сызганнармы биреп әлгермөганнврме?! In copaj lapra «авагп 
сип аларны кемн( iep i 1еплөү, кемгәдер шик ташлау, еларга kip и i көфрөз i\ Qjpj 
коралына әверелдергәнсен шикелле ;> кемнәргә? t u n Ф а р т Hpj итин сугышка 
уз гелөге белән к и п е [игән фараз бар исен һәм - япь чип. гаиләсен л һай 
ш е и кына гашлап китәр т е м е икән ул? Бу буталчыклыкта гатарн] 
ву< гүрөлөренен ia роль уйнавы бик ихтимал» (114 б i дигән шик гашлыйсын? 
Моны ничек шларга? Ф.Яруллинда патрио! 1ык кисе б) и ш ш 
Кайгыртуны бар нәрсәдән о ч е н күргән шкурник, ишме" •) -\ и 1рНЫ СӨЙ 
гүрөлөренен» б) »штә ни катнашлары бар? ФЛруллин сугышка үж ге 
(шли хәбәр 11ратк ipMi i 'Әгер ю щ певн шмөк и ц>Ф яРч i н 
имам тюкландык позициясен ой. н композиторыбыз һөйкаленен 
ныгыткан Рөхмө! шврга.Әсин Рашал Фарит Яруллинны һәйкәл итеп күтәрергә 
гелөп иш б) очракта салып таптыйсын түгелме? 

http://ii.ii


Бераз пош рус Һвм Масжв) тоавсына да тукта алыйк әле - >чү челек Cv.1,111 i\c 
ое» (1166.) • Мәсквү аланчасыннан бу эшчән-батыр галыкта n-.mipm. —Р.Х.) 

астыртын иөнвсвбач - (115 б i «Мвскөү сәясәтчеләрендә безне гатарны аклаучы 
күренми - (1 гг>» армиясе белән дошман ягына күчкән генерал Власовны «чист 1190» 
•шаосыэывж) (1156.)жебшс«ачышларын», һшюг.сннеяүэенвбатырлык каһарманлык 
булып гоела буяса кирәк Ә чынында болар — урынсыэга вйпдгвн, ФЯр\ лингв 
һәм ана багышланган язчана һич кагылышы булмаган «паразит* сүзләр ГСНӨ I ип 
форсаттан файдаланып, татарны күтәрергә теләп. гомумән русларны, гомумән МбСКВүне 
түбәнсетергә маташасын, укучылырында аларга картта. СССРга. гарихка карага нәфрәг 
чпсе \ ятырга телисен кебек Моннан кемгә һәм нинди файда?! Ул нәфрәт хисе белән мин 
MHiin.tpid тиеш'1 «Безазе һаман да солдатлар түгел, коллар хазендәрәк». дип. Тукайнын 

Гогса москдЦ 1әр якан » (117 б.) шигырен дә үз контекстына яраклаштырып безне 
кая чакырасың" Ә менә гетар калкыш Ьам Татарстанга берәр афәт чакырып китерүен 
мим ки п Ходай сакласын Минемчә безгә башка мппәгзәрне гүгел. ә үз гагарыбы tn 1,1 
аяусы i гәнкыйгь утына гчларга кирәк Ләкин илеңне, халкыңны, тарихыңны белеп һәм 

яратып— Гоголь. Тукай. Салтыков-Щедрин. Шакир Мөхәммәдов кебек! Ләкин i дак 
ыргытмыйча, гөкреж «чрөтмнчв 

Аннары ФЯр\11инны да бит композитор итеп Мәскәү консерваториясе 
гербия in балетный язылып бетмәгән музыкасын рус музыкантлары спектакльдә 
фай шакырлык хазгә китерә. «Шүрәле» балеты ла Ленинград театрында lv.SU елла 
куе И.1Ч м.ш.1 i.iii .1.1.1 һем ИСӘН чагында Казанда да бик rap 1 шрәдә генә билгеле 
ипи. нузыкаш и п арада Фәрит Яруллин лигән билгеле композиторга әверелә. 
Бүген ля ш> 1 >к кв 1 фәкать ian послы театрларның уңышлы спектакльләре генә 
юньяхү юн яңгыраш ала Димәк беэгеуз геатрларыбыэны шлыкара югарылыкка 
к\ 1..|Ч'|ч.1 кирәк Ьүк-н •• ипле -урыслашып- бемя пам» дип сип буярга м, m 
(N2 б ) Муса Жәлил исемендәге Казан опера һәм балет театры — Россиянен 
I вропада нн би ие и өч геатрынын берсе. Ә син аны. дөнья музыка сәнгатен яхшы 
белмагон курналистларга ияреп, «татарлаштырырга- хыялланасын булса кирвк 

бербетен опера сәнгате инде күптән «итальянлашкаң». «немецлашкан» 
франц) таштан», «урыслашкан», чөнки парлык гватрлар репертуары - нигезендә 

итальяннар Верди Лмнкавалло, Пуччини. Россини, немецлар Моцарт, Вагнер 
Глюк Штраус французлар Гуно Line Дебюсси руслар Чайковский I шика 
Бородин Мусоргский, Ричскин Корсаков. Рахманинов әсәрләре Геатр 
җитәкче кченен ы гагар комн.шпорларының да. минем дә опера, балет сәнгатең 
бик «татарлапггырасъ1быз» кила әмма монын өчен дөньякүләм ы р л ш л м м һәм 
барлык калыкларга и шэыклыб) тон ин юыры м е ш к һәм әхлакый .адәиләрю 

ире алыр 1ык әсәрләр iy )ырга кирәк М Жәлил исемендәге театрны ЭЧТӘН 
Ы [гвнкешеб) мрак айтәм геатр шул юнәлеште җитди )ш алып бара Анынкайбер 
уңышларын ип.к- Россия генә гүге i Европа лл ганый 

Мине Раш.п синен Бөек Kai.ni сушшына булган мөнәсәбәтен аптырашта 
калдырды -> тарының ачы язмышыннан чыгып, -Боек.- дип аталган Ватан 
сугышына янача караш ташларга да вакыт җитте...» дигәнсең Мин ул инача 
k ' 1 f W 1 язмаңнан .хзәпкаралым ләкин таба алмадым Әллә « икс ил арасын ,.„ы 
сугыш халкыбызның галантлы һәм эшчән улларын үтерү мәйданы да булды» 
(11 б.) шгән фикерең -яна» карашмы^ Әллә дөньяны каплап алган сугы ы ике 
ил арасында гына б) „ай лип әйтү, әллә «бөек. сүзен куштырнакларга алып ул 
сугышның әһәчиятенә шик белдерү янадыкмы- «200дән арзык I ероиларыбь,, бар 
.пн, мак,анырк,. горурланырга ярата идек... бу очракта да ял.ан пи,ерпамипп., иим 
П а | М ' , H ^ P V кыен түгел», дигәнсен Шушымы сузышка янача карат" «Нәрсә 
сугыш ләһәннәченә китеп барган татар кавемнәре бу сузышларда гатар халкы 
мәнфәгатьләрен яклап көрәштеме әллә"» дигән җемлөн(117б . чәсьәзә.ә и 
ачыклык кертә кертүен Татар егетләре, синеңчә, ил өстенә ки ,гөн фа ис к 
афәткә каршы көрәшүдән баш тартырга тиеш илеме' . А б ы е м « Д , , с 

аерго ип сынаганда, Россия күгендә иным үлде Милләт фаилас ;, % 1Ы , , . , 
6) та юр ук шзганмас та идем» (117 б ). дип я п а н с п , Опкч, -сиерчи ,ач п П ек 
тагарпәрвәр булып танытырга теләү булса клрәк. ләкин бу ю г а р ы л ы к к а ^ к 
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син Россияне, русны. Мәскәүне. Бөек Ватан сугышын түбәнсетүлә генә күрәсен 
Бик хәтәр юл бит бу. Рашат Мияссарович 

Язмана эпиграф итеп «Туплар сөйләшкәндә, музалар тик тора- лигән мәкаль 
куйгансың Шәп мәкаль, ләкин бу очракта урынсыз Шушы язчаңда ук син уэенә 
үзен каршы килгәнсен — Ф.Яруллин «блиндаж өчен киселгән агач төпләрендә (анда 
— җыр пластинкасындагы эзләрне хәтерләткән божралар) барчакларын биетеп, 
"көй- чыгара» (113 6 ) . дип. иронияле елмаю гына уята торган эпизод китергәнсең 
Ләкин композиторның сугыш вакытында ижат иткән әсәрләрен атамагансың 
Кайда сон алар? Адарны күрсәтеп, ник безне куандырчыисын'' Ә М Жәлилнен. 
Ф Кәримнең. М Кәримнең А Твардовскиинын. Я Ухсайнын. X Мөжәинен Һәм 
башка бик күп фронтовик ятучыларнын музалары йокламаган — т>п тавышларын 
бастырып, «Моабит дәфтәрләре» туган. Ф Кәрим, автомат прикладына блокнот 
куен 150 шигырь. 8 поэма. 2 повесть. 1 пьеса ижат иткән. Твардовский 'Пасм i it и 
Теркин»ны язган Ә син. Ф Яруллинны уңайсыз хәлгә куеп. пластинка сырларын 
хәтерләткән төпләрдә бармакларын биетеп, анардан «көй» чыгартасын 

Ә хәзер синен ике әсәрен буена сузылган Нәжип Жиһанов темасына тукталыйк 
Дөрес, син бу язмаңда Нәжип Жиһановны бер мәртәбә дә исемләп атамагансың. 
минем беренче хатымны, мөгаен, у к ы г а н с ы ң д ы р Л ә к и н аны яманларга 
курыккансың, чөнки синен гаепләвен Н Жиһановка берничек тә йокмый, ә мен.* 
имнрекка (исемсезгә) ябыша ала. Аның Ф Яруллинга күрсәткән ярдәме гурында 
— ләм-мим. Бу турыда мин сина беренче хатымда язган идем ипле ӨСТӘП шуны 
әйтә алам «Шүрәле» балетына музыка язуны матди яктан тәэмин итәр өчен. 
Татарстан Композиторлар союзы (рәисе — Н.Жиһанов) СССР музыка фондыннан 
ФЛруллинга 1500 сум акча алып бирә һәм композитор >шен [ввам ите Балл 
музыкасы клавирына күпме.iep үмәрешләр кертеп, әсәрне н партитурасын язган 
аны спектакль либреттосына яраклаштырган — Фере бе юн Власов гора G ipa гатар 
композиторының автордашлары булырга исәплиләр балетный исемен «Али батыр* 
дип үзгәртелер Берничә ел корәш бара: бер якта — Фере белән Власов ә каршы 
якта — театр Гатарстан Композиторлар союзы (Н Жиһанов) Казан консерваториясе 
(ректоры - Н Жиһанов» Ахыр чиктә Ярул ]\и\ Я1 ы жинә гым 1]Цр,> ie- \ i исемен 
һәм авторын саклап кала Син боларны беләсең бит. Ә нигә язмыйсын? И и м 
син укучыңда, шул исәптән миндә дә, татар халкынын горур м-л ы б) пай Нәжип 
Жиһановка карата нәфрәт уятыр] i гырышасын? 1ыялы, горур, чын мн 11 
кеше а я (учы бигрәк га, һәр сәләтле милләттәшен талант дөражасена олы i ишнтны 
бөеклеккә таба. иң бөекләрне пьедесталга күтәрергә тырышыр! i mem isoaca 
Кызганыч ки син ике очракта аа каш ясыйм дип, к̂ , * 4i.iiapiaiki.in кебек 

Ике әсәренә дә хас тагын бер сыйфат - документальлек юк (әрәмәсендә аз 
барлык материалларын \iain\iai .ш\л бик к\\\ [әргә пиле мныш buck 
[урында я пан i а архив документ ларына ianm м н бареНЧС I талӘП 9 СИН бик еш 
р е м и л т процессы кебек үтә жш ш нәрсә юрне аө«якынчв ч еллыйсын» (118 6 ) 
һәм персонажыңны үзен ов си (мәстән уңайсыз көлгә калдырасын Бүгенге i п ip 
язучысы, гомумән, архивларга керергә яратмый Архивта вакыт врөм кш 
бармактан суырь ә беркем дә аңламаган бе мәген noiepiik.ua чумы 
жен п ә р и iep сихерче :өр гурынд i бер грамм н иҗтимагый ждввл алдык галәп нтмм 
горган берәр нөрс мәлләп-п й < ина гына гүгел беэнен барыбы in т Щ > 
исәптән .1 (әби гөнкыйтькв лә. җил [илөнергө профессионал [ашырга вакьп 

,) iera мен улар Ралли Мияссарович! i ина сәлам»] юк ижатыида уныш во 
га юл кал ш 
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Миллият 

ТАТАРСТАНЫМ — ИДЕЛ-ЙОРТЫМ! 

Газаплы уяну 
I• щ щдйЯ|цвд)'а

| ^^т ай л ^ ' гасыр уртасында бәйсезлеген югалтканнан 
• сонгы еллар татар халкы өчен газаплы хыяллар, 
I әрнү.те өметләр дәвере булды Гасырлар дәка\ м 
I дәүләтчелеген торгызу теләген ин татлы кыллы men 
Н саклап килле Әлбәттә монъгн нигс ten лә гелен ишен 
• гореф-гадәтләрен, димәк, халык буларак үзен сакла) 

I i .—•— I рухы ята иде Үз дәүләтчелеген торгызу, башка халыклар 
Щ белән тигез хокукка ирешү теләге хадкыбы > күңелендә 

һәрвакыт ышаныч бөреләре булып ншәп килде һәм 
I " «̂  тчәртеп корунын беренче шифалы җилләре исү белән 

үк ышанычлы шытымнарын бирде Шунысын шөятел 
кит, бик урынлы булыр: халык хәрәкәте беренчелөрдөн 
б\ inn өч Багтынкби- илләрен.!.» башланган булса |пу д 

u ук вакытча laupcian 1,1 татар калкы арасында Гатар 
нлшч.аын чәпәкәте барлыкка килле Татар ижнпкикш 

үэәгенен регион ип сешмасы беренчегюрдөн булып Гүбән Камала оекны һәм рәсми 
рөвештв рас ган ш 

Кулларебезнен «егерендәдер 1988 елнын сентябрендә Техника потчының 
мае 18лына Өер ГӨркем ГЫНТЬКЫЗ Жаннар жыс I.H.I Аларнын ачыш. .шып 
1 " " '"'" итебез бетә. телебез бетә. милләтебез бетү алд а юра 
"" '"''"" | ч " и "әревдер зшли башларга кирәк Гчгг ли Ьикер яры п I 
" " Ә м т " '"" " I " ' ' K " ' W K икәнен, нәрсәдән башларга икәнен ачыклау авыр и к 
Шушы ниш lepra кирәк лнгән сорау коннән-көн күпләрнен күңелен били баш га ш 
ж ы е 1фикералыш) lap гаимп уәрәкәтнен башлангычы булып китте Барыбызнын 
IJ " '"' ' ' ФМИР 1"Р чуарлыгы үген нык сиздерде Хәпа кайбер 
иптәшләрнен хәрәкәттән читләшүенә һәм үз төркемнәрен оештыруына китерде 
е)мма ысү I lap герле б) ica ла. теләкләр бер булгач, барыг. ын I ч,ш ш 
уртак наксатыбызга юнәлде һәм ахырда хәрәкәтебезнен бердәм |еге саклт ., i п., 

1 .каре чәй оеоггыи жыелышынла Татар ижтимагый узагснен төп юнә ки, |әре 
J ҷ " 4 « этелер билгеләнде I Респубдикабызнын статусын күтәрү 2 Кама 

гатар атом мектр станциясен төзетмәү һәм республикада экезлогия 
;"' " J M p i J ' '"•""" W " ' " ' " " линебезне телебезне, рухи д, ябышы 

ныч халәтеннә» коткар) һәм гатар халкын милли буларак саклап ка гу 
• СӘЯ1 |- к, I |ектән караганда ин мөһим проблема булып халкыбы , өчен 

[Т"""'"-'" U^LTҷ ч и и г о р а и д е Ч в"к" б > ю л - ҷҷр «ин, ш 
купчий хыялы, Октябрь чорыннан сон әрнүле алдануы һәм бик күн сәяси 
корбаннар биргән юды Мулланур Вахитов. Мнреәег Солташалиев һәм аланны" 
күгшенлагәи прафдарлары - тушы , „ , е „„„,,„ корбаннары алврньш 

Республикабызның статусын күтәрү 
Ia6,ni,,« ки , „„ркп кор) е ,.,ары баш.ташач га, беренче бурычыбы, бү ...п 

'***£Ш*ШИ - И күтәрү тора иле Шушы максат ч и , ' 
«ыю ,,„„.,„,,,„ Б, гаиләләргә һәм хезмәт коллективларына үгет, , 
күныенләгәи халы, «ыйгаи митинг,ар оештырылды Шәһәр б с н , : 
иөрты а ш мәйданында „м галар буенча Т.„.,р „ ж , „ ш „ „ „ " „ , 



яшьләр оешмасы әгъзаларыннан оештырылган даими штаб эшләде. Сәяси көрәш 
шулкадәр кискенләште ки. халкыбьпнын кайбер фидакарь уллары һәм кызлары 
ачлык игълан иттеләр Монарчы безнен тормышта күрелмәгән шушы алымга барган 
Раиф Сабиржан. Энже Хажпева. Якуб Төхфәтулла һәм Рәшит Фәйзрахман кебек 
милләттәшләребезгә без соклану хисләребезне һәм рәхмәтебезне белдерәС. 
үзләренең, тәвәккәл адымнары белән битараф күңелләрне дә сәясәткә жәлеп итеп 
күплөрнен фикерен статусыбызны күтәрүгә юнәлтә аллы Татар иҗтимагый үзәге 
әгъзалары башлап җибәргән изге эш милли хисләре сакланган ватандашларыбыз 
арасына үтеп керде һәм теләктәшлек тапты, үзенә дәвамчылар өстәде һәм нәтижәтә 
шәһәребездә генә лә 50 ченләп имза җыелды 

Шунысын да әйтеп китү артык булмас Татар ижтимагыи үзәге әгъзалары 
таләбе белән статусны күтәрү мәсьәләсе Түбән Кача шәһәр Советы сессиясендә 
һәм партия пленумында да каралды һәм әлеге мәсьәләдә >наи карар каб) i ителде 
Бу Татарстан коммунистлары оешмаларының статусны күтәрү буенча каб] i иткән 
бердәнбер карар иде. Куанычлы ки. безнең бу омтылыш демократик рухтагы башка 
in i lei вәкилләре: рус. чуваш, башкорт, чари. удмурт, украин Һ.6 арасын.м (В iyp 

теләктәшлек тапты 
Сәяси көрәш көннән көн кыш барды Ул Түбән Кама. Чаллы, Алабуга Ә пяап 

мәйданнарын үтеп. башкалабыз Казаннын Азат тык мәйданына барып житте 
Республикабызның дәүләт статусы турында Декларация кабул и ң киңнәре сәяси 
көрөшнен кульминациясенә әверелде Бу көннәрдә Азатлык мәйданында t t С 1'нын 
кайсы гына төбәкләреннән татар вәкилләрен очратмадык Аларнын таләбе бер ите 
Татарстанга дәүләт мөстәкыйльлеге статусы A iai II-IK мәйданым iai ы көрәшче ыр 
сафына Чаллы. Түбән Кама төбәкләреннән фидакарь көрәшчеләрнең дәррәү КИ к и 
керүләре, аларнын тәвәккәллеге Казан халкында соклану гудырДЫ көрәш р\\ы һәм 
жинәчәгебезгә ныклы ышаныч уятты Аза! гык мәйданы гөр ю к Ул чын кип 1ЫК 
өчен көрәш кырына әверелде. Анда даими митинг барды, дин әһелләре я гучы lap 
галимнәр, артистлар, берсен-берсе алыштырып ялкын ш нотыклар готты көрәшкә 
чакыр м>! хокук таләпләре куйды. 

Бу онытылмас көннәрнең бер мизгелен күз алдыннан үткәрик Бер гөркем 
«Бүленмәс империя» тарафдарлары Клан ял паркы каршында митин] үткәрел 
Татарстанның Казан губернасы гына булып калуын галәп итеп Д и м и к 
мәйданына килен керде Милли хисләребезне болай мыскы I итү мәйданга асые пан 
миллөттәшлөребезнен күнелендө нөфрөп уятты Бер гөркем ичындаЯ erei гаребез 
аларгв канма каршы баечы Шунын белен карагруһчыларнын гуэын) [арына чиш 
куе i ш Б) гввөккал в [ымны ясаучы егетләр алдында шәһәрләшебез көрвип ебез 
якын пустыбы i Мамадыш районы (ПИКИ чишмәсе явы ш егете Әнәс 1 
улы Шөмсетдинов булганлыгын без горур пшып искә влабы i 

Ниһаять, 1990 елнын 30 августында Татарстан Югары ( оветы \ «енен сеа 
Татарстаннын дәүләт мөстәкыйльлеге гурында Декларация кабул име Гатар 
иҗтимагый хөрөкәтенен шуннан сонты паплары реелублихабызнын мөстәкыйльлеген 
awiayi i һәм ныгытуга юнәл iepe me Татарстаннын \ i Прези ICHM.IH i Л i ij Poo ия 
Прези Кимын сайлау ни баш i;ipi\ мүл.п скпүеыбьини би.пе ыу б\енч.1 бо 
реферем 1\М1.ш \iK.ip> 1ь»м синусыбызны беркеТКӘН яна К0НС1ИГГуцИЯб< ,.. 
паплары һәм дә шушы юнәлешләрдә унаД нөтижалөргв иреип. шкыбыздан 

бердәмлек максатларыбызга пирс ггән [ек көрәшче 1вреб< 
пие Әгәр шушы iyp >шлөрдө халкыбыз унай нөтижалөргв ирешкән икән безнен 
таләпләребез гадел, көрәш юлыбыз дөрес ки ючәкка ышанычыбы i нигезле 

һичберебеэ генв ю шик [өнмөскв гиеш гатар халкынын \ i мөствкыЯ 
горгызылыр [өнышын башка цивилизацияле юулөтлөре, халыклары • 
[ n.ipci ш 1..ү[.нс 1 n.ipxLiKM )*нсн меклыурынын лыр Монынөчен 
rei өрсә галәп ителә милли хәрөкәтебезнен уянуы һәм анын милли горурлыкка 
әверелүе Горур халык бервакытта и кол булмый һәм ул гарихн 
сынауларын уңышлы үтеп мен еллардан сон т ү з юүлөтен тор 

хакыйкать монын безнен әчеп ин ышанычлы |әлн ie 6j nun яһ\ төрн 
ел иш сон ы ^ төрәнен щ iei 1Өрен горгы i) 1ары 



Республикада экология проблемалары 

Мвскв\ нмпериячел даирәләре башка регионнарның мәнфәгате белән беркайчан га 
исәпләшмәде Пжпублшоюьгзныннәкь уртасында, iyp промышленность пре [прнятиелөре 
урнашкан районда проектсыз mu.es. ышанычсыз җир катламына ЕӘҺШӨТ ю атом лекгр 
станциясен урнаштыру — шул иктал сәясәтенен ачык дәлиле Б\ башбаштаклык 
Татарстанда яшәүче куплөрнен күңеленә шөбһә сазлы һәм iyp каршылык хәрәкәте 
оешуга сәбәпче булды Әлеге мөһим эшне Татар иҗтимагый уэәге әгъзалары башлап 
җибәрде һәм җитәкләде Иң беренче адымнардан буларак, АЭС җитәкчеләре белән 
әңгамө оештырылды Күпме генә яшерергә теләсәләр (ә -V К нын 1Х>\сәтсез төзелүен. 
куркыныч 6\ [уын һәм ышанычсыз җир катламына утыртылуын инкарь итә ашадылар 
АЭС директоры Антоновнын «Куркынычсызлыкны мин гагзантиялим!» — дигән сүзләре 
үк бер җавапсызлык үрнәге иде Ш\шы гуып килә торган афәт күпләрнең, нинди 
милләттән б) гуыва карамастан, АЭСка каршы туплануына китерде 

Шәһәребез тарихында янатык булган зур-зур митинглар үткәреп кискен 
резолюцияләр каб) i ителде ГИҮ әгъзалары, башка регионнар белән берләшеп, 
АЭС төзүне туктатуны тазәп итеп им m a p жыюны оештырды. Аллан килешенеп, 
Ка 1ан Уфа Гүбәи Кама Чаллы шәһәр [әреннән АЭСка каршы марш оештырылды. 
Маршта катнашучылар Түбән камала һәм Кама Аланында хатык күңеленә үтеп 
керердәй митиш tap \ гкәрде һәм пикетлар oeun up n.i 

Б> эштә бигрәк тә зур хезмәт куючылардан шәһәребез кешеләре Роберт 
Гыйззәл шин Или 1 Махиянов, Юрий Аносов, Вами Биктаһнров, Рифкать Гөраев, 
Казан Финны Альберт Гариповб) мы Әйтергә кирәк, АЭС төзелешенең Татарстан 
халкына карата хыянәтчел икәнен фаш итүдә Казан университетының кайбер 
галимнәре юфн ш а р ь ни ли юде Алар фәнни дәлилләр белен халыкта гөзелешкө 
кискен каршылык гудыруга ифрат тур өлеш кертте. 

\ К ка каршы көчларненбер leutye, аның кий халык массаларында теләктәшлек 
габуы империяче i гаирө 1әрне дә халык мәнфәгате белән исәп [әшергө мөжбүритте 
Һәм ниһаять \ К геэе юше гутстатылды Г»> гур жинү булды Шушы хәрөкөтнен 
ГӨЭСНре нәтижасендв гомумән Швһврдәһәм промышленность предприятиеләрен ы 
исологня мәсьәләләренә игътибар сизелерлек артты Әмма әле 6j линен башы 
гына һич гә онытырга ярамый безнен «көн суыбыз, сулаган һавабыз, ашаган 

рыбыз шеш 1с галәплвргө җавап бирми Аларга игътибарны арттыру 
- безнең уртак бурычыбы i 

Татар халкын милләт буларак саклап калу 

460 е i имамында ко ошж каһәр юренен бөтен ачысын гатып, шөкер Ходайга 
күп югалтулар белән булса и щиебезне ю телебезне да гореф-гадәтләребезне 
Ю ми i lei 6j гараж халкыбызны да саклап кала алдык. Бу изге юлла фидакарь 

иче ип шрыбы 1 Кп I Шәриф I абденнасыйр Курсави Мөхәммәдьяр, Шиһабетдин 
Мәрҗани Хөсәен Фәсзханов Габдерөхим Утыз Имәни. Габделжаббар КандалыЙ, 
Каюм Насыири. Галимҗан Баруди Рн та Фәхретдин. Габдулла һәм Гобәйдулла Буби, 
Зыя Кам.ни \.ч ата ГаС Муса Бигиев, Садри Максуди, Гаяз Исхакый һәм 
башка м\ иш имлыларыбызнын халкыбызга күрсәткән хезмәте искиткеч зур булды 
Чөнки i ларны и мәгариф системасы дин белән аерылгысыз бәйләнгән иде. 

Совет чорына кадәр татарга мәктәп ачарга һич рөхсәт булмаса да мәчет-
•рнен эшчәнлеге нәтихәсендә татар халкы Русия халыклары арасында ин 

укый я в бе тән халык 6j гып санал ты Әмма совет чорыңда дин тыелды шунын белән 
кпемвбы i та бетерелде Моның аяныч нәтиҗәләрен без бүген бик к гатыЙбы i 

Миссионер Ильминский тәгълиматларына корылган, ягыш баланы сабый чактан ук 
гаилә мохитеннән гуган теленнән гореф-гадәтләреннән, итеннән аерып гарбиялөү 
һәм укьгп системасы ин аяныч кәлтә - милләтебезне юк ит, халәтенә китерде 

Шушы чам,не аңла} милли мәгариф системасын булдыруның ничек мөһим 
икәнен ачык күрсәтте Шунын очен милли базалар бакчалары ачу ягъни баланы ү l 
милли мохитеидә тәрбияләү милли мәктәпләрдә базаны тузан телендә укытып ү, 
рухи юньясында тәрбияләү өчен шартлар булдыру Татар иҗтимагый хәрәкәтенең 
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ТАТАРСТАНЫМ И Д Ы ЙОРТЫМ' ^ ^ ^ 

төп бурычларыннан берсе буташ юра Б\ искиткеч моһич һәм авыр юнатештә Татар 
иҗтимагый хәрәкәте зур эш башлап җибәрде Милли мәнфәгатьләрнен 1ар\рлыгын ата-
аналарга. тәрбиячеләргә, укытучылар!а. җитәкчеләргәтаныту максатыннан, шәһәрнең 
барлык бакчаларында, кайбер мәктәпләренлә сораштыр) тар үткәрдек Нала 
аналарның милли тәрбия, милли укыту системасына битараф булмауларын күрсәтә 
алдык Ачыфак ӘЙТКӘНДӘ, шәһәрлә 67е? ата-ананын милли тәрбия-укыту системасын 
яклавын билгеләдек Бу безгә ата-аналарның таләбен атгы планга куярга мөмкинлек 
бирде. Шушы таләпләргә нигезләп һәм кабул ителгән дәүләт мөстәкыйльлеге 
Декларациясенә таянып, депутатларыбыз шәһәр Советы сессиясендә милли бакчалар 
ачу. милли мәктәпләр булдыруны мәгариф системасының азанына кертә алдылар 

Бу эш бик авыр бара. Әмма куанычлы нәтижәләр дә бар шәһәребездә 2 татар 
балалар бакчасы ачылды. 84 балалар бакчасында 132 тагар төркеме оештырылды 2 
нче татар гимназиясе. 19 мәктәптә 32 татар классы эшли башлады мәктәпләрнең 
күпчелек сыйныфларында татар телен укыг\ юлга салынды, бер татар музыка 
мәктәбе хасил булды; милли кадрлар мәсьәләсе хәл ителә башлады. 2 \\'\с гатар 
ШКНа «иясенә, татар музыка мәктәбенә һәм кайбер гомуми белем бирү иактөплерсно 
җитәкче урыннарга татар милләте вәкилләре куелды. 18 мәктәптә милли мәгариф 
буенча директор урынбасарлары булдырылды «Нефтехим» берләшмәсе социаль 
үсеш идарәсендә җитәкче ка \р lap алыштыры i [ы һәм б) яп уңай кетах i 
күрсәтә башлады. Шушы юнәлештә ТИҮнен шөһвр Советы оелулп шры члмаэ 
Якупов, Илдар Сәифудлин Рифгать Гаши Фәрит Ми щ|ов Равил (. в ихов Реши! 
Фөйзрахиев, Раиф Галиев Гаян Ягьфөров, Рөстәм Мифтахов. Рәсим Нөфыйков 
Сөяр Мус ип. Рәшит Шәихәлиев, Рафаэль Азизов. Ильяс Әхиятдинов башкарган iyp 
эшләрне без зур канәгатьтәнү һәм рәхмәт хисләре белән билгеләп үтәбет Vi.ipni.ni 
кыю эшчәнлеге ләүләт мөнәсәбәтен милли мәнфәгатебезгә карата уңай якка \ irepTB 
алды Бу үзгәрешләр куандыра Ләкин бе i милли гөрбия милли укыту системасы 
булдырудан ерак әле Милләттәшләребез арасында аңлат) илен көчәйтергә һем 
житәкче даирәләр алдында гаделләребезне кыюрак куярга кирәк 

Әлбәттә, балалар бакчаларында аерым тапар төркемнәре мәктәпләр IB аерым гатар 
сыйныфлары ачу безне әле һич кенә дә канәгатьлән юрми Моим шшем башы ими 
лип карыйбыз Төп бурыч булып у s гәрбия һәм мәгариф системабы мы 6j i вод гора 
Һәм баладарыбы i шул юлны yien \сәры шеш Чөнки башка ЮЛ MH.I i.nne бетер, 
юлы >) гатар бетер! сәясәте яна күренеш гүтвл Мәсәлен Русмя югавриясенен 
халык мәгарифе министры Д В Толстой 1870 елда бохай азган •• Безнеи ва 
киңлекләрендә яшәүче инлродецлариы укытунын inn һәм шлиткеч бурычы б) ЕЫП 
.нарны урькипшггыру һәм урыс калхы белән кушу юра- i( Ъшбика 1993 \ 

Кызганыч ки б) бурыч 1970 елларда, ягъни 100 стлан сон КОашуЯИСТИЖ 
идеологиянен гырышлыгы белән үталел бетә язды Әмма аны вжырынача үтаргв 
крек бирмәү, уэебезнен гәрбия укып системасын 6) щьпл һем сакла) бүгенге көндә 
милләтебез алдын i.i ю р м и б\оыч мрнын ин мвһиые һәм и irece булып кала 

Дин v I кыйбла . [инебеэне югалта барып кызганыч кыйблабы ны и югалтаяздык 
Шунынаркасын и урыс шштыр> Буенч i совет империясе 50ел пен е Русия империяң 
400 ел и I.I ирешә алмаган уңыш шрга иреште Ь\ мисал инебезнен ш 
нннти «ур рель уйнавын күрсәтә Шунын өчен \ кертеп код ки тәре нсөбаш щ белен 
үк ингә игътибар арт) мәчетләр сала башла) габигый күренеш иде 

Гатар иҗтимагый^ U l l ' , , v юнөлешнен мөһимлеген аңлады һем аш әһел юренәярдәм 
итүгә алын ип Ш) i полөрнен шш ыклы нвтижәсе б] ЕЫП шаһәребеэнен \ ш 
матур һем уңай ш урын и уртак KJ 1нычыбыз каымгъ мәчетебез ачыны Тарихи 
гаделлек өчен б) шнек каршылыклар бс вн башлануын в әйтеп үтәр i 
ки j I в а к ы т һәр житекчелеребезнен кайберләре үзгәртеп коруны 6) юнәлеште ю 
алып барунын мөһим вген «лап житкеглюпе Бигрәк га башкарма ком 
әгъзалары Н.Ф.Буганова U l S t y n x i P.] 1я>ш һәм кайбер башкатарб 
мәчеткә урын бирүгә һем газе юш баш иуга кискен каршы 
безнен ка ыкка б) пан гисквре кар. ц. ермичө вхырынача каршы бардылар 

Шөһөреб) шө чын күнелд рдәм күрсәтүчеләр ю «эләрлек булды Шушы 
„ш- шгта гевөккәл адым ясаучы iapарасында чын |ңп*ялвреннөи 
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М Сибгатов, мәрхүм У Ваһапов, М Ихсанов 1 Исмвгыйлев, Р Газиев. ТНөбиуллмн, 
ф Хановһвм башкаларны әйтел үтмәү мөмкин түгел. Мәчет урынын билгеләүдә һәм 
MR1 т актан геэмии итеп, аны гөзи башл.п i.i мәшһүр җитәкчеләребез В Пучкин. 

л М кленов В Хөйруллиннар i\p ярдәм күрсәтте. Диндарларыбыздан 
Фатыйх абзый Рәхмәт] тшн һәм Кирам ага Кәшлфетлинов һ 6 кайберәү мрнен бу 
ишә бик тырышын йөрү tape 1ә iyp ихтирамга лаек 

Әйе вин уя — кыйбла Кыйб габызнын дөрес булуы өчен, динебезнең лә саф, 
гадел гугры 6j гуы copaia Үч чиратында, бу диндарларыбыздан фикерлә ryi рыл ы к 
.л |да Юрес гек гамәл В сафлык галөл итә Алар вак-төяк низаглардан арынып. 
шушы Ким бире геп и 1мәт итсеннәр иде! Иншалла. мәчетләребезгә дә яшь буын 
килер, аларда укымышлы хәлфәләр булыр, мәгариф белән дин янәшә барып. 
кыйблабы i да ачыкланыр 

Дин ул — шәфкатьлелек тә Гомер-гомергә шәфкатьлелек кешеләрнең үзара 
мөнәсәбәтләрендә, .мирным бер-берсенә ярдәмләшеп тормыш итүләрендә зур 
роль уйнаган. Мөселман диненең төп кануннарыннан берсе — зәгыйфьләргә. 
ярчыларга ярдәм итү, сабыйларга, картларга булышу Бүгенге катлаулы заманда 
шушы кануннарга к.ппу ифрат дәрәҗәдә кирәк. 

Татар иҗтимагый үзәге дә. җәмгыяте-хәирнч качаклар комитеты, солдат аналары 
комитеты оеппырып ш) ир аша бу мөһим эшне җәелдерә башлады. Әмма аларны 
башкар) i\p чыгымнар сорый Барыбыздан да шәфкатыелек. миһербанлык таләп 
нтелө Элек 6j мәсьәлазәрне татар байлары xai иткән Бөтен дин, укыту-агарту 
учреждениеләрен газета журналларны, нәшриятларны алар уз акчаларына готкан, Әлегә 
Ьайларыбы I юк әмма икътисади мөмкинлек.чәре булган җитәкчеләребез игелекче эшләр 
башкара Мәсәлән Гүбән Кама «Нефтехнм» берләшмәсенең «Туган як». «Ватаным 

I парстан* «Шөһрн Казан* газета.чарына, «Сөембикә». «Мирас* журналларына, җыр һәм 
бию ансамб 1ЬЛӨренв «Татаркино* студиясенә матди ярләм итү'ләре өчен рәхмәтебезне 
in I юрү урын ал 6j n.ip Башка җитәкчеләребез лә бу ипкә ныграк ачынсыннар иде. 
чөнки рухи (өньябы i миһербанлы булуга, ярдәмгә бик мохтаж. 

Up проблема б) н.ш качаклар иөсьвлөсе килен баса. Язмыш бетне кахты-сукгы, 
к\ ил таратты Иксез-чиксез сөргеннәре вербовкалары гатарны Магаданга, Якутиягә, 
Сахалинга Байкал Лмурга Kv юасс Донбаскя Магниткаларга, Днепрогэсларга, 
Гөмөннөрга китерел [утырды Җәһәннәм читендәге Камчаткада гына да Ю мең татар 
чиш Мескен татар һаман гормышы рәтләнүенә өмет тотгы. Күпмегә баегандыр. 
анысы билгесез әмма т а н илен югалтты, ахыр чикчә уэен-үэе лә югалта язды 

Гаралтанбыэ әмма җыелырга вакьп җитте! Ә җыелышу таралуга караганда 
күп галкыр аныр Шөкер, б е т е н җыелырга туган җиребез. Татарстаныбыз. Идел-
Уралыбы I бар' 

Милли уяну 

Безүэ мәнфәгатебезгә ш\ кадәр битараф булып беткән илек ки. һәйкәл түгел. 
уран исемнәрен ta үзебезчө атарга курка идек Шәһәрсбеше генә алып карыйк 
анын бернинди милли note юк иле вйтерсен ю ул Новгород өлкәсендә төзелгән 
шәһәр! .1 би1 гомер-гомергө гатар кешеләре шәһәр җитәкчеләре булды, кем сон 
I I 'Р" ' ' 'тар атамаларын кулланырга рөхсәт бирмәде 9 Гаепне читтән эзләмик, 
, ебезнен битарафлык мескенлегебез чиктән ашкан Милли горурлыгыбыз булса! 
i ыкрыкка Tj кай исеме биреп, проспект кебек кин урамнарны Гагарин. Муральян! 
Бызов исемнәре белән атар идекмени?! Шәһәребездә мичәмә ничә дискоклублар 
ич :.i анын берсе ав гатар яшьләренә хезмәт итмәде Әйтерсең лә аларнын рухи 
ихтыяҗлары юк иле' Милли хисебез булса, бечнен шәһәребезнең ботен җәмәгать 
урыннары .Кама. «Космос» «Восхода һәм башка шундый безгә ит исемнәр белән 
Г) 1ыр идемени?! Без хәгта шәһәребездә бер ресторанны да «Татар халык ашлары-

ни курыктык Бу мәсьәләләр бик күпләребезнен милли тойгыларын 
кән кебек иҗтимагый \ юк игътибарыннан да читтә калмады 

Ниһаять катгый галәпләрдөн сон меңләгән имзалар җыеп, матбугат битләрендә 
күпләгән мәкаләләр басылгач. Бакый Урманче исемендәге натур г ына урам барлыкка 



ТАТАРСТАНЫМ 

килде, Тукаебыз исемен йөрткән урам ла урынын үзгәртте һәм күңелләргә шатлык 
өстәп, шул урамдагы бакчада һәйкәл куелды (һәйкәлне боек рәссамыбыз Бакый 
Урманче иҗат итте ) Шушы эшне башкаруда тырышлыкларын куйган Ф Котдусовка, 
Р Миннуллинта. М.Сибгатовка. Ф Хановка рәхмәтебезне белдерәбез 

Күп эшләрнең башкарылуы тынгысыз иөрәкләрнен булуыннан, аларнын 
тәвәккәл, конкөет эшләргә алынуыңнан тора «Газель» кече пре птриятиесе җитәкчесе 
Алмаз Якуповнын инициативасы һәм матди ярдәмендә, шулай >к тынгысыз җан 
Кадрия Ярчиева тырышлыгы аркасында, ниһаять, шәһәребездә беренче татар 
музыка мәктәбе булдырылды Нинди зәвык белән бизәлүен барып карагы 1, > кгез 
күреп куаныгыз, аңда күпме күнел җылысы салынган' Шушы кече предприятиенең 
укытучы iap хезмәт хакына өстәп түләве — үзе нинди матур күренеш' 

Татар яшьләренә ял итәргә урын юк дин зарланып йөрүчеләр ы күп б 
дустыбыз Нәкыйп Ганиев аны шәһәр мәйданнарыннан тапты һәм пич 
яшьләребез мәйданда җырлый, бии күнел ача, ял итә Алай гына и түгел Ч\ шан» 
кече предприятиесе җитәкчеләре Раиф Галиев һәм Ильяс Хәбибуллин •Нефгехим» 
берләшмәсе ярдәмендә «Аулак өй» татар яшьләре медөнюп үзәге булдырды Килегез 
рәхәтләнеп ял итегез' Бөтен шартлар тудырылган монда Күренә боз к) 
күпме урамнар, мәйданнар, иҗтимагый бии.нар ми им хан өрүне көтә Онытмыйк 
буби! үзебездән бигрәк тә җитәкчеләрдән тора 

Әлбәттә, теләк булганда, үзгәрешләр ясап бута. әмма ani.ni өчен фи тай каннар 
кирәк. Әйтик, хәтер көннәрен үткәрү Милли адәмнәрне күтәрел урамга чыгып, 
үз таләпләреңне белдерү яки изге нигезебез булган Болгарга сөяхәл оештыр) 
Йорттан- йортка, гаиләдән-гаиләгә йореп. җыелыш lap җыем кетме 1Әргә санлаунын 
мөһимлеген, балаларыбызны үзебезнең иохиттө гөрбиялвп үз ана гелебездв 
укыгунын кирәклеген ата-аналарга аңлатырга тырыш) |урүжв1 [ек милли кврвкөткә 
бирелгәнлек таләп итә бит. Шунысы куанычлы бу баш кари ман ниләр барьк ы u 
бер изге максатка — халкыбызның милли аңын үстерүгә кезмәл ите 

Гаилә ул — дәүләгчелекнен мөстәкыйль күзәнәге Гаилә нии ш 
дәүләте дә шундый Нинди сон ул безнен гаилә' Э юк .wt^i йорт хылыльл ын саклап 
бала тәрбияләү белән шөгыльләнгән булса хәзер ч иик- баласын Ш 
тапшырып, үзе хезмәткә җигелде Ир-ат злек гаилөнен Ив! [И ГОТК8СЫ ҺвМ хуҗасы 
булса, хәзер ул да бу вазифаларын күпкә югалп ы Нөтижа Н ган ю > кнен гарбияви 
асылып җ\илы Һ\ ioi.iii\ni.nt бетнең очен иң куркыныч яты б) 
гелда 'м иохиттө тәрбияләнүе тора Бала .им на IT.IMH.MI гуган геленнән гореф-
|| in [әреннән, милли моңнардан аерылып, үз халкыннан чип гешүгә [учар ителә Әле 
.ПИ ӨНИСе бер МИЛЛӘТТӘН булып. ГИТ» ЮНЬДӘ МИЛЛИ М0ХИ1 б) К I б u i Ш милли юк 
бөтенләй \к ют алмый 0 миле гаилә катнаш б) пан очрак ы НӘТИҖӘ 1Әр купкәаянычлы 
К.мт.мт 1.» буларак аларла татар балалары үсми кызганыч ки үз миллөтена каршы 
рухта тәрбияләнгәннәре дә җитәрлек була Кызларыбызнын 4-4 
проценты к а т , амл.» корганын исәпкә алсак, бу күренешнен н и м юр куркыныч 
икәнен аңларбы t Уйланыйк иус tap уй шныйк сөекле кы i [арыбы i 
oiei |әрсбет iani,« кортнла уйланыш!1 Ьетс катнаш ишлаләр куркытмый безне 
каш. ай ы utpneii милләтебезне бетерүге китерүе куркьп i 

Бүгенге гөрбия системасы асылда урыслаштыруы корылган Шушь 
котылу өчен. безгә аналарыбызны баниа мөмкин кадәр nirrai 
учагын сакла} бала гәрбиялөүгө юнәлтергә кирәк Балалар бакчалары булган 
сурәттә лә. баланын теле ана к-ленда ачылырга шеш \ i башлангыч бе №МНС .ш-i 
и- и-п м генә алырга ^ > халкының гореф гадел юрен \ i мә «ниятен ^ с кишерен 
үз рухи 1ЧП1.ЧСЫП 1.1 үсәргә \иси\ Шуңа ирешкәч м\.\ башка 
культураны үзләштерү җиңелрәк һем аның карашы а киңрәк рухи юньясы u 
баерак булыр Монын өчен аталарның жаваплылыгы артуы ирур Онларга вакыл 
безнен халыкка килгән нн «ур фажигаләрнен берсе 1ракы! Шушы |маи чирый 
котылу - милләтебез ал (ын » горган нн « и т бурыч шрнын берсе j i котыл) 
һ икста гаилә ныгуга балаларның юрес тәрбияләнүенә аларнын рухи 
б) п.щ фи 1ИК яктан чыныгып га ш булып үсүенә һәм ахыр чиктә ми ie 
рухи яңаруына китерәчәк 

http://ani.ni
http://it.imh.mi


Бешен милләт уйган, акыллы, личән һәм бу шыклы Кайсы гына өлкәдә анын 
мәшһүр шәхесләре ю к " Без шуның белән Горур внып уңай сыйфатларыбызны саклап. 
> кчЧмнен aim тагы ла зуррак таләпләр K\apia memoes Башка \:иыклар атдында 
уэебезнен тырышлыгыбыз, уңганлыгыбыз гевөккәллегебез белән аерылып горырга 
тиешбез Без әйбәтрәк иплик, балаларыбыз әпбәгрәк укысын, гаилатәребез татурак 
бу к а т без матуррак во игә белик — мидли пшыяуга хөрмәткә ю i шушы гына 

Үткәннәрдән гыйбрәт һәм киләчәккә бурычлар 

1 Дәутәтебезне югалтуның төп сәбәбе бердәмлек булмау Бу сабакларның 
N11 1ЧЫСЫ 

2 Чита морзалардан. Шаһгалнләрдән башланган и п патшаларга сыену, .нарга ярарга 
гырышып, илен лә. линендә, телеп »алмаштыру күренеше зур фаҗигаләргә китерде. 
Кизәк- җшәкчеләребезнен ләззәтебезне горгызуга каршы чыгуы, аны Татарстан дип 
га әйтәсе юре килмәве ш\ i \к сатылу күренешләренең дәвам итүен күрсәтә. Милли 
юр\р 1ЫП.10Ы tiiia югалтып блрабы i б\ сабакларның ип куркынычы 

3 Рәсәинен тышкы һәм эчке сәясәтен артык куллап диваналарча шуны тормышка 
ашырырга алыну күп кунелсезлекләргә, югалтуларга, ачкычлы нәтиҗәләргә китерде 
Монда гатар улларынын Урта А ш ч ы урыс революциясе ясан йөреп, андагы 
төрки кардәшләребезиен нәфрәтен алуны да. Әфганстанда артык -тырышып». 
андагы мөселман кардәшләребезиен кармашын гатуны да һич онытырга ярамый 
Ә иик' Мөскөу сәясәтен хуплап, үзебез үк мәчет-мәдрәсәләребезне жимереп. 
м\ I la MUI.II зимнәребезне җәберләп, пие китапларыбызны юк итеп. күпме гөнаһ 
алдык Ялгыштык Без бетен крестьяннарны каһәрләп колхозларга керткәндә дә 
уңганнарны KV iax цнл сөргеннәргә сөргән la ю бик пары штык Кабат ялгыштык. 
Оя ибы i и әмма сон ипле Ә каһәр щ органнарының күзе. колагы, җинаятьчел 
кулы буЛЫП MKUJ ЮЛЛарЫНДа күпме ШЫМЧЫЛЫК кыллык, күпме язмышларны 
сындыруда гурыдан-турЫ кашаштык Гөнаһларын ничек юарбыз0 

Шушы гыйбрәтләрне үзләштергән ХӘЛДӘ Mii.il.н буларак халкыбызны саклап 
калу ley 1.небе ик ГОрГЫЗУ буенча бурычларыбыз 

1 Безгә у > акы пабыз белән, ^ i кануннарыбыз буенча яшәп. мөстәкыйль сәясәт 
рыргя кирәк Рөсөйнен шикле сәясәтенә аек акыл белән карарга өйрәник1 

2 Ге 1ӨСӨ мин ли авантюрна гврп внудан гуктап сыналган үз кешеләребезгә 
ышаныйк \ларга галәпләребезне дә куйыйк, булышыйк га 

J Сакланасыбыз килса без гаркалмыйх узебеэнен Идел-Уралыбыэга җыелыйк 
4 Хөрмәт яулыйсыбыз килсә uen,it,пылу аллану эчү, ялкаулык, җинаятьчелек 

кебек сыйфат iapi.ni арынып сафлыкка, хезмәткә, белемгә бирелеп, сүздә тору 
кебек кыл сыйфатны ^ иннитерерга кирәк 

5 К о м ы к мескенлек психологиясеннән арынып рухыбыз бөеклеген саклап 
гаде i iyp максатлар белән яшик' 

6 Милләт бу прак халкыбыз саклап кату өчен иң кирәкле сыйфат — милли 
горурлык Гелебезга пиебезгә гореф гадәтләребезгә кайтып милли хисләребезне 
яңартыйк милли пюурлытбызны саклыйк! Горур халык бервакытта да кол булмас 

" Пщ tai горгызунынин мөһим галәбе — ул бердәмлек. Бердәм булыйк'Фикерлә. 
сүзлә, гамәлдә бер б> шйк дуслар! 

Азат 1ЫЯТДИНОВ 
1993-2013 

1'елакиимдән: 

Күпте» түш күренекле гатшебез үзенең 75 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп 
үтме Аны бу бәйрәме белән шла, котлыйбыз исәнлек-саулык иҗат уңышлары 
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TWix 
арих 

БЕРЕНЧЕ БӨТЕНДӨНЬЯ СУГЫШЫНДА 
АЛМАНИЯДӘ МӨСЕЛМАН ӘСИРЛӘРЕ 

2. Алманиядә лагерь тормышы 

1914 ел нык 11 ноябрендә төрек солтаны Антанта ИЛЛӘренв жиһал игълан итә 
— димәк, барлык моселманнар өчен шактый ип та\ ал һәм четерекле проблема 
килеп чыга: бу өндәүгә иярергәме, юкмы 0 Әгәр лә солтан - хәлифә ягъни бар HJK 
донья мөселманнарының рухи башлыгы икән. иярү нвжбүри ю шикелле Ләкин 
пактлапмы к, үч гуган илекне яклау мәсьәләсе дә бар fiepa la iu КИТСӘК ГО, шунсын 
әйтик — җиһан игълан итү бетен мөселман дөньясын кузгатып, мөселманнарны 
Антанта илләренә каршы көрәшкә күтәрә алмаган 

•Жиһад» игълан ителүе ^ жнө күрә бер спектакльгә авере оэн -\ны месе IM.IHH.IP 
тарафыннан «рәсмиләштерү» очен. Алчания әсирлегендә булган 1-1 кешене 
(кара тәнле Тунис. Марокко. Алжир мөселманнарыннан) Госманлы Империясе 
башкаласына китертәләр, Алман дипломатлары җитәкчелегендә алар маҗаралы 
рәвештә Истанбулга килеп җитә һәм 14 ноябрь көнне оештырылган гантанада 
кашаша 

Башта Фатиха мәчетендә шәихелис ым (Госманлы Щ i.менеп ин югары рухание) 
жыслган халыкка биш өлештән торган фәтва укыган Ь\ фәтвада солтан игълан иткән 
«җиһад» куәтләнә һәм хуплана, мөселыаннарнын гел юшманнары итеп Ам и я , 
Франция Рус ия <. ербии һәм Черноюрии .i л и i.ipi.i шеи Члмания Ьөм Час ipo 
Deii[рия атала, ләкин жиһад барлык христианнар! i каршы алып бары шрга шеш 
б) [маган бу дөүләтлөрнен хвкумәт »ре мөсе шаннар башына килми ЕШ 
очен җаваиль! дин ә ш е н ә н Укылган фәтва гексты пропаганда максат 
чыгып соңра башка re м э р ы ы ш\ i ис.ни.ш рус һәм iaiap к- i дәрена ю гөржемв 
ителеп басы ман һәм гаратылгаи 

Фәтна укылганнан сон җыелган халыкка анын максатларын аңлатыл солтан 
Мөхмө1 Рәшат һәм Госманлы дәүлөтенен хәрби министры Әнвәр паша чыгыш 
ясаган Гантана ni.fii.-p урамнарына күчкән башта чарада катнашучы шр Хәрби 
министрлык бинасына габа ә аннан сон Алман илчелегенә юл готкай I 
балконыннан аларны җылы men алма] юсе фон Вангенһайы һәм жзотик 
кыяфәтле кара гөнлс мөселман хәрби әсирләре сәламләгән Әсирләрнсн берсенә 
хәт га с\! ы бирелгән һәм алар кор белән берничә гапкыр •Яшәсен со паи 

иш кычкырган 
( онра а 1ма есе гулкын шныл һөы ij пакта ^ i җитә* • 

хәбәр иткән I ажөеп IHTJ шаэм! \дмания һем кая ир хөрмәтенә гуктвмк исәнлек 
ie ләкчәре' liep \ниформл ы б\ или ф р а н т I ӘСИре ЧЫГЫШ -k.ii.HI или СОН x.LHJK 
гаҗәеп 1өрәжөдө шатланды» Шулай ител спектакль уңышлы узды аш санарга 
6j i.i ( өя< и «уен» <••. .шып киткән 

Димәк, «җиһад* a-u.iн бар! өчен и юа югик нигез 6j i шры чан, без исә m a p 
хәрби өсирлөренен язмышына җентекләбрәк күз салыйк 

Русия гаскәрендә хезмәт иткән мөселман солдатлары саны гур 

{момы Башы 2 KV» i анда 
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мәгълүматлар юк Шулай па, кайбер тарихчылар исәпләвенчә, аларның саны 
1 ниллнонга җиткән булган Татарлар гомумән, Россия гаскәрендә ни iyp христиан 
6\ шатан гаркемне тәшкил иткән, асылла хезмәткә алынган нөселманнарныи 
күпчелеге безнең милләттәш бутган. чөнки Кавказ һәм Урта Азия халыклары 
армиям алынмаган 

•Члман әсирлегенә тошкән татарлармын санын атау тагын ла авыррак, төгәл 
статистик саннар сакланмаган Ләкин татарларның Алмания территориясендә 
кимендә 100 әсирләр лагеренда искә алынуы бу сан аз булмаган дип фара i tapra 

мөмкинлек бирә Әйткәне 
безчә, туларның бары тик 
икесе генә «махсус» нки 
*пропагандистик» лагерь 
дигән статус алган, алар 
үзенә курә ү р н ә к булып 
торырга һәм Алманиянсн 
ис I i\i аөньясына ка|\|та дус
танә мөнәсәбәттә икәнлеген 
рас гарга тиеш булган. 

Ш у н ы с ы и г ъ т и б а р г а 
1 ЮК сугышка кадәр, хәтта 

сугышнын беренче айла
рында ла алмаң җитәкчеле
гендә мөселман әсирләрен 
аерым урында туплау планы 
әле формалашмаган Бары 
тик кайбер д и п л о м а т л а р 

тарафыннан иөсе май әсирләренә карага җылырак могаматәдә торырга яисә аларны 
рәсми рәвештә әсирлектәй азаз итеп гуган и [ .әренә кайтарып җибәрергә дигән 
тасышмнөр яңгыраган ш> шй ук мөселманнарны фронтка җибәреп ватандашлары 
арасында уздырылырга гиешле пропаганда чараларында куллану мөмкинлеге 
гурын ia кыя i янучы rap та килеп чыккан Димәк, без бер мөһим үзенчәлекне искә 

t V " ' " " алдыннан Ьлмания p e n мөселман дөньясының пусты итеп 
күрсәтергә бик теләсә дә. сугыш башлангач, әсирләр белән конкрет эш алып бапү 
н шны ип генә оешмый 

Ниһаять инде искә атынган Макс фон ОппенҺаЙм 1914 елның 14 сентябрь 
v | l 4 U t l ' l , l u l M I N k L I ' ' ' ' '^мтп.истрлытынамөгвжөгатьязыпжибөрө ft кжументта 
сүз беренче тапкыр иөсе .чан хәрби әсирләрен аерым ур,, ар,а гушму гур. ,а 
пара Диплом*! . н . - | ф Л Ә р Н е н гомум санын барларга, соңра Берлинга якын берәр 
урында аларны җыярга ә ирлекле белгечләр аркылы алар арасында пропаганда 
илен оештырырга һәм. ахыр чиктә, пропаганда максатында әсирлектән азат итәргә 

яки бер өлешен инглизләргә каршы көрәштә кулланырга гекъдим игә Тора-бара 
фон Оппенһаимнын фикер lepe гашн ,а конкретлаша (аларны беренче мәкаләмдә 
искә алган идем инде» - 1914 ел ахырына алман хәрби һәм сәяси җ и т ә к ч е л е дә 
бУ Фалыгы ирур лип габа башлый һәм м а х с у с лагерьлар барлыкка килә. Зур 
Ю1 .өтнен башка бер диндәге әсирләрне аерып, уз файдасына тәрбияләп хәрби 
ошманнарга каршы көрәштә катнаштырыша ОМ ышы - сутъпшар тарихында 

беренче «пкыр шундый исеперимент уздырыла Ни гажәп. үзе мөселман Т и ң е н д ә 
ft шатан И ит не пах, линен сугыш алып бару өчен идеологик һәм сәяси m 
men сайлый Шл ми да ..махсус лагерьлар оештыру Алманиянен симп.к 2 S 
барлыкка к и н ә н и а и м стратетиясенен мантыйкый дәвамы булып бәя ж ә ала 

N14 е птын лекаорь башында мөселман әсирләре өчен конкрет У Р м н ; „ , , 
- Генераль штабнын сәяси бүлеге җитәкчесе РиГ П 1 п л ы„„ сайлана 

P»ҷ, « « . „„е. шщт.0|1Ы1Ш статис|ик „^S^STta! 



К Ю Р И Ю Т Е Н Д е Н Ь Я СУГЫШЫНДА МӨСЕЛМАН ӘСИРЛӘРЕ 

щуларнын күбесен Цоссен лагерена күчерә башлый Дөрес, эш шактый озакка 
сузыла, чөнки алманнарнын моңа кадәр андый тәҗрибәсе бушаган әле Гали 
башкаручылар да мондый күчерүләрнең мәгънәсен тулысынча аңлап бетермәгән 
ахрысы Әсирләрне күпләп күчерүне тоткарлаган тагын бер фактор - 1915 ел 
башында холера эпидемиясе, зур-зур әсир төркемнәрен Алмания территориясе 
буйлап күчерү, һичшиксез, чирнең таралу куркынычын тудырган Шулай яд 
мәсәлән, 1915 елның февраль мәгълүматларына караганда, якынча 9 мен татар. 
3 мен 200 француз (Төньяк 
Африкадан) әсире тиз арада 
Цоссенга җибәрелергә тиеш 
булган 

1915 елның мартыннан 
документларда инде ике 
«махсус» лагерь искә алына 
башлый: Цоссеннын м.ш-
ланы тар булганга күрәдер 
инде, анын янәшәсендә 
тагын бер лагерь төзелә. Яна 
и.ic.ii.jn лагерь Вюнсдорф 
шәһәренә якынрак була, 
аны — Ярым Ай лагере 
(Ualbmondlager), ә Цоссенга 
якынрак лагерьны Виноград 
Тавы лагере (Weinberglager) 
дип атый башлыйлар Бе
ренче лагерьда шушы вакыттан башлап француз һәм юн mi i [скәрләрскнән 
әсирләр — гарәпләр, һинллар, Африка халыклары вәкилләре, икенчесендә рус 
гаскәрендә хезмәт иткән татарлар һәм элешчә башкорт tap яше га 1916ел башында 
бу ике лагерьда гуты.ипли әсирләрнең саны уэенен максимумына АИЫ — Ярым 
АЙ лагеренда 4 мен әсир булса, Виноград таны лагеренда татарлармын саны 12 
меңнән арта Инде әйткәнемчә, күпсанлы татар әсирләре Алмания кррмториясендө 
башка лагерьларда ла урнаштырылган Б) «махсус* [гропаганднстик larepuiap 
турында мәгълүматлар күбрәк саклашамы күрә алармы өйрен\ чагыштырмача 
җиңелрәк, ләкин башка урыннарда әсирлек авырлыкларын кичерер] ә иөхсбур 
булган милләттәшләребез язмышын ла онытырга ярамын 12 йен гатар — ул 
барлык татар әсирләренең кечкенә бер өлеик генә <- \ I чыккач бер нвшш шкал 
китерәм. Алманиянен көньягында, Бавариядә Пухһайм шәһәрендә оешп 
[агөрьда Беренче Бөтендөнья сугышы ахырын и 24 меннөн артык әсир 6j 1ганлы| ы 

билгеле, шуларнын 14 мене - рус гаскәреннән (купмесе wrap икәнлеге өлега 
билгесез) Бүгенге көнге K.I uap а шаннар 6j шәһәр ы хәрби әсир iap ирап . 
килә — зиратта рәсми саннар буенча 12 i Русия юлдагы лир ажгеи ш> шрнын 
берничә дистәсе — татарлар (күпчелеге - ll»is елда «испанка* (гршш) «идемнясе 
корбаннары) Зиратта һаман ы 1919 слнын ноябрендә гатар аеярларс нстөдегена 

куелган кабер гашы юра Бик ГӨ гыйбрәтле КӨЛ б) гарИХКа 1Щ i.iii и\шг 
дә карап була икән: күпме үзгәрешләр, сугышлар б) Ш1 ) ИШ l ман -•• 
һөйкө I һаман па гора 

Индебезнен «махсус* лагерьларга әйләнеп кайтыйк Uap «махсус >ДШ1 • 
да, биредә булачак «хсиһад>та аолхш^иаль катнашучылар • •••• иеш 6) юа 
ца, әсирләр, әлбәттә, санаторий ш яшәмәгән әсир палтусыннан язи яте мәген 
^парный шгерь гормышы һәм штате башмваерлврнеквннви пр!«ш1пиальасязылыя 
гормаган, алар катгый контроль ас ш д а тоткын булып калган гугян ияләрен гугш 
чкырмн телеп им ышан һәм ясирпекгөн котылуны им iyp бәхет ип күргән 

Әсирләр б) гагерьлар а жыльггылган агач баракларда отылган \ >ую|форм*шры 
б) и.Hi Лагерь (чендө барлык әсирләр аерым бслалыжнарга бц юнган 
башында алман офицерлары горгаи Uap, әлбәттә, гатар гедем бсишвгви шуна 

http://ic.ii.jn


к^р.' шерьда купсанлы гаржеыәчеләр кеэмэт иткән (руслар, нЦ йөр яки алман 
колонистлары) Рәсми рәвештә һәрбер Батальонга 2 мен әсир керергә гиеш булган 
юкнн чынбарлыкта батальоннарның (урлыгы I мен кешедән артмаган Виноград 

тавы лагеренда һәрберсе дүрт ротага й\ пенгөн 10 батальон 6) пан 
Әсир 1Әрне I INK тлек белән тәэмин итү башка лагерьлар беләм чагыштырганда 

т һәрбер әсиргә 300 грамм икмәк бүлеп бирелгән 
Ашау ягы артык мул ЯКИ бик тирле булмаса 
да кайвакыт әсирләр азык-төлек кытлыгына 
зарлансалар да. сугыш вакытында ачка 
тилмермәгәннәр 

Әлбәттә, сугыш барышында шартлар 
үзгәргән, хәрби-сәясн вазгыять авыраюга 
азык-төлек белән тәэмин итүдә кыенлыклар 
күзәтелә башлаган: әсирләрне» көнлек икмәк 
нормасы инде 230 грамм белән чикләнгән 
Гадәти нормадан тыш. сирәк булса да, татар 
әсирләре арасында Англия һәм Франция 
хөкүмәтләре үз әсирләре өчен җибәргән азык-
тазек тә таратылган, бу — консервылар, шикәр, 
сохари, чәй. Әсирләр хокуклары турыңда кабул 
ителгән халыкара конвенцияләр нигезендә, 
алар туганнарыннан да хат яки посылка 
ала алган, шикәр, чөй, сохари сабын кебек 
бу гади посылкалар әсирләрнен хәлләрен 
җиңеләйткән Зур дини бәйрәм көннәрендә 
(Корбан һәм Ураза бәйрәмнәрендә) Алмания 
Хәрби министрлыгы гарафыннан мөселман 
әсирләре арасында өстәмә азык-төлек бүленгән: 

чай шикәр гөмәке һәм. әлбәттә, корбан чал) эчен сарык юкәләре. 

Кайбер гөгөл саннар нигезендә, әсирләрнен азык-төлек белән ничек тәэмин 
ителүен к, i алдына китереп 6j u 1918 елнын 30 сентябрендә лагерь коменданты 
гатар әсирләре арасында гүбәнлеге азык-төлек таратылуы турында хәбәр иткән 
2812 банка ит консервысы. 296 банка яшелчә консервысы. 1070 фунт сохари 
(I фунт - якынча 450 грамм! 2120 фуш шикәр. 240 пакет чөй 50 фун, ЧӨЙ Һәм 
1 48 кисәк сабын 

Санитария иде ике .махсус, лагерьда чагыштырмача яхшы оештырылган 
булган - һәрберсендә [азаретлар ю > һәм (езинфектшя бараклары ачылган 
Әсирләргә медицина кезматен рус фельдшерлары һәм санитарлары күрсәткән 
чөнки мөселманнар арасында әзерлекле кадрлар җитмәгән. 

Әсирләргә карата мөгамәләдә алманнар үзләрен, һичшиксез бик гамәли халык 
** " , х ' м , ' " , ' ж " ^ т нсбатлый: алар мөселманнарны «киһад. өчен әзерләргә 
" °* ' 1Н Һ ' П | '"> ' >к Мвоелманнар төрле эшләрдә дә катнашкан - алар бит 
барыбер әсир булып калган щмөк аларны төрлечә файдаланырга мөмкин булган 
Шл [ай итеп .махсус, [агерьларда тупланган татарлар башка яктан ла алман 
«алкы гормышыб е ..амапыпы башлаган - аларны лагерьдан төркем-төркем алып 

••ы.! i кужалышнда эшләткәннәр. Гадәттә, әсирләрне аерым а ,м.п, 
ыкларына беркеткәннәр - фермер файдасына эшләгәннәрне лужа 

кеше 1. исәбенә ашата торган булган. Бу эшләрдә катнашу иңде лагерь о - г а н » 
-и.кнп.п микән - кон „ е „ 3 мен кеше шупльш хезмәткә җибәрел.ән , ә , , 
»пәкчелек мондый «лнен пропаганда эшенә комачаулаганын анда, н л ә к ! 

фермерлары \\ла.шк. 

1 е и н кайбер әсирләр мондый эштән азат ителгән Әгәр дә әсир турылан 
. -лиһал.та катнашырга әзерлеген белгертсә, лагерьда „сигыры* 1 , и п , 

Щ п к а т а р д а катнашса, аңлый кешене алманнар у, л,„лЭПс Z „ „ " " " a "ип 
т\ры 



• 

тапкан һәм башка эштән азат иткән Лагерьдагы вазгыятьне төгәлрәк к,з аддына 
бастыра торган саннарны ла китереп була - аларны 1416 елнын уартында югерь 
мәчетендә имам булган күренекле татар рухание Габдерәшит Ибраһим хәбәр иткән 
Алын исәпләвенчә, мәсәлән. «жиЬяд»та катнашырга бер меңнән артык НӨСС м а н 
теләк белдергән. 180 әсир курсларга йөргән, ә 6 меңгә якын кеше -пропаганданы 
кабул итәргә әчер» дип аталган Авыруларны һәм яраланганнарны исапя 
калганнары — якынча 3 
мен кеше — лагерьдан 
эшкә жибәрелергә, ә 2 
мен кеше лагерь терри
т о р и я с е н д ә г е э ш л ә р д ә 
катнашырга мөмкин лип 
я кан [ абдерөшит хәзрәт. 

Бу с а н н а р с у г ы ш 
а х ы р ы н а т а г ы н д а 
арткан — инде 1917 ел 
языннан башлап ун мен 
татар әсире көн саен ла
герьдан ЧИТТӘ ЭШЛӘГӘН. 

Ләкин кулыннан яп 
килгән әсирләр өчен ла-
герьнын үзендә лә шактый 
ү ( е н ч ө л е к л е ш а р i нар 
т у д ы р ы л г а н , т ө р л е 
остаханәләрдә ә с и р л ә р 
хәтта тормыш алып бару очен бераз акча ы ш л и алган Бигрәк Т8 iaiepi.iii.in н п 
эшкәртә торган остаханәеенлә алар гажәеп зәвык белән агачтан герле НӨрсалар 
аситештергөн. Бу — уенчыклар, кечкенә гартмачыклар сувенирлар һәм бигрәк 
тә заказ буенча ясалган урам күрсәткеч tape • > юге урам күрсәткечләре шуи шй 
кабатланмас стильдә башкарылган ки. хәтта саф .иман ЦӨ, КЛ символикасына u 
безнең күңелгә якын гатар усемлек орнамен гы кушы и*ан 

Сугыш елларын.1.1 гирә-як шәһәрләрдә хәтта Берлин урамнарында ы u 
күрсәткечләрне күреп булган. Ошбу остаханөдө матур фотолар геикргөн ялман 
офицеры Отто Штиль татар осталары гурында болай дип язган ••!>> рус кабиләләре 
вәкилләре хәтердән генә агачтан Ropl кайваннарын, бигрәк тә кошларны щун щй 
тан калдырырлык төгәллек белән башкаралар ки алар ien гере кебек 6j 1ЫП 
чьи a. i.ip.. ( ) HI i и л i . м м . л м м е бе I.III Гн> i ipiii.ni и п м.пл'р үрНӘКЛвре МВХСуС КүрГӘЗМӨДӨ 

күрсәтелгән күбрәк өлеше и с сагы гган 
Сакланьш калган юкументлардан без өсирлөрнен башка шлөрс гурында л,\ 

бел-» алабыз, мәсәлән. 1916 е ш м п мартында лагерьнын агач остаханвеендә 26 
кеше ПЦЛӨГвН аЯК киеме ГвП бе 1ӘН ('-1 ВСИр ШӨ1 1.1 пләнгөн, НИ күн кеше 
imxaiMi.i мәш1\ п. булган (200 кеше), әсирләр арасында юл гвзөтүчелвр (10) 

бакчачылар (30) калайчылар (7) тыя шчылар (2) хатта күсе готучылар (2) к а ш 
а л ы н а 33 к е ш е ЯНГЫН с ү н д е р ү ч е к о м а й ia ia l i t . . и л . . H I . . и 4 0 ӘСИр ВШХВНВШ 

әрчүдә ярдәм күрсәткән 
Әсирләр жомга. якшәмбе һәм лини бәйрәм (Ураза Корбан бәйра 

Гашура һем Мәүлид) көннәрендә i ңшвн аза! ителгән Ләкин ионлый 
«ирекле» график 1916 ел уртасында үзгәртелгән - комга көннәрен a 
шмн баш \.и.\\\ ләкин аларга көн уртасын a "-i^-n кы rj өчен сәгать арым вакыт 

бирелгән 
Лагерьнын үзендә һәм аннан читтә башкарылган чи очен әсирләр ш л а ип чакы 

ia алып ю р м и V i әлбәттә гур булмаган әмма үзенчә тормыш 
к и р ә к яраЖ а п а м р ы Ярал ГОр1 Ш (врв< РӨСММ акча к\ UIBH) ӘСИр КфГВ рвХСӘ! 
ителмәгән ч йгерьнын үзендә бастырылган «махсус ш : - ; -
ю. :о марка 11-1 к купюралар Б) акчага әсирләр иөсалан игерь буфетын 
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герле псмлскләр я kit гөмөке ала алган Эчемлекләр арасында пи популяры баллы, 
алкогольсез •Энгелһардт» сырасы б) пан 

Тор м ипләрдә катнашып, тагар әсирләре, күрәсен, алчаннарла бик yuan га юир 
калдырган - югерь офицер [ары ла фермерлар да аларныцтирышлыиарыи югары 
бәяләп торган Балкн шул нигездә, инде 1917 ел башында кайбер рәсми вөкиллөрда 
хәтта шундый аер фантастик п шн да барлыкка килгән: 200-300 әсирне азат итеп. 
алман җирендә «татар колониясе* оештырып җибәрергә Бу колония үзенә күрә 

«алман мәдәниятен тарату чыганагы» 
Си |ып күренгән анарга План бөтенләй 
нигезсез булмаган, рәсми оешмаларда ул 
җентекләп өйрәнелгән — җитәкчеләрнең 
берсе аны «Алманиянен ислам диненә 
карата җылы мөнәсәбәтен раслау» өчен 
файдалы дип. икенчесе, татарларны 
тагын да ныграк Алмания белән бөЛ щ 
өчен атарга Русиядән хатыннарын 
чакыртырга рөхсәт итәргә кирәк дип 
ПШкан Габдерәшит Ибраһимнан сон имам 
вазифасын үтәгән Галимҗан Идрисине 
исә бу план тәмам рухландырган: 1917 ел 
башында ул Хәрби министрлыкка шул 
хакта хат язган һәм «колония» булдыруның 
төп шартларын санап чыккан: I «Татар 
колониясен» сазлыксыз, корырак урында 
төзергә. 2. Колонист гаиләләрен Русиядән 
чакыртырга. 3 Рейхстаг ислам линен 
Ал маниядә рәсми танылган дин дип 
игълан итәргә тиеш. 4 Колониягә имам 
билгеләргә. 5. Колониядә 4-6 класслык 
башлангыч мәктәп ачарга һәм мәктәпкә 
татар укытучыларын чакыртырга. 

Гатар миопиясенең киләчәге какыңда 
1917 елнын апреленә кадәр җанлы гына 

сей виг, ир алып барылуы ләкин ионын төгвен нәтиҗәгә китермәгәнлеге билгеле 
Ш , 1.»1 ... б) Беренче Бөтендөнья сугышы вакытында алманнарнын гатарларга 
нин ш мөнасәбөттв булганлыгын күрсәтә торган бик үзенчәлекле факг. 

Дәвачы киләсе саннарда 

/һ аюйм шәһәре тратымда татар 
асмамкя u . .• абер таии 

•• i кур> неше) 

Иекәндар ГЫЙЛӘҖЕВ, 
тарих фәннәре докторы. проф\ ссор 
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В а х и т И м а м о в к а 6 0 я ш ь 

Элегрәк чыккай бер мәкаләмдә "Тарихи 
романнармы бик яратып һәм кызыксынып 
укыйм», — дип язганмын икән Алай ук түгел 
Әйе. барысын да диярлек укып барам әмма 
юк. яратып укыйм дип әиту дәрес ук б) н а с 
Монын сәбәпләре төрле Теге яки бу язучы 
Прихи вакыйгаларны, шәхесләрне фәнни яктан 
ни дәрәжәдә дорес итеп тасвирлаган һәм. ин 
мөһиме, әсәр сәнгатьчә эшләнеше ягыннан ни 
дәрәжәдә камил вә мөкәммәл — тарихчы галим 
һәм гади укучы буларак, ин әүвәл мин Ш) i 
нәрсәләргә игътибар итәм Менә шул «нәрсәләр» 
төрле язучыда төрлечә һәм ул. табигый ки 
шулай булырга гиеш га Гарихны мин үземчә 
күзаллыйм, ә язучылар исә әнә шул без күнеккән 
стереотип карашларны җиңел ГЯИ җимерелер 
дә куялар Кайвакыт күңелдә ризасызлык гуя 
Югары сәнгатьчәнлек күзлегеннән караганда 
юша калса, «тарихи» ип аталмаган жанрларда 
и жат итүче язучыларның ә с ә р л ә р е күпкә 
oii.mi.n.ip.iK .) мин ан и.ш әсәр герне ю барыбер 
гарихчы галим күзлегеннән каран укыйм һәм ихлас геээвп ющ и к юр* кичерәм 
Тарих дәреслекләрен укып кына. өбн-бабалврыбыэ сөй Еөгеннөрдән чыгыл кына 
халкыбыз гарихын бөтен г) ш 1ыгы нечкәлекләр* бе юн вняал 6j шый X 

гарихы ул - Галимҗан Ибраһимов Мәхмүт I хыү 111.>риф Камал Кави Нажми 
Гомер Бөшнров, Әмирхан Еники чяз Гыйлөжев Мөхәммәт Меһдиев Гуфан 
Миннуллин. Айдар Хәлим һем башка бик күп әдип геребез нжатын »! Гага ы 
шагыйрьләребезнен шигырь-поэмаларында гына гүтел кәтта 1ирнкада п 
гарт чагыла! Мөхәммәт Мирзамын «Безнен буын кешелере очен воөбиш хак 
гарихыбызнын бердәнбер юрм чыганагы б) lapex каб) IHTBM [игөнс\ иирен ю 

(*Мв& ин», 20И -V'/ 40 б I гирөи м« ьм • 

Гарихи романнар әйе взыла юра Нурихан Фәттах МөсагыйТ Хәбиб) 
ИСвмит Рахимов ФлүсЛатыйфи һ*5ит Батулля Солтан Шәмем ФвүэняБәК 
факилСафин Ркаил юйдулла Равил В ә л т е н төрле елларда юнья күргән • 

укучы иряратъшукын Мин «она бик шап янам чөнки Сез азучы ир һем i вмхчы 
галимнәр Бер ук i ire »ш! ш1лтлбеэ \т.т асылы a 
укучысында беренч< чиратта яшь буында х а я ш б ы з ш ш шанлы үп 
бүгенге уңыш [ары мисалын и горур иле пк юре гарбна щ 1 т и 
Менә т i горурлык кнее 6j out i һем гаввмге i юоалъаетил бягү 



куркынычы янаган бер заманда, татарнын милләт 6j лып сакланып калу мөмкинлеге 
югалачак Яшь буынга милли гербня бирү өлкәсендә безгә, бигрәк тә әдәбият һәм 
сәнгать әһелләренә, бик куп rupunn.ipia максатчан һәм жиң сызганын эшләргә 
кирәк Кызганыч, бу эшлән ия i in мәгарифне үстерү гурында күп сөйләсәләр дә. 
мәктәпне һем югары ук) Кортларын аңлы рәвештә һаман читләштерә баралар 

Шактыи озын керештән сон. 1980 еллар башында кыю рәвештә әдөбия! 
оөньясына килеп кергән галантлы азучыбыз Ваял Имамов иҗатына күчик әле 
Кызганыч, мин анын үзе. гаиләсе гурында бик аз беләм Чыгышы бе 1ӨИ Чктаныш 
районынын Иске Байсар авылыннан ул 1954 елнын 18 мартында туган Урта 
мәктәпне тәмамлаганнан сон. ике ел чамасы Казан моторлар төзү заводында эшләп 
ала Һәм 1973 елда университетның журналистика бүлегеңә укырга керә Taj ЫД ике 
елдан укуын читтән торып, бер ук вакытта Балык Бистәсе районы газетасында 
эшләп дәвам итәргә карар кыла Армиядә хезмәт итеп кайта 1982 елдан Нами 
Имамов Чаллы шәһәрендә Башта ул урга мәктәптә тарих фәне укыта, аннан 
сон КамАЗның пресс-рам заводында мастер участок башлыгы, өлкән диспетчер 
6) |ып ипли 1990 елда «КамАЗ» типографиясе нигезендә газета-китап нәшрияты 
оештырып шунда баш мөхәррир вазифасын башкара 1997 елдан бирле Вахит 
Имамов Татарстан Я)учылар берлегенең Чаллы бүлеген җитәкли, 2005 елдан 
«Мәй ми- курналынын баш мөхәррире Менә шушы кыска гына рәсми белешмә 
я (учи л*.II ым характерлый торган *кин колачлы» дигән билгеләмәнең серен ача 
1.1 сала минемчә Тормыш юлы урта мәктәп тәмамлап университетта белем алу 

һәм га кла-журнал редакцияләре илә эшләү чорларын гына -кочып алган» я тучылап 
бүгенге иман тормышын чагылдырган күләмле эпик әсәрләр таләп итү урыпсы i 
Ваяя Имамов исә ГОрмышны тирәнтен белә. яшәу дәверендә, гади эшче һәм мәктәп 
укытучысы рәвешендә дә. журналист һәм язучы буларак та. төрле социаль катлау 
кеше 1вре арасында кайнаган, татар дөньясын бөтен катлаулыльпы каршылыклары 
бе юн аңлый һәм боларныи барысын ла. сәнгатьчә эшкәртеп, үзенең иҗатында 
ча] ы шырырга тырыша 

Алып карагы 1 анын Татарстан китап нәшрияты чыгарган «Ир канаты» (1988). 
Нәзер» (1991) исемле китапларында гуплап бирелгән повесть-хикөялөрен 

•Аргамак» ВДналыныи беренче номерын ачып жибәргән «Кәнәфи» повестен 
Ганыш вакыйгалар, таныш геройлар - барысы лл гормышнын үзеннән алынган, 

берсе дә я п ч ы фантазиясе гутсл Шунадыр күрәсең, укучы аларны яратып кабул 
итте ч шан к) па Йөртеп укыды Язучынын әхлак проблемаларын күгәргән «Нәзер* 
повесте һәм «Өмет» киквясе исе Татарстан re встудиясе төшергән һем күп тапкырлар 
гелевизор жраннарь ая күрсәтелгән кыска метражлы нәфис фильмнарның 
сценарийлары өчен нигез булып хезмәт итте 

2001 е ил Чаллыда дөнья күргән «Могикан» исемле китап язучынын популярлыгын 
i ими и ныгытты v I нона кадәр беркем дә кул тидерергә жөрьәт итмәгән кискен 
мвсьа 1Ө нрне күтәрергә сәләтле кыю автор буларак танылды Китапка исем биргән 

Могикан* повесте күңелдә бигрәк те нык уелып калган. Күрәсен, эчтәлеге үземнен 
гуган акларга бәйле (безнең авыл Чаллыдан 20 чакрымда гына), бер генә кешене лә 
тыныч калдыра алмый юрган вакыйгалар гурында булгангадыр Әсәрнен үзәгенә, 
узган гасырның җитмешенче елларында гигант «КамАЗ» корпусларын торг ычганда! 
түрәләрнең гафу ителмәслек саксыпыгы. гади халыкны санга сукмаулары аркасында 
искиткеч гүзәл табигатьнең, дистәләгән татар авылларының юкка чыга баруы, шул 
вәхши теккә каршы тигезсез көрәш проблемасы куелган иде Кызганыч, бу проблема 
безнен көннәрдә ю актуальлеген югалтмый 

Вахит Имамовнын әлеге китабына урнаштырылган тагын бер әсәр укучының 
игътибарын җәлеп итә. Ул - «Исемең ничек, татар авылы?» дип аталган 
гарихи-топонимик очерк. Автор үзенең «Татар энциклопедик сүзлеген» укыгач 
гутан фикерләре белән уртаклаша Исемнәре бозылып, урыслашып беткән 
татар авыллары, елга-күл атамалары турында күңелсез статистика китерә Әйе 
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утырып уйлар уйларлык, ли автор, урыска ничек ярарга белмәгән татар түрәләре 
уз авылларының тарихи исемнәрен кайсы якка гына боргалап бетермәгән лә 
ничек кенә итеп үзгәртмәгән. Исемнәр лә татарлыгын югатта. \рыслаша бара 
икән бит. 

Вахит Имачовның заман таләпләренә сизгер, халык язмышына битараф 
булмаган, үткәннәрдән сабак алырга өндәүче тынгысыз автор булуын анын 
1991 елда рус һем татар телләрендә басылып чыккан -Әфган -кызалаклары-
(.Афганские «тюльпаны.) дигән очерклар жыентыгы ла ачык раслый Биредә 
сүз. Чаллы төбәгеннән китеп. Әфганстан җирендә ятып калган фаҗигале сугыш 
корбаннары турында бара Интернациональ бурычыбызны үтибез дип башланган 
•гадел» сугашнын киләчәктә сабак алырлык аяныч иөтил , {ананы 

өчен бик тә кирәк, укыла торган китап булып чыкты ут Япчы гуплал чыгарган 
материаллар республикабызның күп кенә мәктәпләрендә мәдәният йорт [арында 
китапханәләрдә, төбәк музейларында Әфган корбаннарына һәм сугышчы шрына 
багышланган меспоэициялөр ачарга (төргеч бирде Шундый жспозиинялөрнсн 
берсен мин С.Рәфыимж исемендәге Зәй > юк китапханәсе фойесында күр ievi 
Китапханә хезмәткәрләре сөиләвенч.» яный идеясе Вахт Имамов җыентыгын 
укыганнан сон туган. 

Татар авылын күмәкләштерү тарихы бе юн бәй ie вакыйгаларны рәсми фен № 
кабул ителгәнчә түгел, бөтенләй янача. халкыбыз язмышын ia о ш фажнга б) ВфШ 
шәрехләгән «Тозлы яра. (Kai.ni 2Ш4) егерменче Йөз башларында т а н якларын 
калдырып чарасызлыктан Япониягә килеп төпләнгән татарлар гормышын реаль 
картиналарда ышанырлык итеп күрсәткән «Япун гатары* (Чаллы 2004) романнары 
да язучының уңышлы әсәрләреннән саналыр1а чаклы 

Табип.ш ки югарыда санап үтелгән әсәрләр гөнкыйтьчеләр игътибарыннан 
читтә калмады. Алар бит, гадәттә, әдәбият дөньясында имли k>iii<»i< \ i ю 1ынтшпшн 
ганылган язучыларның я ис.) яшь автор [арнын галаип ш асар [әре гурын ш я tapi 1 
ярата Әдәбият бусагасына янарак кына аяк баскан Вахт Имамов ижаты гурын Ш 
бвренчеләрдөн булып Гариф Ахуновнын с\ i башлавы ү * \к к\и нәрсә юр 
сөйли. «Әдөбиятыбы ira саллы про иик килә!» — дип я i.n.i > 1 куанып \ юнен бер 
мәкаләсендә («Мәйдан», 2002. №6. 168 б) Аннан сон матбугатта бер бер api ш 
Мөдәррис Вөлиев Барлас Камалов, Марсель Галиев Мөсәгыйт Хәбибуллин кебек 
аллап и |учыларыбы шын әдәбият белгечлөренен бәя юма юре басылып чыкты Вахит 
Имамовнын күпкырлы узенчөлекле талант икәнлегенә басын к а п анын гарнхн 
әсәрләр я iapra ia СӨЛӨ1 ie автор икәнлеген искертеп утте tap Һәм ип ыи -

Халкыбы тын борынгы һәм урта гасыр мр гарихы белен шегы пленум гадим 
буларак ант uia кн мине беренче нөүбөтге Вахит Имамовнын i ipwffl роьаннцш 
гарнхн юкументаль әсәрләре ггублитпвднкасы шэнхсындыре Анын бигрәк га 
үзе җитәкләгән «Мәйдан» журналында h.ip <.лиин ы тир юк1 басы tbin кил," 
горган гарихи публицистик н маляры ошый Чөнки Вахт өфөн юнен геге пои В) 
гөбөк гарихына шул гөбәкнен гарихи шәхесләренә багышланган а шалары ер яна 
кайвакьп әле фен ю билгеле юб) шаган кызыклы мәгълүм» шрбе i j ман б) • 
у i чын гарихчы һәм күбрәк нәкъ менә гарихи әсәр ире бе юн в ибиял га ^ i урынын 
Я) 1.1 н.I ia ип [е 

Язучынын иҗатын мин вими рәвештә 1993 елдан бирле куэвтеп барам Ш 
анын атаклы гарихчыбы i Равил Әмирхан бе ют бергә я и ш а н • Галар пцжын Ватан 
сугышы \ v i XVIII гасырларда ми ии л\.,[ аа я> вры гурын т i tptaa сперешр* 
китабы басы 1ып чыкты Йөз җитмеш меняек гирел бе ян! ВО бит и» китапчык 
билләһи [ипөйтвм чын сенсация булды безнен вчеи Беренчелен күпләрне анык 
«сәер» исеме шаюсатырды моңарчы вле бер генә гарихчы и гатарларнын урыс 
какимиятене каршы л."-)" барган ми i ш көрәшен всихтанне прен «Ватан сугышы* 
ипi атарга ягъни юресен язарга батырчы out итыаган и к икенче юн одисыбы i 
гарнх бил юреннөн гөшеп кала н и ш каһ ipi 
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язмышлары белам танышырга мөмкинлек аллы Баксак. алар гасырлар буена 
^ иаренен борынгы вөүаатчеяеген горгыэ] өчен 1рыый- галмыЯ көрәшкәннәр, кан 
гуккәннөр икән Тиешле органнар гаршрыннш ничәме ничв в лар буен i махсус 
вшерс №П яткан .< юге фаю лар. ниһаять, калыкка барын иреште Китап к\ i нш 
к\ и.I верен п и арада гаралып га Бетте Республикабыз суверенитетын чм.ш 
кутаре пан ннллн-азатлык хәрәкәтенең тагын да җанланып опүендө мина калса, 

ӘЛеге китапмын рше j\p булды 
Бер елдам etui Вахт Имлмовнын «Яшерелгән тарих» исемле тагын бер 

документаль әсәре дөнья күрде Рус телендә һәм җәмгысе 400 мен тираж белән) 
Дөрес Гарихка сусаган халык, бигрәк гә киар милли хәрәкәтендә кашашучы 
яшьләр язучыга иик рәхмәтле иле Тиз арада бу әсәрне мәктәп укытучы >ары тарих 
дөрес юрен ю өстәмә материал рәвешендә к> nana башлады Бе пә я i ганыш булган 
факт lap •• Гатарстан гарнхыннам хикәяләр* лип аталган һәм ул елларда бик популяр 
мәктәп дәрес кгенә ла кертеп җибәрелде. 

Вахит Имамовны коеп кушан язучы сыйфатында гына түгел, тарихчы б\ мрак 
i.i таный баш аядылар Аны якыннан рак бе [үче каләмдәшләре һич re гаҗәпләнмәде 
моңа Эшли юрган шман килде, совет чорында! ы кебек яна фикерләргә киртә 
куючылар мк хәзер Таир гарихында -ак таплар» куп билгеле факп I ал имнәребе i 
) i гапларны бетерергә ашкынып ГОрМЫЙ Нишлисен үзенә гырышын K.ipapia ivpi.i 
кила ык Һәм Вахт әнә шул •яшерелгән* гарихны гатарларнын үз дәүләтче [егеи 
гарты гута ЮНӘЛдере пап мнллм азатлык көрәшенә караган гарихны' архшиар.иш 
май башлый МӨСКӘ1) Казан Уфа, Оренбург. Уральск һәм башка шәһәрләрнең 

архивларында казынып моңа кадәр галимнәр кулы тимәгән йөзләгән, меңләгән 
юкумент iap габа 11J> i чорга караим фәнние юбиятны җентекләп өйрәнә Җитмәсә 

вле калык арасында таралган югенда риваятьләрне җыеп бара. тел гыйлеменең 
ономастика (топонимика) һәм т ш о л о г н я дигән тармаклары белән гирән 
кызыксына Әйе Вахит Имамов беренчел чыганаклар белән эш итәргә ярата. 

Купье i П.1К кезнөтнен нәтиҗәсе я гучынын Пугачёв явы һәм анда кашашкан 
батыр бабаларыбыз язмышына багышланган «Сәет батыр» (Чаллы: «КамАЗ». 
1994 U2 б.) һәм -Таир яугнрләре» (Казан Мәгариф, 200.1 355 6.) исемле 
кү мм tc әсәр 1врендә бәян КТСЛДС. Беренчесенен тиражы — 90 мен данә! Ул 
китапны кулга алып укый башлагач гугаа тәэсирләремне, шатлану кагыш 
шаккат) шрымны әле Һаман да хәтерлим Мин генә шулай һушым китеп кабул 
нтмәгөнмендер дип уйлыйм •( әет батыр»ны Никадәр ялалык алып килде ул 
укучыга?! Аксакал гарихчыбы i ( ө иш Члншев китабын да шулап сөенеп каршы 
алган илек иманында •Каһарман бабаЛ tap» 11976) китабыңда ул безгә Бөхтияр 
Канкавв Meceryi Гомәрев Каранай Моратов кебек герой-шәхесләребезне 
ачты Әмма барыбер соңгы алларга кадәр Пугачев яуларын без элеккечә. 
и к 1Гвн урыс крес гъяннарынын алпавьп шрга каршы сулышы рәвешендә генә 
күз ал шна китерә идек Алишевтан сон бу тема белән кызыксынучы булмады, 
W I N йә i һәм аннан элгәрерәк чор тарихын өйрәнүчеләр аз. чөнки күбесенең 
тешләре утми Ә менә Вахит Имамов булдырды, югыйсә, фәнни дәрәҗәсе дә 
юк Пугачёв отрядларында сугышучы ырның яртысыннан артыграгы татарлар 
ич п.ш Башкорт гарнын Салават Юлае дәрәҗәсендәге татар каһарманнары 
полковниклар бригадирлар да берәү генә тугел. дистәләгән. Вахит моны 
документлар белән раслады 

Мин бе иш урта МӘК!.яшен тарих укытучылары бу китапларны дәреслеккә өстәмә 
«лета рәвешендә лә. сыйныфтан тыш чаралар үткәргәндә дә бик теләп 

ц тана Матур һәм аңлаешлы тел белән язылган алар. Вахит Имамов әсәрләрен 
югары у ц йорты студент шры - булачак тарихчылар да өйрәнә. Елмаеп-көлеп 
дигәндәй, үземнең мөгаллимлек тормышымнан бер кызыклы фактны искә төшереп 
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• МТЛРТЛРИХЫ 

утим әле: өч-дүрт ел элек чыгарылыш курс студентының (дәрес, ул читтән торып 
белем алучы укытучы канын иле) мина рецензияләргә биргән липлоч эшендә 
ярылып яткан плагиатлык галәмәтләре күреп, «дәрес» билге куя алмыича. авыр 
хәлдә калган идем Бер бүлеген «Сәет батыр* китабындагы -Татарлар Пугачев 
якынла- исемле очерктан күчереп алынган мәгълүматлар белән тутырган да. авторын 
күренмичә генә фикерләрен үзенеке men тәкъдим иткән Бодай •рамаганяыгыш 
аңлаттым ә |бөтга әмма язучы очен, ни генә димә. кунсам факт — файдаланалар 
ич хезмәтләреннән' 

Ярый. хуш. хәзер инле Вахит Имачовнын минем карашка ин унышлы 
Әсәрләреннән (.аналап -Казан дастаны- (2005) һәм -Утлы дала» (2001. беренче 
кипш 2012. беренче һәч икенче китаплар) тарихи романнарына к\ з салыйк 
Алар язучының ЭЛГӘреге әсәрләреннән нык аерылып тора С\рәтләнгән 
itaKi.im алар X XIII шмтәргә. борынгы бабаларыбызнын монгол ячдарына 
K.i.i.tpiL' чорларына карын -У i г ы дала»нын элегрәк чыккан беренче Mti.ini.ina 
готынырга куркып тордым Әлбәттә инде. әсәрне тәнкыйтьче сыйфатында 
анализларга ла атлыгып тормадым Эш шунда ки мина археоло! буларак 
гомерем буе ха [кыбы >нын урга гасыр iapra караган бик ы катла) ш чор |арын 
өйрәнергә туры килде Болгар фәне дөньясында бүгенге КӨНДӘ 
булган барлык язма чыганакларны беләм Алай гына гутел Нами Имамов 
романнарында сурәтләнгән төп вакыйгаларның урыннарын — Би iap Сувар 
Жукөта) Алабуга. Казан, Кирмөн ише калаларның бврЫСЫН Ю ЖЛНТвКЛӘП 
ка 11.1 м чокын оирәндсм Кыскасы, без икебез дә бер үк чорны тасвнрЛЫЙбы i 
өйрәнәбез, белгөннөребезне укучыга җиткерергә ашкынабыз мин галим 
буларак, фәнни хезмәтләремдә. Вахит дус — язучы буларак. «Казан лас i ай ы-ни 
Һем "N тлы дала»да. Шул чор турында инде калып ишшп өлгергән > i карашым 

бар нэучынын - үзенеке Mei |ул карашлар, фән теле белен әйткәндә 
Концепцияләр, бер-берсенө ТвҢГӨЛ килерме. Вахит Имампң .инан яэучынын 
ошбу әсәре канәгатьсезлек хисләре тудырмасмы күңелемне кайтармасмы ш\-<^ 
сора) up чине гел борчып торды. 

• Нею әсәрләргә шикләнебрәк го гуымнын тагын бер сәбәбе бар иде N i 
— Нурихан Фәттах феномены Яратам мин yi язучыны \пмп Ипи суы ака 
торур». «Сызгыра ГОрган уклар» романнары. «Кол Гали» трагедиясе - кааосш 
әсәрләр Гарихн чынбарлык (безбе төн к\ юмдө) ул аеврлврде юрес чагы шырылган, 
сәнгатьчә зшләнешдәре ягыннан тел-теш тидергесеэ Нурихан Фәттахтан сон килгвн 
гатар н 1учыл ipi.ni ы н гарихн жанрда юквл ителгән әсәрләренә бөяне нхтыярсы ман 
мин өнә шул п номмы к\ i алдында тотып бирәм 

Вахт Имамов әсәрләре шул ггалонга ия дәрәҗәдә гуры кил..' Хяэер ннле 
курыкмыйча әйтә алам гарихн вакыйгаларны шул вакыйгаларда катнашучы 
персонажларны фәнни юреслеккя гуры китереп сәнгатьчә сурәтлә! юражасе 
ягыннан Вамп Имамов әсәрләре ин югары бәягә лаек] 

«5 i Li ила» романы гурында я ii.ni чыккан н »ы ни ю ( tfe* 
foj \99б 2012, Ма\ 59-64 6) Макталды да. танкыйтьс, тәре яайтс i к Кабап шп 
ГОрМЫЙМ БӨЯМ шинын ше «ТитаНИК ЭШ ЭШЛӘНГӘН1 Кип напорами 
ром ш жанрынын нн югары таләпләренә гуры ки герлек укучыбыз күптем квткая 
һәм ана бик кирәкле әсәр н нллган» 

•Казан юстаны» турынлв » бер-ике сүз әйтәсем киле Вахит Иыамо 
язарга утырганчы чине һөрвакытпиъгп чыганаклардан бапмын Гарихн роман 
авторларынын барысы ишулай" «или торгандыр иш ое им Әнә Нурихан Фәттах 
романында тасвирланасы вакыйгаларны гокументлардан өйранө-вйрвнв чын 
галим булып китә язды иманында Вахт га шул чамада шп беләм {кандидатлык 
шесертациясе булса ia якла ише ичмасам i"" утетлөучелөр к\ 
ишетүемчә) һәрхәлдә уры< елъязмаларын яттан белв кебек ул Хв 
археология материаллары белен «таныш Нетмжжи язган i 
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чынбарлык кысаларыннан чыкмы» Чыганаклардан юныш гарнхи вакыйгаларны, 
чамасын бе юл кенә, уйлап чыгарылган маҗаралы сюжет tap бе юн баета бер укый 
башласан аерылып булмый китабыннан «Казан дастаны-ни мина калса автор 
әнә ш>л маҗаралы сюжа tap белән артык мавыга кебек. Китапны мин гадәттә 
кулга карандаш алып укыйм Үземе кирәк урыннарны тамгалар белән билгеләп 
барам кырга кыска гына итеп үз фикеремне лә я тый куйталЫЙМ каичакга «Казан 
дастаны, битләренлә минем «ышандырмый» дигән репликам сорл\ били- мре ••> i n-i 

N граган u күбрәк Мондый гына нәрсәләргә укучы игътибар итми гадәттә. 
Ш) ни кирәктер ю бәлки Әмма кайбер принципиаль характерлан,! вакыйгалар 
гурын ta с\ i барганда, автор фантазиясенә артык бирелмичә гарнхи перес гектөн 
ерак китмәскә тырышырга кирәк. Мәсәлән. Елангауда Ка онга и ш е ! салу күренеше 
Язучы аны 985 елда Болгар иленә яу чапкан Киев кенәзе Владимир белән Ибраһим 
хан арасында солых килешүе гөэел) вакыйгасына бәй" югөн Ибраһим чан булачак 
каланын беренче казыгын кага 

Меньяшөр кала 6j шрга язсын ипле берүк' 
- Уртак кала б\ [сын! — лип. чак-чак кына ишетелер зек men пышылдады бер 

як читтә турсаеп юрган кенәз 
Бу эпизодны тарихи переслеккә 1>ры килә дип булмый ипле Казанны без 

Елантауда (Казансу елгасы тамагында) гугел, хәзерге Кремль калкулыгында 
нигехзәнгән дип расладык ич Һәм 985 елла түгел, унберенче ЙӨЗ башында. Ә инде 
б) мөһим вакыйгага болгарларны галарга килгән урыс кенәзен китереп кушуны 
андый la an.iaia la алмыйм 

Ә й т е р | ә lei.H.in гагым бер фикерем бар Вахит И м а м о в н ы н тарихи 
романнарын укып. болгар бабаларыбызнын оч гасырдан артык вакытка сыйган 
чын тарихын өйрәнергә <~<\.\л Дәрес 1екләр фәнни хе тмә| и>р укьм.тлагы кебек 
ү 1 ү tenne мәҗбүр игеп гүгел в язучынын матур гел белән язылган югары 
сәнгать кануннарына гуры килә горган галантлы әсәрләрен укудан ләззәт 
алып Кызганыч мәктәп балаларын ул китапларны укудан гыярга мәжбүрләр 

китап би! [әренә карандашым бе юн гөртеп кушан сүзләрдән аңларга 
б> l.i Эротика!* • * Id- Б) нәрсәдер белән артык мавыгуны заман шаукымы 
дип анларПШЫр ИЯДе Кирәк микән'' 

Вахит Ичачов — беркемгә дә охшамаган һәм охшарга да тырышмаган, күп санлы 
китаплары, ин әү ваз тарихи романнары белән ботен татар дөньясына танылган олпат 
язучыбыз Үзенен 60 яшьлек юбилеен ул ижатынын ин югары ноктасына житеп 
каршы СЫЙ ИК lafl ia без аннан кпып ДЯ сал ГЫрак ӨСӨрЛвр ӨММ игеп КДЛабЫ Кип 
вйбө1 әсәр гарем әле язы шатая дип әйтергә яраталар ич язучылар). Потенпиаль 
мөмкинлекләре инк iyp ВНЫН Исәнлек-саулык һәм ятт<1 иҗэт уңышлары теләп 
калабы ! ( ^чл Нами дус! 

Фаяз ХУҖИН, 
Татарстан Фөннер академиясе мөхбир әгъзасы 

тарих фәннәре докторы 
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АВЫЛЛАРЫБЫЗ ТАРИХЫ 

Н ө н ә г ә р 

Нөнәгәр авылы Балтач районында, район \ егеннән - 34, гныер HI I станциясе 
Шәмәрләннән — 46, Мал мыж шәһәреннән 23 чакрым ераклыкта урнашкан 

Өлкәннәр сөйләвенә караганда. Нөнәгәр авылы моннан 450-500 еллар оек барлыкка 
килгән Авыл габигатьнен матур бер жиренә утырган Авыл яныннан Кугубор елгасы 
ага. Аргы ягында кип болын, аннан сон биек бу шагая ray tap башлана 

Авыл башта Нуринердип йөртелгән икән. соңыннан гына Нөнәгәр дип у 1Г8ргән 
АВЫЛНЫН исеме маричадан алынган, ул исем аны. н урнашкан урынына карал 
бирелгән Нуринер «уйсу җир» дигәнне аңлата Авы па нн беренче бу шп мари lap 
килеп СӘЛИЯ суы буйлап ун якка утырганнар Тора-бара Кугубор с\ыпын MI IK 
ярына татарлар килеп урнашкан 

Революциягә кадәр авылда күпче тек крестьяннар ярлы бу пан салам гүбшк 
жимерелергә торган портларда яшәгәннәр Хуҗалыкларда сыерлар аз б) 1ГВН 
күпчелеге кәжә һәм сарык асраган Халыкның имана жирен сөрергә атлары ла 
булмаган 

Авылда 1917 елда яшьләр оешмасы төзелгән, дип сөйлиләр 1918 е та авылга 
укытучы килә Яшь активистлар арасында алты хатын-кыз 6j ia Сара Сабитова 
Мәдинә Галиева. Хәтимә Гайнетдинова, Мәйсәвәр Шөрипова, Хәбибе Шакирова 
Гыйльми Фәхретдиновалар. 

Авылдан акларга каршы сугышка Гариф Шлкнрии Фәрш Гашкч.шпон 
Фәтхелкадыйр Гарииовкитә Фәтхелкадыйр Гарипов Мәскөудә В И Ленинны күрә 
1930 елларда Фәтхелкадыйр абзый авыл советы башкарма коми,, 
эшли. 1964 елда ул каты авырудан сон вафат бу а 

30 нчы еллар — авылда ммәк \> АЛ 11.1k гозү өчен көрәш еллары 1931 1932 елларда 
Нөнәгәрдә күмәк хужалык оеша башлый Башта колхозга жиде хуҗалык кына керә 
Колхозга керүдән куркып, берничә хужалык күрше Малмыжеяэенен I ражданка авылына 
күчеп китә Әкренләп хуҗалыклар күмәкләшә бара Авылда икс колхоз оеша 

Түбән очташлар tKpec гьянская i isera» исемен юге ко иоэ гөзи 1әр \m.in рәисе 
итеп Нургали Әүхадиев сайлана Югары очта Вахитов нсемендәге икенче колхоз 
оешып .iiii.ni рәисе итеп Свел Гатин би ire юнә Беренче е i шрны бу ко коэлярнын 
жигештергөн щюдукциясе ю устергөн икмәге о искитәрлек булмый ч • 
җир шгкөртү очен an ир АЛ санау ит гына калган 

1ЧЧ елда колхозга беренче машина «полуторка» кайтаралар Чнын шоферы 
Мөбарәк Нуриевбу и [934едш1шу ийукберенче IP-IK.OP taкайта \ 
Нөбиевне Mi.ipiaa.ip Шу т ы ш ы н гехникага ия бу ган колхоз a ipa башлый 

1935 е па хужалык lap богенлл: бе им күмәкләшеп бете 1акин ^t'.-u уңышы башка 
комодларныкына щжгандв гүбәнрәк бу и әле Бер тастардан 6 7 центнер u 

Колхоз оешунын акрын баруы һәм уньшшын гүбән бу [уына 

Дөммы Башы 2006 алның 6 нчыстында 
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1928 евши 15 маенда няжпов1Ырмшинан,авьидвЬ«квчпвшиъюв1 ш Б) янган 
вакытында күп кужвлыюпфнын вор! вры кара күмергеөЯ юна Газа кара ты куралар 

ь на кала Шуннан сон авыл халкына гернеклйнел киң авырга гуры киде 
Өшәннәр сөйләвенә караганда, авыл кешеләре кыр ипләреннән бушаган 

цианда сезонлы ликә. шахталарга китә геии ш 6j а ш 
1941 елда сугышларның куркынычы һәм зуры — Ватан сумлиы о.пнллна Колхоз 

,11 шрын һәм ике иашннаны сугышка алалар Авылнын 160 пш артык ир егете фронтка 
китә Сугыш елларында колхозны ЖәлөЯ Жамалиен w i i . ^ n i koixou. i гракюрда 
ашарга дә кеше юк Озак уйлаганнан сон б) эшкә Гайшә Көлим) шина белән Сәйдә 
Сиражиева алына Күп авырлыклар белән очрашса да, авылнын катын кызлары 
карт-корылары тырышлыгы белән колхоз өстән төшкән планны үтәп бара 

Ватан сугышында авылнын 94 кешесе һәлак була Кайбер гаиләләр дүртәр 
кешесен югалта Сугышка китүчеләрнең 65е генә кире әйләнеп кайта 

1946 елла. ике хуҗалык берләшеп. .Волга- колхозы төзелә. Аның рәисе итеп 
шушы авыллап Хаҗи Гайнуллин сайлана КОЛХОЗ район өчен орлык хәзерләүгә 
алына Анда сарык, сыер фермалары ла була. Сугыштан соң колхозны аякка бастыру 
бик күп коч сорый Күп эш кул көче белән башкарыла Саимнан СӨТНе чиләк-
көянтә белән жиде чакрымдагы Смәел авылына илтәләр 

]%1 еллан сон "Волга- колхозы белән Рим Зарипов җитәкчелек итә Колхозның 
икътисады мә вэнняте күзгә күренеп үсә. ул районча алдынгылар рәтенә чыга. 

1968 елла. ВЛКСМнын 50 еллык юбилеен каршылаганда, КОЛХОЗ игенчелек һәм 
терлекчелек аткәсеңдә югары уңышларга ирешә һәр гектарлап 16-IS центнер икмәк 
ала. Шуна да 1968 еллан башлап «ВЛКСМнын 50 еллыгы» пш йөртелә башлый. 

1972 1975 в парда колхозда бик зур терлекчелек комплексы төзелә. 
1980 е i вн (>,t\n tan колхоз белән Наил Салихов җитәкчелек итә Колхозда җылы 

i i p i * ремот ОСТаханасе, агач остаханәсе. тегермән, амбар, такта яру цехы һ.б. 
пие. Li Х.мерге кпн i,( аны i.ia мәләниш иор па мәк ми кибет ы р б палар бакчасы 
медпункт, элемтә үзәге эшли. 

\III.I i ка IKI.I ^ >әкләштерелгән газ яга. юлларга асфальт түшәлгән 1998 елда икс 
• i tap бакчасы ачыла иемтө бүлеге өчен бина төзелә 

Авыл тирә-юнендәелга-инешләр. чишмә-кизләүләр, тау үрләр, са чык күлләрнең 
пвмалары Hon,пэр суы, Тирән елга. Акман суы. Ныжан инеше. Пыжмара суы. 
Чи ми к инеш t влил инеше 1врәки инеше, Зират инеше һ.б , Бирге чишмә. Урта 
чишмә Баһави чишмәсе. Галләм чишмәсе. Камәр чишмәсе. Лотфулла чишмәсе. 
( алия чишмәсе һ б Экспе шцин дәфтәремә Хәлиулла күле. Мулла сазы. Акман тавы, 
Ошир таны Байтирәк ганы. Кубыр тавы. Үзәл тавы. Дүрт сука буе. Алты сука буе. 
Акм ш басуы Читәнле елга басуы. Боза) киртә басуы атамалары теркәлгән Авыл 
янында Шәкерт Шраты шп йөртелгән кабер бар Габделкәрим исемле шәкертне 
мәдрәсәдә кыйнаганнар һәм ул үлгәч, сута агы наннар Я 1Гы гашу вакытында мәет 
C) бе 1ӘН авылга агып килгән Аны габылган урыныннан якын гына болынлыкка 
күмгәннәр Ул кабер койма белән әйләндереп алынган. 

Авылдан зыялы кешеләр дә шактый чыккан Шу тарный берсе Фәрзетдин 
1 ыгйыади > п,1 I ыймадиев — сутыш һәм мәгариф ветераны «Ватан сугышы.- ордены 
Һөн «Сугышчан батырлык өчен» медале белән бүләкләнгән. Анын педагогик 
мичәнлеге дә югары бәяләнә Ул җитәкләгән Балтач урта мәктәбе озак еллар районда 
i ми.! гүге I республикада ла алдынгылар рәтендә була. 1960 елла ул «Намуслы хезмәт 
өчен- медале һәм 1976 елда «Почёт билгесе» ордены белән бүләкләнә. I960 елда 
н. i Халык мәгарифе отличнигы» һәм «РСФСРнын атказанган укытучысы» дигән 

мактаулы исемнәр бирелә. 

Авылда тагын режиссер, артистка Кәшифә Җамалетдин кызы Тумашева. галим, 
химии фәннәре юкторы Габделбәр Гарифҗан улы Гарифҗанов һ.б. туып үсә 

Дәвачы киләсе саннарда 
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Ак җилкән 

Әлеге әсәрне Руслан РӘҮПОВ 2012* ты, Инна ыйныфта 
укыгандаязган Ягъни Сарман районының Азолан чәктәбенде 
белем аяганда Үзе кикәя дисә дә, баянга (пове, ть) тартым 
әсәр бу. Барын чыкканмы уя? 7) \аем укып бетергәч, уңай ҺӘМ 

кимчелекле як чарын күрс< тык, иәкт тач \ •• ••<. \ би кедв куйыйк 
эле, кадерле (ю/силкөнчеләребезя 

БУЛГАНДА - КАДЕРЕН БЕЛ, 
ЮГАЛТКАЧ - ЕЛАМА 

БӘЯН 

Пролог 
Ай, шат та иде соң бүген Илнар! Моның кадәр сөенгәне юк иде бугай аның 

Көне буена авызы ерык. кәефе турында сүз дә бупа алмый Әлбәттә шәп1 

Илнар наушникларын колакларына киеп ялтырап торган мотоцик
лына утырды да сөйгәненә шатлыклы хәбәрне әйтергә ашыкты Көн кызу 
булганлыктан, өстендә футболка гына иде 

Көйгә кушылып җырлый-җырлый барды ул юлда Өенә кайта торган урам 
буйлап барганда, юл уртасына җыелган халыкка да бик игътибар итмәде, чөнки 
кәефе шәп иде Ләкин шунда аны полиция хезмәткәре туктатты 

— Күрмисеңме әллә, кая чабасың'' 
— Миңа бу урам буенча үтәргә кирәк иде. — диде Илнар елмаеп 
— Монда авария булды, юллар ябык Әйләнеп икенче урамнан бар. — д и п , 

кулларын болгый-болгый аңлатты аңа әлеге хезмәткәр 
— Ярар, — дип җавап кайтарды да Илнар вокзалга икенче юлдан китте 
Кичке җиденче ярты Илнар Казан вокзалы янында туктады Вокзал буйлап 

йөргәндә ике танышын очратты Танышларын гына дип тә әйтеп булмый инде, 
төркемләшләрен дисәм дөресрәк булыр 

— Сәлам, — дип сүз башлады Илнар 
Аның каршында берсе ябыграк, икенчесе тазарак ике кыз басып тора иде 
— Сәлам, Илнар, — дип җавап кайтарды алар Илнарны күрүгә сөенеп 
— Син монда нишлисең9 Алсуны көтәсеңме7 — дип сорау бирде ябыграгы 
— һәрвакыттагыча, — д и п елмайды Илнар 
— Әгәр дә син миңа өйләнгән булсаң, монда кеше көтеп утырмаган булыр 

идең. — д и д е тазасы, шаяртып 

Илнар югалып калмады, җавабын кайтарды 

— Әгәр Алсу ун минут эчендә килмәсә. без шушы Казанның берәр ЗАГСына 

кереп язылышырбыз 

III 

4 



— Вәт алдакчы, — д и п көлде кыз 
Алар һәрберсе үз юллары белән китеп бардылар 
Илнар вокзалның тиешле бүлегенә килде дә Алсуны көтәргә утырды Ун 

минут үтте. унбиш Ярты сәгать бер сәгать Ә Алсу һаман юк 
Илнарның кәефе китте Ул кесәсеннән телефонын алып. Алсуның эшенә 

шалтыратырга уйлады 
— Эльвира. — дип дәште Илнар, — Алсу һаман да эштәме әле ул? 
— Ә ул күптән китте инде. — дип җавап кайтарды Эльвира 
— Кая киткәнен әйтмәдеме соң? — дип борчылып сорады Илнар 
— Юк әйтмәде Уп синең белән түгелмени? — дип аптырады кыз 
— Ә ярар. рәхмәт — дип Илнар телефонны тыгып куярга ашыкты һәм 

вокзал буенча чабып китте 

БЕРЕНЧЕ Б Ү Л Е К 

Ике ел элек 

— Китабыңны яп та ашарга утыр! — диде Алсуга әнисе 
— Әни әгәр дә мин имтиханны бирә алмасам, үзең сүгеп утырачаксың 

бит — д и д е Алсу 
— Сүгеп кенәме соң әле? Синең укуың өчен әтиеңнең ничә сум түләгәнен 

бер мин генә беләм шул1 

— Әни җитте инде' — диде Алсуның апасы Алинә — Алсуны гел сүгеп 
утырасың! 

— Тагын нәрсә кала соң? Нишләп ашамыйсың син? — диде әнисе 
Алсуга 

— Әни күрәсеңме ничаклы май бу коймакта? — диде Алсу коймакларга 
төртеп күрсәтеп 

— Нишпәп Зөпфия ашаган бит әле' -— диде дә әнисе кухняга кереп китте 
— Зөлфия' Зөлфия' Зөлфия1 Ул бит безнең башлыгыбыз! һәрвакыт 

Зөлфияне генә күрәсең1 — дип артыннан әйтеп калды Алсу. 
Алинә Алсуга китаппарын бирде дә 
— Әни. аның бүген имтихан бирәсе бар бит, — диде Апар җыена 

башпадыпар Алсу белән Алинә чыгып китәргә әзерләнгәндә, әнисе 
— Син бит врач' Үзеңне кайгырта да белмисең. — диде, Алсуның кулына 

талисман тагып — Әгәр дә мин чирләсәм апаң янына апып барма, — дип 
шаяртты уп Алинәгә карап — Кызмы бу әплә ялкынмы? 

— Сау бул, әни. — диде Алсу аның битеннән үбеп 
Алсу белән Алинә әниләре тагын нидер әйткәнче чыгып сызу ягын 

карадылар 

— Айгөл кызым бигрәк матурсың'—диде Илнарның әтисе, оныгын кулына 
алып — К и л бер яратыйм әле үзеңне, — д и п битеннән үбә башлады 

— Мыекларың кытыклый' — диде оныгы, боргаланып Айгөл. Илнарның 
кергәнен күреп, кычкырып җибәрде 

— Абый! 
Ипнар епмайды да 
— Сәлам Айгөл һәм пока — д и п . кулын болгады 
Илнар тиз генә өеннән чыгып китте дә укырга барырга дип вокзалга, 

ашыкты Юлда дусларын куып тотты да бергә поездга кереп утырдыпәр Поезд 
кузгалды Икенче яктан аларның каршысына килгән поездның бер вагонында 
Ипнар бик чибәр кызны күреп алды Күзен шул кыздан ала алмады Теге кыз 
да аны шәйләгән иде 



щклкэн 

Менә поездлар арасы ерагайганнән-ерагая барды Илнар поезд күздән 
югалганчы ул яктан күзен ала алмады 

Дәресләре тиз үтте бүген аларның Ул дусларына шул кызны эзләп табарга 
теләвен белдерде Ә дусларыннан бер кыз 

— Дускаем, син аның исемен дә. адресын да белмисең Ә үзең аны бер 
миллион халык яшәгән шәһәрдә табарга телисең. — диде 

— Казанда барлыгы бер миллион кеше Аларның ничәсе хатын-кыз'' 
— Илле проценты, — дип җавап бирде шул ук кыз — Ягъни ярты миллион 
— Шул ярты миллионның ничәсе вузда укый а л а 7 — диде Илнар, 

профессионаллар кебек сөйләшеп 
— Бер ун проценты, — диде бер дусты 
— Юк, кимрәк, — д и п куйды теге кыз 
— Ярар, ун дип алыйк, — диде Илнар — Ничә була? 
— Илле мең 
— Ә шул илле меңнең ничәсе медицина буенча укый ала 7 — Дуслары, 

ухылдап 
— Әәә ул врачмыни? — диде — Бер процент дип уйла. 
— һәм ничә кеше була 7 — дип, елмаеп сорады Илнар. 
— Биш йөз 
— Шул биш йөзнең ничәсе поездда йөри 7 

— Автобус, такси, мотоциклларны алып атсак — бер процент — диде теге 
кыз. — Ягъни, биш 

— Менә шул биш кыз арасыннан аны эзләп табу авырмыни инде у л 7 — диде 
Илнар көлеп 

— Шулай булгач, эзләп кара 
Менә алар вокзалга килеп җиттеләр һәм поездга утырдылар Илнарга бер 

дусты 
— Илнар, Илнар, әнә ул кыз. — д и п , каршыдагы поездга төртеп күрсәтте 
Илнар да кызны күреп алган иде инде 
— Ул да сине күрде. — диде теге егет 
Ул кыз, ягъни Алсу, Илнарга күренмәс өчен икенче бер кыз артына басты 

Ләкин Илнар Алсуны барыбер күрде, аңа елмаеп карап тора бирде Ничек кенә 
тырышмасын, Алсу кача алмады Шулчак поездлар кузгалды Илнарларныкы 
— бер якка, Алсуларныкы — икенче якка Илнар күздән югалгач Алсу 

— Вәт карап катты, ә, — дип, дус кызларын көлдереп алды Поезд тиз 
кайтты Ярты сәгать дигәндә Алсу өендә иде инде Ашады, эчте, ял итте, 
ятырга әзерләнде 

Йокы алдыннан Алинә Алсу бүлмәсенә керде 
— Минемчә, син гашыйк булгансың, — д и д е ул, елмаеп 

— Минем уемда андый нәрсә юк әле, — дип җитди генә җавап кайтарды 

Алсу 
— Синең йөзеңә үк язылган 
— Нәрсә 7 Минем, нәрсә, башым киткәнме ә л л ә 7 

— Минемчә, синең эчеңдә бер очкын кабынган 

Алсу бернәрсә дип тә җавап бирмәде Йоклаганга сабышып, бүгенге 

очрашуны уйлап ятты 

Менә икенче көнне дә дәресләр тәмамланды Алсу поездга утырган иде 

инде Поезд кузгалыр вакыт җиткәч, ул күзе белән Илнарны эзләде, тик өгөт 

күренмәде 
— Юк ул, күренми — диде дус кызы качып торган Алсуга — Әйдә тиз 

генә чык 



— Бәлки ул вагон өстендәдер Сиңа җырлар җырлыйдыр.—дип шаяртты 
икенче кыз 

— Бигрәк кызык — диде иптәше — Ул булмаган арада тизрәк чыгып кал 
— Карагыз1 Карагыз1 Менә ул — диде икенче кыз 
Кызыл футболка кара күзлек кигән Илнар юл кырыенда дуслары белән 

басып тора иде Алар Алсуны күреп алдылар Алсудан дусты 
— Син чыгарга җыенмыйсыңмыни9 — дип сорады Алсу башын селкеде 

Шул еакыт поезд кузгалды 
Илнар Алсуның исемен белмәсә дә кайда яшәгәнен аның адресын җиңел 

генә эзләп тапты Ул институттан кайткач көн саен аның өй тирәсен бер 
әйләнмәсә күңеле булмый Ничә көн Алсуның өе янында таптанмасын аны 
очрата алмый иде Ләкин бүген Илнар аның кер элгән вакытына тап булды 
Туктап, мотоциклын сүндерде дә Алсуның һәр хәрәкәтен күзәтеп торды Шулчак 
Илнарның каршына эштән кайтып килүче Алия — Алсуның апасы очрады 

— Сәлам —диде Алия 
Илнар аны күргәч каушап калды Күзлеген салды дә исәнләште 
— Кемне эзлисең9 — дип сорады Алия 
— Нәрсә"? Беркемне дә — дип ялганлады ул елмаеп 
— Кер элеп торган кызны түгелме9 — дип белгән кыяфәт чыгарып әйтте 

Алия 
Илнар дәшмәде тагын бер кат елмайды гына 
— Ә аның исемен беләсеңме соң"? 
Илнар башын гына селкеде 
— Ә сызгыра беләсеңме"7 — ике бармагын авызына тыгып ышылдап 

күрсәтте Алия — Менә болай 
Бу юлы да Илнар башын селкеде 
— Син тәртипле кешегә охшагансың — дип елмайды Алия Илнар да шул 

елмаюга кушылды — Әзрәк кенә тавышланып ал әле 
— Нәрсә 9 — дип сорады Илнар аңламыйча 
— Мотоциклыңны кабыз1 

Илнар шундук мотоциклын кабызды да берничә тапкыр газына басты 
Мотоцикл каты тавыш чыгара башлады Бу тавышны Алсу ишетеп, борылып 
карады Алия белән Илнарны күреп алды һәм эшеннән туктал 

— Алия1 — дип кычкырып җибәрде 
— Менә күрдеңме9 — диде Алия Илнарга — Дөрес эшләдең 
— Алия нишлисең син анда9 — дип кулларын болгый-болгый кычкырды Алсу 
— Киләм' Менә бу кешегә юлны гына күрсәтмәкче идем, — д и д е Алия 
— Рәхмәт — дип кушылды Илнар 
Алия борылды да өйләренә юнәлде 

Илнар бүген дә аларның өе янына килде Ләкин бүген Илнар Алсуны түгел, 
ә Алсу Илнарны көтеп тора иде 

Илнар мотоциклы белән Алсу янына килеп туктагач Алсу шундук сүз башлады 
— Синең исемең ничек9 

— Илнар — д и п мотоциклыннан төште егет 
— Син укуыңнан качып кызлар артыннан чабасыңмы9 — дип тавышын 

күтәребрәк әйтте Алсу — Синең әтиеңнең акчасы күптер инде, шулай юкка 
вакыт әрәм итәрлек булгач 

— Әйе ул да шулай дип әйтә — дип бүлдерергә тырышты аны Илнар 
— Имтиханнарыңның ничәсен бирдең 9 — д и п сорады Алсу 

— Бөтенесен дә бирдем — д и п елмайды Илнар — Л ә к и н соңгысын бирә 
алмам шул инде 



Алсу да елмаюым яшереп тормады Кинәт кенә борылып китеп барганда 
Илнар 

— Әй! — дип кычкырды Алсу аңа таба борылды — Тагын бер кат елмай 
әле — диде — Үтенәм синнән 

Алсу елмайган килеш кире борылып өенә кереп китте Кызны күпме көтсә 
дә. ул чыкмады Илнар өенә кайтып китәргә мәҗбүр булды 

Бер сәгать тә үтмәде Алсулар өендә телефон шалтырады Телефонны 
әтисе алды 

— Тыңлыйм 

Телефонның икенче башында Илнарның сеңлесе сөйләшә иде Нәрсә дип 
җавап бирергә кирәк икәнен Илнар үзе әйтеп торды 

— Алсуны чакырыгыз әле дип әйт —диде Илнар Сеңлесе аның сүзләрен 
кабатлады 

— Ә кем соң б у 9 — дип сорады Алсуның әтисе 
— Мин — Гөлнар, — дип җавап бирде Илнарның сеңлесе 
— Нинди Гөлнар 7 

Нинди Гөлнар 7 — д и д е абыйсына кызчык 
— «Мин дус кызының сеңлесе» дип әйт — д и д е Илнар 
— Мин дус кызының сеңлесе дип әйт — дип шул ук сүзләрне кабатлады 

Гөлнар 
— Син нәрсә 7 Мин әйткәннәрне генә әйт дип әйттем бит' — дип пышылдады 

Илнар 
— Син нәрсә 7 Мин әйткәннәрне генә әйт дип әйттем бит' — дип кабатлады 

Гөлнар. 
Алсуның әтисе түзмәде, кызның үзен чакырырга булды Гөлнар телефонны 

Илнарга бирде дә 
— Син миңа нәрсәдер бирермен дигән идең. — дип кулын сузды 

Гөлнарга 
Илнар Алсуга йөз сум акча бирде Гөлнар шундук чыгып сызды Алсу 

трубканы алды дә "Тыңлыйм!", дип дәште 
— Алсу 
— С и н 7 ' — дип шаккатты Алсу — Минем номерны каян беләсең с и н 7 ' 
— Иртәгә безнең өйдә бәйрәм Сәгать унга килә аласыңмы 7 — дип. аңа 

җавап бирмичә сорады Илнар 
— М и н 7 — дип аптырады Алсу — Нишләп 7 

— Ничек инде 7 Мин синең бик матур җырлаганыңны беләм 

— Шуннан нәрсә 7 

— Мин бит сине клубка чакырмыйм өйгә — дип җавап бирде Илнар 
Шул вакытта икенче якта Гөлнар. аның бабасы ягъни Илнарның әтисе 

бергә аның сөйләшкәнен тыңлап торалар иде Бабасы Гөлнарга тагын йөз 
сум акча төртте, ягъни Илнарның кем белән нәрсә турында сөйләшкәнен 
белергә теләде 

— Нишләп әле мин синең янга килергә тиеш 7 — дип сорады Алсу 
— Ярар. син килмәсәң. мин сиңа килермен — диде Илнар 
— Син чынлап та акылдан шашкансың икән — дип көлде Алсу 
— Мин синең аркада акылдан шаштым сине сагынып акылдан шаштым 

— дип җавап бирде Илнар — Психбольницаның адресын язып куй. — дип. 
үзенең адресын әйтергә тотынды — Ике йөз алтмыш өченче йорт 

— Тыңла әле — дип бүлдерергә теләде аны Алсу Ләкин Илнар дәвам итте 
— Таҗи Гыйззәт урамы Өй кырыенда бер кибет бар Шуны әйләнеп үтәргә 

кирәк Аннары мәчетне күрерсең Шуның кырыенда безнең йорт - Язып 

куйдыңмы 7 _ 
— Илнар! —ДИП кычкырды Алсу Ләкин Илнар трубкасын куйган иде инде 



Шулай да Алсу Илнарларга барырга булды Бүген Илнарның әнисенең 
туган көне икән Аларның өендә кеше күп иде Әнисе ягыннан, әтисе ягыннан 
туган-тумачалар җыелган Илнар. Алсуның матур җырлавын белгәч, аны әнисе 
каршында җырлатмакчы берочтан кунак та итмәкче булды Алсу искиткеч 
матур итеп җырлады Тавышы бик шәп яңгырады 

Әлбәттә Алсу белән кызыксынучылар да булды Кем ул? Кайсы яктан? 
— Кем ул кыз 9 — дип сорады Илнардан әтисе Илнар да югалып калмады 
— Ә ул кызга мин өйләнмәкче булам 
— Син чынлап та аңа өйләнмәкче буласыңмы? — дип әнисе дә кушылды 
— Әлбәттә' Туй көне билгеле түгел әле. ләкин син иң беренчеләрдән булып 

белерсең — дип җавап бирде Илнар 
Бу хәбәр бер минут эчендә бөтен өйгә таралды һәммәсе аңлады Илнар 

тиздән ӨЙЛӘНӘ 
Кич җитәрәк Алсу кайтырга уйлады Илнар аны озата китте. Поездда 

кайтканда, тынлыкны бозып сүзне Алсу башлады. 
— Нишләп син туй турында әллә нәрсәләр сөйләдең? 
— Мин бит син миңа чыгасың дип түгел, ә мин сиңа өйләнәм дип кенә 

әйттем — д и п җавап бирде Илнар 
— Ә миннән сорадыңмы соң? 
— Нишләп? Минем әти-әни синең әти-әниеңнән сорарга тиеш түгелмени? 

Әгәр дә телисең икән мин синнән сорый алам Син миңа 
— Юк — д и п шундук җавабын кайтарды Алсу 
— Ярар иртәгә әти-әнине сезгә җибәрермен Башта алар танышсыннар, 

сөйләшсеннәр 
— Нишләп әле мин сиңа чыгарга тиеш ди? 
— Чөнки — Илнар аңа якынрак килде — Әйтимме? — Илнар Алсуның 

кулыннан тотты да аны үзенәрәк тартты 
— Чөнки мин сине яратам — диде Илнар 
— Ә нәрсә соң ул? — дип сорау бирде Алсу 
— Нәрсә? — Илнар аптырап калды —Яратам... ягъни яратам. 
— Ә нәрсә соң ул «яратам»? — Алсу Илнарга елышты 
— Ягъни яратам Ягъни синең өчен бар нәрсәне дә эшли алам. 
Алсу юлга карады да 
— Минем өчен поезддан сикерә аласыңмы? — дип. егетнең күзенә бакты. 
— Әйе әлбәттә1 — дип көлде Илнар 
— Менә поезддан сикергәч тә сиңа кияүгә чыгармын, — д и п тыныч кына 

әйтте Алсу һәм кире урынына басты 
Менә алар кайтып та җиттеләр Алсуны апасы каршы алган иде Караңгы 

бит Сүзне Алия башлады 
— Сиңа ошыймы ул юкмы? 
— Хәзер минем госэкзаменнарым Миңа бик ныклап әзерләнергә кирәк, 

— дип тыныч кына сөйләште Алсу 
— Әйт инде. ошыймы ул. юкмы? — д и п Алия аны сораулары белән туйдыра 

ук башлады. 
— Кара әле — дип бүлдерде Алсу — Башта син кияүгә чыгарга тиеш, 

аннары гына мин 
Алия җавап бирмәде 

Өйләренә кайтып керү белән алар. әти-әниләренең карта уйнап утырганын 
күрделәр дә үзләре дә аларга килеп кушылдылар Берничә минуттан өйдәге 
тынлыкны Алия бозды 



— Әти, әти, — диде ул, — әгәр дә безгә бер бай гаиләдән кул сорарга 
килсәләр, сез нишләр идегез'' 

Ата-аналары аптырап калдылар Алсу бигрәк тә Алия дәвам итте 
— Кул сорарга килсәләр дип әйткән идем — дип җөмләсен дә бетерә 

алмады Алия, аны Алсу туктатты 
— Җитте инде, Алия' 
Алсу шундук торды да 
— Ярар, минем имтиханга әзерләнәсем бар, — дип икенче бүлмәгә чыгып 

китте 

— Тиздән безгә бер гаилә киләчәк, — д и д е Алия әтисенә карап 
— Кем"? — дип сорады әтисе 
— Ну Миңа түгел инде, Алсуга, — дип аңлатты Алия Шул вакытта әнисе 

торып икенче бүлмәгә атлады 
— Кемнәр соң алар 7 — диде әтисе 
— Ниндидер адвокат, һәм аның улы Илнар 
— Миңа бер кеше дә бернәрсә дә әйтмәде,—диде әтисе аптырап —Алар 

болай гына килә аламыни? 
— Менә мин сиңа шуны әйтәм дә инде,—дип җавап бирде Алия Әнисе 

Алсу бүлмәсенә керде дә. шундук тавышын күтәреп 
— Беләсеңме, кызым, син укысын дип без соңгы акчаларыбызны да 

кызганмадык Шуның өчен дип без сине институтка җибәрдекме әллә'' 
— Кияүгә чыгарга җыенмыйм бит әле мин, әни' — дип бүлдерде Алсу 

— Мин беркемне дә чакырмадым Ул егет үзе минем арттан йөри бит' Нишли 
алам соң инде? 

Аның кәефе төшкән иде. 
— Синең арттан йөрерлек булгач, берәр нәрсә эшләп ташлагансың инде! 

Егет болай гына кыз кешене күзәтеп йөри аламыни ул"" 
Алсу җавап бирмәде Соң булгангамы аның башы бик каты авырта иде 
Менә икенче көн дә килеп җитте Алсулар шәһәр читендә яшиләр Өйләре 

яңа түгел, бүлмәләре дә заманча җиһазланмаган Иртән үк, чит ил машинасына 
утырып, Алсуларга Илнарның әти-әнисе килеп төште Ярлы район икәнен 
шундук күреп алдылар алар Алсуларның өенә килеп, ишек шакыдылар 
Ишекне Алсуның әнисе ачты Матур ител елмайды, яхшы булып күренергә. 
аләрдан ким булмаска тырышты 

— Керегез, исәнмесез1 

— Звоногыгыз ватылган бугай, шуңа ишек шакырга гына туры килде индө, 
— диде Илнарның әтисе 

Әти-әниләр диванга утырыштылар 
— Өйне табу авыр булмагандыр бит 7 — дип кызыксынып сорады Алсуның 

әтисе 
— Әзрәк йөрергә туры килде инде Нишләп сез мондый районда яшисез 7 

Бар өйләр дә бер-берсенә охшаган, — дип көлүен яшермәде «кодасы» 
— Ул шаярырга ярата инде, — диде егетнең әнисе, иренә төрттереп 

Алсуның әтисе кызлары кергәнен күрде дә, елмаеп үзләре янына дәште 

— Керегез, кызлар 

Керделәр инде Алсу да. Алия дә матур, яңа күлмәк кигәннәр икесе дә 

чибәрләр 
— Менә болар минем кызларым, — диде әтисе 

К ы з л а р а л а р н ы ң к а р ш ы н а б а р ы п у т ы р д ы л а р , әдәпле г е н ә 

исәнләштеләр 
— Алар бик матур җырлыйлар, — дип мактанды әнисе 
— Әйе, Алсу бездә дә җырлап алды иңде. — диде Илнарның әнисе елмаеп 
— Мөнә балаларыбыз сөйләшеп тә куйган инде — диде егетнең әтисе 



— Илнар нинди малай соң ул? — дип сорады Алсуның әтисе — Кызым бар 
дип әйтер дип көтмәгәнсездәдер7 

— Байлыкта үстергәч Илнардан берни дә көтмим инде мин Белмәссең 
аны Иртәгә урамнан тагын берәр нәрсә алып килсә, ни дим инде мин а ң а 7 

Алсуның әтисе аны туктатып болай диде 
— Сез нәрсә мин кызларымны урамга чыгарып аткан дип уйлыйсызмы7 ! 

Безнең кебек гади кешеләр белән сөйләшә белмисез икән! 
— Сез икенче нәрсәне уйлагансыз Мин моны күз алдында тотып әйтмәгән 

идем — дип акланды Илнарның әтисе 
— Бернәрсә дә аңлатуыгызны сорамыйм) — дип дәвам итте кызның әтисе 

— Мин сезгә беркайчан да кызымны бирмәячәкмен! 
— Бу хәлләр килеп чыкканга без гаеплеме әллә 7 — диде дә урыныннан 

торды Илнарның әтисе 
Тиз генә җыендылар дә чыгып та киттеләр Шул вакытта Алсуның әнисе 

кызына бик зәһәр карап торды Алсу ни дип әйтергә дә белмәде Кырыс иде 
шул аның әнисе 

— Алсу1 Алсу тукта әле1 Нәрсә булды 7 — дигән тавышка борылып караса. 
Алсу Илнарны күреп алды 

Боларның институттан кайткан вакытлары иде 
— Нәрсә булган, шул булган инде — д и п җавап кайтарды Алсу аңа —Моны 

туктатсаң яхшы булыр иде 
— Минем мәхәббәт берни дә аңлатмыймыни7 — дип аптырады Илнар 
— Син мине кайчаннан бирле беләсең с о ң 7 20 атнамы 7 ' Ә алар мине 20 

ел буе үстерделәр Синең өчен мин әти-әнине ташлый алмыйм 
Илнарның кәефе бик нык төште 
— Алсу синең өчен мин барысына дә әзер 
— Бүген син минем өчен барысына да әзер Ә иртәгә башка кыз өчен мине 

ташламаячаксың дип кем сүз бирә ала 7 — дип. Алсу атлавын дәвам итте 
— Алсу бер генә минут. — диде Илнар — Нишләп безгә шулкадәр 

ашыгырга соң әле 7 Әз генә булса да вакыт бардыр бит Бер атна Ун көн. 
— Бер атна эчендә нәрсә үзгәрә ала инде 7 

— Алсу. бер атна эчендә күп нәрсә үзгәрергә мөмкин, аңла шуны! 
— Тыңла әле Илнар. — дип кырт кисте Алсу — Юк, сигез-ун көн эчендә 

берни дә үзгәрә алмый' 
— Ә мин бер мизгелдә дә бөтен нәрсә үзгәрә ала дип ишеткән идем. — дип 

кәефсез генә җавап бирде Илнар 

— Шушы вакыт эчендә бернәрсә дә үзгәрмәде бит. 
— Син мине бер дә исеңә төшермәдеңме7 — дип, дымлы күзләре белән 

Алсуга бакты Илнар 

Җавапка Алсу башын гына селкеде 
— Юк сәбәп булмады 

— Тагын бер мәртәбә уйла әле. — дип. йөзенә мескен кыяфәт чыгарды Илнар 
— Уйладым инде 

— Ярар — диде Илнар, аңа кулын сузып — Сау бул — Алсу аның кулын 
кысты һәм 

— Сау бул. — диде —Йөзеңнән елмаю китмәсен. — дип тә өстәде 
— Елмаю күз яшьләре аша — д и п әйтте Илнар 
Алсу борылды да үз юлы белән китеп барды Илнар бик озак аның артыннан 

карап калды 

ы киләсе саннарда 
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Сиңа килдем бүген кабаттан 
Бүген сиңа килдем, җанны тыеп 
Бар көчемне җыеп кабаттан 
Битәрләмә мине, очрамады 
Синең кебек өзелеп яраткан 

Гафу сорыйм, соңлап булса да мин, 
Кичерә күр сөю хакына 
Яшь күңел ул иләс-миләс була. 
Ялган бәхет эзләп талпына 

Кадереңне белми читкә киттем, 
Сакламадым изге хисләрне. 
Күпме генә вакыт үтсә дә, мин 
Оныта алмыйм уртак кичләрне. 

Бүген кабат синең янга килдем, 
Карарга да куркам күзеңә. 
Мин тудырган сагыш ята анда. 
Беләсең бит моны үзең дә. 

Чак—чак тыеп торам яшьләремне, 
Их.капланып сиңа еларга' 
Күңелемнән һаман кабатлыймын 
ҮПКӘЛӘМӘ үткән елларга 

Минсез генә үтеп китсәләр дә. 
Алар җанда уелып калырлар. 
Тик туасы көннәр күңелеңә 
Мәңге сүнмәс шатлык салырлар 

Минем йөрәк һаман сызлый әле 
Тормыш биргән ныклы сабактан 
Гафу сорап килдем бүген сиңа. 
Гаебемне танып кабаттан 

СшриаМӨХӘММӘТЖЛНОВЛ, 

Хикәя яза аяш ызмы ' 

ИКЕ ХӘСӘН ХИКӘЯСЕ 

- Исәнмесез! Хуҗалар өйдәме? - дип серен салды Хәсән, зур урыс 

капканы ачып, ишегалдына аяк басуга 
- Исәнме, абый, сиңа кем кирәк? 
Хәсән «дерт» итеп китте А н ы ң каршында тач үзенә охшаган, зур башлы, 

зур колаклы, җиде-сигез яшьләр тирәсендәге бер малай басып тора иде^ 
_ миңа Ләйсәнә кирәк иде Ул синең әниең түгелме? Миңа аны күрергә 

кирәк' Эштәме? Озак көтәргә туры килмәс микән? 
- Әйе' Минем әнием - Ләйсәнә исемле, ә минем исемем - Хәсән 

Әниемне кичә генә больницага салдылар сукыр эчәге шартлаган Әнием 
терелТәнче мин әбием белән генә яшәп торам Тик ул да бүген иртән Чаллыга 



әниемнең хәлен белергә дип киткән иде Тиз генә кайтам дисә дә. озак торды 
Кайтмый да кайтмый1 Әбием пешереп калдырган ботканы да. йомырканы да 
ашап бетердем Ул да бүген кайтып җитмәсә иртәгә мин нәрсә ашармын икән. 
белмим Әбием миңа өйдән чыгып йөрмәскә кушкан иде Әнием дә. әбием дә 
булмагач өйдә үземә генә бик күңелсез шул1 Минем урамга чыгуым турында 
әбигә әйтмәссең яме абый' 

— Ярар! Килештек! Бир бишне! 
Үзенең зур учына малайның нәни кулы килеп керүгә, бөтен тәне буйлап 

ниндидер рәхәт дулкын узып китүен тойды Хәсән Мондый рәхәтлекне аның 
әпегә кадәр беркайчан да татыганы булмаган иде «Улым!» — дип кычкырасы 
килә ләкин ярамый баланы куркытуың бар1 

— Абый' Синең исемең ничек с о ң 7 — дип кызыксынды бала 
— Мин дә Хәсән исемле идем шул. акыллым' 
— Бөтен Хәсәннәр дә бер-берсенә охшаган булалармы, а б ы й 7 Син бит 

миңа бик охшагансың сакалыңны гына кырмагансың 
— Хәсән исеме — «чибәр матур, күркәм» дигән мәгънәгә ия Шуңа күрә. 

бәлки шулай бер-беребезгә бик охшаганбыздыр?! 
Шушы мизгелдә Ләйсәнә кайтып керсә, олы Хәсән аның табанына егылырга 

да әзер иде 
— Абый' Син бүген бездә генә йоклап кала алмыйсыңмы7 Әбием кайтып 

җитмәсә, мин өйдә берүзем генә кунарга куркырмын Минем синең белән 
җитәкләшеп Азатлар торган өй янына барып киләсем килә. урамның теге 
башында, мәктәп янында яши ул Азат исемле малай Ул миннән һаман 
«Синең әтиең юк'» — дип көлә Син бер генә көнгә булса да минем әтием 
булып тор әле' Мин начар малай түгел' Әниемне борчымас өчен. Азатның бу 
сүзен әниемә әйтмәдем дә 

— Җитәкләп түгел җилкәмә атландырып Азатлар өе янына алып барыйммы 
соң сине 7 Әйдә мин — чабыш ат — аргамак булам, ә син атны тотып баручы 
— сабантуй батыры бул' Килештекме7 Бир бишне! 

Бу мизгелдә ике Хәсән дә үзләрен күкнең җиденче катында дип хис 
иткәннәрдер икесенең дә күзләреннән нур көлтәсе сибелә иде 

Флера МӘРДӘНОВА 

Халык әйтсә, хак әйтә 
Бер өйдә икс к ҺИ 

Бер* е тә берсе без 

Билеңне кысып кына кыз б) чып бу шый 

Әдәпле кыз сәдәп и 

Кызлар бүрәнә ярыгындагы таракан ботыннан <hi келәләр 

Кызлар киен ,<ччс кысыр сыер бозау чар 

Егет җий белән йөрер 

Егет чак >чмич.) исерек чак 
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и җгамагый-мәдәни 
тормышыбыздан 

ТР Президенты Ростәм Миннеханов 
ТР Фәннәр академиясе президиумы әгъ
заларын раслады 

1 февральдә имзаланган документ бу
енча. ТР Фәннәр академиясе президиумы 
составына 15 кеше керле Алар арасында П' 
Премьер-министр урынбасары — мәгариф 
һәм фән министры •) Фәттахов. «Татнеф-
техимннвест-холдин]» ААЖ генераль дирек
торы Р Яруллин «Идея* ннновацион-житеш-
терү технопарки* ААЖ генераль директоры 
С.ЮШКО баш геоло! - "Татнефть- ААЖ 
генерадьднректоры урынбасары Р Хисвмов 
ТР Дәүләт Совстыиып Мәдәният, фән, мәга
риф һәм милли мәсьалөлйр комитеты рәисе 
Р.Вәлиен. ТР авыл нужалыгы һәм азык-төлек 
министры урынбасары И Габдрахманов. 
I I' МӘДӘНИЯ! МИНИСТрЫ урынбасары 
Г.Нигъмәтудлина. ТР сәнәгать һәм сәүлә 
министры урынбасары И Мингалнев бар 

Шул.in ук ире 1ИДИ) м составына 
А Гыйльметдинен (Казан илкүләм rex-
N11 к I и мне ре нү университеты-КАИ), 
И.Гафуров (Казан (Идел буе) федераль 
университеты), Г Дьяконов (Кязанилкү 1ӘМ 
технологик тикшеренү университеты) 
К Салихов (Россия Фәннәр академиясенең 
I 1авойский исемендәге Казан физика-
техника институты), М Сафиуллин (ТР 
Фәннәр Еисадемиясенен Перспектив нхъ 
тисали тикшеренү lap ү юте) керде 

Моннан м.пи президиум составында 
-ТАИФ- ААЖ к'перадь дирсыоры урын 
басары В.Пресняков Россия Ф юракя 
юмиясенен Ка шн фәнни ^ юге пре ш гнумы 

рәисе О ( пiiviimiн кала. 
Герман Дьяконов һәм Кен t алихов ТР 

Фәннәр ккадемиясенен вице президентла
ры б) I 1Ы 

4 февра и. ю Мәе кө^ ы I Р, 1өү iei * ове 
1ы Рәисе Фәрил Мөхәммәт! i Федераль 
Җыен каршындагы Россия Федерация 
сенен 1ахон чыгаручылар советы прези-
диумынын быелгы беренче утырышында 
катнашты У i мәдәният ө 1көсен ю чв\ iei 
сөясөт( и к iMii 1 юштерү буенча аерым 

ш ия Фе [ераииясен ie 
ЕН өстен юк ie юна кш ю 

ре һәм аны законнар белән гәзчин итүне 
камилләштер) гурындагы топ мәсьәлә 
буенча фикер алышу булды Ъ\ тем.нм 
багышланган доклад белән РФ мәдәният 
министры Владимир Мединский чыгыш 
ясады Уд РФ МӘДӘНИЯТ министрлыгы 
илчән юге гурьш ш о 

ТР ДөүПӘТ Советы Рәисе ФөрВП МвХЯМ-
ыатшин мөдәншп гурындв окон ка 

я лар (сепк вчен мөһим мөс 
гуыи билгеләп үтте iMaa m гурындагы 
икон бик кирәк Һем габөкләр, Россиянен 
аерым субъектлары мәдәнияте һәм м 
гөр герлелеген исәпкә алып аны ниләүде 

катнашырга әзер* ш к | 

21 гыйнвар конне Татарстан Я гучылар 
берлеге идарәсенен чираттагы утырышы 
булды. 

Быел Язучылар берлеге оешуга ВО ел 
!> а Идаре •• tere ввкып ш 
> шчак «Казан юрки кмпья бш • 
елы кысаларында үткәрәчәкләре гурындв 
,iii ие юби юйнын про] раымасын вны 
оештыр) комиссиясе исемлеген раслады 
Юбн ни унаеннан Миргазиян Юшл 
белән Фоат Садрмев •Татарстаннын 
халык я гучысы* 1иннур Мансуро 
станнныи \.Liuk ш.п ыйре* гигән м п 
исемгә NIK[.дим нтв 1 и* 

Утырышы ш) ми \к Гүбән Кама 
шәһәрендә Гатярс гая Я гучы иш берлетемвн 
бүлекчәсен булдыр) «рурлыгы гурында 
ла /Kill ill eon миң б) [ДЫ I П UN 
публикасы Мәдәният инннстрлыгы һәм 
Язучылар бер югенен әдәби премиялврена 
кан ш HI шр гвкъ им ите i к Ио i ш лар 
гөстөи н гганда» игән повес гъ һәм хикәя 
[әр 11 атарс 1 ш китал нәшрияты 
I ИсхакыЯ нжатын фәнни яктан i 

ip акты шгын ui-
!) җыентык шры 

ҺвМ НЖГИМЯ1 ми Н11Ч.Ч1 к Е а юн Р I 
l Исхакыя *] i uw i • 

• ш нәшрияты 2011» шигырьләр 
ҖЫеНТЫ! Ы очен фир\ IB Ж 

Һ Гакташ «Я шышкын гугаи 
\]^v^\ гъ lap кию>ч lap п ч"' i • ••• 

И 
очен I л 1ИМХЯН I 

.килы 
( 1 н.1|ч 1 ш kill ш нәшрият 



тыһп Миннегулов Ж Вә ш ш исемен юге 
премиягә гөкъдим мте ше 

«Йөрәгемдә шщ аЛ кврурыан» ( « t y x r o r * 
ы 2i"i|i *Куэнурларым»(Татарстан 

китап нәшрияты. 2002). «Башкаемда донья 
рстап китап нәшрияты. 2007) 

шигырьләр һәм поэмалар җыентыклары 
очен шагыйрә Флера Гыйэзәтуллннв «э I IKI 
ала» китабы (Татарстан китап нәшрияты. 

2Ш2) өчен Вахит Имамов 2014 елда Татар
стан Республикасының Г Тукай иоеыенявге 
Дәүләт премиясенә тәкъдим ителде 

Утырышта прозаик Кәрим Кара һәм 
шагыйрә Екатерина Аничкина Татарстан 
Язучылар берлегенә әгъза итеп кабул 
ите ше 

4 гыйнвар көнне Мөскөү Татар мәдә
ният үзәгендә Мөскөү Гатар ми ищ-мадәни 
мохтарняте гөбәк ихгнмагый оешмасының 
MIL.ш сайла) конференциясе булды Деле-
i ,п u p о е ш м а н ы н яна рәисен һәм мохтари-
нг советы әгъзаларын сайлады 

Оешманын НИЧӘНЛСГе хакында РВСНЫ 
Акчурин хисап ясады Ул исә күп еллар 
[авамынди М а с к е ! шәһәре гатар мохта 

риятенә рәис юк нтеп яна эшкә күчүе һәм 
h.ikiJi м р т ы г ы c.tfi.ni 1С б и л ә ы н и.нифа-
сыннан азат итүне сорады Раснм Акчу-
риннын iypтәҗрибәсе, Мөскөү гатарларын 
бер юштерүдәге гатар га к һәм на [өннятс 
сакланышындагы ә feme гурбулуны исәпкә 

а п.м аны әлеге оешманың ШӘрэф le пре 
iM.icinu итеп сай Ш Ш lap 

Конференциядә Моске1) Татар милли-
иаданм иохгариятенен нна Уставы кабэ i 
ите i ie 

.) ieie реПЮНаЛЬ ИЖГИМаГЫЙ оешманын 
рәислегенә 2 кандидап гөкъдим ителгән 
иле ГРнын РФдвге м к к к е г е гулы вә 
калөтлс вәкиле Назыйф Мириханов һәм 

КИЙ мир. федераль газетасының 
баш мохәррире Ринат Мөхамыәднев 

Конференция делегатлары, ачык гавыш 

бирү юлы белән оешм) i нна рәисе итеп 

язучы галим I' Мөхөммадиевне би н е ю ie 

мохтарият советы сос гавынын яна сектаны 

ели i.iii [ы Һәм ан ы Мөскөү яшьләре (Ә 

керле 

S ф е в р а л ь к ө н н е « К а з а н утлары» 
журналы редакциясенең идарә у т ы р ы ш ы 
6j 1ДЫ 

2014 елга «Казан утлары» журналының 
үсеш перспективалары гурындабаш мөхәр
рир Илфак Ибраһнмов чыгыш ясады 

К о н к у р с л а р ү т к ө р у н е н ә һ ә м и я т е , 
тәрҗемачәрнен кирәк булуына тукталганнан 
сон. ул дәвам нтеп «Журналыбызның попу
лярлыгын арттыруда. һәрвакыттагыча. анын 
иҗтимагый-сәяси юнәлештәге язмалары да 
зур роль уйный Б) уңай (ан милли сәясәт
челәребез, милли философларыбыз, акыл 
ияләренең язмаларын урнаштыру, «түгәрәк 
өстат»ләр. әңгәмәләр үткәрүне һәр сап очен 
махсус оештырачакбы », — диде. 

Равил Фөйз] 11 ин журналнын гаражын 
к и а п м л е к а укучылар саным арпыру бу
енча т ы н ла ныграк лиләргә к и р о к и п и 
билгеләп үтте. 

Идарә әгъзалары журналны и үсеш перс
пективаларын тагын бер кат уртага салып 
cell м и н е утырыш нәтиҗәле узды. 

7 февраль көнне «Гасырлар -\\м-
п,i Эхо иском . җурналынын баш 
ре [акторы, Т Р Министрлар Кабинеты 
к а р ш ы н д а г ы Баш архив идарәсенең 
элекке җитәкчесе, тарих фәннәре док 
торы, фән һәм техника ол кәсен лә Т Р 
Дәүләт премиясе лауреаты. Т Р Журна-
лис Iлар берлеге һәм Я гучылар берлеге 
әгъзасы Дамир Рәүф улы Шәрәфетдинов 
74 иче яшендә ваф н б) | и.I 

^ Тышлыктагы сурәтләр 

Тъшяыхның беренче битендә Табигатьта яэ 

Тынчыкның дүртенче битендә «Зәңгәр шәл» (К.Тинчурин) спектакленнән күренеш. 2011 

v _ 



Яңа китаплар 

h-iapa Һулаюпа. Сәяхәтнамәләр Шигырьләр 
- Качан Татар кит нәшр . 2013 - 12" 6 
Тиражы - 2000 данә 

Ә iere китабына и лап кереш сү ин ы шагыйрә, 
•Сәяхәтнамәләр* жыентыгынын ничек цөньяга 
килү гарихын сурәтләп « Ү т к ә н i ас ы рда 
көндәлекләргә теркәлеп канап вакыйгаларны 
күздән кичереп утырам көндәлекләрне мин 
1958-1959 еллардан бирле шигырь беләм алып 
барганмын әле |ә шулай Үземнен озын гына 
кыска гомеремне йомгаклап ки п 
вакытында Н А Л ителгән ппп ырьләремне укучы ар 
игътибарына гапшыр) араритмөс шп •..• 

in и яза Китап белән ганышып чыккач. 
i күрүнен НА.и кешесе өчен кирәкле гамәл булуын 
маг ур ппп ырь юре ли\л ца гаясын 

Фвпс Яауллшш. Хәтер гепләренда yi 1Ы 
күмер i ком (в к к iep) I S II и и к 
. Чувашия 201 ; 584 б Гиражы 4 

JC* 2 0 1 ; елнын җөендә я ij һәм шагыйрь Фәнис 
Яр) i шинын көн и юк 1әре кипin б) 1ып басы 1ып 
п м м Әлеге китапны ул үзе әзерләп кереш сү к и 
I,. ^ ю я 1ЫЛ кал |ырган 

К и п кап гам укучы lapra гөкъ |иы ите >ә 
юрми 6j китапка авторның аерым шәхесләргә 
гормышка юньяда барган вакыйгаларга карата 
\ i кичереш ирен үз уй фикер 1әреи чагы i |ыргви 
көн la юкләре гул инган 
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