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№6(1100)2014 БУ САНДА: 

Искәндәр 
ГЫЙЛӘҖЕВ: 

.<Б\ мәкаләмдә мин нәкъ менә әсирләр 
уз кул Иры белән язган чыганакларга 
к\ i салырга булдым Д ларның әһәмияте, 
әлбә п ә. кон кебек ачык — алман 
рәсми язмалары асылда төгәл максатка 
буйсынган, алар пропагандистик рухны 
саклап ки пгән, болары исә. киресенчә, бик 
шәхси, әсирләрнең көндәлек тормышын 
безгә бөтенләй башка яктан күзалларга 
ярдәм итәләр, алар хис, гамь, өмет гулы » 

•а 
КЫСКА Б Ә Я Н Н А Р 

К О Н К У Р С Ы 

Рәмэня 
ГАБДЕЛХЛКОВА 

«Соңгы сынау» 

«Ниһаять, Дамира китте Өйлә үз 
аяк [арында йөрүче, көлә-шатлана 
бе \\ че сө 1амв1 кешеләр генә калды. Дөрес, алар әлеге 
боек И К Пекин бу үтәчәк. Хәзер инде елмайган өчен 
үзенне гаепле сизәсе юк. Тынгысызлык сәбәпчесе 
Һ̂  i ал (ыннан мәңгегә югалды. Төпле акыллы, сабыр 
чолыклы Клара. ҖЫЛЫ карашы белән үк күңелне 
юатырга сәләтле олы йөрәкле Кәшифә апа янәшәдә 
б) п аш амы. > ] көннәрдә Марс өлләни хәсрәтләнчәде. 
Кайгы-борчулар артта калды, алар чирле тән белән 
җиргә күмелде... 
Аннары Марсның гормышына( ария ки ICII керде...» 
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•LH НӘФИС ҺӘМ 
ИЖТИМАГЫЙ-СЭЯСИ ЖУРНАЛ 

1922 ЕЛНЫҢ МАЙ АЕННАН 
БАШЛАП ЧЫГА 

Бу санда 

БАШ ивхәггаг < * if 

Илфак ИБРАҺИМОВ Казан ү\ ирыянын 1100 нче саны' 

linn i.i'MHi ьшчагтюш әг и» 

d ур Ми НИЯР I врасел Ашан 
Герой РӘХИМ Гомер буе п а пи яше т и я ! ///". ыръмар 
И|шнрИК( АНОВА Күңел ярларына кага гулкын Шигырьләр 
Рашат НИЗАМИ ft» ш •/ 
Ди4 ( ИРАЙ Гжгын бер кыш үтте Шюырыюр 
Вакыйф iivi'ili н Гормыш язган хнкеялес 
ФенввисДӘт 1ӘТБАЕВ Гормышта шшахматтагыкебек Шигщ 

Роберт СӘЛАХИЕВ Гел яз» ш уйлап Шигырцяар 

ПИ ЕАПитНАГМЯКУП Ы 

Рашнл I КБЩ \\ \кi 4i% ( i icopa) 

ӘДӘСМ ГӘНКЫШТЪ 

II ищи ВӘЛИУЛ I \ К» юл кая илт*? 

( В П Л 1 

Камил К Ө Р И М О В l 

l узел ( Ө1 Ы Й Т О В А Урман кызын 

i м и ч 

И с к е ң д е р Г Ы Й Л Ә Җ Е В Беренче Бетенлемъа С] иш к и р л е р е 

юл ш п и т 

l узел НА( ЫЙБ> I IOBA Әдип кочкан юны 

м я 

Фнр teen 1 \гш И >и \ Авылларыбыз тарихы 

ю т 

МедерракМСХ ГАФИН Без узган юллар 

•nwirimnn 
Уены «ым 

М Н1\гм-
ГабИТ ФӨРХ] ГДИНОВ Карачкы вакыйгасы 

| | All В М 

Руслан РӨҮПОВ Будганда кадерен бел. югалткач елама Бмн 
и 

М о м i \ [ИМҖАНОВА Бер мизгел 
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Баш мөхәррир сүзе 

«КАЗАН УТЛАРЬЬның ПООнче САНЫ! 

Х.икыбызнын әдәби барлыгын бөтен җиһанга танытучы «Казан утлары* 
журналынын июнь аенда ПООнче саны дөнья күрә Әле кайчан гына аның 
[ОООнче санын кулыбызга алган илек Башкалабыз Казанның гөзелүенә 
1000 е i гулуны олы гарнхи вакыйга буларак гантана кткән кайнар 
Гарихындагы юләрен дистөлөрча гасырлардан барла) һәркемгә ia насыйп 
гүгел Даүлөтчелегебс i гарихы ла дистәгә якын дау wi юргәбу кнел ди< 
i.ii i.ip i,ip бе л.ш иошл-нм ич' 

Иманыбыз r.iAi.i - хак динебезне ивнп юкка тип кат i итүебе ire ю 1 ммi 
ел гулу к |өренө бернича гена ел калып килә. 

Шөкер шагыйрь айткәнча — тарихта i 
Me пен'п.- ОВНЫ басылып чыкканнан СОН \ иан СНГС i В i ярым вша 

vki.ni узыл китте, игу i к> i ачын Йомган .ip.ua никадәрле > йөрешләр, аналыклар 
булды Республикабы шин илмен социаль икътисади үсешендәге урыны гагын 
м ныгыды, киңәйде Гатарстанны дөнья базарында гына гүгел, а мәдәни 
ка (аш,шмари бе юн ia ганый tap хәзер 

Казан шөһаренен Россиянен cnopi башкаласы mu i 
in in- быел <Ht<> аөньянын гөркн мәдәниятләр башкаласы гажы киде 
I»! iapбарысы л.\ мил in йөзебезне сак.ми кал) һәм үстер! өчен KsJn ыртучанлых 
Күре II .Mi шар i lap ia .мыП нары la I a i ape i an la |вуЛӘ1 ГеЛЛӨрСН үСТСр) 
программасы кабул ител\ һем лил моңарчы күрелмәгән күләмдә финанс 
чыгымнары бүленеп бирелү - болар бары* юбеэне милли 
ыөдөннятебезне, милли мәгарифебе ме үстерүга яна мөмкинлек 

«Казан утлары» милли әдөбиятыбь т усеш процессын айдан айга 
чагы i (ыр| оручы көзге! Ни кызганыч соңгы ун елда фани 1ыктан бакый шкка 
күчкән олы әдип 1өребез иш ыйрьләребеэнен ашап шры бе юн укучыларыбыз 
ип ie мирас буларак кына ганыша алачаклар Б) и олы көзина олы рухи 
бай 1ык! Иң мөһиме а (әбиятыбы на өр-янабуын килде! Бүген авторларыбызныи 
ИҖал а м и н 1Ы1 ы кайчан UU ЦГЯ кар.илн ла i.i ки ары IV i.iMiiwoe и.< аВТОр ШрЫбЫ i 
юл iaI,ш ике лич.i [өн артык повес гь-роыаннвр иш ыйрьларебе мен R 
ге >мөөсөр [өре > i чиратын кета Укучыларыбыэга килечә 
әдөб1 ар рус һем юнья адөбиятыны! 
итәчәкбе1 

•Казан \ i iapi.i • курналынын редакция коллективы барлык автор 
һәм укучыларыбызны үзенен ИООнче саны басылып чыг) уңаеннан гөбрих 
ИТв Ki l l . KI.I Ю берГӨ буЛЫрбЫЭ ип. <н ышанычын (ч 

Илфак ИЬ)'\Ы1ЧИИ. 

http://vki.ni
http://ip.ua
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АТ.ӘЧ 

әсмә әаәпәг 
эчмә әсәрләр 

Зиннур 
Хөснияр 

ГАРАСАТ 

Баймурзин 

— Фәрит жепнен очын ӘЛЛӘ канларга бора тагын!.. Мәскәү нишләсен ди 
хәзер минем белән? Эш узгач. Юк, әлбәттә, бары адвокатның фантазиясе генә 
уйный Без бүре кавеменнән Алтайдагы Ашина токымыннан Ашкынның 
кайдан килеп чыкканлыгы аңлашыла. Ашыт исә «бүре» дигәнне анлата. 
Борынгы монгол теленнән, дигән Монысына ышанып бетәсе килми Нишләп 
Төрки каганат чаклы атаклы дәүләт төзегән бабалар монголлардан ат алсын, 
ди! Каганатта яшәгән төркиләрнең бер өлеше Казан артына килеп урнаша һәм 
елгага ла ү 1 ыруллрынын исемен бирәләр Д| мыт -Аш и на Ьу КЭКТагЫ хәбәрне ӘТИ 
«Ревизские сказки»дан тапты. 1834 елда Казан гөбернәсендә Ашыт Тәрҗемәи 
дигән кешенең дә исеме теркәлгән булган Болар хәзер безнең «Алма музее»нда 
саклана Алма Адәм галәйһиссәлам балаларының төп символы булып яшәргә 
тиеш Атабыз Адәм белән анабыз Һәва, шул тыелган алмага кызыгулары (Иблис 
котырткан1) аркасында, без бүген жирдә яшибез!.. Алма безгә гомер буе шул 
тарихны искә төшереп торырга тиеш Иблис коткысына бирелүнең тарихын 

Адвокат, бер караганда, дөрес әйтә: сонгы елларда өтермәинән баш чыккан юк 
анысы Хәерле булсын Галәмнән торып Җирне күрмәгән булсам, белмим, бәлкем, 
мин күптән коры алмагач ботагы кебек сынган булыр идем Әти әйтә: «Әнә, байлыгы 
булган кешеләр чит илгә шуып беттеләр, син дә шулай гына итмисенме, улым?» 
— ди. Юк. чина ярамый. Минем «подписка*, мине чыгармыйлар Монысы бер, 
ләкин бу беренче сәбәп түгел... Беренче, төп сәбәп тә бар әле Тик әлегә мин моньш 
ни икәнлеген үзем дә аңлап бетермим бугай. Мөгаен, галәмдә күргәннәрдер? 

Без бүре токымыннан. Галин безнең як кешесе түгел, димәк, ул безнен бүре 
нәселеннән түгел. Өфе ягыннан килгән типтәр. Шулай булгач, бүре токымыннан 
була торып, мин бирешергә тиеш ди мени'" 

Бик астында башка әллә нинди уйлар килә. Кайчак, авыша башламагаем 
тагын дип, шүрләп тә куям... шулай гел үз-үзен белән сөйләшеп йори торгач, 
ышанма1 Анысы да ерак йөрмәс, Аллам сакласын! 

Мин бүре токымыннан! 

Дәваиы Башы уяган санда 



Мин — ата бүре' Ата бүре көчле була ул! Ата бүре үз гаиләсен күз карасы кебек 
саклый Минем да, үземне генә түгел, гаиләмне дә урам итләреннән саклыйсым 
бар. Гаиләм хәзер бихисап зур: хужалыкнын файдалана торган җире гене лә 
жнтчеш ике мен гектар' Галин әйтә сина ла һаман җитми, ди Мина җигә Ә менә 
бс ИГв ЮТЫН Без хәзер дүрт авыл урынына ундүрт б> иык Элеккеге районный 
яртысын диярлек алып торабыз Үзебезнен яшелчә белән ит ризыклары һәм 
башка азык-төлек белән ярты шәһәрне ашатырлык көчебез бар. Галннга гектарлы 
ЖИрЛӨр урчан-су бер башына кирәк, бер бөртек гаиләсе өчен 

Дөрес ӘЙТӘМ бит, Галин9 Галәмгә очып кайтырга кирәк сина 
— Акыллы булу очен һәркемгә дә галәмгә чыгарга кирәкме ' 
— Син мина сораулар бирмә. Галин, сорауларын булса. әнә. Ана мөрәҗәгать 

иГ Ул җавап бирер: Аллаһка гыйбадәтләр кылыгыз һәм Ана һичбер тин ш 
иләмәгез Ата-ашга гуганнаргя ятимнәргә фәкыйрьләргә паш күршеләргә 
ерак күршеләргә, якын аркадашка, юлчыга, боерьлыльпла 6) паннарга н\шы 
мөгамәләдә булыгыз Аллаһүэ үзенә гашыйк гәкәбберлөрне вэлексеэ ыактанган 
кеше 1врне сними АН 1ый кешеләр саран булалар, башкаларны саран б) шрга 
КОТЫрталар Аллаһ биргән НИГЬМвТЛврНе алар яшереп una be) андый кяферлар 
очен чыдый алмаслык җәза хәзерләдек Моны мыегына гына чорнама Галин, 
бу хажыйкать синен йөрәгеңдә булсын 

— Син кем әле шул rai № мина акыл сатарга' 
— Мин сина үз сүзләремне әйтмәдем Тапшырдым гына 
— Мин үзем лә аңгыра түгет Ашыралар өне минем ишек гвбендв басып 

тора. минем »\\\л геЛӘНерга килгәннәр 
( пнен аптыра гутел икән югеянс бе юм 
I».- 11.14 СОҢ ' 
< инен .IK i ш к1, [i 1.11.-MI в очып ка! 

— Аллаһка якынаерсың, дисенме? 
— Бәхетенә нәрсә гуры кил.» ипле Син шуннан торып Жиргә карарсын 

Карарсьш да urj мак уэеннен ишек кебек вкы юы i 6j нан [ыгынны анларсын 
( шан күне ки кинәеп. җанын iypaep Адәм баласы ятмктул сина шул • 

шр Ышан мина ашый [в^зэатнесняабаашабернерседвбилмалмаячак] 
()1ыи иш ii.i км марин Li (14 капы коттеджын и андагы хиде миллион 
бәдрәфен ю унсигез ми;шионлык түбәңнең ышыгы да. Аш па гражданины 
булган асрамага алган малаен янына кунакка барып кайт) п Греииянен лингеэ 
яр [ары ы \ш ш я им i байлар яши юрми урам шгы ви i ин и кыйммэп и яхтан 
i.i Ышан пик рвхө1 ) i Бетен 1вв икенче кеше 6) шл пйтачаксын! 

Нәрсә адәм батасы үзгәрсен өчен, һәмыасен ie галәмга очырып 
к ш гарыр) в кирәкмени' 

Юк һәммәсен ве гуге i Күпләр аяда күне июре бе юн куптен яши инде 
күн( юнде им ш Bj [геннар 

Әллүкине мин сина барыбер каш армыйм' 
Суга без хуже гуте i Аккан cj юлын габар Акын fop юлы ерак чакрымнар 

\ 1ЫЛ, ПОЯНК) Ч «НвуК парын ми.пикап 

Поянкз 
Кытай i.i MIMI1ЫИ к\ i бар. Оллүкннен суы ш\ч.\ охшаган ди горгаи иле 

бе шен кьп ш Минжан 
.1 Әбе кип чишмәсен кач о шктыр шгыэсез шул кытаен бе юн? 
Әбелхәят 1ишм8се кире безгә кайтачак 
с ни иине барыбер инан пира алмадың, Баямурэнн! 
Мин i кие ии ш сыручы кеч гүгел Аның өчен дөньялыкта башк i 

бар i мин t ип бил тек -[.миен- фамилиясен йөртә клей татарлыгыннан 



качып. .Галин» дип үзгәрттен! Каныңны ПОШ алыштырасы калы инде Аннан 
соң син бөтенләй икенче милләт вәкиле булачаксың' 

— Канымны ла алыштырам1 Күрмисенмени' Асрамага ачган кызымны яһүд 
банкирына кияүгә бирдем1 3\тл финансларга бары шун халык кына yien керә ала! 

— Котлыйм, Галин-Галиев' Оныгын тугач, бәби тәпие юарга чакырырсың 
Күрше буларак. 

— Бәлки чакырган ла булыр идем. Тик киткән хяренивн гиз гене кире 
Kin I J алмассың шул инде син Ришвәтеңнең суммасы кечкенә түгел Юллар 
көтә сине, юллар, Себер юллары! Илгә агач кирәк, аны кисәргә синдәй мокыт 
фермерлар кирәк... Ә син мине Ходай белән куркытма! Бәлки мин аңа иң 
якын кешеләрнең берседер әле1 Чөнки мин күптән жирдән йөрмим инде, мин 
вертолетта очам! 

— Әллүкине кире кайтарам мин барыбер. Галин!.. 
Әл-һадии үзе ярдәм кылсын!.. 

Дөнья түгәрәк... 

Галин фазендасына төш вакытында вертолетта кайтып төште. Пәри чокыры 
янында кызу эш кайный, әле яңа гына баш калкытып килгән үләннәрне, 
очлы борынлы туфлие белән изеп-сытып һәм шул хәтфә үлән өстендә үзенең 
аяк эзләрен калдырып, шулар янына юнәлде. Галинны ерактан ук күреп 
торган берәү, калганнардан аерылып, алгарак чыкты да аңа каршы атлады. 
Б> — иондагы төзел еш-төзүләрнен баш прорабы Мишин Валерий Сергеевич 
дигән какча гәүдәле, озын буйлы, яше илледән узган кызыл йозле бер кеше 
иде Мишин бик башлы гидроинженер, геолог, бораулау остасы һәм тагын әллә 
нинди һөнәрләргә маһир иде Бу якларда андый һөнәрләрне белгән кеше юк, 
ул да, күрәсен, каяндыр читтән килгән һәм Галин кушкан һәр эшне жиренә 
җиткерел башкара иде. Кызыл кыяфәте өченме, әллә бу төбәккә хас булмаган 
әллә нинди һөнәрләр остасы икәнлеген искә алыпмы, "Кызыл балык» дигән 
кушамат та ябышып өлгерде. Мишин Галин янына килеп җитәр-җитмәс: 

— Мәннәви Мансарович! Күл безнеке! — диде. 
Бай гамак кырыендагы Әллүки күлен, җир астыннан казып барып, Галин 

утары янындагы Пәри чокырына суыртырга хыялланган иде бит алар! Әйе, бер 
караганда гына шулай гади хат иде бу! Күл чаклы күлне, җир астыннан урман аша 
юл ясап, абзар артына китерт әле син! Мишин төркеме ошбу проектны ярты ел буе 
.ипләде Боларны шәһәргә метро казырга җибәрсәң, Казанда әллә кайчан берничә 
метро стансасы барлыкка килер иде инде! Бу зур батырлык, Галиннын тормышка 
ашмаслык хыялы булып күренгән, адәм ышанмаслык проектның чынга ашуы иде. 
Кызганыч, әлеге кешеләрнең түшләренә орден тагып булмый, чөнки Кланда метро 
юлы казымадылар бит! Орден урынына Галин аларга капчыклап акча бирер. 

Кызыл канатның Галинга әйтәсе сүзләре күп, тик аларның һәммәсен күл 
вакыйгасы томалап китте һәм әлегә хуҗа аның башка сүзен тыңламаячак та 
иде. Ул ашыга-ашыга күлгә таба атлаган Галинга сукмактан юл бирде. 

,— Моңда асфальт салдырырга кирәк! — диде хуҗа. Һәм аннан сон үз сухтәрен 
үзе үк төзәтте — Асфальт түгел инде! Аңлагансыңдыр9 

— Брусчатка жәйдерәбез. брусчатка! — диде аның артыннан Кызыл канат. 
Буе Галинныкыннан шактый озын булса да, читтән карап торган ят кеше 
боларга күз ташлауга, гәүдәсе белән имән пуләнен хәтерләткән Галинны колга 
буйлы Мишинга караганда озынрак дип уйлар иде. Өстәвенә Мишин Галин 
бе [ӘН янәшә атлаганда, озын буен «бөкләп» куеп, шактый кечерәеп калгандай 
Ләкин, аяклары озын булганлыктан, Мишин ике атлауга Галинны узып китә 
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һәм уэенен хужалан аллан барганлыгын искәреп, янә алымнарын акрынайта 
бүтән ялгыш узыл м п ч - к е н очен. Галиннын артына ук чыгып басчакчы б у т 
Тегесе аны когеп ала ла сүз куша 

— Шул кулие сон ул чынлап та? 

— Суына караганда, шул булырга тиеш Составынла көчеш күпкә ошаган 
Бик чиста, кояш нурларында елык-елык килеп тора Суын лабораториям 
җибәрдек инде 

— Бу безнен Ябалак урчаны күле түгелче икән'1 Ул бит чонла. якынла гына' 
— Тикшертәбез. Мәннәви Мансарович1 Урчан күлемен пробасын ла 

җибнрлек лабораториягә! Тик анын да суы бик нык кимеми ' 
Мәннәви Галия күл янына очып диярлек килеп житте Алдында, чынлап 

га. кочеш с у т Кул ЖВЯРӨЯ ята иле' «ЧудО бу! ЧувоЬ - лиле \ i т а н ы г ы н н а н 
Хәтер күл яннарында Жвннвп бакчасы б) i сырырга кирәк иде 

— Брусчатканы чит илдән кайтартыпл' - тип өыер бирде ч Аннары 
һәрнәрсә буенча аерым-аерым күреэтыөлвр бирел чыкты Ки 
буЛГая ИОГЖИЭаНЫ карарга ггеккеге Пәри чокырына байтак кына аны 1 кеше НрС 
җыелган. Галин алар арасында басып mpi.ni ИМСПП иректорын күрел 
аны үт янына чакырды Гегесе, -• [бетте йегерө иш ер., килем техиттс чөнки 
инде икенче ЯЛ ү к ов I ишмим каравыллап йөри бит Мәктәл 

вәгъдә ителгән тезелеш мяпгериаллары һаман га п юк Балаларны мәктәпле 
итәм дигән иде ул яз башында Ипле * жын гәзелешкө 
сынар калак га биргәне юк 

— Син каЙСЫ фӘННӘН укытасын ' иш СОрӘДЫ I ВЯИН КЯрШЫСЫН И к\ ЛӨрСН 
мел1 ме м ЛЧ1.И1 йомып iopi.ni [нрекТОрДВН 

Фи IHKBJ Ф И мха укытучысы мин Мәннәви Мансарович! 
— Әйт әле, алайса, мина. фишка укытучысы, бул буш чокырга мондый к<, l 

кайлардан китеп чыгарга меыкнн? 
Әлбәттә, ул анын җавабын ал шн \к бе юл гора •Байтамактагы •' i I>KH куле 

бу!» — диячәге дә сер түге i иле Физика шконнарына туры ки 
Директор бермәл ык-мык килеп юри,! ш Галин һич i • 
— Кимешле к, i узган гасыр башында югалган кочеш ie к^ i , w кире 

кайтмадымы икән м юам м шсароанч ' иде ул һәм \ i кялябь н 

үк КУРКЫП КаЛДЫ I ик ЖВВЯПНЫН ГНГЫН 1.1 КУрВЫНЫЧраГЫ ГЛДа И Н Кимеш м 
күл геге ч,ik Li егерменче еллар башымдамы соңракмы бер о шу кеше юрне 
дә йоткан .иш сей ш юр бил и л го өсте к 

.) Көмешле м йен кире кайтуы синен фи мка вшжнврына rypi 
Нәрсә пш 1.1 җавап бирер! в in даректоры бары янбаш ярын 

гына м гәрел куй пи 
МӘНН.ШИ ,111.1 КЫрЫИ I I.IM.I к.' 

Снна физика гутсл кимия укытырга кирәк Күренеп горя он 

син т а н ! — диде. 
— Мин кимиядән ю керим Мәннәви Мансарович! МӘКТӘП > 

бу могҗизалы күлне шефлыкка алачаклар яме? I янында 
яхшял пнасы ки ien бугай 

— Мәктәпне мои Li салмыйбыз икенче урынга авыл башына • 
— диде ул һәч K i j i N i канатка iao.i боры i iu 

Кимек' ш п аны уз артыннан ияртте Верто ICTTBH күз к ы р 
уэенен ч мим ерак гүгел генә салынып яткан фа иш 1.1 \ гарын я 
асимере ипиен күрел • пли и п Командировка и б) 1ыл эч кан мои ш ки п 
а |ма I N шул нам.п " и п 1,1 анын рөхсәтеннән башка утар ia кем юр кир 
>1п майтарган пич ш юр \ йөреш б) и ш ! 

http://mpi.ni
http://iopi.ni


Күмере, урман (урман атегә ахырына чаклы законлаштырышып бетерү метан) 
һем котджы белен бергә әлеге шәхси утар пиегарлаган хнрне биләп гора 
Анын үземнән башка әлеге биниһая зур хуҗалыкта, lepecpere, гөзелештө 

исчелек ите Мәскаүархнгеиура институтын тәмамлаган Июп.ы 
Рафпналовнанын зәвыгы югары дәрәҗәдә, ул һәрнәрсәне \ l күрсәтмәләре белән 
эшләтә. Өстәвенә аңа әнисе Эльза ханым ла ярдәм итә Мәннәвинен үз зәвыгы. 
6j ичак утарны > i күзаллавы ла бар и\\чл кура кайчак араларында төрле бәхәсләр 
08 чыккалап тора Изольда Рафинадовна инде унынчы кон Англиядә асрамага 
алган малае янында кунакта, әгәр Мәннәви югында монда үзгәреш булган 
икән. димәк, бар нәрсәне дә белеп, һәр эшкә койрыгын кыстырырга яраткан 
каенана килеп киткән дигән сүз. Чынлап та. урам якның кирпеч стенасын тортеп 
ишкәннәр һәм анын әле җыелып өлгермәгән лимон төсендәге кирпечләре гау 
булып өелеп тора. Мәннәви аптырап һәм ачу белән Кызыл канатка карады. 

— Сез белмисезмени? Эльза Алимовна килеп, яна күрсәтмәләр биреп китте 
бит Кпнәштек. диде ул. Сезнен белән дә. Изольда Рафинадовна белән цө1 

— Киңәштек?! Минем беләнче " 
— Әйе. Мәннәви Мансарович1 Стена сары кирпечтән булырга тиеш түгел, 

кызгылт кирпеч куегыз, лиле' 
— Сон! Анагызны саткан! Бу бит махсус вагоннар белән ЧИТ илдән кликам 

ин затлы, ин кыйммәтле кирпеч! 
— Эльза Алимовна, мондый төстәге кирпеч белән койма тоту хәзер искелек 

калдыгы ли ю! 
Кызыл канат куркуыннан һаман, үзе дә сизмичә, танышын күтәреп сөйләшә. 

кайбер сүзләрен кычкырып-кычкырып та әйтеп куя. 
— Ул әби патша үзе искелек калдыгы, аңладыңмы син. чешуя? 
Кызыл канатны шушы аунап яткан кирпечләр өстенә сугып егып була. 

кирпеч белән берне башына тондырсаң да. сүз этмәячәк, гик «чешуя» дигән 
кушамат аны суя да сала. тәмам кешелегеннән чыгара, ул кабара, бүртенә Һәм 
шартлар дәрәҗәгә җитә иде. Моны яхшы белгән Мәннәви анын иңбашына 
сугып куй (Ы 

— Йә. ярар. тынычлан, синен гаеп юк монда Ну ул әби патшаның иманын 
ошкермәсәмме" Исемем Мәннәви булмасын! 

Кызыл канат шуннан сон гына тынычланып, жинел сулап куйды, чөнки ул 
белә. Мәннәви Мансарович каенанасына кыек сүз әйтү түгел, кырын карарга да 
курка. Тынычланды Кызыл канат, югыйсә барсына ла гөкереп, гашлап КИТӨрГӨ 
җыенган иле "Чешуя», имеш1 

Мондагы кирпечләр генә түгел, һәр такта, хәтта һәр кадак вагонлап ЧИЛ 
илдән китертелә. Мәннәви Мансаровичнын Балчык базындагы үз кирпеч гаводы 
мондагы халык ихтыяҗы өчен зшли иде. Әле ана да чират торалар 

Мәннәви. хәзер яши торган өенен икенче катына менеп, аякларын салмыйча 
гына кин караватка аркылы сузылып ятты да күзен йомды Арыган иде ул Гәүдәсе 
кыйнап ташлаган шикелле. Вертолетта очканнан сон һәрвакыт шуми була 
Моннан берничә ел элек кенә ул Казан артындагы бу фазендасына машинада 
кайтып йөрде Тик хәзер эте-бетенә кадәр кредитка машина ала. юлда бөкеләр 
хасил о\ га башлады Кырмыска көенә Йөрүне яисә ниндидер «корчаңгы жигули» 
артында светофорда утырырга яратмый ул. Шуңа күрәеш кына моңда верные ым 
капта Вертолет рәхәт нәрсә булса да. Мәснәви соңгы вакытта биеклектән 
курка башлады, егылып төшәр кебек иде Шуна күрә вертолетка кереп угыруга, 
киеренкелектән гәүдәсе таш булып ката егар берәр йотым коньяк эчеп куймаса 
гәүдәсе мәнге шулай таш булып калыр сыман иде Җиргә аяк баскач влеге 
киеренкелек бетеп, мускуллары йомшара йомшаруын гик гәүдәсе көне би i иң 



ГАРАСАТ 

наткан кешенеке кебек тапталган, ә акылы исә эчемлек тәэсиреннән шактый 
җебегән була Анлыи вакытта кайтуын котеп әзер торган төрек мунчасына керә 
кайнар гашларгя сузылып беркавым ятканнан сон гына геүяө кире >) юиввв кайп 

Аннан сон ШССах П ЯрДВМ ИП Массаж ЬӨЫ к ь т а р . әлбәттә Тик СОҢГЫ арала 
аны якчап шешүче кыялар m u u p a башлады. Теге юлы >л машинада кайпишда 
кул буенда бер каган СЫЗ кисәген күреп калган иле Яшь кызын ана бер КүруЯй 
ошады Шул вакытта ук «Бурзай» кушаматлы тән сакчысы — хуҗасына т\гры 
Михайлов фамилияле егет ул ШЗ-хатынныя кем камлап икәнлеген ачыклан. 
гелефонына чаклы уэенея куен кесәсенләге кенәгәсенә торте: 
МиЯШЛОВНЫ 1ВШП1 алды ла теге хатынны табарга кушты Анын әмерләрен ку» 
карашыннан аялый торган Бурзай б) юлы нигәлер чыгып чабарга аяп 
карават янында басып горуын шпалы итте 

— Ни булды ( а в м ' 
— Шеф.. Анын анын ире бар' Теләсә кайчан чакыртып б) шестая! 
— Ире кайда, кем " 

— Шушында яши юр Ире беэдв шиш, гөэуче Теге шко \ •• 
— Украинга кияүгә чыкканмыни ' 
— Әйе бе ш өч 11 mi in инде j г Биж баш ш иалай! Геэе к ш проек 

се i вйткан үзгәреш икни шул кергабап кнле Бабасы татар анын каян вир Саба 
•.п ыннан пиме I lacnopi • аш я алган 

Ү ic украинны' 
Әйе 

! алиннын исенә ишме ул егет беренче күрүдә >к ошады ана Бю 
малай Мән невинен ни теләгәнен күз карашыннан анлыи һәм 
проектына нәкъ иена ул гелөгөя уэгерешне кертеп куа ш 
кимчелексез шуны прораб буларак гармышка я ашыра Өйләнәм инеч ана 
күрше ураынан Hopi сатып алып биргән иле Маешевм Гн1 
nni.Hi.id кызын алдан күрмәвенә гене үкенеп кунды Югыйсә м 
к I'M .an иешли аяк чо 1пц прым л 11.1 и \к •< iep юп куяр и • 

< ОН ХОХОЛЫН K.n.tin.i cipoHMaiepH.LLiap алырга җибәреп I 1Ә ННДС 
Шуны 1.1 мин өйрәтергә кирәкме t аям Васи м 

Башка кеше 6j tea бо ий am ырал басыл горч аны өчен күт 
чыгарган б) пар иде гик * вява Буваяй анын ин акын ия ышанычлы ген 
сакчысы [өреерөге адъютанты иткеллерек Хуҗасын мич., м 
коткарып кал п.1 Бурзай Югыйов хатыны Изол 
б> [ыр и ie 

Меннавм күзен ачыл кнбөргәндө янында Бурзай юк иде и н к J 
гитлере белен r e m елмаеп куйды 1\р почмактагы откнфнын барыннан канып 

суыткычтан [имон кисеге алды өстелгө стакан куйды һаы коньяк 
К) |ЫН l.i ич кан ки ЮШ ГӘрӨЭӘ ЯНЫНЯ КНЛДС ГерӘЭӨДВН Күренеп Г0р1 |" -
искиткеч матур ш> i! I ракта к^ i күреме алрде гебенек кена га) аны чикләвек 
урманы каплап алган Дөнья ямь-япкл Б) яшеллек пәрвакьп күз** 
җанга i MiП.1Ч п.1 к ин ера Га) нтегендеүксенеп утырган кечкенә 
авы 1Ы кебек якын > i апа Моннан авы i к^ > карашка гур б) >ып күре 

ЯВЫ i г н и Йорп lap һәр жәИ саен арга бара анын кебек МОНВрЧЫ б) ЯККЯ ВО ГВ 
басмаган ш >пврнене юр гяш пндык иске йорп ашны кыс б 
i.i ш\ i ише лерге икешәр кал 1ы гяш п) шп шрсалып куя н. шимбә 

к tfl ю р н ис i re i ШЧ1 ia чш,и1 шегюргө кшоэ генә i 
\л мактан мөмкннлеп булганы uiehefuew. читләше юреерөге кача Нект 
менөшунын tpK.ui.ni i.i KM lap i.i моңарчы гомер күрыеген •бею 
башлады Әлбетте Мвкнвяи моны яхшы анлый Дөны 

http://nni.Hi.id
http://tpK.ui.ni


лип йөрсә лә. ул — аек акыллы, чынбарлыкка хак бәя бирергә сәләтле кеше 
Ләкин б\ тирәлә аныкыннан ла зуррак корт -пулат-фазенда юк. Булмас та! Әллә 
нинди программалар уйлап табып. кече. урта эшмәкәрлеккә ярдам дип кон саен 
төкерек чәчсатәр лә. бу яктагы һәр авылда ике-өч кенә фермер бар Алары да 
коч-чәл белән көн күрүчеләр рәтендә Шуларның икесенә Мәннәви Мансарович 
үзе ярдәм итте берсенә аз процентлы кредит алып бирле, икенчесенә нәселле 
токымлы сарыклар кайтарттырды Бер кулын белән хөкүмәтнен «бюджет» дип 
аталган бик дәү җилененең имчәгенә ябышмасан. эш алып бара торган түгел бу 
иллә Булдырам лип көн-төн чапкан, тырышкан-тырмашкан кешеләрнең бик 
авырлык белән көн күргәннәренә Мәннәви Мансаровичнын күптән эче поша. 
Үзенен эшләре унаи б\луга карамастан, шуларны күргәннән сон. аңа каз тәннәре 
чыгып куя бу иллә иртәгесе көнгә бернинди ышаныч булмавы куркыта, бик 
куркыта иле аны Шуна күрә ул. барысыннан ла акыллырак булырга теләп, шул 
кешегә дәүләт гарантияли алмаган киләчәкне үзе өчен үз куллары белән корырга 
тырыша Баимурзинны жаны-тәне белән сөимәсә. күрәлмаса да. күңеле белән 
анын гамәлләрен хуплыйсы килә. җирдә эшләгән кешеләргә үзе дә ярдәм кулы 
сузып, аларнын эшләренең ун булуын тели иде. Әлбәттә, күбрәк күңеленнән... 

Мәннәви. коньяк бөкесен ачып. авызыннан гына уртлап куйды да. шешәне 
тәрәзә яктысында тотып, игътибар белән тышындагы язуларны укырга кереште. 
Ул коньякны турылан-туры Франциянең үзеннән кайтарта, аны ла Париж 
кибетеннән түгел. ә:ив кайчан танышкан, ышанычлы бер француз фермеры 
җибәреп тора иле Эчемлек мәсьәләсендә бик каты аны >ы пешкәне бар Мәннәви 
Мансаровичнын! Һәй. ничек кенә пеште әле. байлар гына йөри торган «Бәхетле» 
кибетеннән алган йөз меңлек коньяк белән агуланып, чак кына жан тәслим 
кылмады. Бер авызы пешкән өреп кабар, ди... һаман да шул алда әйткәнчә 
инде. үзеңне үзен карамасаң. син зур салымнар түләп торган хөкүмәт идарәсе 
бер кешене дә якларга сәләтле түгел! 

Атгы бүлмәдә Бурзайның ниндидер хатын-кыз белән сөйләшкәнен ишетеп, 
ул тавышка колак салды Бурзай хуҗасы теләгән кыз-хатынны алып килгән, 
шч.ж Инструкцияләрен бирә: 

— Фокус күрсәтәсе түгел! Сөйләшкәнчә, яме! Кара аны! Ике әйтмим! 
Бүлмәгә сак кына басып яшь кыз-хатын килеп керде. Ишектән узуга: 

«Нишләтергә уйлыйсын мине?» — днтеадеи Мөннөвитө күтәрелеп карады, 
аннары капылт кына карашын аска яшерде. Аны күргәч. Мәснәви егылып китә 
язды: бу яшь туташ ана таныш, бик таныш иде! Беркавым ул сүзен әйтә алмыйча 
югалып торды. теле. коньяктан соң ни арада кибеп өлгергән, аңкавына ябышты. 
Тик кем соң әле бу таныш хатын-кыз?! Мәннәви бу сорауга шушы мизгелдә 
егылып үлсә дә җавап бирә алмас иде. Чөнки ул бу ханымны үз гомерендә 
беренче тапкыр гына күрә. дөресрәге, теге чакта машинада узып барышлый 
ку i буенда күзенә чалынганнан соң бүтән күргәне юк! Ә нигә таныш тоела сон 
бу чаклы" Бәлки әлеге кыз-зат шул рәвешле анын күңеленә хуш килгәннән 
Ганадер? Шулайдыр, нәкъ шулайдыр... Мәннәви Мансарович. әлеге фикере 
белән лә. күңеле белән дә килешеп, янә бер мәртәбә коньяк йотты да: 

— Йә. исемең ничек, чибәркәи'* — лип сүз кушты Чибәркәй беренче карашка 
гына оялчан күренгән икән. анын соравына каршы чатнатып: «Рәнзилә»! — дип 
җавап бирде дә тәрәзә янына таба бер-ике алым атлады. Берәр хәл була калса, 
тәрәзәдән урамга сикерергә әзерләнгән кебек иде ул... 

— Сине массажны әйбәт ясыйсын дип ишеттем. 
— Бөтенләй ясый белмим! — диде кыз 
— Өйрәнәсен киләме сон 7 

— Белмим шул. — дип җавап бирле кыз 

Ю 



• 

Башка чак булса, Мәснәви сөйләштереп тел лә әрәм итеп тормас иле. 
ләкин кыз-хатын, күземе күренүгә үзенә әсир итеп. алыштырып кутанлап 
ИП* «Әллә Пәри чокырыннан чыккан жен кызы инде17 Исемен лә ишетмәгән 
кыз-хатынны нигә гомере буе. яшь чактан ук белгән кебек сон'' Бәлки, минем 
хыялымда яшөген хатын-кыз кыяфәтендәдер бу''» лип уилалы ул ахырда һәм 
аны өстәл аңына дәште Тик шул вакыт Рәнзиләнен кесә телефоны шалтырады, 
ул. кабаланып, телефонны кулына алды һәм анын жранына каралы, аннан 
сон. аптырап. Мәннәви Мансаровичка сораулы карашын тәбәле. 

— Ал, сонтәш - лиле тегесе күндем гене Кыз-хатын «юк» дигән мәгънәдә 
башын чайкады да. «Авария' Ирем авариягә эләккән!» — дип үэ-атдына 08 
сөйләнә, янә Маешввига габа күгарсаен каралы 

— Бурзай' — дип кычкырды Мәннәви Мансарович Ишектән тегесенең 
башы күренде Лично уэен) Машинаңа утыртып Рәнзидәне трассага алып 
чык! — дип боерды. 

«Пари чокыры пешек • Инде вазҮзшгаи доньянын артына тибеп яшәргә 
Күнекев ДӘ МеННӨВМ ВДИ ВДВМ баласы, кешеләр өчен ям б) : 
сыифаиар лил i.i Hi гүтел Ьаичуршн белән сон дәшкәннән СОН, анын С\ (ЛӨрСНӘ 
мәгънә биреры гырЫШМаса да. барыбер күнеленен бер түрендә алар >рын 
алган һәм вакы1 u.iki.n баш i.i квдкытыл куялар • > юө, чыннан ла. Кодрәт »•• 
КИКМӨ1 иясе уэенен барлыгын сиздерә башлады инде Өстәвенә, үзе ганыш 
I,I гүтел, икенче кара!анда. бик якын да булган Рәнзилә атлы кыз-хагын анын 
жанын куэгалп (герле \>\ ппгмегв гена гугал Кодраа ае ггшгтпг яясе 
Ул кулындагы шешәдән өстәл кырыенда кукраеп утырган |устагенга ркылек 
.ш.илы ink well бетермәде уртлап кына кунды 

Исенә төшерде Манмам В ieie КЫЯ ШШННМ \ i анын яшьлегендә кабынып 
.L.M.IM «яндыр! in•• «көйдергән* һвм ала бугангв канга чаклы сүн 
сүре матам бер ут, илаһи > i 6 H I 

Ул беренче K.IIK.I трек нунчасына имиен к и п е Чишенгәч. КАЛКЫШ ЧЫККан 
КОра I.I КҮӘС имиен KBCtpl КИТвЯ ЯДДЫ аннан ООН кипе клршыеынл ки k i i 
башын иде, шулай ук бүселган икенче ияген ку I N белен готын чеы 
көрсенеп чишенүен [ваем иттерде Кон Lien бассейнда йезсе ю күрәсен 
аракы иасанлектвные гөүдаое шиелгеннвн ншела бара Ранэнаа ai ш кьп-
хатын белен ган [каннан сон, имчектер анын кюнл кенә абыгыл i 
ыспай итеп күрасе ки ил и л п « >чүне 1ошетерге бассейн и күбрәк вааеога 
кирәк!» - иш карар итте у i •) |бәгтә. мона вакы1Ы ЮЫКа ин • ЧаНХМ Мәннәви 

М.1И. ВрОВИЧ ЧЫН M.IKI.I ми .пи иле. 
Мунча алдындагы щ шала иаооажным на икәнен ое белыегеп пешекче 

кыздан пвүдөсен H U I . I P I U аннары ш\.\ >к кызны а я к к а адаарагй, веркааым 
вены ii.iKi.iH китап горгвннан сон кайнар мунча* гашларына сузылыш атты 
«Мунча и ябыгырга ярдам ига бита и п уйлады уя п а ш а м 

Ил Ән Нур * «и npn.iK.im бмиияереаии! 

Ф Р Т Н . » 

Илдар Гыймаев Казан] i >шкә урнашты, үзе инде к>ш..н кызыгш 
бер гарихи журналда урын бушаганын ишетүгә кызыксынып шалтт 
ид( икенче көнне ук ю к у м е т шрын алып ки гергә кунмы шр 

. i им|м i ч к и ш шагыйрь I цзөфа 6j ш и л ы 

ГыЙма иче әңгәмәне баш ыөхәрнр урынбасары, на 
гарихи ки* "и 1 ф шторы 6s шрак 141 \1<г.к Хәниф Хәким ^ IK.<P и 
I I1 iipni.ni гарнхка багыш шнган берничә мәкаләсе ижья күргән и к аларнын 

http://ii.iKi.iH
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Ьвмыасеяен SB мөхәррире әлеге Хәниф Хәким булганлыктан, ул аны бераз 
белә, туна күрә бер дә каушап калмады Чөнки беренче мәкаләсен тапшыргач. 
телефонная шалтыратып, анын котын алган иде инде. «Мәкаләңне карап 
чыктым Якадан эшләргә риза булсаң, китеп чык». -• пидеул Бу сүзләрдән сон 
тәмам каушап калган булачак тарихчы-язучыбыз курка-курка гына. тукмакның 
ин зурысын алырга әзерләнгән хәлдә редакциягә барды Илле яшен яна гына 
тутырган юка сары чәчле урынбасар Хәким әүвәл бик озаклап, бик тәмләп, 
үзе сөйләгән сүзләргә, әйткән фикерләренә үзе үк соклана-соклана, тарих 
темасына язган язучының нинди булырга тиешлеге хакында сәгать ярымлык 
нотык укыды. Хәким һәр сүзенең тәмен белеп, әйткән җөмлвсенен өтеренә 
•ijK.it.i куеп, хатын-кыз кебек тәфсилләп, бер дә иренмичә күп сөйли, ләкин 
хатын-кыздан аермалы буларак, анын килеш-кыяфәтеннән каннар хиссият 
ургылып горный, тонык тавышы һәрвакыт бер дулкын-югарылыкта булып. 
аны тынлап утыру шактый ялыктыргыч гамәл. Бу юлы да шулай булды Ул 
өүвөл анын мәкаләсен кулына алып. әйләндерә-әйләндерә карады, аннары әлеге 
язмасының чүпкә дә ярачаганлыгына ишарә ясаганнан соң. анын төп хатасын 
әйтте: бу исем бармый, икенчесе кирәк һәм бер урынла Пугач бунтының елы 
дөрес күрсәтелмәгән икән Илдар жинел сулап куйды, хәтта үзе дә сизмәстән 
елмаеп җибәрде. «Фетнә» исеменнән башка бүтән исем тапмадыңмы'' Башка 
исем сайларга кирәк. Иллар туган! Без сәясәт белән шөгыльләнүче басма түгел! 
Синен бу исеменнән сәясәт исе аңкып тора! Күрәсенме, илдә нинди митинглар 
бара " Оппозиционерлар белән дөнья тулды! Кемнең эше юк. шул урамга лозунг 
күт .фен чыга башлады' Әгәр без синең язмадагы кебек «фетнә* дигән сүзләрне 
куллана башласак, беләсенме, нәрсә булырга мөмкин''! Революция!!! Ә безгә 
башка революция кирәк түгел' Бер генә революциянең дә яхшылыкка илткәне 
юк Син тарихчы, моны үзең дә яхшы беләсен булыр Элек крестьян, бүтән 
түзәрлек чарасы калмагач, сәнәккә ябышкан Әгәр без бүген шуңа басым ясап. 
әлеге четерекле мәсьәләне кирәгеннән артык куерта башласак, беләсеңме, нәрсә 
булырга мөмкин'' Хәкимнен сөйләшү рәвеше шундый: ул үзе сөйләгәндә сорау 
куя да шул ук соравына үзе җавап бирә иле Ләкин сорау артыннан һәрвакыт 
беркавым пауза ясый Аны белмәгән кеше булса, әлеге сорау үзенә бирелгән 
дип уйлап, җавап бирергә дә ашыгырга мөмкин иде Илдар моның шулай 
икәнлеген белсә лә. сонгы куелган сорауга үзе дә сизмәстән: «Халык, түзәр 
әмәле калмаган халык. Пугачев заманындагы кебек, янадан сәнәккә ябышачак! 
Чын i.iii га, башка түзәр чарасы калмады бит инде' Тарих тәгәрмәч кебек ул. 
әйләнеп, кабатланып тора. формасы төрле, ләкин эчтәлеге шул ук!» — дип әйтеп 
ычкындырды Хәким көлемсерәп куйды Шулчак Илдар сикереп торды да 

— Хәниф абый! Рәхмәт сиңа! — дип. анын кулын кысарга үрелде. 
— Мин причем монда? Нигә мина рәхмәт укыйсын! — диде тегесе аптыраулы 

карашын егеткә төбәп 
— Барыбер рәхмәт. Хәниф абый. шәп идея килде! — Хәниф абый. исемне 

үзгәртермен анысы. Безнең авылда «Фетнә» кушаматлы бер хатын бар... — дип 
әйтә башлаган иде. Хәким аны шундук туктатты: 

— Сезнен авылда нинди хатыннар барлыгы миңа караңгы Давай, мин 
әйткәннәрне төзәтеп китер. — дип саубуллашырга кулын сузды. Үзе күп 
сөйләшкәч, Илдар аны кеше сөйләгәнне дә тыңларга ярата дип ялгышты, тик 
Хәниф Хәкимнен вакыты тыгыз, ул озаклап тынлап утырырга яратмый иде. 
— Лирик чигенешеңне дә алып ташла. — диде ул сонгы сүзе итеп 

Яңа исем куеп. дата дөресләү кыен түгел, ләкин Илларга лирик чигенеш бик 

кызганыч тоелды Үзенә ошый ул анын. Тик нишлисен, әйткәнне тыңламыйча 

булмый Лирик чигенешне файдаланып, берәр тарихи хикәя язар 
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Хәер, анысыннан ла бигрәк ошбу сөйләшү яна фикер тулырлы крестьян 
элек ник сәнәк күтәрергә мәжбүр булган9 Әйе. дөрес, башка чарасы калмагач' 
Л е г а т л а р бүтән болан яшәргә теләми, өстәгеләр иларә дилбегәсен куллан 
ычкындырган Бу — инкыйлабнын төп алшарты Унжиленче ел инкыйлабында 
Петербургта сәнәкләр күтәреп чыкчасалар ла. барыбер, нигезендә фетнә, бунт 
ята )ш ку та сәнәк яки карабин булуда түгел. Гали халык башка ботам яши 
алмый Улүяөчөк бетәчәк, сәнәк сугышында кадалып > щеме ачтан кырылдымы 

— анысы мвһим гүт* 1 Өстәгеләр исә артык маемлаган Инкыйлабнын а\ыр 
Нвтижвсе фаҗига белән тәмамлануда гына. хәерченең дилбегәне \) к\ IUH.I 
алула да түгел, шул кырылыш вакытында бик күпләгән акыллыбашлар кжжа 
чыгарылды, хөрәсәне, бетлесе иларә итәргә алынды Әнә нәкъ шул сәбәп 
ХӘМГЫЯТТЛӘ катаклтмнар китереп чыгарды Хәзер лә ш\ i.ni С^\ Ш1СНЫ сон11 

Юк хәзер алай булмаячак Чонки хәзер «өстә» караклар, бандитлар Аларнын 
берсенен лә аталарыннан калган малы юк. алар урлап баеган Әгәр теге вакытта 
ла яна ИКЪТИСаДН СӘЯСӘТ (НЭП) ПВЯЯЫ ителеп Кулакларга ГИМӘ1ӘН б\ lL.Liap 

Рәсәй ин алдынгы и i юрнея берсе буласы иле Аннан соя ю\ илле аерым бер 
милләт исеменнән оештыру ла бигүк лорес булдымы икән ' Әлеге ми тәтиен 
хезмәт, тырышлык, акыл бе юн •< глөня яян казанганы б) шагая бит " Расой 

күп милләтле ил. бәлки, төп басымны шуна ясаргадыр" Ни к и и mi.it ЮНЬЯ 
— куласа. әйләнә лә бер баса лим [врес әйтә ям) г а р т кабат в н ы п тора ,шын 
КаЛЫП-формасы гына бүтән, ә ЭЧТӘЛСК исә шул килеш 

«Фетнә» исеме анын үзенә ошый иле. тик аны ла алыштырмыйча булыас 
Фетнә Фәһимәсен аларнын рәбәгеидөба МӘГӘН кеше юктыр Дөрес, аны авылча 
уз нтеп «Фетяв Файмөсе», Ашып буендагы авылларда нсө •Пвтня Поймвсе* 
лип кенә йөртәләр Монлый кушамат алырлык берняндн сәбәп булмаса ла. 

гик Озын Хәсәнгә кияү! луга, исеменә лә туры к и и м юра кия i 
кушамат Фәһимәгә ябышты и калий 

Фәһимә «Иешә Пәймәсе-нә каләр лә кара гутлЫ, шомырт кара к>, им Курчак 
кебек бик чибәр бер к ы ! иле Диасы Фәгыйләга охшаган ндс Фәһимә Кыз 
вакытында Фөгый юнен чибәр ieie хакындагы ин гир.» як тылларга гвралган 
буй житкергәч. аларнын капкаларыннан аучылар өзелмәде Гик Фәгыйлә 

күрше егете Азаматка гашыйк иле П1\ лай б\ла бит УЛ ШӘП бетен ГИрЯ кип. 
егет (әре гашыйк, ә кызнынүз күне и гөшкәя вгете >\зямя1 .t4.< апшгәя битараф 
бу i ii.i Мичек ИТСӘ ИТТе Фв1 ми |8 ВНЫ барыбер \ ИЯЧӘ караим һәм I 
41,1 1 КУЙДЫ I ик бәхет ПИМ! r e m т а к к а CJ Ш маШЫ S I бИК Ыалур бер КЫ1 
a II.III Kail i vi а Л мча i ни әфтан суТЫШЫНЯ алии к и п е ИМ) .) ieie КЫрЫ 
склепе i КОНТУЗИЯ алып КАЙТТЫ ПЯЫ берДӘНбер КЫЗЧЫГЫ ФвһНМӘ M..KI.H1K-. 
к ш . к е L'.IIIIPI наф.и б\ ми Ф а п л п а Фәһимәне ЯЯТЫЭ башы гСТердс күлме 

и п . : сорап кн юалар ая бүген к и я ү п «ыкмя гы Чзамаяына гугры булды Гол 
кап.1ч көндез ю пәнуртвсындв шаларнынквпкасыншакучылар кшь чаяма 
гол кагын куенында агылынып чыгарта галвүчелор куп 8j аш Гик Ф 

исеменв п нпертме н 
1]>.н мп |ә мл I арачы б\ п.ш >ш ш и ie Беркөнне ана инк,, йөрергә пял п 

бирделәр гур иоһабет [«үлеле уйнап кнзгая кара ашыр •Хяылдаб] айгырга 
сокланмаган кеше калмады Ат астында үскән к ү н н т Ьянггияр п вакыты 
i>\ тан саен колхоз атына солы Внрү сы гпкаы ба ям кош., бер ияртә! 
ю ы н ы р м ы н и1 >нә. мавыгып китеп атнын ялларын 

чистарта Гашыйк б) мае пым am up гугмшулТ1фэаяМ вярв п п ь б ) гуыак п а я 
1НЫНХОЛКЫ и чорсыз түгел вйтерсен колын чяшнняи өйрәтел! өн ул карусыз 

,11 юндырып la йөртә гергә арасына кертәм ю п чыгымчы ямый и 
i,i гын гый Фәһимә янын бе 1ән уртак телме твя тапты K i o нитәләр Гарзянга 

н 
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үзе дә бик тартыла, ана гади ат дип кенә түгел, дусты, сердәше итен Kjpi.ni 
башлады Әлбәттә, әле ул гына да түгел, бу гаярь ат янәшәсендә булганда, кыз 
бернидән дә курыкмый кебек иде. Күрәсен, гаиләдә яклаучы, ышанычлы терәк 
б) nia) аркасында тартылгандыр ана яшүсмер кыз! Хәер, тора-бара бу шулай 
булды да: исерек-улак, ишек дөбердәтеп, бик еш борчый башлагач, күршесе 
Гадел абыйдан ул Тарзанны үз каралтыларында тугаруын үтенде, үзем карап, 
тәрбияләп торырмын дип вәгъдәләр иткәч, күрше абзый карышмады, чөнки 
ФвҺимө Тарзанга атланып та йөри башлаган иде инде. Кичтән лапас капкасын 
ачык калдырып. Тарзанны бәйдән ычкындырырга гадәтләнделәр. Тарзан 
сыйланасы килгәндә, үзе теләгән чакта, ишегалдына чыгып, арбадагы печәнне 
чемченә, күңеле булгач, лапаска кире кереп, урынына басарга гадәтләнде. 
Гадел абыйнын Тарзанны берсүзсез алар ишегалдына тугаруынын тагын бер 
сәбәбе бар. Айгырны алып кайткач та, күрше малайларына аны елгага алып 
гошеп коендырып менәргә кушкан иде. Ләкин атланган бер малай да Тарзан 
өстендә озак утыра алмады, чыгымчылап, ярсып та түгел, уйнап кына чөйде ул 
аларны. Хәсән генә җинә алды атны. Атланды да Ташсу елгасына алып төшеп 
китте. Тик бераздан айгыр Хәсәнсез генә кайтып керде һәм башын Фәһимәләр 
капкасына төртте. Хәсән егылып имгәнгәндер дип курыккан Фәһимә Тарзаннын 
сыртына ничек очып кунганын үзе дә сизмәде, айгырны Ташсу буена куалады. 
Тарзан Хәсәнне, чынлап та, елга буенда төшереп калдырган иде. Шуннан сон 
Хәсән атка якын бармады. Ә Фәһимәнең дәрәҗәсе исә, тагын берничә башка 
үсеп, күнних атны ана тулысынча тапшырды. Шунын белән бергә Фәһимәгә үз 
гомерендә беренче тапкыр «К...ле Пәймә» дигән кушамат ябышты. Бу айгырны 
аларнын күршесе күнних Гадел абзый карап торырга, җигәргә, тугарырга, 
мал врачын шуна утыртып эшкә йөртергә дә тиеш иде. Фәгыиләнен үзенен 
дилбегәне кулына аласы килмәде, ни дисәң дә хатын-кыз бит. 

Ишегалдында гаярь айгыр булгач, капка дөбердәтүче дә, төнлә койма 
өстеннән төшүчеләр дә бетте. Авылда хәбәр тиз таралучан: имеш, бригадир 
Ханнан IOH.I.I салган баштан койма аша тол хатын Фәгыйләнең ишегалдына 
сикергән булган икән, айгыр астына эләгеп, чак исән калган! Төнлә йөргән 
кунактан ат өркегәнме, әллә Ханнан үзе курыккан инде, кыскасы, бу чаклысын 
тәгаен генә берәүдә әйтеп бирә алмады Шунысы мәгълүм ки: тол хатын йорты 
тынычлыкта калды. . 

Фәһимә айгырның күзләренә гашыйк булды. Бу коңгырт күзләрдә әллә 
нинди серләр яшеренеп ята кебек Исән чагында әтисе эшкә колхоз атын 
җигеп йөргәнлектән, атлардан курыкмый иде кыз. Әтисе аны атланып йөрергә 
дә өйрәтте. 

Кечкенәдән әнисе белән рәттән азгын ир-атларга каршы торырга өйрәнгән 
һәм айгыр кадәр айгырны авызлыклый алган Фәһимә урам малайлары каршында 
АЛ сынатмады. Әүвәлрәк аны малайлар кечкенә булганы өчен кыерсытасылары 
килсә, буй үсә төшкәч, бу матур кызга ничек булса да якынлашырга, орынып 
алырга теләп каныгалар иде Алар күрше авылдагы урта мәктәпкә алты кыз, дүрт 
малай йөреп укыдылар. Баштарак, мәктәптән кайткан чакта, әлбәттә, шаярып 
кына. өелешеп әүмәкләшсәләр, кызларның күкрәкләре калкып, малайларның 
тавышлары яшь әтәч тавышына охшый башлаган бер вакытта, юлда үзләре 
генә булудан файдаланган малайлар сыйныфташ кызларга көтмәгәндә һөҗүм 
итеп, аларны кочарга, битләреннән үбеп алырга да тайчанмыйлар иде Шулай 
чыр-чу килеп атлагач, юл озынлыгы да сизелми кала. Баштарак Фәһимә 
иптәш кызлары кебек малайларның, һөҗүменнән ничек кирәк алай сакланырга 
тырышса, вакыт үтеп, борыны чак кына ис ала башлагач, үзенә орынырга 
уйлаган сыйныфташының муенына менеп атлана, егып салып, аны үзе коча. үбә 

http://Kjpi.ni


башлый Моны ук көтмәгән гпгт WUKtll халкы бу юлы инде үзе уңайсызлана 
Ничек булса ла Фәһимәнең кочагыннан котылырга тырыша, иптәшләре алдында 
уңайсызланудан кыэарып-пешеа чыга иде 

Фәһим.I оер генә малайга шулай асылынырга курыкты. >л озын Хәсән иле 
Буе азын булганлыктан. «Озын Хәсән.. «Колга Хәсән- дигән атны ул яшүсмер 
вакытта ук J юкгердс Фәһиме исе ана > к күне кннәа генә «Бастырык Хәсән* 
дигән кушамат такты Фөһиыа, буен -үстерергә» теләп, кеше янында аяк 
башларына басып йөрергә тырышса. Хәсән киресенчә, озын буен яшерергә 
ГСЛӘГӨН кебек, алгарак богелә иле Фәһимә моны сизә һәм жае т>ры юигәнлә 
аны әрләп -Ник сыгыласын у i чаклы? Наши взретюрена шкей булып барырга 
/•сыенмыйсындыр б т ' Бастырыкмын бвгвлгенсн күргвнш бармы әллә?» — дип 
төрттереп ала иле Мондый кисәтүне Хәсәнгә укытучыларда, атн-внисе лә чсыи 
Аларнын сүзләре бер колагыннан керә. ипичесеннән шундук чыгып КИП, I 
ИСНв Фәһимә ӘЙТКӘЧ, егет аша буя Гәүдәсен туры тотып йөрергә тырыша һәм. 

әлбәттә, к ы ш ы н әйткәнен шуннан сон гагын оныта иле Әыма Фәһимә сизгер. 
ул ОНЫТМЫЙ ХөСӘННен гагын сыгылганым Курен ЯС поша Беркөнне ГүЭВВМВ, 
Хөсөннен үзен ген,, гуры китереп «Әй бастырык! Гагын бер мертвое гәүдәңне» 
алга 1аб,|Гюгел1әнен күрсәм, мина унжвяаыв яме Кич бе ван мвнтесоатгырмыйы 
бүтән!» дигән кисәтү ясады Анын бу сүзләреннән Хәсән авы аа ачты в ш и н 
ничек оэаттырмый '" Кайчан Фәһимәне озата барганы бар сон анын " У 
гурыда уйлаганы да, ике янап бер юшенә да кергәне юк ia6a< 

Гик шуннан сон Хөсви гәүдәсен шәм кебек ЮТЫН йбСП I 
1ӨШКӘЧ. озын. ябык гәүдәсе калынаеп Хәсән I матур онра ота 
булып китте 

I им j 1,1 сыйныфта укыган 11 КЫЗЛар малайлар парлашым беткән, бер O U J H 
Хәсәннең генә дус кына юк а Фәһимә артыннш - кисеп 
],и 1,1 м,м1 йерде 

Ләкин гормышнын болан гына бармаячагы ком кебек ачык чөнки Хәсән 
ш а н ы н күңелен кытыклап юра пик әлеге момын нәрсә исәнлеген аклап 
бетерми азсү им к ы чар кебек йомшак колыхлы сыйныфта нн аяшы укучы 
Хәсәнгә карата дус 1арча кермә! ихтираммы аны сыйныфташ 6) ишек якын 
итү генвдер бәлки' Өстәвенә анын әнисе белән Кесөннен әнисе Хәлимә 
апа дуслар, бер-берсенә йөреш.и..р Хвсөниәриеи сыерлары •пдтмп кител, 
районнан килгән мал табибы u берни шли алмыйм шгвндөй кулын селтәгәч 

ФӨ! inn [Ә \ «' ГенӨ DC п,'М ЦВМ ЫС) UUp бе 1ӘН икенче комие >К мил.шен карап 
юрган бердәнбер сыер кайванын аякка бастырды Шуннан сон ике күрше 
хвтыннын балалары бер яшьтә һоы оер t k сыйныфта укыганнары исләренә 
гөшепме бе IKH ба ia шрнын буй нитү 1өрен күрептер бер берсенә шаярышын 
«ко lai н и - иш ш м н и * или i i,t n,i tap Әүвәлрәк 6j «ко IBJ ый гыкка* Феһимәнен 
me помпам әнисенә үпкәләсә ш гора бара иялән ыйлык» 

гурында сү 1 чыга башлаган икән ишәк Фәһиме инде awnom кыз шгем сү Л 
Әлеге «ис күнеленв бнк ошап юра кызнын Лекнн вэтсан к ы ш ы н мавэея 
гөмамлауга \к кияүгә чыгарга һич исәбе юк ул вгтеринарна юктнтутына 
укырга керт гурында хыялланды Бу хыял гелөк янында сыйныфташы > 
б) пан гус [ык акынлык кис июе бернигә гормый әни юре ко ш ы й iao» б) они 
бетсе юр I.' кы i күне юнде i Ь1йшык ч ы н ы н бер сынар очкыны u кш иле 
Хәсевч геүдеге яра) булса я колкы йомшаклыгы •р»У"члр мәктәптә аны 
им гвшләре бера i кимсеткәли iep ю кебек Фәһимә исә вн ш й чаклар в мршс 
егетен якларга тырыша нн [исән ы күрше би1 бергә уйнап үстеләр Хәсәнне 
кыерсытгырвсы кн нан Бары гмш UQ I гына бугай 

среһименен к ш ы к ы бер кичте к пы века КИ I К Хасәмнәрнен 1сүраиивимшв 



кунак кыз •..питы Кунак кызаларның Йортыннан бер ой аша гына о\ нан Налия 
апаның Казанда яшәүче бертуган сенлесе Наиләнен студент кызы Луиза иде. 
Налия апа бик унлш чагын, авыл кибетендә сатучы булып (ШЛИ N i сенлвсен 
акыллы авыл егете белән таныштырырга дип кунакка махсус чакырган иде 
д андый егетне ерактан эзлисе юк. ул күршедә генә. ул — яңа гына армии 
хезмәтен тутырып кайткан күрше Хәсән. Надия апа сенлесен. Хәсәнга ияртеп. 
о п клубка чыгарып җибәрде. Бу вакытта Фәһимә ветеринария институтының 
беренче курсын тәмамлап, каникулга кайткан чак иде. Хәсән армиядә «ЮТ 
анын әнисе үтенгәч, ул ана берничә мәртәбә хат язып салды Хәсән да шып 
хатларына каршы салкын тына җавап кантарлы Шуның белән шул. Армиядән 
кайткач, гадәт буенча дип. Хәсән аларнын өйләренә лә керде Вгет ганымаслых 
булып үзгәргән, малаилык чырае юкка чыгып, чын ир-егет кыяфәте кергән, хәтта 
беренче булып үзе сүз башлады' Аны күргәч. Фәһимәнең теге чакта ук күңеленә 
кереп казган кытык кымырҗый башлаган кебек булды, хәзер ул сыйныфташына 
башка күз белән каравын тойды Ләкин хәл-әхвәл сорашудан ары узмадылар. 

Менә ш\ з Хәсәннең, кунак кызын култыклап, клубка таба юнәлгәнен күргәч. 
Фәһимәнең дөньясы күчәреннән чыкты Кыз үзенә урын тапмады I арзанга ияр 
салып урманга чыгып чапты, урман аланындагы Әмир чишмәсенә барып җитеп. 
ca.iKi.m CJ ней каралы, битләрен чылатты, күл буйларын урады. Аннан сон 
ниндидер катгый карарга КИЛГӘНДӘЙ, атны сигә таба борды Тарзан бүген үзен 
8 1 18 ничек сәер тота. Элек анын һәр ниятен карусыз тыңлаган айгыр чыгымлап 
га л Li гезгенне кысуга карамастан, тиктомалдан гына юртып та китә. Әллә 
Фәһимәнең җанында бураннар кайнаганын Тарзаны да сизәме икән? Менә, 
капка гәбенә килеп җитүгә. Тарзан кинәт кенә туктап, икс аягына торып басты 
да. яңгыравыклы тавышы белән кешнәп, кирегә борылды һәм җайдак кызны 
янә к\ i буена таба алып китте. Баштарак каушап калган Фәһимә. Тарзан җай 
гына юртырга керешкәч, тынычланды, анын ихтыярына буйсынды. Күл буенда 
Хәсән кунак кыз белән иде! Җитәкләшкәннәр! Хәсән СӨЙЛИ, туктаусыз нәрсәдер 
сөй in I ere. шәһәр кыланчыгы. Налиянең сазаган сенлесе. монда кияү эзләп 
кайткан сары карт чыпчыгы, чырык-чырык колә иле111 

Фәһимә ачудан атнын касыгына төртеп алды. Тарзан бу юлы кайнар күз 
яшьләре белән елаган хуҗабикә кызга карусыз буйсынды Фәһимәнең бантында 
зәһәр уйлар кайный иде. 

Икенче конне Налия апа кунак кызын тан белән Казанга озатып җибәрде Тик 
монын сәбәбен алардан башка тагын Фәһимә генә белә иде. Чонки ул теге кичне, 
өстенә ак җәймә ябынып, кунак кызны Налия апаларның капка эченә яшеренеп 
котеп торган һәм авызына нәни фонарь кабып, өрәк кыяфәтенә кергән иде. Коты 
алынган кунак кыз өрәкнең кеше кебек сөйләшә белүенә дә илтифат итмәде, аны 
чын өрәккә санап, бик каты курыккан һәм орәк ни әйтсә, хәзер үк шуны үтәр 
дәрәҗәгә җитеп шүрләде. Өрәк аны: «Казанына кайтып кит!» — дип куды бит 
Төне буе лер калтыранып чыккан кыз таңны көч-хәл белән генә аттырды!.. 

Налия апанын сештесен Байтамак «өрәкләрле ни өчендер үз итмәделәр... 

Фәһимә хәзер «Байтамак» агрофирмасында зоотехник булып эшли. Бу 
һөнәрне күбрәк ир-ат сайласа да. Фәһимәнең зоотехник булуына гаҗәпләнгән 
кеше юк Бу һөнәре кечкенә генә буйлы кап-кара тутлы, бик житез. хәрәкәтчән 
яшь хатынга хәтта килешә дә. Ир-атларнын артларыннан куып йөри торган 
ике яшьлек үгезләр Фәһимәне карусыз тыңлыйлар Усал үгезләр хатын-кызны 
яратмый икән дип соиләү әллә юк сүз генә инде. Фәһимәне яратмау гына түгел. 
ул аларнын телләрен белгәнгә күрә. үгез кавеме аннан шүрли Һәм нәкъ шул 
сәбәпле буйсына ла инде 



Гете чакта, «өрек» у к ы т а с ы н н а н сон, Хәсән Фәһимәне клубка кич чыгарга 
чакырды Ул бертуктаусыз елмайса ла. сәбәбен Фәһимәгә әнтмәле Ләкин 
Фәһимәдән болан гына котылып булмаслыгын егет белә. шуңа күрә. төп сәбәпне 
әйтмичә сүз серншен икенчегә бора -Синен Батыршина фяннля*т каавш 
бабаюшн кил-.1» Фәһичәнен исә бу хакта әтисеннән ишеткәне бар j 1 шунвук 
жавап бир.» «Әтинен .mice Батыршаһ исемле булган Минем әтинен Әфгандагы 
кушаматы да Батырша!* — ли ул «Теге Батырша синен ерак нәсел түгелме 
икән? Кызыксынганын юкмы?* lamp калкынын милли герое Батырша i 
а [беттә Фәһиме бе МИ иле Хәсәннән Батыршанын унсигезенче гасырла патшага 
каршы iyp феТНӘ КүтӨрГӨН о туг шәхес НКӨЯ теге чакынла ааНМЭ мәгълүмат ВЯЛЯ 

M,I i \ш,1 кала ул укыган акадамняввтс профессор кәсе данлекнен аши ияләре 
очен топ урын тоткан күрсәткеч икәнлеге чакынла инле беренче курстан бирле 
әйтеп киле Бәлки анын гуамаллыгы, гаярьлеге д WIH.HI кил.' юргандыр? Ч>. 

гукта! Нөселдәнлекнен ни катнашы бар әле ионяа? \\\.i юрчтврв гугелыс сон 
б\ (лып ХвСӘН?! Фетнәче Батырша, кышын «Батыршина- фамилиясе ҺвН ачыр 
чиктә «Фетнә» кушаматы! Фәһимә шактый юыртыр H.IK ител Хәсеннен i 

гәртте Хәсән аны шунда ук аңлап фикерен йомшарта • 1Ц гугтв г н т н и т 1 

Беләсен килсә минем внинеи кыз фамилия! Батыропгаа» 6ит« 
•Әтиен Батыршинага әйләнгән синен вв Баггыршинап өйләнвсен килмиме?* 
Кәсен «Укыйсын бкт әле син сүзләреме 
каршы «Укыса ни! Практика белән укун IUI гырав 
ли бетнен профессор, бик беләсен килсә! Эне гагам • Байтимер абыймын 
агрофирмасына юотехник булып ишпса урнашам!* 

Уеннан гына баш шн . шрнын гуй лр 
гөмам ганды Гик Хәсән Фәһимәне урлап алып кайтты! Кызнын теләге шундый 
иде син мине урлыйсын! «Ничек?* пик гегасс иггырал *Ннчек б> к ы н , 
тек кыз урлаганнар бал әле! Шунын кебек!* -Мин сине ничек урлыйм ли' 
Күршедә пене бил син' Кызны аны күрше авылдан урлап катканнар Мона 
барыбер кеше ышанмаячак! Мин б т сине койма uw.i и алын чьи • 
«Ә син мин Казаннан кайтканны райү внсгеге t гансы ш ватея горам i 
••Машина беленме В1 беленме?* и кышын сои 
ш и м и Хәсән «Әлбәттә ал бе юн! I .иманны гаранп к к а кигео • 

Әлеге сои i ул.шсонкүптеүтмеде Хәсән күр [йүдиивт 
с гаНСЫ ИП ур tail алын каш i ы Он [ЭШ\\\\ IdpCHS бер вЛ TJ lap i\ IMUK ВЛЯрНЫН 
бик матур ма айлары rj ш һем .ч<л Батыр аиген исем кушты ви 

Әлбәттә и I iap I ыймасв иекялөоенен бо шрга бернин ш п кашашы н'к 
Бер караганда кушамат исемнер ш очрак гы рәвештә гена rj 
очрак п.I ГЫНа МИКӘН? ПИ ШуНДВ КИ «феТНӘ* «ПеТНӘ* Сүзен аны па Ф.шич.шсн 
ггисе «Әфган* чэвмая армиядән алым канмы Ике сүзмен берсен и «пепнм 

«петнебу* «летне күтәрергә кирек мона каршы* и п Л 
,) щ.и i.i ошбу сүзләр берәр терл гргәнде яисә монесесел 
белдергәндә кулланыла горган иле Ченкн борын асларына мыек кына 
гортел ки 11.<п яшь егет юрне | 
бастырырга и т аэтоәргемнер ни- Әфган көкүмөтенен булдыксы 
ПрШЫ аннан бИГрӘК ЯНКИЛарНЫН И • КЫСЫЛЫП -кырмыска 

бертуктаусыз 1ачк ГЫТЫП ГОруларЫНа каршы чыккан х а ш к н ы 
Совел пропагандеси «фетнече кшшан ••. фикер 
сеңдерелгән егетләр ан ta герлесен күр и lap крес гьянны елрдаш аарыл 
урЫНЫНа мы нык ГОТТЫрЫП канмы I ;.i КИТмеНГВ K.ipaiania 
мылтык к>ор,1к опии китте Совп гаскәрдер 
мылтыкларын гвшлал кулларына кабап китмән а ш : 
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Ләкин Азамат шуны курен клипы алар фетнәче булсалар да, ләкин «дошман» 
гүгап, алар хөкүмәт тарафыннан мескенлеккә, хәерчелеккә гөшерелгән һәм 
пи илләр коткысы белән наркотик сөременә уралган бер гөнаһсыз гап-
i.i.iii халык и.а- -Дошман*, Азамат уенча, булдыксыз хөкүмәт үзе иде Үз 
калкынын дошманы иде алар... Сатлык дошманнар, ягъни туган халыкларын 
чит илләргә — янкиларга саткан бер мәхлүк жаннар иде. Халык, беренче 
чираттта. әнә шуларга каршы фетнә күтәрде! һәм әлеге сүз Азамат уенча бары 
яхшы мәгънәсендә генә кулланылырга тиеш иде. Кыскасы, хөкүмәт дигән бер 
и,[ [сыйлы агачнын башына ук кунган «түрә кавемнәрен* ул агач башыннан 
бары тик фетнә белән генә кагып төшереп булачак! Армиядән кайткач та, 
Азамат әлеге сүзне бары түрәләргә каршы сөйләшкәндә телгә ала торган булып 
китте, ахыр чиктә ошбу сүз егетнен сөиләм-лексиконында ныклы урын алып, 
үзенә дә «фетнә» кушаматы тагылып калды. Әлбәттә, Азамат өйләнеп, баласы 
тугач, кушаматнын гомере дәвам ителергә тиеш иде — ул аның кызы Фәһимәгә 
ябышты: җитмәсә, рифмага да туры килеп тора — «Фетнә Фәһимә, Фетнә 
Фәимә. Петнә Пәймә!» 

Әнә шул рәвешле юктан гына башланган фикер йомгагы якын тарих 
сукмакларына таба тәгәрәп китеп, фетнәче Пугач, Батыршалар чорына алып 
барып чыкты Илдар Гыймаевны. Болотников, Степан Разин, Пугачев фетнәләре 
хакында бик тырышып сөйләде мәктәп дәреслекләре. Тик, ни сәбәпледер, 
һатырша күтәрелеше хакында ләм-мим иле!.. 

Фәһимә исә. үз чиратында, әтисеннән калган әлеге кушамат-исемгә «лаеклы 
булырга тырышты*, колхоздагы һәр житешсезлек, склад мөдиреннән башлап 
агроном, ферма мөдиренә чаклы булган түрәләрнең гамәлләренә каршы бары 
тик фетнә белән генә каршы торып була дип уйлады. Сонра, кияүгә чыгып 
.(лач .тын артык активлыгы, хуҗалыктагы һәр кыек эшне күпертеп, шуна 
каршы чәчрәп чыгуы ире Хәсәнгә бигүк ошамый башлагач дип әйтсәң дә була, 
Фәһимә бераз «басыла» төште, ләкин аңа карап кына яшь хатынның активлыгы 
сүрелмәде, ул булган көч-гаярен авыр аяклы Хәсәнне «кузгатырга» юнәлтте. 

Илдар Гыимаевның «Фетнә» исеме белән аталган мәкаләсендә Фәһимә 
турында бер авыз сүз әителмәсә дә, журнал мөхәррире белән сөйләшкәндә, 
никтер, капылт кына тел очына шул хатын килде бит: безнең авылда шундый 
кушаматлы хатын бар, имеш! Нинди мәгънәсез чагыштыру иде бу канә1 Илдар 
моны үзе дә аңлады, тик телен тешләргә сон иде, ул каушап калды һәм шуның 
аркасында язмасындагы лирик чигенешне дә сызып атарга мәҗбүр булды. 
Юкса... алда әйтелгәнчә, үзенә ошый ул егетнең. 

Вәли ашыгып ишегалдына чыкты да лапас буеннан кичтән үк әзерләп куйган 
өч жәпле сәнәген кулына алды. Карындык тәрәзә аша ишетелгән бала елавы 
һаман йөрәк маен сызып тора. Сәнәкне кулына алгач, аңа ничектер җиңелрәк 
булып китте. Өч көн буе бер тәгам ризык күрмәгән сабыйларның инде еларлык 
хәлләре дә бетеп бара. Иң кечкенәсе ара-тирә әнисенең сөтсез имиләрен 
суырганлыктан, әле анысында чак кына шыңшырлык коч калган 

Гаҗәп: сәнәкне кулына алуга, Вәлигә көч кереп киткән кебек булды! Ул, 
читән аша сузылып, күршеләре ягына карады. Гали дә ишегалдында иде инде, 
анын кулында дүрт жәпле сәнәк Кичә сөйләшкәнчә, алар, авылның барлык 
мескен крестьяннары, бүген төбәктә башланган сәнәк бунтына кушылырга 
тиешләр иде... Авыл кешесенең, крестьянның башка әмәле калмаганга сәнәккә 
ябышырга уйлады алар!.. 

Батырша атлы мулла артыннан күтәрелүчеләрнең исә максатлары тамак 
каш ысы гына түгел иде: аларнын иманына — диннәренә кизәнә кара көчләр! 
Ул кара көчләрне юк итәргә кирәк1 Бу — Ходай әмере!.. 



ГАГАСА1 

Әнә шул рәвешле Илдар Гыйчаевнын каләме Батырша язмышына барып 
чыкта ца инде 

И.1 Он-Нәфигъ. саклый күрче (алеллек хакына көрәшергә уйлаган беренче 
пәйгамбәрен булган Адәмиең балаларын1 

Адәм балалары хикәяте 

Җиһанны су басты Су елга булып та акты. , ьжнәрлән инеш булып та 
Йөгерде, каяндыр җиде кат *нр астыннан чишмә булып та челтерәп чыкты, 
гел бушап горган коеларны» суын да берөзлексез тутырып тор>ын ләвач итте. 
Менә шуларнын һәммәсе бергә туктаусыз парга әйләнеп тора. кук берөзлексез 
су эчүен дәвам итә Һәм шул рәвешле жиһан гел судан гына тора Ипле килеп 
болар янына Бориснын биш мину] саен »чел горган суын аз өстәсәң, хикәят, 
әлбәттә, гагын да rj (Ырак булыр кебек Тик кебек кенә шул Ошб) чикәятнен 
вакыйгасы уртасында булачак Ә шүки м ген нәкъ шушы урынла искә алып, аны 
игътибар үзәгеннән калдырабыз икән, гомумән бернинди да хикәят [умаячак 
иде Әллүкн чынлап г орып •үпкәләячәк* һәм т зенен чонарчыбер-^ оө белмәгән 
илаһи серләрен ачмаячак иле .') Ә шүкндә сер исә бихисап] КяаЛ гынамы сон' 
Әллүкидәге сернен чик к\ юмен бернинди \ гчә\ врбе юн дә исәпкә алып бетерә 
т р и п гугел ( ер ie б) (маска ни Ә шүки, һәрбер м \ кебек ,к. wuuu судан гына 
гора иде шул! Суда исә миллион катта ииллиардлаган е шык мәгълүмат бар 

Мәктәптә укыган Чдәм балаларына ашын N о (Аш 2 О) икәнлеген гөгаен 
аңлаттылар < оставында водород бер икәнлеген дәбе юбе i Гете чакта Борһаннын 
гуганнан гуган шесе Илһамнын балык готам лип исерек баштан Әллүкнгә 
чумып га пеш имин кире чыккан шгын cj ta хәтерли, байтамаклар за имни 
белә Ills i көнне И итам нсерекбашнын, кабымлыкка lanac буендагы гавык 
гагарагыннан бәрәңге алырга ис [тан ia сөртенеп китеп, шунын янәшәсендәге 
арканнан кайткан бозауга >чөрга әзерләп куелган чиләкле суга бани 
кереп, тончыгып үлгәнен |ә беләләр Әллүкн 
Чөнки > i көнне чи 1әкләп койган янгыр суы •> iere каберне лил гукми чәчми 
җиткергән п ге! А 1әм ба шсынын баш мие к> онөк юренә нин w сер 6j ica о 
молек) II 1.1|н,п1 MI ы мәгъ гумати хәтер [ә нәкъ шунын кебек сер 

Икенче көнне көндәлек алып баруны үэенен гадәтенә i 
укытучысы (ул рәсми булмаган рәвештә химия гарип һәм әхлак ьәресләрс 
буенча факультатив га алып бара иде) «тигәнәк* кушаматлы Кам 
Батыршин гышы кислом бе юн ашалып беткән дәфтәренә болай лип геркәп 
куй 1ы Кич.» II игам исемле күнсез авы 1Л.П11 чи 1ӘКТӘГС Н,0 га 

Эл гүки к\ ie кип.и юкка чыкклч Байтамак авылының бүгенге гарихын С> 
хикәяте 1.И1.1М иттерде Меңәрләгән еллар боҗрасы -
( .ix.iuni.in бүгенге юй күз ал шн ia юра иле 

Әти, cj (ч! 1иде малай, аңа бер густаган саф чишмә суы биреп 
( у? 
( s* < v, әти! 
юм юм суы гүгел ин 
1ам ем суы гүге i әти, ran гади чишмә 

чишмә ею»! ie Әбе паял о ы ил әйләнер вә ^n\wn оныкларыңның оныкларына 
һәм да гагын да арырак гуачак Чдәы балаларына бе йен гурыдя сөй юр Оэын-
оэах кикәяг итеп сөйләр 

У п,|\1 син юны күргән бала кебек сөйләшәсен? 
k\n км дөньяны, күрәсең, шунда чажлы гына б) аандыр Гуачак таннар, 

ки 1ӘЧӘК е 1 шр аша и күлем мнн аны! Иблис фарсшю мә.пуньнен кьпыл 
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авызлы җәһәннәм уты — хөсетлек уты аша да күрәм) Безлоньяны дөрес башлап 
җибәрмәдек, тереклек тарихы хөсетлектән башланды, әти! Син су эч. ani l 

— Кабилнен гамәлләре хакында әйтәсендер? 
— Кайбер фәрештәләрнен гамәлләре хакында да..- Су эч, су. әти1 

— Мин кан тамырлары аша эчкә үтеп керәм, — лиле кыек күзле, сирәк, 
җирәнгеч сакадш карт кыяфәтендәге Иблис. Анын каны булып ага башлыйм. 
Син беләсен бит: минем җитмеш мең балам бар. Аларнын һәркайсы төрле 
урыннарда күзәтүче булып тора. Аларнын һәрберсе янында тагын җитмеш 
мен шайтан бар' Мин аларнын бер өлешен өлкән ир-атлар янына җибәрдем, 
күнчелек өлешен хатыннар арасына куйдым. Ә яшьләр белән исә эшләү 
җиңелрәк, алар, гадәттә, минем сүзне карусыз тыңлаучан! Яшь хатын-кызга 
исә минем бер сулышым җитә. алар шундук мин өйрәткәнчә эшли башлый 
Жир йөзендә мин уртак тел табарлык адәмнәр, беләсенме, никадәрле?! 

Кыек күзле, сирәк, җирәнгеч сакаллы карт кыяфәтенә кергән әлеге мәлгунь 
кинәт юк булды да гасырлар аша бүгенге якты көнгә килеп җитте Жир шарында 
анын тарафдарлары артканнан-арта бара Мөхәмчәд (с.г.в) өммәтеннән 
булганнар да. барысы да, анын кара ниятләренә каршы көрәшүләрен дәвам 
итәләр Хәлбуки. Иблис хәзер үзен тагын да көчлерәк сизә Ул адәмнәр белән 
адәмнәрне әрләштерә, диннәр белән диннәрне чәкәләштерә, берәүләрдән икенче 
милләтләрнең телләрен кисәргә котырта, илләр белән илләрне сугыштыра, 
Иблиснең яман нияте адәм балаларының күнелләренә үтеп керә... 

Без белгәннәрдән, мәсәлән, Байтимерне ул икенче мәртәбә өтермәнгә 
тыкмакчы булды. Борисны үтертте, анын малае Варисның түбә-кыйбласын 
кыйшайтты, Мәннәви атлы элек ыштансыз һәм хәерче булган бер адәмне әле 
һаман үз тозагында тота Алтын Бәртәскә, инде таралып бетә язган элеккеге 
урыс авылына. Байтимергә каршы көрәшү өчен урыс Кириллны алып кайтып 
утыртты, аннан поп ясады, чөнки бу якларда Байтимер ихтыяры белән ислам 
лине көчәя башлаган иде. Ул аларны чәкәләштерергә уйлады һәм аның ин 
күркәм лиләренең берсе, Алтын Бәртәстәге Хөллиев Абректан калган коттеджны 
үз теләгән кешеләргә бирдереп, хәзер анда секталар җыены үткәрә башладылар 
Ин-ин күркәм нплөренен тагын берсе исә Иблис абзаң христианнарның 
пәйгамбәре, Нәзарәттән чыккан, Мәрьямнең баласы булган Иса-Гайсә-Иисус 
Христос һәм кайбер яһүди катлауларының төп асыллары турында шәп хикәятләр 
уйлап чыгарды, кешеләрне җирдән аерырга теләп, меңләгән авылны юкка 
чыгарды1 Уйдырма мәзәкләр табып, аларны халыклар арасына таратты һәм 
щунын белән яна фетнә-низаглар кабызырга уйлады. Ижат эшенә таланты зур 
иде Иблиснен Менә төштәге кебек кенә уйдырмаларның берсе: имеш, попны 
Газраил фәрештә кук катына алып менеп киткән дә фәрештәләр моннан сорау 
алырга керешкәннәр Ләкин теге бик тәкәббер, ди, мине Аллаһ янына кертегез 
өүвөл дип даулый башлаган, ди. 

— Юк. — дигәннәр ана, — әүвәл без синнән сорау алабыз Шуннан сон 
гына Аллаһ катына барырсың 

— Не имеете права! — дип җикеренгән поп — Миң — Ходайның җирдәге 
урынбасары1 Мине ишек төбендә тотарга хакыгыз юк' — дип дулаган. 

— Тынычлан, зинһар, без әүвәл кирәкле процедураларны үткәрергә тиеш. 
Синен кем икәнлегеңне үзебез ачыкларга тиешбез! — дигәннәр фәрештәләр 

— Не имеете права1 — дип тагын кычкырган поп агай. — Мин — Ходайның 
жирдәге заместителе! Тотарга хакыгыз юк! Кертегез хәзер үк' — дип 
тавышланган. 

— Сон1 Агайне1 Исемлектә юк бит син, юк! — ди фәрештәләр тегеңә. 
— Ничек исемлектә юк инде м»н° Кирилл атакай мин' Поп Кирилл! 
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— Кайсы авылдан син. Кирилл атакай'1 — дип сорыйлар фәрештәләр. 
аптырагач 

— Алтын Бәртәстән' Казан артында шундый бер авыл бар' 
0 гкән фәрештә исем юкне гагын җентекләп карарга керешә, тик тапмый 

— Алтын Бөртвенетаптык! Т и к а ң ц а ч и р к ә \ юк! Менә, мен», Алтын Бәртәс 
Кө [лиев дигән бөндөнен коттеджы гына теркәлгән' 

Кирилл атакай, аптырап, өлкән фәрештәт карый 
— Хвллиев?! 

— Әйе, Хөллиев! Тик ул Хө ииев үзе күптән гәмугга яна инде. Ходай Тәгалә 
әмере белән аны туп-туры шунда таттык. 

— Нинди Ходай?! Бернинди Ходайны да белмим мин' Бот' Богнын 
заместителе мин' Аңладыгызмы? Кертегез хәзер pel Бог! Xpw 

— Ходай белән Бо> икесе бер инде алар Кирилл әфәнде! *ачесгитель башын 
белән шуны да Өелмәгәч! 

Фәрештәләр аптырагач б) хакта Кадайнынуэенаиабаритәләр Аллап, белешергә 
дип Христосны жибөре Беркавымнан Гайсө-Иисус кипе әйләнеп килә 

Й.) кем пар анда9 — дип сорый Ал.таһ 
Христос »чен РОТЫП КӨЛӘ ике мен ел пек ҖИрДӘ »ч пошканнан гына уз 

исемемдә балыкчылар әртиле оештырып калдырган идем Шул әрти i һаман 
исән икән •• № Җитәкчесе ки [ген! 

Кирилл атакай әлеге ГӨШ ГӨмам б) манчы \к курКЫП УЯНЫП киле Байтак 
B8KN1 ис анына килә алмыйча ятты pens фәрештәләр һаман >ч̂  i алдыннан 
КИТМИ иде аны капкадан керТМӘДС 1ӘВ Ни б) i [Ы СОН б) ИП \и ПШ Ш Кири.м 
a iакай Аннары -1 ia нәгъләт гош кенә икән юбаса!* кип куанып кибәр к 
«Төше дә әллә нинди' Буталчык аклы каралы чуар ю ш ' Әртил инеш! Һе, 
бу кич,не хәерсез хәлләрнен дәвамы (n n.ni iup им ie' lll\ ми !ыр НИГВ .inn 
каттым НИеМӨ иш камым СОН ВЛС МОНДВ? Ш а т а н КОТКЫСЫНа пире нем. 
ахры ' •• Почмактагы чиләк ы су чапырдап куйды •Үлмәгән! Ү метаннар!» —дип 
аптырап уйлады КирИ I 1 ВТакаЯ [ВКНН урЫНЫННан һаман к\ На ПСЫ ки IM.I.K-
Кичә елга буенда шактый күп йөрелгән аоггмөса щ ба сык артыннан 
чумып чыкты Шуна күрә бүген !•<> икен ю *ыч алмый горгандыр 

Балыкларны чи< iapn.ni иртәнге ашка кыздырса п «мим б) 1ыр н к бу гуын 
Кири i i атакай шундый ун тар бе I.HI у юнен яшьтәше — ПВМр енртмаяе 
караваттан гөшеп буяусыз идәнгә басты Катерине вә гиз гене кермәстер 
әле Мәчеттән кайтып кнтмөгөннардер* uui уйлады Кирилл атакай һәм 
чи [өктөге ба пм шрны агач җамаякка aj шрды л гывтвннөр һаман!* 

1 гга балыгы тәм ie и te Артыннан куе чәй в wen куйгач кири м втакайнын 
кәефе күтәрелеп к и п е Ул гөрвэадвн урамга карады Күрше Кортнын биәк 
коймалары аша ^ i ишега i сыннан башка берни күренми Куршенен • 
өтермен огоары кебек! Бай, комсыз адәм бу гганаыр кулсасы!* tarn уйдал 
куй И.1 кири 11 .пак.ш \ • ' Кири 11 ггахайнын 
«этләр* ш е сектантлар и п -- > i Рахим Иуди* игән исен ю гапквн \i 

1ӨГЬНӨТЛвр1 БИКЛӘНГӘННӘР |Ә берәүне 0 КврТМИ Вр һ..м чымрмыи lap ia' 
КирИЛЛ атакай la ничек ИТСӘ ипе ВЛВрНЫ аны i ЧИрХОВСНӘ керпермәде' 

Хриопм им мыскы I итеп йөрүчеләр! Әтрөк-елөмнар Га ын? Гагын әллә кемнәр, 
Иблис я гчы гары һем башкалар, һем башкалар 

кири 11 атакай моннан берничә көн лев әлеге биек коймавын астын 
казый nam i ман иде Әлегө б) ш е н н ө н гуктвл гора ч i көрәк готыл чокына 
башлауга биек койманын теге ятыннан п ера башлый *Нинднаяы 
кач кЛӘКТеМ МИН?» inn ВПТЫраЛ уйлан) ШрЫ ешаеп киме кири 11 агакайның 

кич.- ба гыктан кайткаш о артыннан «Поиьрыб 

• 

http://iapn.ni


рыбак1- - лип кычкырып катлы Әле тагын авыдда сихер белән шөгыльләнүче 
кеше лә бар лип сөйлиләр. Хәер. Кирилл ar.iK.Hi беркөнне аны \ и Ю күрда 
БИ1 башын чуар француз яулыгы белән чорнаган. ОЗЫН бала итәкле Матрена. 
бшшкпш кайтып к и н ә н попнын каршысына төшеп: «Кирилл aiak.ni синен 
каикам һәркем! ә ачыкмы' Бер сүзем бар иде!» — лиле «Чиркәүгә кил1» —диде 
поп җавап итеп һәм яныннан ҮК кызу-кызу атлап узын китте. 

Матренанын үз капкасыннан кеше өзелми. Беркөн Кәтеринә дә сөйләп тора 
иле «Матреналан ул кешеләр синен янга нигә килә. байлык т р а п киләләрдер 
инде?» — дип сораган идем. теге: «Юк. байлык та. саулык та сорап килмиләр' 
Кайсысы миндәге авыруны күршемә дә бир. ди. кайсыберләре фәлән-фәлән 
танышым да минем кебек хәерчелеккә төшсен иде! Ярдәм ит Сихерлә шуларны 
дип сорарга киләләр-. — дигән 

Алтын Бәртәс элеккеге урыс авылы булган Халкы шәһәргә күчеп беткәч, 
авылда ишегенә йозак эленгән таш чиркәү белән тагын өч-дүрт карт-коры 
гына яшәп калган. Озакламый монда күршедәге татар авылындагы халыкны 
күчереп утыртасылар. ди. «Ахырзаман якынлашуымы, татарлар тагын урман, 
елга буйларында яшәргә омтылалар!» — дип эченнән генә уйлап куйды Кирилл 
атакай Күршедәге Путанай чиркәве янында да өч-дүрт йорт сакланып калган, 
андагы кешеләрне дә монда күчереп утыртасы иде канә дип хыялланды поп 
Х в й буе бала-чагалары кайтып тора. бәлкем, шул рәвешле элеккеге урыс 
авылына үз кавеме янадан әйләнеп кайтып, яши башлар Менә хәзер поплары 
да бар Алтын Ьәрыаәге лүр1 урыс хатыны ул килгәнче үк күршедәге Баитамак 
мәчетенә йөри башлаганнар!!! Аның өен карап торган Кәтеринә көне буе мәчет 
юлында «Гарәп хәреф к>ре өйрәнә башладык, шуңа күрә вакытыбыз бик тыгыз», 
— лип сөйләнеп горган була, хәчтерүш!.. 

Алтын Бәртәскә поп итеп билгеләнгән Кирилл атакай, чиркәүгә килүче 
б) таймлыктан куп вакытын елга буенда балык тотып үткәрә башлады . Бәлкем, 
ВВШеидә ХрИСТОСНЫН әлеге гамәлләре өчен аны ачулануы булгандыр?! 

Тик анын бу хакта җентекләп уйлыйсы килми. Кирилл а ш к а й н ы ң 
христианлыгы галәмәт көчле, ул бары чарасызлыктан гына вакытын балык 
тотып сарыф итәргә чәжбүр бер бәндә иде. 

Башкаладагы дөньякүләм зур тантана унаеннан Казанга Рөсөйнен төрле 
төбәкләреннән төзелеш эшенә «гастарбаитерлар» килеп тулды. Шуларнын 
бер ишесе хезмәт хакы ала алмыйча интегә, ач-ялангач калган иде. Жанына 
Христос оеткысы салынган Кирилл поп боларны бик кызганды (алар да 
шәһәрдә торырлар иде. өе. эше булса да) һәм аларны төягән автобуска утырды 
Бу юксыллар янында да Хода илчесе булырга тиештер бит дип фикер йөртте 
Кирилл. Хәер. уи-фикерләре күп катлы иде попнын: бәлки, аралаша торгач, 
болар арасыннан берничә урыс милләттәшен иманга китерә алыр? 

Полиция автобусы «шәһәр кунакларын» нәкъ урман ышыгында, үзәннәргә 
жәелеп аккан ямьле бер елга буенда утырган ташландык авыл янына алып 
килеп бушатты ла үзе янә Казан ягына борылды 

Тик Кирилл атакайның изге теләкләре тормышка ашарга язмаган икән: урман 
буендагы үләнгә сузылып ятып ял иткәндә, күзен ялгыш йокы басты, шуннан 
файдаланып, анын көмеш тәресен һәм кесәсендәге бар акчасын урладылар 

Шулчактагы хәлләр исенә төшсә. Кирилл атакай һаман авыр ител көрсенеп 
куя. тик каракларны әрләми, ул аларны күптән гафу ипе. 

Кәтеринә. мәчеттән кайтуга. Кирилл агакайның ишеген шакыды Кириллның 
аны бер атнадан артык күргәне юк инде. Элек күлчәк-яулыгы асылынып салынып 
торган, карап торышка алтмыш яшьне бирерлек хатынны ул әүвәл танымый горды. 
Үзеннән дә бигрәк Кәтеринәнен кызын хәтерләтә иде ул. Йөз-кыяфәк- яшәреп 
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кенә түгел, якты ай кебек ачылып киткән, бөтенләй нур кунган ДНСӨЯ 
торгандыр1 Чәч аргына төенләп б ә й л ә н яулыгы да ,зенә бик килешле, хатынны 
яшәртә иде Күтләре көләч, карашы аеруча мөлаем иде Кәтеринәнен 

— Бер..р яшь «rap малаена кияүгә чыгып каиттынчы әллә с и н ' — лиле 
Кири i i атакай у i ишектән килеп КСрүга 

— Нинди кияү. Кирилл атакай' Ьу яшьтә әзерләгәннәр ди сина1 Быел кырык 
биш тула бит инде миңа! 

Кирилл атакай өнсез калды: *Кырык б и ш ' Бары кырык биш кенәче' 
Миннән сигез яшькә генә кече икән бит -

— Екатерина, балакай, син бик сагындырып кына йөрисен' — . т ы н бутлы, 
анынтос-кыяфәтенен шулай үзгәрүенә генә түгел, чын яшен ишеген тагын ла 
күбрвК шаккаткан Кирилл ВТЯКЯЛ f катерина матур итен елмайды «Эш күл 
булды!» — лип ВХЛЛШШИЫ иле \ i еуВӘ i в ш а Кирилл .пакай янынла узенви 

атна буе гарәп имлясын өйрәнүе бе ти мактануны княмитермичө, ввшмн а ш ы 
Бары ШЫН бер кат елмаеп кына куйды 

Кирилл атакай •> к , к л.< бвкшәйгән карт түгел, киресенчә, ир лгнын янә 
бер кат чәчәк аткан гаярь ВШЬТӘ иле Твш кара киемнәре СМрвК К И Н озын 
саргылп сакалы гына аны шактый картайтып күрсәтә Муенына аскан тәресе 
утырып торган бүлтәйгән корсагы ла кокаинын егетлеге файдасына сөй 
кебек СорГЫЛт кашлары арасынн.ш •ЛТЫрӘГШ МИГвр к, i мрс leu.» К и р и i 1 
атакайга картаерга нрек бирми юр цшкс uie Кинвл кенә гажы ачы шл киткән 
чәчәк кебек блдм.плп К-лертыне би 1сннән КОЧЫП КЛаСЫ ки i le ВТакайНЫН 
Екатерина каршы да килмәстер Ире » » « « « АЛ кушак ом б т имле Гик 
Кирилл агакайның y i зченлә бер кату утырып юра у i Кәтеринәнен мәчеткә 
йөрүенә аяны гене блата каршы мин и J югрәк кашып гөплөнгән б) юа > i 
мона бер дә ирек куймаган б\ |ыр и i и гаи Катерине 
котыртып алыр1 л теләгән ыи 

— Ьу Жәмил napfffl шунлыи ШПУР шеи спили laiiuiiii.i 
гартын юра1 лип куйды \Ь i i.nn.i члкыи ГТВКайДВН л.ылы 
сүз ишетмәсен белгән хатын Кириллнын юшмәаен күреш апа габа борылды 
Гетем ике кулы бадән чигәләрен уа иде 

— Жәмпл квзрвп кисенме? 
Жвми i хеэрвп Не виде Капрннв ш ым ш яшь -i бе аш 

— Һе бик кызык булырга охшап гора бал аде б) Катерине ейп әле 
тегендә, урман артын я ш гагын авы пар бардыр бап ' Ь\ вся ни или вюваввр 
исемнәрен бе пеенме! иш вора ш 

Едва в вар! кил вузны чш пыралш саф «ишмә кебек внгыравыклы 
гавыш ит Катерине Шеш юн [итен ввш i ви ia Шум шны 

Әгәр веггелга гаяныл горыапн б) к ж Кирилл акткай гепен артына в а ш 
китер кебек иш ул бик umupai ш гавыш бе ивн 

— Шуманны ' иш катарын СОрВ Ш 
— дне Шум ишы Шум шны 
Ганыш и и 6j ввы i Кири л i агакайга һәм ничек кене генышвив? Уд кваар 

бары урмяннын икенче агында һам шунв кура ш уэелая кайда 1двввдопдеРви 
баштук чамалап бетермәгән иде Жвмил казрвп белән алар авыл куа 
к ж Ш1М1.Ш » бергә укыды тар \ тарны пракдвгкига » бер үк IBKKBKBEBJOBC 
Казан артыма Борее урманнын бирге икевчвса аргы чылт и кеашэавввик 
иле Кири I I бе ИШ Ж0МИ I УКЫГВЯ вакЫТТВ y i якыннан аралашты, чопки икесе 

ю „ ш ягына iapii.in.ui егетләр иде Катера чин. п ш р ь ч я к п шар аяшиярввм 
мәсләге готкай роле хакында йәбуямаса гомумән виннөрхак] 
вхалаша якалаша ia купмавичдартеаввмапао га бах* шявскНи 
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әитсән лә. яшьлек кайнарлык' Тик Кирилл шунысын И Ш К хәтер ш араларында 
НИНДИ генә бәчәс килеп чыкчасын, алар бер-береенен якасына ябышмады 
Ут вакытта ике дин лә кысылган, тыелган булу сәбәпле су ««ре күбрвч Щ ' 
киртатәр хакында иле Дөрес, сабакташы Жәмил Фпыяовиын , i гуган гебөген ю 
иште калуы анын өчен яңалык lyran, ә менә Ш Ү Ш Ы табакта имвы 6j run rops ын 

ишеткәне булыНГМ икән' Ярый. хәерлегә булсын Гик мен.. п\ КвтерИНӘ 
исламнан ла бигрәк Жәмилнен узеив гашыйк б) иадыыы икән. ә? 

КирипКәтеринәнен биленә КҮЛ сатды Тегесе чәбәләнә башласа, ул. поп \IMK.\H 
жир тәмугта янчыи дип. шаяртып котыла ата. ә хатын каршы с\ I өй гмөсв нишләр»? 
Кирилл атага* кулын кире атлы. Анын күңелендә бер яшерен ният купалды 
Кәтеринәне үтенеке итәргә1 Үзенеке үк итмәсә дә. араларны тагын да якынайтыр! a 
атарнын берсе ир-ат. икенчесе хатын-кыз бит ате. ни әйтсән дә! Кирилл атакай 
шул рәвешле икеләнеп уйланып торганда. Кәтеринә әйтеп куйды: 

— Кирилл атакай моннан сон өй эшләрендә сина Марфа булышыр инде. 

яче1 

— Нишләп Марфа әле? 
— Минем вакыт юк. — дип кенә котылмакчы иде Кәтеринә алвге сораудан 

Тик Кирилл кабат кулын хатыннын биленә куйды: 
— Мин мин мина синнән башка булышчы кирәк түгел. Екатерина, 

— дип сатпы якка сатам кыстырды. 
— Минеч вакытыч булчас шул. Кирилл атакай. — дип кабатлады чагын 

ягычлы гына. 
«Ммм. ла' — лип көрсенде Кирилл. — бер атна эчендә ничек үзгәрми Г>у 

бвндөн! Дин — опиуч ул. дип юкка гына әйтмиләр шул Анын белән бик сак 
кыланырга кирәк' Ин яхшысы — кыланмавын хәерлерәк...» — дин фикер 
йөртте Кирилл атакай үзалдына Ләкин КирИЛЛНЫН бирешергә ИОвбв юк иле. 
ул капылт кына кузгалып, мич аралыгына кереп китте, андагы шкатулкасында 
беркавым юнылганнан сон. Кәтеринә янына кире чыкты һәм хатыннын нафис 
бармагына алтын йөзек киертте, икенче кулында артык зур булмаган тәре иле. 
Ул аны учынла килеш атга таба сузды: 

— Менә бу чиста аттыннан гына. — диде серле пышылдап — Кушылмаган 
монда башка бернәрсә лә... 

Хатын ана сораулы карашы белән төбәлде: 
— Шулчаклы күпме'1 Алтыны күпме шулкадәр'.' Бик зур ич бу'" 
— Күп түгел, барысы да гел антын гына дидем бит! 
Тик Кәтеринә тәрегә сузган кулын кинәт кире тартып алды 
— Ә синдә күпме мондыйлар9 — диде ул. пышылдап. 
— Күп Бик күп' — диде Кирилл һәм хатынны үзенә таба тартты Ипле 

ничәмә-ничә еллар ир-ат кулын тоймаган хатын-кыз канындагы hipi-ләрман 
котырып кузгалды, дәрт-хис ташкынына Христос та. Мөхәммәд тә бу вакытта 
бары ир. ир-ат буларак кына якын иде Хәер. бу минутларда Кирилл ашканның 
үзенен лә миссионерлык ки мәлендәге күнел халәтенә караганда ХИС киим.ип,i 
куәтлерәк иде. 

— Ул алтынны сатып, акчага әйләндерсән ярыймы сон'' — лип сорады мич 
янындагы агач сәке-ятакны тәртипкә китерү белән мәшгуль булган беркатлы ЮЫН 
Кирилл атакай жавап бирмәде. Ләкин Кәтеринәлән инле янадан Екатеринага 
әйләнә барган хатын соравын янә кабатлады Кирилл атакай бу юлы да хавап 
бирмәде Ул. дәрте тынычлануга карамастан, һаман Кәтеринәнен сылу ГвүдӨССНӨ 
карап сокланып тора иде. "Мәчет дип йөрүен шунда кадәр генә булдымы '•• — дип 
көлемсерәп куйды ул Әлбәттә, бу сүзләрне Кәтеринәгә әйтмәде, күнеленлә яшереп 
катлырды Хатынны үпкәләтүдән бернинди файда юк иде 
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— Жәмил Фазлые нишләп йөри анда1 Без аның белән күптәнге танышлар. 
институтта бергә укыган илек. - лиле Кирилл атакай Ь\ яналыкка Кәтеринә 
әллә ни алтырамады Әяек мизгелләрдә хатынны ике нәрсә уиланлырды 
гөрсиеи чынлап та чын алтыннан коелганлыгы һәм Кирилл атакаинын ла гап-
ГЯДИ ир-ат булып ЧЫГУЫ 

— Ә син ишеттенче. Кирилл атакай. Байтамактагы Әллүки дигән күл жир 
астына ини^и кипсен 

— Ничек' Ничек жир астына'* Күл хәтле күл юкка чыкканмыни'' 
— Юкка чыккан шу i 

— Кызык. — лиле Кирилл атакай, үзалдына ГПЙНИЯШ - Кашин 
әле бу хәл? 

— ;>ле к ү ш ә н гүгел Тәгаен генә белмим bet Гмрганла Ш Ш ВЩ laiiu НИ 
инде 

— Нәрсә сөйли авыл халкы ' 
( ой.in инде Бар кеше Жвми i \.мр.н янында 

— Нәрсә Ходай ис гөренв гешкөныеня 
— И с л ә р е н ә гөшкөи лип алар болай и вин к калыш Яи 

— Жәмил хөзряп гырыша торгандыр Әна сезне д а кодалаган булган бит? 
Ул дадыр ише Аннан сон Байыуранннары мечт оадаыря ла мәчет 

i a I H.II'.I Яр 1өм да итеп гора ди 
— Анысы кем тагын? Колхоз председатс им 
— Юк. агрофирма им к 

Аңлашылды, — дип куйды Кирилл ггакай 
[өкин Көтерянөнен сөй юр яңалыклары моими бе ит гене б е т е г е н икән 

a re 

Ябалак урманын ия берө^ сатып алган иш сей ги ыр 
— Ябалак урмаЯЫН ' 
— Ие. без чикләвеккә йерибеэ ан в Лргы ятын а гур күле а бар ч i >\ 

уры I дек щ ю к Li р i I.IN.I 6) пан in Хәзер су тулган Әллүки күж 
КИТКӘН иш СӨЙ 1И 1Әр 

Ми KI KtiiK HI ' 

Екатерина ирек< ездөн почмактагы иконага гвртеп күрсәт 
Мин in [МИМ in к 
.) геге 1ч-р..> 1игөнен кем сон j i ' 
Исемен белмим Фамилиясе Га и бугай N ^ 

булган Бу сала гора катыны килеп и т т е р ә горя икән Ш 
Бәлкем хатынына rtpoein о т а м ы н inpi . tun. ip ' 
Белмим Каенанасы » бик усал о т сөйлиләр Үзе нинди бай кеше үзе 

каенанасыннан куркып юра име KI.MI.IK бит! 
Кызык ш ю Кири 11 атакай яны ЩЩ яше дә. 

• [инне хврмяп ите mi 
Ие У i ПЧ.11 и хәтта яракы п ( ггмгый пр 
, ) м гык на • тон куа lap ч-']' • 
Кумыйлар Просто «миләр Ярамый ( гепанхвэери) ә торырга 

ш\ | иш м 1 гына күченеп киткән 8) гыр я юк Урыс гам 
\ i ары к Ш I HI kit k П i I.I к к in им К ' 
ҺО ы i.iii ки ia гөр 

1М\ ial re бармы ан п п 
Бя ар Сукаламаган сере [мәген бер уч жнр д ә юк анда 11К i Баныурэнн 

В tpo IpOM СЯ i l i . i p i . m 



IHHHIг хасния? 

— Халык баш күгәрә башласа, тиз генә чыгып таяргадыр исәбе! 
— Белмим. - днле Кәтеринә - Май заводы да үзләрендә алернын Ат 

заводлары да бар һәр йортта ЖИНел машине да. йөк машиналары да бар 
— Ә синен Степан ничек үлде сон' — дип. Кирилл атакай сүзне ипичеге 

борды. 
— Эчте тул 
— Әһә. атай икән. Менә без дә чиркәүне чатурантчакчы булабыз Монда 

урын яхшы бит Кешеләр күченеп кайтырлар 
— Белмим инде. Татарлар кайтса гына... 
— Нигә алай лисең әле? 
— Безнен халык шәһәргә таеп бетте бит1 

— Менә син калгансың бит әле' 
— Ә чин кая барыйм?! Байтамакка күченеп китәргә исәп бар иде барын, 

бәлкем әле иореп кенә эшләрмен. Монда халыкка эш юк бит 
— Ә җирдә9 

— Жир эшен минем җенем сөйми. Кыртлаган тавык кебек балчыкта 
казынырга, ди! 

— Алай икән... 
Әлбәттә. Кирилл атакай шулай дию белән генә чикләнде. 
— Йа. Әд-Дәрр. үзен сакла яман гөнаһлардан!.. 

Яралыш фәлсәфәсе 

Атабыз Адәм пәйгамбәрнең шәҗәрә агачы ботагында шимпанзелар утырып тора 
торганы юк Ул ботакларга кибеп саргайган яфраклар кеби бары маймыл фәлсәфәсе 
генә эленгәндер... Бабабыз Адәм галәиһиссәламнен шәҗәрә агачындагы кавемнәр 
җирдәге торле-торле туфрак-балчыклардан килә торгандыр. Төрки нәселләр дала 
туфрагыннан, мәгърур тау башларыннан Илаһы әмере белән Газраил фәрештә 
чокып алган бал чык- комнардан әвәләнгәндер Саз пычрагыннан изелгән кавемнәр 
дә юк түгелдер. Аларнын тереклеге нәкъ менә шул сәбәпле саз, сазларны урагын 
алган катнаш, сирәк урманнар хозурында уза торгандыр. Дала туфрагыннан 
яратылганнар җирнең яртысында хуҗа булганнарын инде хәтерләмиләр дә, мөгаен 
Ни аяныч' Хәтерләмиләр' Хәтерләренең нәкъ шул сырларын гасырлар диңгезе юып 
алып, бүген үзләренең ни сәбәпле җиргә тартылганнарына бик аптырыйлардыр 
шикелле. Югыйсә әлеге гамәлиен фәлсәфәсе гади генә: адәм балалары тарихы 
хәтер тузаны булып очса да. нәсел-кавемнең хәтерен берни юып төшерә алмый, 
ул меңнәрчә йөз еллар буе канны тәшкил иткән күзәнәкләрдә, шул күзәнәкләр 
эченә яшеренгән атом-молекулаларда бакый сакланып килә! 

Дала уртасында мәрмәр, гранит ташлардан кала салган кавемнең гөп асылы 
бүген безнең кан күзәнәкләрендәдер... Иксез-чиксез киңлекләр, караш чикләренә 
генә түгел, баш мие үлчәменә дә чак кына сыя алган җир-биләмәләрнен асыл 
мәгънәсе берзаман каннарда уяныр да тамырларыбыз дулаган канның ыргымыннан 
киндер, шул тамырлар буйлап баш миенә таба хәтер чишмәләре агар: без кабат, 
азе туфрак булып беткәнче үк, ошбу җир остен гөлчәчәккә күмәрбез, балаларыбыз 
шул җимеш чәчәкле куакларда былбыл булып сайрарлар, кыз-хатыннарыбыз, үз 
теләкләре белән сазлык хозурына дучар булмаган хатыннарыбыз, ошбу җимеш 
агачларыннан сыи-тәгач җыеп сыйланырлар. 

Сазлык тмгннпп яратылган булгач, ошбу Илнен фәлсәфәсе дә һаман саз 
пычрагында Син бүген катлы-катлы зур өйләрдә i омер кичерү дәрәҗәсенә ирешсән 
дә, ата-бабаларын капка-коимасыз алачыкларда яшәп көн итү сәбәпле, ул таш 
п> т йортында үзеңне барыбер бер саз бакасы кебек кенә тоясыңдыр... 

26 



Г Л Р А С М 

V-i сазлыкка Адәмне юлдан яздырырга алынган Иблис фәрештә дә керергә 
батырчылык итмәгәндер Иблис фәрештәгә дә я м а хозуры кирәк булган. 
И Юһы Гарәфыннан ләгънәтләнгән Иблис чөртәтнен кара ниятләре кылганнар 
күләгәсендә урчегөн Хөсетлек вә кара көнчелек v-гынын ялкынны дата күкрәштә, 
Урда-кала уртасында янган Иблис учагыннан алып тора торгандыр 

Kapii уй Иблис коткысы кара уй кебек, кан булып оешып, аләчнен үзе 
сыман (ур гәүдәле Кабил баласынын олы җанны ла сыйдыра алган күкрәк 
куышлыгына кара ran булып кереп урнашты 

Ике бертуган арасындагы, дөресрәге, бер туганнын моңарчы бик саф булган 
күңеленә икенчесенә карата шайтан коткысы белән кергән хөсет век Кабилнең 
мен елларга сузылган шәҗәрә агачындагы, инле кавем-чилмт халыкларга әйләнеп 
гормыш-тереклек иткән бәндәләр жанына чаклы барып җитәр Кабил канын 
биләп инан Иблис хөсетлеге милләт-халыклар арасындагы ызгыш-талашнын. 
утерү-кырылышнын гөп сәбәпчесе булу өстенә, бер үк ата базаларының талашына 
ла. бер кавем арасындагы ни ип iapia куршлыаучнпыкп прлжвюлшптвЛяштп 
яшәвен дәвам итәр Иблис — улвмоеэ! Анын шчшми кар i р ее ген п 

һаман шытып торырлар. Иблис үзе лә коткысыннан пктлмлнчлк 
Хөсетлек тудырган ызгыш-талаш дәүләт готкай салыкларнн ко 

K.i i [ырды! Егерме беренче гасыр бусагасын платанда и re к н кисеп 
анын 

( онгы вакытларда халык яна туган малайларына Батыр, Батыршл Батыргала 
кебек исемнәрне еш куштырса ла б) гамәлләр Батыршя г а р т ы н ахагы 
белүд угел яде ( гепан Разин Пугачев Болотников кеба 
гарихы бик iii.iKi.ui иирәнелгән. ютта Пушкин ia Пугачев какында әсәр 
язу очен млгериллдар җыю максатыннан Казани килгән в Батыршаны рус 
гарихм -онЫ1 кан» иде Момын сәбәбен белгән Жвми i көзрөп юганы Е 
угылларнын рухына да багышлый иле 

Шуи ii.ni una iapni.ni берсен и кг гөнвһсы 1жанп ана һәм сабый -каннарына 
багыш t.ipra туры килде Җәмил казрәтка \ вм баласы кайчак лары шм гыкны 
ia күтәрә а [мый! Байтимер кулга алынган гитан вчл 

>в аяктан екса Хозаи рәхмәте белән газиз ире гаепсез и т | 
ишектә Байтимер күренгәч и . валлыгыннан һуштан 
Шу н син башка анына кил., алмады инде Байтимер Баямурзиннын чин. 
ЧЛ1ЫНЫ 1абиблар с и к ч ли I N K баллны ал когкарЫ! Ip Ala 
к г i иг ua i лен л мил ютләрвор Батырша истә гегена Батыршаһ шгөн м i 
кушам шп кли.11 юныл очып йөргән матур каннар иде 6) 

Әлеге фаҗига Байтимерне бәреп еккан иш иггса в пиши сындыра алмалы 
\ны чолгап алган гөны? Аллалы Гөгалонен нурлары бя Шулар ана 

сыгылып гөшөргө и|Ч'к бирмәдедер N i күршесе камамны киртеп (дөресрәге. 
Камай аны уза әйдәде) бик вш Жвмнл пэрал - ра юрган 
б> ii.ni к и п е Җәмил хазрал монлы матур гавышы бе юн кәгазь сөй п кыя анын 
ГеЛГӘ ВН канын ЮвТЫрГЯ ГЫрЫ ПШ аНЫСЫ ВҺӘМР Хнлын 
naKi.il i.ip щ j i ч лөрен йомыл катыны Нурбикә балан бергә очты иссез чиксез, 
нурлар бел улган күк катында хозур вак кичеп Hep ш вн> Яннарын щ Киыршаһ 
.и м,| сабый ы бар иде Жвмнл хазрал исә матур аһән бе >ән сой 

•Җаннарны \ i r.ih 1вныпш бар иткән чагында VK ввалткан и 
бабаларыбызнын и ал» җир йөзенә тумаган сабыйларнын ia каннары инде 
чра и ы или и 1С \ ПрНЫ бар шк.-ч Vi ШШ Ввр ИП җлннлрмн • СКИНМШ -Мин 
ее 1нв бар гыкка китерүче Раббыгы i гүга мени '•• Барча каннар берыо пи «Сия 
безнен Раббыбыз вәбар I ни барлыкка китерүче 
s i ризыкландыручыдыр ^ллаһыбы и п н пар Өл*мисак вакыты иде бу 
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Аллаһтан вакытлары җиткәнчегә кадәр җаннар анын хозурында булалар. Сынау 
вакыты килгәч, алар имтихан тота. Ошбу җан Әл-мислакга биргән вәгъдәсендә 
торырмы, гамәлләре капылт кына үзгәреп китмәсме? Әлбәттә, АллаҺка монда 
бернинди сер юк. ул җаннарнын ни уңлаганнарын да белеп тора. Ошбу сынау 
исә — җаннарнын алда нинди гамәлдә булырга теләүләрен, ният-теләкләрен 
бары үз ихтыярларына гына кую. Ана карынындагы балага дүрт ай да ун 
көн булды дигәндә, фәрештәләр индерә җанны. Америка галимнәре рентген 
нурлары, компьютерлар ярдәмендә кешенең ун як үпкәсе өстенә нечкә кан 
тамырлары юллары белән язылган «Ләәә иләәһә илләллааһ» кәлимәсен укып. 
үзләре дә акылдан язмый калдылар. Хирург табиблар кешенең йөрәк өстенә 
язылган «Аллап» дигән сүзне күреп таң калдылар, исләре-акыллары китте! Болар 
инде иманлы икәнлегебезгә зур дәлил булып тора. Һәр кешенең җаны да әл-
мисакта чакта китерелгән вәгъдә-и ман ы на тугрылыклы кала алырмы икән? 

Аллаһ Раббыбыз җаныбызны Адәм баласы белән бергә фани дөньяга җибәрә. 
Сынап карар өчен. Төрле кеше үзен төрлечә тота, яши, гомер итә лисәк тә була. 
Каиберләребез бар булган куәтен тән ләззәтенә багышлап, нәфес артыннан 
куып, үзен соңыннан мәңгелек газапка дучар итә. Каиберләребез генә АллаҺка 
биргән антына тугрылыклы кала. Әл-мисакта Аллаһны танып. Аңа вәгъдә 
биргәнбез икән. аны фани дөньяда да үтәү зарур. Өстәвенә: «Җан юк ул, бар 
нәрсә матди, тереклек җирдә генә», — дип, күңелләребезне каралтабыз да 
Илаһны инкарь итмәк булабыз. Алайса шундый сорауга җавап бирегез: «Нәрсә 
ул намус, анын үлчәве нинди, хаклык-гаделлек кайларда'.' Мин чәчәкләр үстереп 
йөргәндә, берәүсе: «Болар нигә кирәк, аларны ашап булмый бит'» —диде. Әйе 
шул, матдилекне беренчел иген тану бар нәрсәне корсак ихтыяҗы белән үлчәргә 
өйрәтә Бер галим әйткән: «Жаннар саф булган саен, кешелек бөеклеккә ирешә 
барган саен. гыйбадәткә, чәчәкләргә, китапларга ихтыяҗ артачак кына». 

Аллаһның җанны тәнгә урнаштыруы хакындагы фикергә тукталыйк. Кешегә 
чын кеше булып җигеп өлгерү очен уналты-унсигез ел гомер кирәк. Акылны 
баету, җанны сафландыр) очен күнме кирәк? Аллаһ гомерне юкка гына бирми. 
«Аләм» атлы хайван булу өчен уналты-унсигез ел гомер кирәк түгел. «Если подлеца 
приобшить к науке, то получится гениальный подлец», — дигән бер әдибебез. 

Аллаһны танып, кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәгән 
Жйюшр рәхәттә булырлар. Алар иркен, якты, рәхәт урынла җәннәт көтеп яталар. 
Балалары, якыннары кылган догалар, биргән садакалары, сөенечкә әверелеп, 
аларга барып ирешә Төзегән күперләреннән кешеләр йоргән саен, өлеше кергән 
мәчетләрдә намаз. Коръән укылган саен, утыртып калдырган агачларыннан 
кешеләр җимеш өзгән саен, аларга шул ук сөенеч бара. Пәнҗешәмбе кояш 
баегач, җомга кояш баеганчы, җаннар Жир йөзенә дога өмет игеп кайталар. 
Гает һәм дини бәйрәмнәрдә дә шул хәл була. 

АллаҺка ышанмыйча яшәп, имансыз үткәннәргә ни үкенеч' Анарның җаннары 
караңгы, тынчу урынла газапта булырлар һәм бу халәтләре үзгәртелмәс. Балалары, 
оныклары күпме генә дога кылып, зур садакалар бирсәләр дә, намусны сатып алып 
булмаган кеби, имансызлар очен җәннәтне дә сатып алып булмый. Андыиларга 
садака әжерләре дә барып ирешми. Җир йөзенә догага җибәрелмиләр. Чонки алар 
ахирәт көнгә ышанмыйча, үлеп терелүгә инанмыйча, дөньялык белән араны өзеп 
китәләр. Ахирәттә булачак рәхәтлекне дөнья уенчыкларына алыштыралар Тәнен 
генә кайгырткан кеше бәхетле була алмый. Күнел тынычлыгын бернинди малга 
да алыштырып булмый канә! Борчылган җан тынычлык таба алмый, үлгәннән сон 
да шул ук газапны кичерә, кабат кубарылып, җаны тән белән кавышкач, урыны 
тәмугта була. Керсез хатыннарнын. базадан үлгән сөекле хатыннарыбызның һәм 
алар карынында шулай ук җан биргән сабыиларыбызнын ул җаннары Аллаһ 
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хозурнна күтәрелер Тәннәремә кабер туфрагы җинел булыр, җаннары җәннәт 
сараенда урын алыр Яланнан J sun булмый Ходай Тагов язганнан Ризалашырга 
кирәк Бу хаклык аныи бердәнбер фәлсәфәсе, ягъни кодрәте булыр 

/Якынын газиз кеше юрен югаяпсаннын иөрәгенә кырык шырпы кадалыр. 
ди. һәм чәрхүчнәрнен кырыгына кадәр Ходай Тәгалә аларны берәчләп алып 
торыр, ләкин ул шырпыларның берсе гомер б>е йөрәккә кадалган килеш калыр. 
Байтимер йөрәгендә Нурбикә белән якты дөньяга туа да алмаган сабыенын 
вафатларына кырык кон тулганнан сон да өч шырпы калыр әле әнисе. Нурбикә 
һәм сабый ясан, исенә тошеп. шул урыннардан гел кан саркып торачак Хамил 
хөзрт Әйтмешли, исаннәр ишәргә тиеш Ләкин ничек яшәргә'1 Менәбч сорауга 
беркем дә жавап бир.) алмастыр кебек... 

Байтимер мәчеткә садака биреп кайтышлый, алча бакчасына сугылды 
Әтисе юк иле Олеге хәсрәттән карт урын өстенә үк егыллы Каравылча 
бусагада утыра. Ул. капкала Байтимер күренгәч, ашына горыл баеш Әйтерсен, 
Байтимерне» ки юсен бетеп иш котао утра иле Сашби, кесвеенвви алма 
алып Бай гимерга cj иш 

-- Менв шуны бер генә булса ла гешлөп карачы1 

Байтимер, син лә п пошырмаале дигәндәй, кул гына селтвмвкчв иле. ләкин 
Сәхабинен йөзенә күтәрелеп карагач, каршы с\ i вйтергв батырчы Ш1 
алманы кулына алып, кесәсенә шудырды 

Камаи. килен керешкә. Сәхабидән су сорап аллы ӨЙалдында горган С) 
савьпыннан бер чүмеч тутырып алды да вувал уаа йотып куйды аннары 
Байтимергә сузды: 

— Су ач! — диде ул боерган тонда Байтимер чи., кмришм.иы чүмечне 
кулына алды. 

— Су >ч сип Байтимер абый! t j «! диде Камал - Кашы ки i 
су эч! Шатлыгын булса ла с> »ч' < менәсен килсә ик С] »ч' Җырлап яенбарер 
алш ан Li cj м! ( j 14 

Баскычтагы табакта алма иелеп юрса 1.1 I .iviOn Камаша алма ГвКЬОИЫ 
иде. анын әлеге сүзләреннән сон к> п.ша ике алма аяш һем аны Камай] i 

— Алма аша! 1 өмле! киде ул Камайнын йөзенә Башкалар 
күрешкәндә яисә йөзенә текәлеп сөйләшсәң, баш шрын бора lap карашларын 
яшерәләр Камай исә гул гуры сиңа гөбе иш юра t вхаби 6j килгән 
шул гадәтенә игътибар итп һәм моңа, бик гв күнеле 6j 

— Су бөек әйбер! иш куйды Сявшба һем аларнын икесен 
бакчасы буйлап a кипе S 1 боермады ..ил..и чакырма ил Сахаби артыннан 
ихтыярсыз иярш юр Байтимер кесәсендәге алма исенә гвшел аны алып 
кашы II К пак ки и. PI бар ГӨ, ИСвНӘ К83 ГӘНв чыккан КвбСК б) ШЫ ЯМННШ СОН 
Line кызыша 6i ады элеп халәт артыннан ук йөрәге күкрәк «ип юган ватып 
чыгар ми булып гибеп ал на ы беркавымнш \ ц пынычанып щвмыня ниндидер 
жшкмлек килде Яманнары аафатыннан сон Байтимер беренче гапкмр ирен 
читләре белән генә булса ш елмаеп куйды явтга шаяртасы шкшшв Үзеннән 
чак кына a 1 ла ffl laian КамайНЫН аркачама ОРЫНЫП «АЛШ мил СМИ Камаи, 
алма л\\\У ( \ ian ia яхшырак!» т № ( әхаби .тын q unpen ише 
\ ia i щна сөй 1.ЧП..н кебек кана «< ) бвеи вйбарЬ иш каб 

\ ир алма бакчасынын аргы ягына \к юшап киттеләр Байтимер але 
игътибар итте 6) баштагы решетка кучер* иш аша берннче кишәрлек буш 
җир каСИ i 6j паи N i СОра) п.1 карашым 1. вХабИЛ Мб 

Барыбер ерам я» бит! Камай инн сина шап үа • Көз киме 
ик..', мин ia чин. а [магач Камийга ним Япаамаыщ 

(. ип уТЫрТЫрСЫН! Мим С) aiiK.pi.. ЯСЯШШ! Ш w Камаи 

http://aiiK.pi


_ Су - бөек әйбер! — дип кабатлады Сәхаби. һәм ул. ин кырыйдагы 
алчагачнын ин аскы ботагыннан алма өзеп. аны янә Байтимергә сузды: 

- С и н е н мондый алма ашап караганың юк1 —диде Байтимер анЫН теләгенә 
берсүзсез буйсынды, алманы учы белән генә сөрткәндәй итте лә авызына кашы 
Кинәт дөнья яктысы сүнде! Алдында бары бер көлтә нур гына иде, әлеге нурны 
күз карашы үз эченә йотты, ул бар күзәнәкләре аша таралып, ана моңарчы 
татып карамаган нидидер рәхәт жылылык биреп тора башлады. Менә дөнья 
ҮТЫ яңадан кабынды. 

— Ут — мәнгелек ул Бер кабына, бер сүнә. Барыбер мәңгелек. — диде 
Сәхаби һәм шуннан соң алар өчесе дә. фани дөньяга яңа кире әйләнеп 
кайткандай, алма бакчасы, быел котырып унган җимеш, алманы ничек, кая 
урнаштыру хакында сөйләшергә керештеләр. 

— Тизлән үзебезнең алмадан сулар, соклар чыгара торган заводыбыз аякка 
басачак. — диде Байтимер. Шулчак Камайнын башына агачтан бер алма өзелеп 
төште. Камай әүвәл мона үзе дә аптырап китте. Үләнгә тәгәрәгән эре кызыл 
алманы күргәч кенә көлеп җибәрде: 

— Минем башка алчатар ява башлады монда' Байтимер абый, шуның очен 
ул заводның директоры итеп мине куярсың әле. яме? — диде. 

— Син — завод директоры, алайса алдан ук чимал ягын кайгырта башла. 
Күрше-тирәләрдән Ә мондагы алмаларга) кибеткә куябыз. Халык шул килеш 
ашасын —дип куйды Сәхаби һәм Байтимергә карады. — Бу алмаларны күбрәк 
балаларга ашатырга кирәк. — дип өстәде. Байтимер аңа җавап кайтармады, 
кулынлагы алчаны гагын оер гешләп алды ла капка ЯГЫШ габа борЫЛДЫ 

Алма бакчасында чакта фанилыктан чак кына аерылып торган Байтимер, 
капканы ябуга, Камайнын кулыннан алды да: 

— Бакча каравылчысы Сәхаби сина ошыймы, Камай7 — дип сорады. Камай 
әүвәл иңбашларын сикертеп куйды, беркавым дәшми торганнан сон: 

— Сәер ул. әллә нинди Шәп кеше үзе! — дип куйды. Байтимер, Камайнын 
әлеге сүзләреннән пырхылдап көлеп җибәрмәс өчен, учы белән авызын каплады. 
Күзеннән яшь атылып чыкты. Анын бу халәтен сизгән Камай аптырап аңа 
карады: 

— Нишләп? Дөрес әйтмимме әллә, Байтимер абый? 
— Дөрес әйтәсен, Камай, дөрес, — диде Байтимер, әмма бу юлы көлүен 

яшерә алмады. Камай үзе дә көлеп җибәрде һәм: 
— Әй. Байтимер абый, синен кәеф кенә әйбәт булсын1 Мин үземне дә 

дурак дип атарга риза, — диде куанып Байтимер сак кына аның җилкәсенә 
орынып алды: 

— Кем сиңа алай дип әйтә сон әле, Камай?! Юк сүз сөйләмә, яме! 
Камай кинәт җитдиләнеп китте. Аннары бераз дәшми генә атлаганнан сон, 

Байтимергә күтәрелеп карады да: 

— Беләм мин, Байтимер абый! Элек авылда сине дә «Байбулат жүләре» дип 
әйтә торганнар иде. Хәзер әйтмиләр бит. Берәү дә әйтми. Син хәзер Байтимер 
Байбулатович! Аптырама син, Байтимер абый, үзләре җүләр алар! 

— Кемнәр? 
— Әүвәл сина, хәзер миңа җүләр дигәннәр, — дип сүзне очлап куйды Камай. 

Байтимер анын фикерен куәтләп бер сүз дә әйтмәде. Камайны авылда чынлап та 
«тиле»гә санаганнарын ул яхшы белә иде Бары көрсенеп кенә куйды агрофирма 
директоры Байтимер Баймурзин. 

Камай ана бер кызык сөйлим дип авызын ачкан иле, юлда каршыларына 
килүче машина күренде Байтимер шоферын ерактан танып, утырмыйбыз 
дигәндәй, кул ишарәсе ясады. Исәбе янәшәдәге ферчага кереп чыгу иде. 
30 
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— Мин кермим фермага Киттем, кайтам' — лиле Камаи һәм авыл ягына 
таба борылды Лныи бу сүзләреннән Байтимер янә көлемсерәп куйды Чөнки 
сонгы очрашуда Камай ферма турында «Сыер т и и г е белән болыннарны. с> 
буйларын пычратыл ягасыз шунда' Тагын алча бакчасы гына ,стерсән инде 
шунда! — дигән иде белдеклеләнеп «Алла бәндәсе- — дип уйлады Байтимер 
авыл ягына таба жинел-ЖИнел атлап барган Камаи ягына карап — Ия, 6> 
сәерлеге лә булмаса] Нинди акыллы егет >зе-. 

Качай, үле әйткәнчә, бер дә жулар гугел, киресенчә бик акыллы, талантлы 
егет иде. Ходай Тәгалә ана яшьтән төрле яклап сәләт биргән. Мәктәптә укыганда 
ук ул, кайла туры килә шуннан тимер-томыр җыеп, машина ясап чыкты 
Машина гынамы әле, Качаинын бу тәырчәчле арбасы суда ла йоэә ала иле 
БеркаВЫМНан ул. техникага кул селтәп, атлар бе ЮН ЖСН 1ӘНӨ п а т пды Мона 

сәбәп тә бар иде: Ябалак урманынын аргы ягында кемдер ат шводы салын 
куеп. нәселле атлар кайтарттырды, Камаи да шунда НЯЛӨШТе Камаинын ӘТНСС 

гирә-якта даны чыккан атаклы умартачы иле Жамали абый башкаларнын 
умарталары оя-оя үлеп-кырылып беткән ю ое яеәен көзен ч\ i m e n и.и аерта 
анык балын сатып алырга әле ое чиратка азы е л а р 

М ә к т ә п н е тәмамлагач Камай университетнын биология факультетына 
укырга барып керле Тик өченче курстан сон ташлап китте Камайны армиягә 
аллылар. Армияләп кайтуга, егет. беркем бе ми ю КИҢӘШ итеп гормастан 
Мөскө, университетынын фи юсофия һәм политология яа кер к 

Берничә елдан Камайны университеттан куганнар икән гхгән хәбәр чыкты 
Чынлыкта исә Камайны университетта» укый алмаганы эчен гугел Гатарский 
вахаби IM или основная беда России* дигән гемага гекция укыган вакы гын ia 
бер яһүд профоссорына авторучка аткан очен к\ и.1 iap Лии I калкы •-•• 

гаенә кереп гормады чөнки б трыбер ан нит аэп кермәс iep и ю 

Әлбәттә, Камаша «тигәнәк* кушаматы бүтән вакыйга шн 
Аларнын авылы шәһәрга гералел \к гх)рганлыкган, Әллүкм куленә • 

ЯЛ ИТӘрГӨ Кайтучылар Күп пае ЯШЪЛӘр 6Ш кына п.и.пкалар корыл 
артларыннан чүпләрен ю асыя белмәгән гавышлы кунва шрны авы i ка псы 
әлбәттә бер I.' оша i мы и юкин каршы гөшел сү I әйтергв вә куркалар иде 
Чөнки ул кала яшьләре кичләрен ниндидер кыргый һәм горфа MJ 'ыка акыртып 
т.:.т.I i-.i [мыйча мы гтыклардан атып га күнел ачарга яр 

Мәгълүм ки Әбе кәят чишмәсенен суын -пил бер мәр1 и5е ц i суы KHI 
генә авыз итәргә була К\ й е н көньях ярын ы исә берсеннән берсе чирап айнып 
вертикаль буенча урнашкан гагын өч чишмә чыга аларнын ta һөрберсене! 
исеш бар И н астагы чишмә суы күкертле всясродка бай шуңа күрә i 

.•(. ИХӨТ»СуЫ .\\t\\,\\\ чак кына ӨСКӘрӘК Milieu че перӘГӨН ЧИШМӘНС КаЛЫК 
ЧИШМӘ* пи I .ими ЧӨНКИ 1Нда1Ы Су СССТаВЫНДа КӨМеШ бар ЫГЫ ачыклан 1Ы Ин 

югарыдагысы исә гел юре көбәк бертуктаусыз агып гармый аналы] 
нәкъ 1Й i\ пан накыпа бер аша тирәсе кеше юрНӨ е\ы бС ЮН СЫЙ ВЛЙ И К Ш) i 

сәбәпле монысы калык галендә' ^чишмәсе» б) ввзак йөри к̂  i гирасен ю мои пай 
көннәр туей иач кинәт кенә «Сихәт» чишмәсенен суы качты Кецм 
берГӘ маллар IB бИК чраиаи (ЧӘ ю р м и . м н е ЧИШМӘ киик.'i СЫСр 
гашлый о I n.i п юрны абага басты сарык кажәлөрнен йон мамыклары 

коелырга кереште Чөнки әлеге чишмәләр кыш буе п катмый халык үзе ю суны 
шуннан « ә малларны и әлеге чишмә сулары белән сыйлый торган кае Күрше 
авыллар баЛгтамаклар хакында шаяртып п чак кына кө 
башындагыларнын (Байтамакнын халык релендәге икенче исем 

14 нры та чишмә суы | )•"*•< ява ип ••• 

әлбәттә көнчелек тә көч к •< идет* чишмәсенен суын яна 



килгәндә генә эчертатәр. атлар белән квю-сарыкларисө көтүләп кайтышлый шул 
чишмәләр асып горган күл суы белән сын шнырга яраталар иле 

Бу хакта күл яным.) килеп туктаган яңа бер яшьләр төркеменә әшси ионнан 
китүләрен үтенгәч, арада чак кына сугыш чыкмады Икенче гапкыр шундый 
төркемгә фермалап ИПВН кашып килешли зоотехник Фәһимә шелтә белдерде. Үгез 
чаклы бер егет ана аты-юлы белән сүгенеп кенә җавап кайтарды. Фермада эшләсә 
дә. сүгенү сүзен ишетмәгән Фәһимә әүвәл аптырап калды, аннары урысчалатып 
«Чү сказал' Ч ү " Ч> "•> — дия-дин. машинасы янын ла кайнашкан алвГС шәрә егет 
кисәге янына таба китте. «Что слышала, коза!» — дип теге тагын дорфарак жавап 
биргәч. Фәһимә, җирдән бер агач түмәрен иелеп алып. егеткә томырды Черек 
түМВр тегенеп к\крәгенә килеп бәрелде лә. рикошет ясап. машинаның ачык 
тәрәзәсе аша салонга кереп китте, анда нәрсәнеңдер чылтырап ватылганы ишетелде 
Тавышка ярычшәрә тәнле бер кыз сәләмәсе килеп җитте. Бу егеткә исә кич кенә 
өстәде бугай, ул Фәһимә янына аты.тды һәм көтмәгәндә гөрселдәп ком өстенә ауды 
Фәһимә тегенең жан җиренә тибеп өлгергән иде. Тавышка калганнары да йөгереп 
килделәр һәм. комда бөгәрләнеп яткан иптәшләрен күреп, аптырашта калдылар 
Моны карап торган нечкә сыйраклы кыз зәнгәр тавышы белән чәрелдәргә кереште 
* Это она1 Это она1 Камень бросила'» — дип алдашты \ л Төркемдәге ике салмыш 
егет үзенен бу кыюлыгыннан аптырап басып торган Фәһимә янына таба атладылар 
Нәкъ ш\л чакта күл буенда Фәһимәнең ире Хәсәннең пәида булуын күрегез әле 
сез! Хәсән «ә» дигәнче тегеләрнең икесен ике якка сугып очырды да, бу гына ачуын 
басмагач, янәшәдә торган җиңел машинаны күлгә тәгәрәтеп гошерергә ниятләп, 
күтәреп кырынайтты, шк соңыннан кире уйлады, күл суын пычратасы кнлмаде 
бугай Машина кырын килеш торып калды. 

Әлеге вакыйгадан соң өч көн узды дигәндә, төнлә ут чыгып. Хәсәннәрнең 
мунчалары янып бетте Өйне саклап калдылар Авыл халкы пошаманга төште 
Күл буена ял итәргә килүчеләр дә туктап торды торуын. Тик озакка түгел, 
атна-ун кон вхгөндв башка төркемнәр күренә башлады. 

Бу вакытта Камаи урманда иле Әтисенең умарталарына бер аю ияләнде 
Жамалл абыймын ввтомат-вннтовкасы өстенә Калашников автоматы да бар. 
Әлбәттә, ул умарта ЮГКан Аю урманында законсыз «калаш» белән лә иркен 
йөреп була. ләкин аны барыбер, кирәге чыга калса дип. бик ерак яшереп 
саклый Жамали агай беркатлы кеше түгел, аюны атып кына мәсьәләне хәл итеп 
булмаслыгын аңлый Турыдан-туры һөҗүм булмаса, әлбәттә, ул яшереп куйган 
җиреннән «калаш»ны кулына алмаячак та. Әмма Камай башкача уйлый иде 
Автоматны әтисенә үзе алып кайтып биргәнлектән, карап торганда Калашников 
автоматы икәнлеген танып Сп гмас шк дәрәҗәдә үзгәртте Һәм әтисенең ярты 
умартасын харап итеп киткән юньоаэ аюны ауларга чыкканда, аю капкыны 
белән бергә әлеге «калаш»ны да алды. Дөрестән дә, урманда аннан берәү дә 
(умартачы малае икәнлеген бслв щр бит) нинди автомат-мылтык асып йөрисен 
дип. лицензия таләп итмәячәк. (Татар бүресен да» урыс аюын да котырта күрмәгез, 
халыкта корал бар! Азар хәзер элеккеге вакыттагы кебек сәнәккә ябышмаячаклар, 
фәкыйрьлектән түзәр әматләре калмаган очракта шул яшерен коралларын табып 
алырга момкиннәр) Аннан соң. ни дисән дә. бу якларда горле яктан даны 
чыккан, дөресрәге, атаклы Камаи бит әле ул! Щуна күрә Камаи аюга барганда 
үзе белән «калаш»ны алуны кулайрак күрде Аның белән һәртөрле ерткычка, 
шул исәптән аюга да берүзен каршы торып була. Дан дигәннән. Жамали агай 
малаена «Тигәнәк» дигән кушамат ябышып калса да. Камай анын өчен дөньядагы 
ин акыллы, ин яхшы. ин-ин зирәк бала иде Шуңа күрә ул Камайнын автомат 
асып йөрүенә каршы килмәде. Тик автомат саклык чарасы буларак кына кирәк 
Камайга Анын исәбе әлеге карак аюны капкынга эләктерү бит Капкынны ул үзе 
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ясады Башкалар кебек анын капкыны ерткычка зыян салу очен көиләнчәгән. 
башын имгәге горган да аягын өзел ала юрганда түгел, ошбу капкын ярл<*ченлә 
у.] җанварны ал кебек «йөгәнләргә* тиеш иле 

Умарталыкка аю галетта, ган белән килә Шуна күрә Камай ауга иртүк чытып 
кит.) Капкынны исе умарталыктан арырак алдан ук әзерләп куйды Ничек иртәрәк 
барырга тырышса ла. беркөнне ул барыбер сонарлы. чөнки аюмын капкынга 
эләккәнен уз күзләре белән күрми калды Камайнын урманда яюбе вдочр 
бар иле ипле Кура җиләге өлгергән матур вакы1 иде) i v 
ук җилек белән сыйланган аюны күреп алды Аюнын холкын белми 
Камаи Шуңа күрөаүвөд баскан урынында катып калды,с) одв алырга u карыкты 
Аю ла аны күрде Аюнын күзенә |\ры карарга ярамый N i аны көч сынашырга 

чакыру лип каб) ( ИТӘЧӘК Урман Хужасы белән кечнен көч сынашасһ. 
ди! КамаЙНЫН үзе беЛӘН бернинди киралы юк иле Шума к^ри \ 1 бер \рыида 

пансыз басыл торуын дәвам итте Кире якка йөгерсен дә. файдасы юк -\ю кешегә 
караганда гнзрөк йөгерә агач башына менеп китү хакында уйларга оа яр i 

агачка үрмәләү буенча мәчедән кимеп куймый К.1М.Ш аюга яны белөнрш 
гырыппы ялгыш к\ кнөкарармын дип курыкты Бәхетенә күрә ашлакквдкпааыл 

хатыннары да килгән и к Алар аюны м п т ы иоырыядап кычкыра баш шылар, 
тавышка аю гына tyre i хәтта юан пан нарат шр ва снека 

Аю качып киме Камайнын коты ботында иде б> вакытта \ю киткәч, янында 
кешеләр д ә булгач, коч вкрен юп\ I урынына кайтты I ик un гчак артына борылып 

караса, гвгс аюмы эл ю башкасымы нәкъ агач ш 
Әгер аю арткы аякларыма басып куркыныч iahi.niii.ip чыгарырга керешсә бары 
куркьиырга гына уй ii.ni дигән сүз \и к.ш чакта качып га котылырга мөмкин 
Ләкин бу [ик ана карап ГОрВ Камаииып ВЯК б у ы н н а р ы I ВКрЫН 

гына жирга чүгә юде һаы йөзтүбән җир] • 

тотты. Бу аю гыныч гүгел иде ул мышный мышный жирга 
кеше янына килде һәм киеменнән лөктерел алып чиш 

гәүдәле соры аюга a urn ба псынын т\ июе генә б 
белән ни бу Илның анык кына кәтерләми да Кю аны каядыр .LH.HI ки. 

ачыклыкта котырып уедай пвтвнөк ecrei 
башка cpiu.i' i ллнилрормныр INK m IM.IU.IH ВШТер бвЛКИ ШуННВНООН •фраклар, 

мм һөйбеп 1өп күмеп куй ш Яфрак гигәнекка ябышып | 1 6) вакытта, 
Шүрәлене дөресрәге аллә ниткән сәер җанварны «каркешеа 
Аю яныннан киткәч га бик озак гынсыэ ятты «де ул Күрәсен уры 
,,.( гүтеп иде i i гигөнәкка гәренгөн Камалны кичке .пика яшереп куй 
кирәк •Тигәнәк* ип.'п кушамаз шуннан сон кугггарыл .чын булмаслык итеп 
ябышты егеткә Жулар & гиле о түгел н ә к ь ы а 

сикерер» ип пиемне ва .иче кушаматны уйлап гапкан калык и* 
иде шул Өстөвена аюдан курку егетмен психикасына ta бәрде ул аел 

ялгыш с^ төр ычкындыргалый иде Шул равен 
килеп гора сыман и к 1әкин авылда Камайны ялаталар шуна күрә аны берөүнсн 

,,, атИЛв» 04Л КИМО РврГв П К бВОМЛ Ш Хввр 
•тигәнәге* бары< ын ia ан и ш и и б] очракта Ьнман сон авылда нн 
укымышлы кеш( ©түге м е сон еле умартачы Жама ютлин мала Камале! иш ' 
| А И |,,»артык күп бе тан гуры q им, кык» һәм бнк вкы i ш ю 

аша караганнарын и ОНЫТЫЛ КИбәрмиК 
Капкынга лөкхөнаю күрәсен ыякзмиыргатырыишпкарага 

чыкма),HI ХӘЛДӘН i.ien. ГЫНЫП КВЛГаН иле Каршынла кеше • 

ярсый башлады Камай өүвәл автоматны көйләп куйды аннары, акви 

гозактагы җанварга п б ш Алын ике •< чылбыр 

http://iahi.niii.ip
http://ii.ni
http://lh.hi
http://im.iu.ih


белән богауланган (Каминным махсус җайланмасы), өстәвенә борынына йөгән 
киертелеп, муенында юан аркам иде Камай врканнын агачка бәй юнген очын 

чишеп аллы ла. нишләтергә инде сине дигәндәй, Ярсып үкергән акма карап 
басып тора башлады. Жи юк кайгысы качкан хатыннар, кызу-кыау, авыл ягына 
i.ina ишереры тотындылар да аннары, тозактагы аю янында басым юрган 
авылдашлары Камайны күрем, туктап калдылар. Тик озак тормадылар, янә. 
кырын карыи-карыи. юлларын дәвам иттеләр «Курыкмагыз! Йөгәнләдем мин 
аны' Хәзер атланып авылга кайтам!» — дип кычкырып калды Камаи артларымнан 
Ш\ сай лпп шаяртса да. үзе аюны нишләтәсем һаман белми әле. Шулчак аның 
башына аю янында автоматтан атарга кирәк дигән фикер килде. Автомат 
тавышын ишеткәчме, бәлки, лары исеннәндер куркыныч аю юашланып калды, 
бәргатәнчи. чылбырны озәргә тырышып тартылмый башлады Камам кулындагы 
автоматын атарга әзер тотып, аюга тагын да якынрак килде, дәһшәтле ерткычмын 
күзләренә карады Тегесе чарасызлыктан аптырап калганмы, әллә Камаига 
гына шулай тоелдымы, аю башын читкә борлы Аның бу мәлдә нинди халәттә 
икәнлеген чамалап булмый, чөнки аюларнын йөзләрендә бер генә җыерчык та 
кыймылдамаячагын ул белә. Бу җанварның кардәшләре белән аралашу очен 
кирәкле мимикасы юк. чонки ул урманда ялгыз башы яши Менә анын күзләре 
Камаша мөлдерәп караган кебек булды. Бу чаклы да дәһшәтле, кочле- куәтле һәм 
куркыныч җанварнын мондый карашын күргәч, ул бик аптырады аны шулчак 
ниндидер таныш бу пмаган тойгы биләп алды: әйтерсең, каршында урман ерткычы 
гугел ә аркандагы бер мүкләк сыер басып тора!.. Бу тойгы Камайга ниндидер 
яна көч бирле, ул хәтта, тагын ла якынрак килеп, аюнын башыннан да сыйпарга 
уйлаган иде. әмма курыкты, барыбер шикләнде Камаи аюнын борыны янына 
автоматым якын ук китерде, аннары агачка үрелеп, андагы җайланманың ОЗЫН 
ефәк жебен кулына алды Янымда yie белән алып килгән бер агач савыт тулы 
бал бар иде Савытмын махсус бәйләнгән бавын, мылтык көпшәсенә киертеп. 
аюнын муенына шде Ерткыч сискәнеп китте: дары исеннән сон борынына 
килеп сылаш ан тәмле бал исе аны бу мәллә бик аптырашта калдырды. «Чыбыркы 
һәм прәннек». — дип пышылдады Камаи үзалдына. Бу гамәл дә аллан ук 
ун ашы |ды. Камаи аны тагын кабатлады: автомат, тимер, дары һәм бал исе. 
Aiapni.ni исе ерткычнын борынына чиратлашып та. берьюлы ла киләләр иде. 
Камаи. кулындагы бауны готым, артка чигенә барды һәм. аюдан күз күреме ара 
киткәч, автоматтан һавага ата башлады, шул арада каты итеп кулындагы бавын 
да тартып җибәрде Аюнын чуены, шунин белән бергә аяклары да. тозактан 
ычкындылар, тик борынындагы богау гына шул килеш калды. Үзен иректә сизгән 
аю автоматтан аткан тавыш астында урман ешлыгына кереп югалды. Бу вакытта 
анын сизгер борыны муенына асылган бал тәмен дә тоярлык түгел иде. ул чабуын 
белде Беравыктан, агач кәүсәсенә ышкынып, ул борынындагы богаудан да 
котылачак һәм. инде тәмам тынычланып җиткәч кенә. муенына асылынган агач 
чиләкне, атты аяклары белән ипләп кенә салдырып, тәмләп балдан авыз итәчәк 
иде Күпмедер вакыттан соң үзенең нинди хәлдә калганын да онытачак, үч алу 
өчен Камаи исе килгән адәмне дә эзәрлекләмәячәк, чонки ул аны җәберләмәде. 
кыйнамады, тик дары һәм тимер катнаш баз исе анын сизгер борыны тобендә 
гочерлеккә сакланачак иде. Камаи монысын биолог буларак гәгаеи белә 

Шулчак ул артта ботак сынган тавышлар ишетте. Борылып караса — 
зоотехник Фәһимә' Ул куркынган күзләрен мөлдерәтеп, шахлар катып. Камайга 
текәлгән Беркавымнаң яшь хатын телгә килде: 

— Камаи Камаи дим... Үзенә генә куркынычтыр 9 Ярдәмгә Хәсәнне 
җибәримме? — диде ул һәм җавап та көтеп тормастан: «Мин хәзер хәзер!» 
— дип авыл ягына борылды Тик шундук йөгереп китмәле. Камай янына кабат 
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килде д ә . үзалдына соиләнә-сштләнә көтмәгәндә анын битеннән үбеп алды 
«РӘХМӘТ Камаи ярдәмгә ХӘСӨЯНС чакырырга уйлаганын өчен'* Ьеркавымнан 
бу матур яшь хатыннан яшлявр искән иле инде. Анын кыланмышын ничек 
бМЛӨрГӘ ДӘ белмичә аптырап басып торган Камаи шулай \к \заллына -Аюга 
каршы Хәсәнен белән түгел, синен белән барыр илем мин'» — дип к>иды 

Аю тотуы турындагы хәбәр авылга Качайнын үзеннән алдарак кайтып жзпте 
Хәтта кайбер беркатлыраклар аны аюга атланып кайтыр дип тә көттеләр Тик 
бу юлы Камай аюсыз гына. ялгыз башы кайтып керле һәм -Агачка бәйләп 
калдыр пам' Каешым черек бутым чыкты Яхшырак йөгән КЯрӘКЬ - дигән 
КӘбәр СОЯЛЫ АВЫЛ X.LIKI.I чона ышанды Чонки ҖИЛӘК җыючы хатын-кытлар 

агачка бәйләнгән ерткычны үз күзләре белән күрделәр ләбаса' ШЧнын өстенә 
Ф ә һ и м ә кыюсыз гына «Ышанчасагыз. Хәсәннән сорагыз'* — дип та әй 
Тик ни очен N.iKi. йене ХөсӨННвн сорарга 9 Анда Хәсән лә буттан дип әйтми бит 
ФөҺиМӨ ХӘСӘННӘН copal ы I гына. ли ӘЛЛӘ аю mi кан ГЛ Камап ЯНЫН Ш ХвСӘН 

оә булганмы икән ' Мондый мәгълүматны бирми хатын Ә батырчылык игеп 

Фөһимвнен үэеннөн гөпченеп сорау яхшы түгел авылдашлар бары ш) шямыни 
ДИТВН кыяфәт чыгарып, башларын гына кагып куялар 

Камаи әйткән сүзендә гора юрганнардан иле Ул шундук Байтимер янына 
КИТК ПОМ аннан акча алын Ка tain а ук ЮЛ ГОТТЫ Оч кон ) ЮНМЫ ИКӘН Камаи 
а ң ы н а гаган әйләнеп кайтты г ик бу юлы ул аю белән бергә иле Аны к> 1 буена 
I өшеп .пачка бәйләп куйдылар. Бар халык җыелды Тиганәв Камайнын 
күл буенда аю бис: к.men бар халык к\ i чаба ч.и').! |амаша mi 
озын Хәсән м бу гышып йөрде Әлеге ерткычнын пирк аюы и кан юган Камаи 
үк II.IM аш.п.та га! ым бер кеше тен,» белде. 

Шушы вакыйгадан сон куя буенда шалаш-чатырлар корып иш куна-куна 
ят итәргә жорьәт итүчеләр ботта. Хәбәр тиз һәм бик еракларга гара гуч 
с ихәп чишмәсе янында акырып бакырым <кыр кырлаулар ямьсез музыка 
уйнат) гугел гавышынны китәреп сөйләшерга вә ярамый Чишмә агуыннан 

шып туктаячак и я \.ч\л кайбер.^ нар Сихәт чишмәсе \к янына кара уй пи 
кешенен КИ ГТВНен м си ы нк.ш иш сом in' Менә бит Ллла р.«хч.ме' 

ИСЛаМДа ИСӘ СУНЫН файДаЛЫ якларыма ГЫНВ ГУТЫ анын *чке мәгънәсе 
какыңда та ӘЙТаЛГӨН ШвригаТЪС^ Ю т МӨГЬНвСе ягыннан суны ашата Ьорынты 
гарәп сүэлеклврендө шәригать суга илтә горган урып |итвн тиенчәне 
белдерә i 1 икегә бүленә шифа һем втрәб Шифалы cj ярда 
басарга мөмкин б) ica ширәб нее сунын уявы «клврнв сугар) ••• 
хакым ia eon т Камнан пар бәреп торган болганчык С) НОВ КЛфер НЮ очен 
-к.на «S I комме a lapi i n.ipl.i кап каннар CJ бИрвЛвЧӘВ «КвферЛСК итеп 
i -\ i iaiini.ii инкарь ятвмннәре очен, аларга кайнар су в ә к а п б) шпак» 
I nii.ihi.ni , ак lamaniiapia ңәгьдә ите нән хак шнне ИХЛ8С ГОТУЧЫ (ЫӨСЯ ЯгСВЯ) 
,„• инн ямап чи iBp( \ и т ә яхшы б) т а күренгән Һәм нәфес һәвәс гегана гучар 
о\ пам (КЯфер) o e p i i n e i б) №фИЬГ? I оилһкш еаКЛВЯТаН 
вай нен «яйфаты шулдыр ки анда төсе исе гаме au.iu.ii4' 
агыл горучы чишмәләр вчеми горган сач елгалары, күңел күл 
ШИрбӨЛ арык 1ары сыек пат .и;\ юрган ермаклар б\ 1Ыр ГеЛӘГӘН I 
topic җиме] р Рвббьшаи ярлыка) б) сыр Болар (оашвхтахылар) м 
утта калган һәм ишлим" и ашваэаннарын гелгәлаүче каннар с) • 
ое юн бертиге i б) 1ырмы' «Муеннарына пимер бота) иш һәм чылбыр 

ура пай хо 1 Ю алар кап каннар суТЯ керте ЮЧӨК UK I рӨВеи 
leaser булса кяферләргә газаплар BI китерәчәк Берәүләргә q 

икенче бере) юрга газап Кяфер б) вяаганнвтрвчвн \ i ran ты шир 
ка паннар очен ачы ҺвМ ГОЭ пи 6) n-ip-
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«Су. яшеллек һәм яктылык Ж ә н н ә т н е н төп билгеләре булыр», д и е л ә 
хәдисләрдә. 

Хәер. Коръән тәфсирләрендә кителгәнчә, кеше үзе дә бер тамчы cj i.tn 
яратылган лабаса! «Адәмне туфрактан халикъ кылды, соңра iu»ce.ici с т е үрчетер 
очен, сезне бер тамчы судан, соңра ул суны оешкан кан кылды, соңра тозеп 
бетергәч, бала хәлегездә анагыздан тудырадыр.» 

Су ж,ирдәге тормышның бишеге кебек, чөнки анын өчтән бер өлеше су 
белән капланган. И н гади амебалардан башлап адәм баласына кадәр җитмсш-
сиксән процент судан тора. Ана карынында чакта ук бала суда ята. тугач та 
анын организмында җитмеш биш процентка хәтле су була. Өлкәннәрдә ул 
алтмыш-алтмыш биш процент, баш миененсиксән биш-туксан процентын алып 
тора. канда исә — сиксән дүрт процент Галимнәр исәпләвенчә, суда бик күп 
мәгълүмат саклана, ул аны әүвәл үзенә яза. сеңдерә, саклый һәм организмның 
төрле өлешләренә төрле формада тапшыра ала. 

Бала о р г а н и з м ы н д а г ы суны т ә ш к и л и т к ә н м о л е к у л а - к и с ә к ч ә л ә р н е ң 
төзелеше, димәк, сыйфаты, ин камил хәлдә. Еллар узу һәм торле авыруларга 
rapj бе i.m ул үзгәрә Шуна күрә дә кешенен сәламәтлеге организмда сунын 
төзелеш-структурасы нинди булудан тора. 

(Ч хакында бу кадәресен генә һәм әле боларга остәп Библия буенча да яхшы 
белгән Кирилл атакайны да якын-тирәдә чишмәләр типмәве бик борчый иде Хәер, 
сои щ 1.)ренә караганда, чиркәү астындагы елгада элек берничә чишмә булган 
булуын Тик шуннан арыракдунгыз фермасы торганлыктан, әүвәл әлеге инеш-елта 
сазлыкка әйләнсә, шуның белән бергә чишмәләр бөтенләй үк юкка чыккан. Кирилл 
агакай күршедәге Баимуршннан көнләште Алар суның кадерен беләләр... 

Байтимер Байыурзин, күрәсен, беренче эш-алымын юкка гына Әллүкидәге 
ЧИШМӘЛВрне газартудаи башламагандыр Ул хезмәт иткән космодромнан 
ерак түгел. Манжыла-Ата дигән изге тау һәм үзәнлек урың бар (Кыргызстан 
территориясенә керә). Байтимер анда дуслары белән берничә мәртәбә барды. Бу 
43 I I (ЛӘМНӘН к а т к а ч б) 1ДЫ Һәм НӘКЪ менә шуннан соң үзләренең Ьашамак! и ы 
Әллүки чишмәләре бик еш төшенә керә башлады!.. Туган ягыннынжир-су кадерен 
П1ГЫН ОЯ яхшырак аңлау, белү өчен. күрәсен. Туган яктан гына [үтел ХСирнен 
үзеннән лә аерылып торырга кирәк булгандыр'.. Манжыла-Ата үзәнлегендә һәм 
тавында тугыз сихәтле, изге чишмә бар Кайберәүләр ике дистәдән артык дип 
СӨЙЛИ. Шуларнын тау башындагысы тагын да шифалырак санала. Чишмәләрнең 
тау итәге ндәгесенен суы тон ык-болган чык кебек. Анын суы эчке органнарны 
чистарта, диләр һәм ул кыш көннәрендә дә бозга әйләнми Икенчесе, суыннан 
тимер тәме килеп юрганы, салкын һәм ул матдәләр алмашуын көйли, нерв 
авыруларын дәвалый икән. Шунысы кызык: әлеге чишмә суы наркоманнар 
өчен дә дәва булып тора. башка яман гадәтләрне дә юып кына төшерә, ди! 
Бер чишмәнең суы белән баш-битенне. күзләреңне юсан. күз күрүе яхшыра. 
чукраклар исә ишетә башлый дин гө сөйлиләр* Коч-куәт бирәтортан тагын бер 
чишмә бар Манжыла-Ата тавында. Алда яна туган балаларны алып киләләр 
«Илем* лил аталган чишмә исә ижат кешеләренә илһам өсти икән! Әлбәттә, 
боларның берсе дә хорафат түгел, чишмәләрнең мондый тәэсир коче бик әүвәл 
заманнардан килә инде!.. 

Барысы да синен кодрәт илә. иа Әл-Мәнигъ!.. 

Дәвамы киләсе санда 
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HT&griot 
^ Ш и г ъ р и я т 

Г ә р ә й 
Р ә х и м 

ГОМЕР БУЕ ЯНА-ЯНА ЯШӘ ИДЕҢ! 

Каян килә 

— К;1яи килә, гуган халкым синен 
Ирекле бер халык булуын'' 
— Барыбызны уртак иткән зур ю i 
Барыбызга ирек биргән ул юл — 
Тарихларл.ш КЯ ИвИ Ю i J а ш ! 

— Каян килә, туган республикам 
Илдә йолдыз булып балкуын ' 
— Мине йолдыз итеп балкытучы, 
Республика шеи яктыртучы 
Тырышлы) ы гуган квлкыннын 

— Мәскәүдәге затлы. >ур ИЛ ПрДЯ 
I өр ran j ш Гукай кичәсе 

Бәйрәм мои.и килеп житсен очен 
Кир..к иде әле, ) шм, баштан 
Гукай Жанын. р\\ыи КНЧ.К.Ч-

Ватаның бармы?.. 

• • 

татар 

Ү 1 жирен җуйган шул татар 
м и км ип н анын 
Ә гуган калкым рухын ш 
Саклаган нлнен жяныи 

1 „,,„ РӘХИММ941) ыңхаяыкюучысы 
Лауреаты Вшмт и 



• • 

Туган ил жаны йөрәктә — 
lib шыр оәчепәребез. 
Илне саклый хәтерләрдә 
Боек шәхесләребез 

Туган ил ул Кол Галинең 
Йосыф кыйссаларында, 
Тукай. Такташ. Туфаннарның 
Шигырь кысаларында 

Туган ил ул «Кара урман», 
«Тәфтиләү». «Әллүки»дә. 
Татар җыры. татар моны 
Татлы һәм җанлы көйдә. 

Шул көйләрне марш итеп 
Татар чыккан яуларга 
Европала. Азиядә 
Рәсәйгә ил яуларга. 

Тик аптыраш 
Рәсәй һаман 
Урыс иле булалмый— 
Чөнки ул татар илен лә 
Үз иледәй тураклый 

Күрче, бүген бу Рәсәйне 
Рус иле дип булмый бит 
Күпме генә санасаң да, 
Йөзгә берәү тулмый бит 

Тарих ул шундый үзсүзле, 
Замана шундый кырыс— 
Туган илкәең кая соң. 
Ватанын бармы. урыс?.. 

Безнең чор кешесе 
ДА/ шыр хакыйкате 

Таңнарга соклана кеше, 
Йолдызга соклана кеше. 
Үзенә соклана кеше— 
Кешегә сокланмый кеше 

Менә шундый кеше инде 
Безнен чордагы кеше. 

"Бу шигырьдә тулысынча 
Ачылмаган бит кеше». — 
Диячәк кайбер кеше 
Моны әйтәчәк шигырьдә 
Тик үзен күргән кеше... 

Аюдан курыкмый кеше, 
Бүредән курыкмый кеше. 
Таутардан курыкмый кеше— 
Кешедән курка кеше. 

Кояшка ышана кеше. 
Әкияткә ышана кеше. 
Хыялга ышана кеше — 
Кешегә ышанмый кеше 

Болынны ярата кеше. 
Чәчәкләр ярата кеше. 
Чишмәләр ярата кеше— 
Кешене яратмый кеше. 



1'ИИ(.РБУРЯНЛ м л я ш ә и д ц 

Әнкәем 

Йорәккә дәрт бирә, Кызганмый көчеңне. 
Түнеме кәч өрә Һаман да эшләдек, 
Өзелеп, балам, дип әйткәнең. Әнкәем' 
Син — минем яклаучым, 
Бәладән саклаучым, Гомерен узды, дип. 
Бердәнбер кинәшчем, Картайлын. туэлын. лип 
Әнкәем1 Беркайчан, беркайчан әйтмәмен 

Син — чәнге яшь кеше. 
Тормышлар авыр, дип, Күңелләр яшьлеге — 
Талчыктым, ардым, дип Гел кызлар кебек син. 
Зарланып бер сүз дә әйтмәдең. Әнкәем' Әнкәем' Әнкәем! 
Күп галап кичердең, 

Менә шундый хәл 
\1 яә66әтн< ң иң • 

||>ср фон 

Малайлыктан егетлеккә күчкән. 
Бераз исәр чагым булгандыр 
Мәхәббәтне анлачыйчалырмы. 
Санламыйчалырчы. 

гаилв корганмын 

Мәхәббәткә пародия fni i .n i 
Басып горем горыыш .и.и.шм 
Горыыш чине ерак жибарыи лә — 
Кочагына тартып алмый ла 

Шигырь я 1 лии. куна каләм бирә — 
Илһам ал лип, бирми м 
Янгыр болытыннан ишел 
Сөю болытыннан — сибәләп 

Эшкә уныш теш \н к\ i белән — 
М ә Ч ә б б . П I.I С\ I.I С> 1 К\ 1I.IH 

Төшләремә сою булып ю 
Кочагым Li ята •) t» 6j am 

Юлга чыксам, чыбыркы юл куа — 
Сөю ю се ггеми камчы и 
Үз газабын чүмеч бе юн С) и 

M,i\.tnn.iri.iH бирми [аччы II 

( ӨЮ \ ГЫ бе ЮН ишаннарның 

Йөрәген ю күр, пи J i *J и ш 
сКыэын!» оиеп ш> iafl кояш бирә — 
«Ян!» иш бирми сынар шырпы ва 

http://fnii.ni


iЭРӨЙ РӘХИМ 

Тормыш мине ерак жибәрми лә— 
Кочагына тартып алмый да. 
Мәхәббәткә пародия булып 
Басып торам тормыш каршында. 

Менә шундый хәл... 

Боз сөңге 

Күзләреннән синен чаткы чәчә иде, 
Кил дөньяма, кунак бул, дип дәшә иде! 
Учак кебек шушы уг-карашта 
Гомер буе яна-яна яшә илен' 

Тик нишлисен, ул карашлар салкынайды 
Гыйнвар дигән рәхимсез бер салкын айны 
Мин татыдым — 

Тәннәремә утлар яккан 
Мәхәббәтен боз сөнгегә якынайды. 

Кылыч булып кадалды ул сөнге MIIILI. 
Ләкин ж.инү китердеме бу эш сина?1 
Боз-кыпычын бәгыремә кадалса да, 
Мәхәббәткә мондый эштән нинди файда9! 

Ә урамда рәхимсез шул гыйнвар йорде, 
Күрмәдеме димсен?.. 

Моны дөнья күрде... 
Мин ут дигән, 

Учак дигән, 
Ялкын дигән 

Яшьлегеннән калды синен 
Тик боз сөңге... 

Кемгә ышанырга?.. 

Кемгә ышанырга9 

Мәнге ышанычлы 
Әткәм-әнкәм күптән юк инде... 
Бу дөньяда ышанырлык кешем 
Калмады ла кебек шикелле 

Кемгә ышанырга?.. 
Аллаганы, 
Әллә муллагамы9 

Мин аптырап калам бу чакта... 
Аллага бит акча, мал кирәкми. 
Ә муллага давай чал, акча!.. 

Кемгә ышанырга?. 
Дуска... Дошмангамы? 
Бу хәл мине бик нык уйлата 

Замана соравы 
Дошман миңа көрәш дәрте бирә, 
Дуслар мактап мине йоклата. 

Кемгә ышанырга?.. 
Акчагамы9.. 
Әллә иреккәме — табышмак?!. 
Акча мина ирек бирә алмас, 
Ирек акча бирми — ансы хак!.. 

Кемгә ышанырга?.. 
Бүгенгәме? 
Әллә иртәгәге көнгәме9.. 
Бүген барам кебек яктылыкка, 
Ә иртәгә кара төнгәме?. 

Кемге ышанырга?.. 
Акылгамы? 



Ә сөяркә — 
Иртән үләр төн күбәләге 

Кемгә ышанырга'1 

И. укучым. 
-Ышан чина. — дисен. — тик мина! -
Үзем үземә лә ышанмыйча. 
Ничек ышаныйм сон мин СИИЯ? 

Кемгә ышанырга0 

Бәлки Сезгә9 

Калганнары бар ла мескеннәр 
Бик ышаныр илем Сезгә генә. 
Белмим бит чин Сезне, 
Сез кемнәр' 

Көт 

Оҗмахтагы бер бакча син. туган авылым. 
Ак тәнемне беренче кат юган авылым. 

ЖJ.1 ш гатлы жилләр исә тау битләреннән. 
Салкын сафлык беркеп гора кар көртләреннән 

Әрәмәлә сайрап тора сары сандугач, 
АВЫЛ КүгеНӨ моң им ӘНӘ >.i б) п.1Ч 

lay итәкләреннән ага чылтыр чишмәләр. 
Ярларына HII.II I I\Lлар сулар эчәләр. 

Бер кое да юк. гед чишме бетен авылда, 
Боиан кашыйлар алар кышкы лапылда. 

Күр, оер oo.ii.il ерактан Ы 
Килеп җиткәч \ i гукта иим авылга бага. 

Кинәнегез лиен безгә яңгырын сибә— 
Күз керфекләремне чиста тамчылар уба 

АЙбагар lap кояшка бОрЫЛЫП карыйлар 
Саф *Л1 ШӨр каеннарнын чәчләрен тарыйлар 

Гана) С) шл саф һава cj (ыйлар таналар. 
k.i i ор КВПКа Ре И ТОН ШЙ Ч TO баралар 

Авылымны оҗмах иеп вйткви q иша 
Лип эһе1 [өре |Дөһри* ип әйтер > кыа 

•Л и ьшхш ы иыйрь и ire оҗмах как 
\in.nt урыны кир ю гуге i каф 

Жярда rjj iMi.ni j i га Евсан га ниюсендв, 
\ , ,л la I н i иммоова п -

Яки хискәме'' 
Хисләрем бит минем гел өр-яна! 
Әмма бүген назлы хисләрен лә 
Акыл да кирәкми дөньяга 

Кемгә ышанырга''.. 
Күнелгәме? 
Йөрәккәме әллә ышаныйм?.. 
Әмма анын кайсын сайласам да. 
Булыр алар тормыш тышавым 

Кемгә ышанырга'* 
Хатынгамы? 
Әллә гүзәл сөяркәгәме? 
Хатын мәңге әрли 

Каф яр • 

http://oo.ii.il
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ГЭРЭЙрәхим 

Хөрмәтле дин әһелләре, гафу үтенәм, 
Мин бит дини оҗмахны да бар диеп беләм. 

Әмма дини генә түгел, җири г оҗмах та 
Чәчәк ата, бәхет бирә чин туган якта 

Исән чакта синдә яшим. җири оҗмахым, 
Көт. килермен озакламый, дини оҗмахым! 

Галәми бер мизгел 

Айлы төн 
Минем күләгәм 
Арттан ияреп бара. 
Бу — Жир кылган сурәт түгел, 
Галәм сурәте, кара!.. 

Ай яктысы белән Галәм 
Ясый минем сурәтне. 
Мин монда тик бер натурщик-
Галәм монда куәтле!.. 

Ясадык минем сурәтне 
Галәм һәм Мин — аптыраш... 
Бу сурәтнен авторы без, 
Галәм һәм Мин автордаш. 

Галш белән ике ара 
Бик тә нык якынайды. 
Ай мине тотып карый күк, 
Мин исә капшыйм айны 

Ли Галш белән аралар 
Шулкадәр гадиләште — 

Ай мина: «Саумы, Гәрәй?..» — ди 
Галәм: «Брат!..»— дип дәште. 

Мин үземне сиздем имле 
Галәми бер Зат итеп... 
Иҗатым да Галәмгә үк 
Иңгәндер Җирдән китеп!.. 

Сез — Җирдә, ә мин — Галәмдә, 
Дип, дуслар, күңел ярсый. 
Ай, Күкләр, Галәм үзләре 
Минем сурәтне ясый!.. 

Шул мәлдә бер бик караңгы 
Болыт килеп чыкты да, 
Минем бөтен хыялымны 
Эх... дигәнче сытты да... 

Күләгәм сүнде. 
Минем дә 
Уйларым кайтты җиргә... 
Яшәү бик начар түгел бит 
Бу җайсыз, каты Җирдә... 

: Җири — жирзәге 



Кыска бәяннар конкурсы 

Р ә м з и я 
Г а б д е л х а к о в а 

СОҢГЫ СОРАУ 

— Ki.ni.iM син бәхетлеме? 
Ания сискәнеп китте. 

ЩулхвТЛС урынсыз Һ м н а к ш с ь н сорау иде бу... 
Кыз аны ЖЯВаПСыа ка.иырлы 

Чөнки бу мизгелдә әлеге сорауга җавап юк НДС 

А н и я 

Аны M.iKi.piii.t intkicp ^i ш,i алмадылар. Була бит шундый — котуын 
аерым ак каргалар Аларны хәтта >, i ишләре читка гге жай килми саен чукып 
тора. Ания укырга кергәндә, мәктәп lap ө ie ак карага бүленмәгән иде Гади 
кеше баласы белән гүренеке бер сукмактан йөрде, бер >к партада утырды 
Һәммәсендә бертөсле форма б> 1гач, бае ярлысы бер чама күренә кагыйдә 

га i ә р д ә гигез иде Туксанынчы е шарда, киде юл чатында җилфердәп горган 
илне торле кочләр төрле яклап йолка башлагач шәһәр \ югендөге мәктәпләр 
«зур кешеләр» кулына к у п е Аларга бай абзыйларның юмартлыгы белән шәп 
ремонтлар ясалды, класс-кабинет юрга ишанча җиһазлар керен урнашты Эче-
i t,iinы гөлдәй балкыган, «элитный» дип аталучы ул штлы мәктәпләр! 
күлмәклеләр» aiicai кына шөгә алмый иде инде 

Заман ^ irep ie, вакыты салмак кына аккан Сарланда йозен көнбатышк 
Анын халкына ta комсызлык квемөте йокты б) чирутөдөхитсэ әрсез бу ы л чыкты 
Килде бер кой адәм баласына бөя акыл холкына, белен сөлегемә каран гүгел, 
горган йортына Йөрткән машинасына өстендәге чүпрәк чалракка карап бирелә 

башлады taun.i кием кисән СИН ИП Ш КСН к> tu iua ВКЧЯ 111) i чаклы 

Дамираларнын ике и п n.i яна йорты шәһәр читендә иде Ә icre лә баягы шул 
гуксань елларда каенлык белән ике арала я п а н буш кирләрне халыкка 

шәхси гөзелешлөр өчен "\ ха бир ie top Ике өч к ә й «ен is калага 
^к горган яна поселок усеп чыкты Купшы йортлар ишәя горды урамнар 
lypi ,[ t icк ак ромашка lap ХОЗур I.IHI.III ГНрбӨ 1ГӨН боЛЫН «БайларбИ1 

эйләнд< Никтер шулай булды бире [ә чын ian га re 1 урын ш |өражале си tap 
гына йорт салган булып чыкты 1әкин берничә ел *чендә күтәр 
бистә ни купшы бай булса ia внын кибете ю мәктәбе д ә юк иде әле, шуна 
күрә Лам ираны и ^л а юры ^ шәренә акын гына гади бер мәктәпкә йә 
Югыйсә машина шры кул астында, Илдар • > иктәге си и. 
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дә урнаштырып булыр иде Тик Дамира моны кирәксенмәде. Башлары булса, 
кай и it югалмас up л иебрәк фикер йөртте- Зур дәрәжәгә ирешсә дә. күнеле 
белән у 1 гади авы i баласы б) a m калды, тәкәбберлек чире ана иокмады. 

Иддар белән Ания лә үзләрен башкалардан аерым, өстен сизмәделәр. 
Ләкин .парны мен,* шул башкалар үзләре аерды! Илдар ниндидер юллар белән 
иптәшләре арасына кереп китәалды әле. ә Ания — юк Аны «начальник баласы, 
буржуйка* лип гел читкә эттеләр. Югыйсә кыз байлыгы белән мактанмады, 
мәктәпкә алар кебек үк жәяү йөрде, ләкин барыбер үз кеше була алмады. Хәтта 
укытучыларның кайберләре бөтен класс алдында, түрә кызы, дип тормам, беләм 
чин сезнең халык талап баеганыгызны, дип кимсетергә дә күп сорамый иде 
Ул чакта илдә демократиянең үги улы үзенә юл салып маташа иде... 

Әгәр Ания бу хакта әнисенә кайтып сөйләсә, Дамира. әлбәттә, бер-бер чарасын 
күреп, кызын башка мәктәпкә күчерер лә иде, ләкин кыз дәшмәле, зарланмады. 

Анияне ул чакта чибәр дип булмый, ул әле өлгереп җитмәгән, үз әчесеннән 
үзе бөрешә торган кыргый бер җимеш иде. Классташ кызлары аның матур 
киемнәреннән, яхшы укуыннан, бай тормышта яшәвеннән, түрә баласы 
булуыннан көнләштеләр бугай Шуна адым саен чеметергә тырыштылар. Ания 
исә кимсенеп, башкалардан яхшы яшәве өчен үзен гаепле сизеп йөрде 

Анын беренче мәхәббәт тарихы да бик күңелсез тәмамланды. Классташы 
Максим Корниловка гашыйк иле ул. Хисләрен күпме яшерергә теләсә дә, 
үткен күзле үсмерләр моны бик тиз сизеп алды. Теле әйтмәсә дә, саф, самими 
хисләре Максимга сокланып төбәлгән карашыннан, күзләреннән түгелә иде 
шул. Үзе дә сизмичә шул малай Йөргән тарафка онытылып төбәлә иде бит. 
Анын үзеннән дә яшергән йөрәк серен сизеп алган керпе телләр Анияне үртәргә, 
хисләреннән көләргә тотынды Кыз моны бик авыр кичерде. Ә Максим ана 
хат язды «Аня, ты очень красивая и умная, но чужая Я презираю буржуев», 
— диелгән иде анда... 

Әгер йомры башлы, үткен күзле бу малай башкалар кебек үк гади бер укучы 
булса. Ания әлеге сүзләргә әлләни хурланмас та иде бәлки. Ләкин Максим 
мәктәпнең йолды ш иле Искиткеч акыллы, талантлы малай иде ул. Тарих белән 
кызыксына, үткәннәр турында әллә ниләр белә, хәтта укытучылар белән оста 
итеп бәхәсләшә Максимның оста итеп баскетбол, волейбол уйнаганын кызлар 
тын да алмый, сокланып күзәтә, һәрберсе аңа гашыйк иде. Ләкин Аниягә бу 
егеткә күз салырга ярамады гурө кызы анын өчен дә ят, чит булып чыкты. 

Бу вакыйгадан сон кызның яшисе килмәде. Максимнан жавап алган көнне 
өйгә кайтмыйча, жанын пешереп торган шул хатны учына кысып, урамда йөрде. 
Яшь йөрәк өчен артык зур иде бу кайгы Анын мәхәббәтен кире кактылар... Ул 
яратуга лаек түгел Аны инде беркем яратмаячак Үзен кызганып, бар күңеле 
белән елап, әрнеп-сыкрап йөрде дә юлында очраган беренче аптекага керде. 
Бу хурлыктан котылуның ин җиңел юлы шул булып тоелды: күп итеп йокы 
даруы эчәргә дә үзен кимсеткән кешеләрне ташлап мәңгелеккә китеп барырга 
Ә калганнар үкенеп еласыннар Еласыннар! Кинодагы кызлар да шулай итә, 
аннары аларны рәнҗетүчеләр үкенәләр, елыйлар Ләкин инде сон була... 

Шулай дип сорады да: 
— Мина йокы даруы бирегез, — диде. 
Дару сатучы хатын Аниягә сынап -шикләнеп карап торды: 
— Исемен әйтеп сора Сина кайсы кирәк? Алар бит әллә ничә торле. Кем 

өчен аласын? 
— Әбиемә, — дип алдады анын хәйләсенә төшенмәгән кыз Юраганы юш 

булды, шул көнне аларга әбисе белән Клара апасы килеп төште Әбисе кызны 
кочагына алып сөйде: «Сөбханалла, Аниямне танырлык түгел! Бигрәк матур 
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булып үскәнеен1 Бәхетен була күрсен, кызым' Әле лә ярый сез алтыннарым 
бар сагындым да сон үзегезне!» — диде. 

Аниянен үзен шулай ихластан яратучы әбисен борчыйсы килми иле Алып 
кайткан төймәләрен, ә алар чынлыкта йокы даруы ла гүге i иде шул ук кичне 
унитазга агызды.. 

Әмма Максимнын кимсетеп язган хатын алганнан сон. кыз нык үзгәрде 
Ул үз эченә йомылды Җир өстендә жаны тартып алынган гәүдә генә йөри 
иде Ания беркем белән аралашмас, үзләренең купшы йортларын, ваемсыз. 
бай гаиләсен күралмас булды. Анын өйгә кайтасы килми иле У i бернинди 
максатсыз урамда йөри башлады Атлый ла атлый шулай, кая килеп чыга 
— ана барыбер Әле паркта йөри. әле Түгәрәк күл буена төшеп китә. әле берәр 
ишегалдындагы эскәмиягә барып утыра 

Кич ҖИТӘ, карангы төшә Ләкин кыз кайтырга ашыкмый 
Анын бодай югалып йөрүен өйлә баштарак си мөде гер Чөнки ӨТНСС м өнисе 

I.] 1ШТӨ Икесе да сонарып кайта Иллар да өйлә сирәк була Хәер. ойдә булса 
да. ул үз эше белән мәшгуль, компьютерга кереп чума да дөньясын онын 

Беркөнне Ания көтелмәгән маҗарага юлыкты Паркмын алтын яфраклар 
түшәлгән тар сукмагыннан салмак кына атлап барганда, куаклар орасыннан 
каршына баштанаяк карадан киенгән өч кыз килеп ЧЫКТЫ Икесе Курткадан 
берсемен өстендә бәйләгән свитер гына Кызларның колакларын ia иңнәренә 
хәтле салынып төшкән чылбыр-алкалар чыңлый, к\ i кер^Кк гиралөрен астан 
да, ӨСТ8Н дә мул итеп сөремләп куйганнар, шула күзләре гайре габитый 
түгәрәк, зур булып тоела Болар кыяфәт 1әре беләм ^к башкалардан аерылып 
тора иде Аниянен эченә шом йөгерде, ул. өрәк кы парга ы i бирер) 
ЧИТКВ гаЙЛЫЛДЫ Ләкин тегеләр үтеп китмәле, КИНӘ1 ӨЧӘМ ӨЧ ИКТВН Лнняие 
ураiLin .млылар. 

— Эләктенме'* Без сине күптән эзлибез! — диде берсе 
Аниянен бу кызларны гомерендә беренче тапкыр күрүе И К Гахал тики 
— Сез? Мине эзлисез? Нигә' — дип сорады 
— Кара син мома ю [Өр б) ПОП кылана' ()ш рүгв МС СИНЯ л\\м.-\\ " 

Аңламыйм 
— Аклама! аша сабышасынмы1 Ч.шләкәр елан' Остеңдә кеше курткасы 

НКВНен оныттың, да'.' Кайтар куртканы' Б\ мимем куртка!!! [ИЛ кычкырды 
чем кара ЧӨЧЛӨрвН баш губӨСвИӨ фОНТВН СЫМаН 1 ipan.ni кутмам КЫЗ 

— Юк. дим акланып иаташты әлеге хәлдән югалып куркып калган \та 
Б) минем куртка... Минем кешеөнбереәнө пкгөнаы юк 
— Кызлар әйтегез б) кемнең курткасы? кип сораш «фонтам 

СиНӨКе ӘЛбӨТТӘ синеке' шеппе кл.п Ш ике м.м Э СЯШ КИСуЛЯ 
HMI.I кеше өйберсенө ишсен' Ганя аны юкяммдә шштып калдырган иле 
( иннөн башка .u\\\.\)i беркем үтмәде Сия аллым син урладың! Куртканы 
кайтармасан, милиция чакырабыз Синя питал безгә эч опшяяся ншаа 
[анын бөтен шәһәргә гаралачак! тиенне KI.IM.IP б> нвуа юрә 

ЧИНашЫП \ннягә ябыры i ты лар 
Мин урламадым Б] минем куртка үземнеке 

Әмма анын мескен гавь ю гын юл пвручы 6j ш i ш Кай арада килеп гө 
ябы .1 пар әче, i.'ii курткасын салдырып алып к\ иим п кн i 

\иич тораташтай басып калды Юк ана гәрчә плЮигтль 
курткасы Ki.ui.iHi.i4 гуРВЯ иле Линч оеркайчам киемы аш ирлмалы ЛөКИН 
б) каДӨр гаделсезлек ОЯТСЫЗЛЫК, СүЗГ» карай л.\\л\ 1НЫ ГӘМВМ аптырашы 

4< 

http://ipan.ni
http://ki.im.ip
http://Ki.ui.iHi.i4


кандырган иде Ул бу м и н у т урамнын ла тыныч түгелен, дөньянын кырыс Ьөм 
рахиысс i икәнен аңлап алды i кнсн кочсезлегеннән. яклаучысы булмаганнан 
йөрәге әрнеде Ана яшәү бик куркыныч булып тоелды 

Ания үзенен йомшаклыгына, кыюсызлыгына хурланды, аныкла теге кызлар 
кебек оятсыз, батыр, усал буласы киме Усаллардан куркалар һәм хөрмәт 
италәр «Йомшаклык — көчсезләр холкы», дип уйлады ул. 

Ләкин ни генә булмасын, шул серле, караңгы, билгесезлек гоманыка 
гөрелгөн яна тормышы белән урам аны барыбер уэенө гарта иле. Ания үз 
йортларыннан, үзләренеке кебек үк катлы-катлы затлы хан сарайлары гезелгөн 
байлар урамыннан ераграк иорергә тырышты Йөргән саен язмышына яңа 
маҗаралар өстәлә торды Берсендә аны чат чәчле, сары йөзле бер агай кафега 
алып кереп сыйлады. Ания ана үзен ятим дин, балалар йортында яшим лип 
алдаган иде Агай кызмача иде, шул сүз җитә калды, күзенә яшь бәреп чыкты 
Анияне кафега алып керде дә алдына торледән-төрле сый тезде. 

— Менә. кызым, аша. рәхәтләнеп сыйлан. Мин дә синең кебек ятим бит, 
балан Детдошшн ни икәнен беләм, анын сыек боткасын шактый ашадым 
Гамагыма аркылы килә иде Казна ашыннан гарык! Шул чакта, их, бер гене 
тапкыр булса да күнел тарткан ризык ашыйсы иде, дип хыяллана идем. 
Беләсенме, урлаштык бит без Хәер дә теләндек. Кызганалар, бирәләр иде. 
Безмен халык йомшак ул. ятим бала дисән, соңгысын чыгарып бирә... Шул 
акчаларга кибеткә кереп ризык сайлый идек. Аша, балам, ни телисең, шуны 
.ти Курыкма, бусы урлаган акча түгел, үзем лиләп алган... 

Ярый әле агай сөйләшергә ярата торган зат булды, Аниядәи берни 
сорашмады, үз балачагына өр-янадан кайтып төшеп, сөйләде дә сөйләде.. 
Чинары аркасыннан соеп, кызганып карап калды... 

Я. п 1.1» йөрүче үсмерне боэык-азгын кызлар белән бутап машинага утыртырга 
ге 1өүче юр аө 6j 11ы Берсе, Аниянен каршылыгына да карамыйча, күтәреп үк 
китмәкче иде. ярый әле шул чакта яхшы кешеләр очрады Аннары ул кабат 
rare алдакчы, угры кызларга юлыкты Алар утырган зекәмия яныннан бер 
гамьсез утей бара иде 

— ) »-и. остка, че скучаешь''! Айда к нам!!! — дип үзләре чакырып алдылар 
Амця ялт итеп алар тарафына карады, бераз икеләнеп басып торды да 

гөркеы янына килде Анда «таныш» кызлардан башка тагы өч ят егет бар иде 
Аниянен курткасын минеке дип дәгъвалап тартып алган «фонтан» Таня гына 
күренмәде 

— Тебя обидели что ли, вечно на улице шляешься? Али из дома выгнали'' 
— лип сорады кызларның берсе 

Ания анын соравына туры жавап бирә алмады, чөнки күнел халәтен 
вңдатырлык хәлдә түгел иде. Юк. аны өйдән кумадылар... Үпкәләтмәделәр дә, 
рәнҗетмәделәр дә... Бары үтерделәр генә... 

— Если от скуки маешься, с нами не пропадешь, да, братцы-кролики" 
— диде керпе чәчле, кара күзлекле бер егет Аннары: 

— Мә, авыз ит, кәефен күтәрелер, — дип Аниягә шешәсе белән сыра 
сузды 

Аниянен сер бирәсе килмәде, әчкелтем эчемлекне тегеләр сыман шешә 
авызыннан берничә йотым капкан булды. Тартасынмы, дип сигарет та 
сузмакчылар иде. анысына баш чайкады, башка кыстаучы булмады. 

— Ъ\ куртканы кайдан чәлдердең? — дип сорады берсе. 
— Чәлдермәдем, минем кеше әйберсенә тигәнем юк, — диде Ания. 
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• 

— Ладно, не обижайся Ә син клевая, теге чакта беркемгә әләкләчәлен. 
милициягә чапмалын Безгә шундый луслар ошый Әнлә безнең белән 
дискотекага А то Виктор скучает. Танькасы б\ген цурдоы изоляторын 
саклый. 

— Дурдом?! — дип гажәпләнле Ания — Безлә ул бармыни ' 
Анын бу с ү з е н н ә н бик тупас хихылдашып аллылар, әмма жавап 

бирмәделәр 
— Виктор, күрен, яна кәләшен белән таный! 
Башлыгын күзенә хәтле төшереп кигән, нечкә иренле, очлы иякле бер егет 

муенын сузып баш какты, берни әйтмәде, сагызын ЧӨЙНИ-ЧӘЙНИ, \НИЯГӘ манган 
астыннан сөзеп-сынап карап торды. 

— Исемен ничек'' — дип сорады кара күзлекле егет 
— Ания 
— Значит. Аня булырсың 

Бергәләп яшьләр бинасына юнәлделәр. Анияне ике яктан ике кыз җитәкләп 
алды. Исемнәрен әйттеләр Рита белән Катя икән. 

Аниягө Виктор да, яна дуслары да ошамады Ләкин барыбер аларга иярде 
Чөнки ул болар кебек усал. оятсыз, кыю бу гырга ге ш и к 

Анын бу бинага әле беренче тапкыр гына аяк басуы ДискотекадМЫ халык 
боткасын күреп шаккатты. Бирелә ярычкарангы. гьшч) кысан, баш очында 
тәмәке тотененнән хасил булган зәңгәр болытлар йөзә Кызлар ега юр шул 
төтенгә уралып, ифрал көчле яңгыраган гутшс ч> шка и керәләр, 

боргаланалар. Виктор кич буе Ания янында бөтерелде ганенө артык якын 
килде сыра гәмәке исләре бөркеп, сыланды ышкын щ Ь\ хәлгә көчка i> ice 
дә, Ания сер бирмәде йөзенә шап кыяф ыгарыл елмайган булды Виктор 
аны озата кайтты. Тик Ания мне бутап ^ шөре яшәгән урамга гутел б 
башка гара(|жа атлады. Биш камы бер й о р т ы н ишек юбенә г\кгады да, мин 
шунда яшим. диде. 

— Кайсы капа ' — лип сорады Виктор 

— Өч ы 
Әйдә озатып куям. 

— Кирәкми, әниләр күрер 
— Син шундый куркакмы? Күрсәләр ни була? Мин нормаль кеше 

розысктагы бандил гүтел! Паспортымны күрсәтимме? 
— Кирәкми Мин сине бандил кимәдем 
— Ну ладно проехали Иртәге ки i.. 

Кач' 
Шул урынга Без re i шун а очрашабы i 

— Белмим. — IHIO Ания 
Ул Викторнын гизрөк китүен гели б) аз сүзле Ki.ipt.ie карашлы е г а 

күне юн ю куркэ кисе уята и в Шуня гизрөк куш пи 
диярлек ганыш гүтел йортнын еченче катына менеп к и п е Шунда биш ун 
минул i.iiii.iin.iii горды i.i кабал урамл i чыкты Чыгу! i анын каршын п кабап 
Виктор пөй i.i б) I [ы мыскы и ш елмаеп кызны беләгеннән кысып готта 

— Әнлә уз коромнарына кайтыйк принцесса Монда синя юлать нечего! 

Шуннан башланды инк- Бер йодрык булып укмашкан авыр язмышлы 
үсмерләр арасына урамны гуган йортыннан артыграк күрүче Чния 1ә килеп 
текте Яна гуслары училищеда укыган булып i н тарагында көн 

күрә әмма ук) гурын га ia >ш гурын а \я сөй гәшкән кеше юк очрашкан саен 
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КАКОВ* 

ия беренче е\ I каян акча габарга па кайна күнел ачарга'* Ания бу донья № үзе 
кебек \к күктәге кояшны күрми адашып йөргәннәр арбасына утырды да аларныя 
котсыз җырына кушылды Аның көннәренә дә кара гөннөрнен к-, гагөсе иярде. 

серле тормыш кайчак ошап га куя кайчахта \ i гукталыл уйга кала. 
үз-> юнә аптырый минме сон 6) " Ә гегелвр ана озак икс генергө вакьп бирми 

Ш№чакта күңел ачып. яшәп кал. безнен заман'" - иш үгетди-күнлерә 
үзләренә ияртеп китә ир. әллә нинди шикле сукмакларда йөртелер Бергә 
чакта әтәчләнгән в чын гыкта Һөркайсы ялгыз булган бу үсмерләр бүгенге кон 
белән генә яши. күңелләренә бәхетле-шат кешеләрдән конләшү. киләчәктән, 
карт юктан к\рк\ өметсезлек кереп туттан Аларны язмышлары шулай 
әвәләгән, бар дөньяга ачулы, үчле иде алар. һәркайсы үзенчә бәхетсез иде. 

Ания лә хәзер, йөзен чытмыйча, шешәләп сыра эчә, ютәтли-ютәлли булса 
да сигарет коирәтә. карашы почмакларда я пыз, кичсез кеше юрне галый 

Әйе, шундый каршылыклы, авыр ко гыклы \ » ни гелегенне үзе дә белми 
торган сәер кыз иде Ания Ләкин бу холкы анын үзенә ошамый ул якыннарын 
борчылырга мәҗбүр иткәне өчен кайчакга җан газаплары кичерә, төзәлергә, 
дөрес ютта басарга сүз бирә. ләкин булдыра алмын Бүген беркая бармыйм 
өйдә генә утырам дия яхшы ниятләр кора да. кич җитү белән, аяклары үзеннән-
үзе паркка таба атлый Әйтерсен, аны ниндидер шайтан и ire ниятләренең гел 
киресен эш [әрга котырта, яманлык лиләргә өнләп тора. 

КоннөрДӨН бер көнне алар төркеме милиция кулына эләкте. Анияләр 
күршесендәге йортны басканнар иле Йортны күрсәтүче, шайканы анда озагын 
кукяш Ания үзе булды Башта хуҗалар кайчан оилә була. кайчан йорт буш 
— шуны белешеп торды Аулак вакытта тәрәзә аша кереп, вак-төяген урлап 
чыктылар Кызлар үзләренә алтын-көмеш әйберләре ютлырак кием-салым 
эләктерде, егетләр магнитофон КОНЬЯК-ХӨМер тота чыкты 

Угрыларны о шк «элеп интегәсе булмады чөнки хуҗалар күзәтү камералары 
куйган б\ ii.li> Әй ш> i чакта Аяиягө эләкте лә сон'" Мәктәпкә лә җибәрми. 
гараж i.i бикләп ran ылар Әнисе аны сул каршына китереп бастырмас өчен, 
бай i in бусага гаптады 

Аниянен әшнәләрен колониягә озаттылар 
Ирекле урам юрмышы ш\ I.III ымачлан n,i 
Урам Анияне аллашырга, сүгенергә, сыра эчәргә, ямьсез итеп көләргә. 

оятсызлыкка юрфалыкка өйрәтте Ләкин ялгызлык, курку хисеннән аралый 
алмады 

Дима 

Әйе, ул чакта аны яман дуслардан, урамнан аралап алдылар, тик алмашка 
берни бирә алмадылар Ания. беркайда үзенә ямь-юаныч таба алмыйча агым 
уңаена акты Укырга кирәк иле — укыды. Өйдә булырга куштылар — ул уз 
бүлмәсендә бикләнеп утырды Дөресен әйткәндә, ул урамга чыгарга курка да 
иде. Чөнки анда Дима бар. 

Дима — Анияне көчләгән егет 
Яз көне иле ул Катянын туган көне иде. Анияне тулай торакка кунакка 

чакырдылар. Егетләр юк иде. өчәүләп бәйрәм иттеләр. Ания күчтәнәчкә шәраб 
тотып килгән иде. шуны салып куйдылар. Кәефләр күтәрелеп китте. Күне:) гүрендә 
яшеренеп яткан серләр түгелә башлады Рита балалар йортында яшәгән чакта, ү sen 
зур кызлар ияртеп ниндидер фатирга алып барулары, шунда кыстый-кыстый аракы 
эчереп, иптәш егетләре аегына салулары турында е.тыи-е.тыи сөйли башлады. 

- Атар мине сатты Мина шундый авыр булды... Кычкырдым, тик беркем 
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ишетмәде, ярдәмгә килмәде Анда бөтен кыхтарны шулай итәләр Мина унөч 
кенә яшь иле Өчәүләп көчләделәр. 

— Ә мине лагерьда чакта агачлар арасына алып кереп — диде Катя 
— Мин кычкырмадым, карышмадым Чөнки ярата илем И Ь н н а н сон у I чине 
гашлады 

— Юрамы'' 
— Юк. Леша Ул чакта Юра юк иде Леша хәзер төрчәдә утыра Хат та 

язмый. Миннән сон да булды инде анын Рита. хәтерлисенме. Зәйдән килгән 
Наташа бар иде Ул бит Лешадан малай тапты Малае ла легломда x^jep 
Наташа рәхәтләнеп типтерә, атна саен ир алыштыра Ә бит әйтә иле: «Мин 
үз баламны никогда, ни ы что таш.тачыим'- Таш шан менә Барысы да 
ташлый. Беркем кешечә яши алмый Ник mv fan \.i Рита?! Нас брОС! ш и 
мы бросаем. Каргалган бет. башкача яши алмыиоы | Нвуже ш 5ei лә ШУНДЫЙ 
булырбыз''' Ирина аВЫрЛЫ ЙӨри, корсагындагы баласын КЫЙНЫЙ Кирәкми 
ул ана. АртёМГЭ [а кирәкми Егетләр бүген синен бе ми иртәге башканы 
таптый... Ирина үзе дә шундый, беркемгә отка t бирми Аяврга ба ш кИрӨКЫЯ 
Кирәкмәгәч, ник табарга, аборт кына ясыйсы бит Мин инде .1,рт тапкыр 
аборт ясаттым.. 

— Мин бер генә бардым Хәзер сакланам Минем бала габасым китә. — диде 
Рита. 

— Ә син. Ания. кичәне гөшерден 
Бу көтелмәгән сораудан АНИЯ берчә i кауш.ш КЖЛДЫ п ю р а б п я сон болай 

да алсуланган йөзе тапа ла кы tapi.ni китте 
— Мин бит кыз әле... Юк Беркем бе юя Йоклаганым юк - лиле 
— Син м . п " I I I V " 16 яшьтә кыз Әкият сөйләмә кем ышансын моңа? 

— дип аптыраудан күзләрен шар шн сырды К ия 
— Бәхетле син дип ионс) гына әйтеп куй Ш I'm I 
— Минем сафл(.и ымны IVHI.I каләр саклыйсым ки ы ^ i иремә BUM 

Ания. 
Бәлки ана бу сүзләрне айтергө кирәкмәгән iep 
Катя белән Рига бер-берсенә кинаяле карашын В iii.iiap i.i гартырп ЧЫГЫП 

киттеләр. 
Аннары ул килеп керле Есенинга охшаган сары тара аач • • кд йа 

чибәр егет Ания. анын шулап кий аяда булуына гахап мнел 
— Сезгә ни кир.'к иш сорады 
— С и н ! — лиле erei һаы Анияне кочш ина кыел л\ ш 

Дини карышып. кор.<шеп карана КыЧЖЫрырп a u i i i . n u i j ИКНН eiei 
анын .iiu.l 41.111 |уи ртЫ ое ПИ КИМ ui.ni • И 

Егет үз имен бетерде ю канәгать елмаеп сора ил 
— Теләсән. rai ы очрашабы i 
Ания сүз айтврлак хәлдә түгел и а дәшме и 
— Киявенә сәлам ай1 ана >ш калмады шн 11ржайды чибәр a m 

хуҗаларча дөп паю басыш тыгыл кити 
Дин ipi.i КЫЭДВр Юр ie \\р1Ы1 ымнан \w\\ Щ 

кы 1НЫ 
— Менә ХВЭер СИН ДӘ и е ш е н кеоек Ни мна барЫНШ Ш ш\ t Ю 

— дип юаггылар 
Бсггәрәхчә! эш eieiнен шәбен б> 1ӘК мыек Лима 1\рын • хыч 

кы i н>к v.i б) шн.' i4 Iарып баткан ш.п юнасы урый 
lap дә. 

ШуКИаИ СОН Лима 1НЫ СШ I ШЙ о.ии м 1Ы >>. 
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ю к :ы ч пн мин.1 ошыйсың, бергә булыйк». — дип бәйләнде Ләкин 
Ания аннан качты, сөйләшергә теләмәде. Ул Димадан курка, чиркана, шул 
сары чәчле егеттән үзен мыскыл иттергәне очен бик нык хурлана иде 

Саф. чиста мәхәббәт турында хыялланган иде ул Әмма хыялын кетен җиткерә 
алмады язмышы сукмагында сукыр юлчы сыман адашып йөрде дә сазлыкка 
керен батты. Тәне генә түгел, җаны да пычранды. Ул пычракны инде бернинди 
CJ пар белән дә юып төшереп булмый Калган гомерне шул кер белән үтәсе. 

Хыяллары җимерелгәч. Алия очен дөнья тагы да караңгыланып калды 
Мәхәббәтен кире кагып, үзен кимсетеп язылган геге хатны алгач та яшисе 
ки мәген иле Анысы искитәрлек кайгы да булмаган икән, яна фаҗига белән 
чагыштырганда чүп кенә Юкка гына ул чакта шулай янды-газапланды, үз-үзен 
ашады, юкка гына тормыш белән бәхилләшергә теләде. Ул чакта бәхетле булган, 
чөнки тәне дә. җаны да саф иде. Максим күзенә туры карап, горур үтә ала иде 
Ә бу хәлдән сон. шундый мыскыллаулардан сон ничек яшәчәк к и р ә к " 

Ания беркемгә берни әйтмәде, бу адымының ният-сәбәпләрен язып-анлатып 
тормады Теләсә ни уйласыннар. Ул конне ал арда чираттагы мәҗлес иде. ӨЙ 
тулы кунак Көләләр, гөр килеп сөйләшәләр Аларга кызык... 

Аниянен чыгып китүен беркем абайламый калды Ул гуп-туры мунчага 
юнәлде, башта әйбәтләп юынды, аннары идәнгә сузылып ятты да чак кына бүртеп 
торган юнгөрс) кан тамырына үткен лезвие белән сызып җибәрде Бернинди 
авырту тоймады Сы зылган җирдән кан саркып ЧЫКТЫ Ап-ак беләкчә КЫП-КЫЭЫЛ 
кан Чиня бу күренештән үзе үк куркып, йөзен стенага борды. Тәненнән тормыш 
китә башлавын тоеи-сизеп ятты Ләкин тормыш бик үҗәт нәрсә икән, ансат кына 
сүнәргә геләмәде... Аны коткардылар Шул вакытта мунчага әтисе килеп кергән 
Үзе генә түгел, кунак хатыны белән Башкалардан качып, бер-берсен иркәләргә 
аулак урын эзләп килгәннәр Бу хакта, әлбәттә, беркем белми калды, берсенең 
хатыны, икенчесенең ире бар. шуңа телләрен тешләделәр. Каша батып яткан 
кызны күрүгә, чи I ир назы, яна хисләр тансыклаган хатын чырыйлап чыгып 
качты Марс ашыгыч ирдән чакырды 

Анияне хастаханәгә салдылар. Анда ул биниһая ябык, үтә күренмәле диярлек 
бер чирле кыз белән танышты. Төссез ак чырайлы, карап торышка ун-унбер 
яшьлек бу балага әнисе мескен-кызганыч тавыш белән «бәбекәем» дин дәшә 
й ю У [ Һәр көнне килә. Әмма әтисе күренми. Ул, бәлки, юктыр да. Гөлнаранын 
дус i.ipi.i ла юк бугай, чөнки ул алар белән уйный алмый, гел оидә утыра икән 
Авыру кешеләр янында күнелсез, алар яныннан тизрәк китәргә ашыгалар 
0 п.1 up икейөалөнеп маташса да, балалар хәтер саклап тормый Алар көчле. 
Ш.11 күңелле дус i.tpnu 1 ына ярата 

Ания лә шат күңелле түгел. Аның янына да бары әнисе генә килә. Ул гел 
ашыга-кабалана, алып килгән әйберләрен тиз генә кызына тапшыра да эшенә 
йөгерә. Анын әле киңәшмә, әле тикшерү, әле отчет, әле командировка... Ни өчен 
кыз бу гамәлне кылды — беркем сорамый, кызыксынмый, бары дәвалыйлар 
гына Ания үзе дә сөйләшергә атлыгып тормый Кайчакта анын ӘНИсе күкрәгенә 
капланып елый-елый күңелен бушатасы, җанын каезлап торган кайгыларын түгәсе 
килә. Шулай итсә җиңелрәк булыр кебек. Берни үзгәрмәячәк, әлбәттә Сафлык 
акчага сатыла торган әйбер түгел, бер югалткач, аны кайтарып булмый Сәер, 
анын барлыгы турында элек Ания уйламый ла иле Югалткач кына бик кадерле, 
КЫЙММӘТ к б) TU.I аңлашылды Шул сафлыгы ана калкан булган, фәрештәсе кебек 
саклагандыр кебек тоела. Инде саклаучысы калмаячак. Бу тән шакшы куллар очен 
ачык Пычрак савыт эчендә яралы җан бәргәләнә... Шунын белән яшисе... 
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Ания үзенчә, Гөлнара үзенчә боек. Ьерсенен тәне. икенчесенең ждны авыру 
Көннәр буе урында сызланып ятса ла, Гөлнара аңардан бәхетлерәк, чөнки 
наны гыныч Саф «леанын даны. Ул рәсем ясарга ярата Кичкә таба тумбочка 
өстенда шактый ресен хыела Әнисе килгәч, яларны жыеп алып китә 

Аниянен ул ресошарне күрәсе кипв Ни ясый икән jm? Мөгаен, кояиггыр- Бала 
чакта Ания лә гел кояш исми иле Яшел чирәм, аллы-годле чәчәкләр, ак мендәр 
болытлар йөзгән күк һәм алтын нурлар чәчүче түгәрәк кояш Тагы кешеләр ясый 
иле Әнисе, әтисе, уртада — ул уэе. Аниянен бер кулыннан әнисе, икенчесеннән 
әтисе тоткан Ләкин бу күренеш рәсемлә пие Квдды Чынлыкта алар беркайчан 
ла ип.)им атламадылар. Әнисе бер якка. әтисе икенче якка Йөгерде Кояшлы алаңда 
ул берүзе басып калды Хәер. кояш га юк иңде ул аланда. Болытлар каралган, 
я д ыр ява, салкын жил и о . чәчәкләр мптадган... Ә бу кызчык ни к ы я ИКВН ' \ны 
әнисе бик ярага Г)ш га i нрка иш-наэлан горя Ьер нв китәргә ашыкмый, баласы 
янында озаклап кайнаша Әнисе яраткач. Гө таранын аеныкы кояшлыдыр. 

Берконне Ания КЫЗНЫН рәсемнәрен сорап алды Ялгышмаган. Гөлнара ла 
ЧӘЧӘККӘ КүМС ii.fii кояш 11,1 аланнар ясый икән... 

— Минем гере июен, уран ia Йөгерәсем бо и н г а чыгып чәчәкләр ашасым 
килә. М И Н К Ы Ш М Ы да яра M M an ак кар ЦЦНШН ШрОӨ КЬТИрбв Ю ЖИрГӘ гөш>ен 
тәрәзәдән ГВЛ КҮЗӘТӘМ Минем лә кар бабай ясыйсым чана ш\асым КИМ ГвГЫ 
әниемә булышасым киле Ул итундый арын Ана бик авыр Кы пенам мин аны 
Тик ярдәм итә алмыйм, минем аякларым авырта Мин беркайчан 
инде... Мөгаен үләрмен — диде беркөн ана кыз. — Ә минем щундыЙ яшисем 
килеШ Үлем бигрәк куркыныч, кап-кара мин куркам л\\или Анда берни юк 
кояш та. чәчәкләр да... Карашы лык КЫШ -\ннн DHH ШУНДЫЙ бвЭИЛ • чин ки 
рәхәтләнеп йөрисен Бик гур бәхет гер ул уэен те ннен /кирһ» үзен гелегөн 
вакытта үз аягын белән бару... әйе бит? 

— Әйе. — диде Ания — Үзен гелегөн кирте \i аягын белен бар) гур 
бекс i 

Һем шунда уйлап куй ал «Менә мин ое бардын һем килеп линем -
Хасгачанәдән чыккач, .пике аны ^[ытерөтеп Казанга янын ки ис Каралылар. 

ГИКШер КЯӨр Ү ten., берни .HIIM.I.R-мр I инеко.Ю! яныннан ӨННСС кара КОВЯЫЛ 
чыкты Сүзе гене гүгед, нөфреп гулы карашы, тавышы белен >к Аннане 
сытарлык жир ишешми юк mәрлек шеп аипе 

— Син мине үтерер өчен т а н с ы н ик.ш 1 [имен Гатарстанга ИВСаерӘ 
in венШ 

Әнисе Аниянен хәл-халәте өчен түгел, үз абруе өчен борчыла иде К ы ш ы н 
мона бик хәтере кал ш яшен., буы am 

— ГаЛМеСКЯ иле1 Мин сорамадым' ' лип кычкырды 

[им.! мәктәп капкасы гәбендә яным чыкканын көтел юра иле Ания 
һәрвакыт 1.п ыча яны күрмәмешкә салышып үтееп геледе Гикшуя чакта артта 
Максим ГВВЫШЫН п ш е к п бОрЫЛЫЛ ПрвДЫ Әй* .1П1.Ш артыннан I 
көлеше Максим һем янын очрашып йөргән кызы иыарна п nr f иле Sou 
уеннан кире кайтып, Лима вдшшна ки ш бы гы 

| | i ш I ЫН 1ЫПМ ише 
Селам! КИИМ шат ерынятө алалар ( .птмашигча килдем. 

Ания күз кырые белән гене яннарыннан үтеп баручы парга карап алды 
Максим да. иЭДфНЯ ШӘ KI.IH.IKU.IHI.III л.\лр ШПЛШШ ПЛШйШ иле Ания Лиманы 
Култыклап аЛДЫ ЙТеГС пар яныннан ыс пан ПЫШ yien к и п е 

Мин гел <.-)\\^п \ • ^"ия Ә с и н ' Мин онг еннен беренче 

м 



РЭМ! И" ^ВД1 ITXAItOIIA 

егетен, неужели бер дә мине уйламыйсын? Син бит дусларын кебек азгын, бозык 
түгел Син бит чиста Белгән бмеач. мин кагылмый илем Мин игар кызларын 
М р И П итәм Минем әти дә татар, шулай булгач, мин дә татар Әбием миңа 
Даыир ли Те 1әсән. син дә шулай дәш Әйдә. бергә булыйк. Анин. Озатырга 
кил. яме Хат яз Мин синен хат нзуынны к а и н Язарсыңмы ' 

Аниягә никтер бу егет кызганыч булып китте Чынлап та. кемнән ким ул? Буй-
сыны менә цигай, үзе чибәр Әйттеләр бит теге чакта, бетен кызларның хыялы 
лип Башкалар хыяллана \т йога. ә Дима Анияне саклый, анын очен өзгәләнә. 

— Ания. син миннән бала табар иленме? Әйдә. язылышабыз Менә хәзер 
керәбез дә язылышабыз, ә11! Безнекеләр каршы булмас. Син ризамы? Ризамы? 

Юк. әлбәттә, юк' Ләкин бу сүзләрне Димага ничек әйтергә? Күңеле төшәчәк 
бит. Матур итеп аерыл ашасы иле 

— Минем әле укыйсым бар Мин сина хат язармын. Язармын 
— Син мине гафу иттеңме 1 М и н бит ул чакта айнык түгел идем 

Айнык булсам, кагылмый илем. валлаһи, кагылмый идем. Мин бит үзләре 
теләгәннәрне генә Үзләре арттан чаба бит. Сине дә шундый дип уйладым 
Дусларың шундый булгач. Син бүтән икән. мин бит белмәдем Син булсаң. 
мина башка беркем кирәкми Ышанасыңмы миңа'* Ышанасынмы? Мин 
сине күтәреп кенә йөртәчәкмен! Син бит минеке генә. Көтәрсеңме мине, 
көтәрсеңме' 

Ике ел бит Ике ел эчендә ни булмас Ничек вәгъдә итәсе'' Вәгъдә биргәч 
үтәргә кирәк Шуна Ания икеләнеп кенә: 

— Белмим. — диде 
— Озатырга килерсеңме? 
Ь> сорауга да анык итеп жавап бирә алмады. 
— Белмим 
— Сәер син Шундый сәер... Ә мин сине яратам! 
Ш\ ian лиле лә. урам уртасында Анияне кочагына жыеи. кайнарланып үбә 

дә башлады Кы i шул арала күз кырые белән сукмакка карап алырга өлгерде. 
Максим белән Залфия әкрен генә атлап алар артыннан килә иде Аларны 
күргәч. Ания карышмады. Димага сарылды... 

Күрегез, аны да яраталар!!! 
Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым. диләр 
Нәфрәт белән мәхәббәт арасы артык кыска бугай... 
...Кайчандыр үзен кимсетеп, хисләрен таптап үткән классташына үч итеп 

кенә сарылган иде ул Димага Ләкин егеттән аерылгач та. Аниянең уйлары 
никтер гел анын тирәсендә бөтерелде, бергә үткәргән шул кыска мизгелләр 
кат-кат исенә төште Диманың яратып, якын итеп кочып алуы. кайнар итеп 
үбүе. серле итеп: «Син минеке...» дип назлы-сузып пышылдавы 

Ул анын белән очрашыр, чакыруын кире какмастыр, мөгаен... 
Әйе. шулай Әле бер ай элек кенә үзен кан елатып мыскыл иткән егет 

белән Ания кабат очрашырга каршы түгел. 

Ләкин Дима Ания уйлаганча гади егет түгел иде. Ул артык тыйнак, юк 
белән бар арасында эленеп торган мохтаж гаиләдә үсте. Әнисе үтә дә саран, 
кысмыр, һәр тиен өчен дер калтырап торучы бер хатын иде. Акчаны үзеннән 
дә. балаларыннан да кызганды Әтисе ике урында эшләде, ойгә кайтып кермәде 
Ләкин әнисе һаман риза түгел, анын алып кайткан акчасын гел азсынды Әтисен 
эшсезлектә гаепли, шул татарга чыгып әрәм иткән яшьлеген кызгана Гаиләдә 
атага бернинди ихтирам булмады, әнисенең туганнары ана твои татарин, дип 



кенә дәшәләр иле Паспорт алганда, Дима әнисенен фамилиясенә язылды. 
милләтен урыс лил күрсәтте 

Мәктәпне гвмамдауга, илдә һөнәрле үлми, уэенне шиырыр.тык акчан 
булыр Jim Диманы училищега озаттылар ирегеп ябыштыручылар бүлегенә 
Беренче Практика вакытында ук Дима ан,та.1ы. б) JUI аныкы гүк 1 Гомере буе 
-лох" булып кәчөнеп-тир түгеп яшәргә анын бернинди гедәге юк иде Анын 
кебекләр инде иномаркадарла җңвдерә, генга клубларда күиел ача Бир дигән 
саен учына акча салып торучысы бу магач, егет башка юлларны вдөдс Акылны 
Каф ИШЫ артыннан барып аласы юк. телевизор, интернет ЖИНВЛ яшә,нең төрле 
юлларын кене-тоне күрсәтел аңлатып гора Олыгаеп барган бай тәти гутөнләр 
күнел ачарга гайрәт к ипи, егетләр кирәксенә икән. рәчмч итегез, Дима сезнен 
карамакта] Кая барырга икәне күрсәтелгән, > JCH п вган адрес-те имронны сайлап 
ал да кунакка юп Анда сине м> i габын \^а\л сусаган ie.ni ханымнар көтә... 

Дима үз шәһәрендә балкырга селәыәде, җир маенда урчегән •гөлҗимешләр» 

ЯНЫНа ЮНӘЛДе. Хәер. түтәйләр дә бик яшерен iui итәләр иле Дима куллан ку па 
кипе акча муллаң ГүлвНДС 

Улларының капларда югалып йөргәнен өйдәгеләр белми иде Чөнки ул 
әле укуда, әле практикада Практикалары очен яхшы түтиләр икән Дима кай 
арада киемнәрен Яңартты, тотылган булса да машина алып җибәрде \ТЯ ана 
niai иле ул 1ары кул арасына керә. ^ ! ипиен ^ Н ПКИ1 

«АбыстаЙлар»Ь1Н11а>1 гушан чакса Дима 1>лаи гора өрегеткәишеклвр 
лә, кочаклар да ачык. Егет уценен тын-кыз халкына ошавын бела, туна борын югары 
чөелгән, сайланып ялындырып кына ип игә Кайсы ярыннан i\ Щ 18 сорый 

Ания янына керергә аны Катя белән Рита кыемлы Ш а к ш н кы нан кызлар 
бүлмәдә утырып калган дусларын хурларга кимсетергә имми иылар 

— Тоже мне принцесса) Кыз дип мактанып утыра киявемә саклыйм имеш' 
— Что сип' V.i бил беэнен кебек саз бакасы гүгел, патша кызы! Әнисе 

администрациядә >шли баайлар!!! Йортлары сарай хәтле Бер барган илек, 
шаккаттык. 

— Да ну?! — дип гаҗәп юн к Дима Ничек сезнен арага килеп текте 
сон ул? 

— Урамда йөри иле готыл a шык Фай [асы пар спонсор у i бе men Башы 
булса, башка компании lao.ip иле Ноонатупая, натуральная гура! Мин не пса, 
лип масаеп утыра Гапкан мактаныр нәрсә! 

— Бүген — целка. иртәге — юк' \нысы минутлык >ш пик Шша, 
мыскыллы елмаеп Кыз б) гуына ышанмыйм борчак сибәдер X i 

кы шар роддомда булса i мна 
— Әйлә бөхә! ишәбез! Кыз булса синнән штука! 
— Килештек, гиде Дима һәм, ку i гарын уа уа күкрәк киереп лнин янына 

кереп китте. 
Керле k>|i U' Кы I ЯНЯ ошама п.! 
i t i.Mi.ni китәрлек чибәр гүгел Каза кый гартым гаратуп гүтврөх Явале, 

күмер к ү т е бер кы t Карсак буй 1Ы кыска ачмы икәнен утырган ки iciu Ш 

ч а ш I,,,, б] 1.1 Б) Ki.iu.iHin.in бетен ГОРУРЛЫГЫ .ii.tu.lHUH пайлыгы и Щ 1 
беркем кагылмаган жи гегедер Дима шу «й и п уй яды аг/нв күрә хәтер саклап 
iормыйча \ кннен бернин in авызлык квтмвгеп кызеегенәерткыч шрча кимеп 
ябыры П.П1 беркем каты гмагш саф i е кыргый гутги ю 

Sy гмед луги анын каршында Ката белен Рита пәйля булды -1они 

штуку!» 
Ко ко! Дз к и ! Говврыгыз брак кыз r, i 1иыа 

Геш арасыннан шчхыдджгыл геааизва ю баскычтай \ои\с\^ • 

http://ie.ni
http://iti.Mi.ni
http://Ki.iu.iHin.in
http://ii.tu.lHUH


Әлбәттә, ул Аниягә гашыйк түгел иле 
Ләкин аңа өйләнергә, бу бай, жнтеш гаиләнең кияве булырга теләве хак 

иле Ике катлы сарай-йортта ана да урын табылыр Диманың моңа тулы 
хакы бар. чөнки Ания аныкы Ләкин ни гаҗәп, кыз башкалар сыман аның 
кочагына атылмады, аны күргәч эреп төшәргә ашыкмады. Гел качты, читләште, 
сөйләшергә теләмәде Әгәр авырлы булса, өметләнер идең Бер очрашуда гына 
бу мөмкин түгел, кыз ул чакта нык курыккан иде Бу кыргый жәнлекне ничек 
тә кулга ияләштерергә һәм үзенә бәйле итәргә кирәк. Ничек тә затлы гаиләгә 
үз кеше булып керергә дә Фазлыевлар кияве булып күкрәк киереп яшәргә. 

Үзенен шундый ниятләрен тормышка ашырып чапкан көннәрдә Димага 
армиягә чакыру кәгазе китереп тоттырдылар. Үгез кебек таза егеткә анда юл 
ачык та ачык инде Ләкин гомеренең ин матур көннәрен ике ел казармада үткәрү 
егетнең планнарына һич тә керми иде. Армиядән кем ничек булдыра, шулай 
тая Диманың коткаручысы бары Ания генә Аның әнисе зур кеше, өстәгеләр 
арасында бутала, бу эшне җайлый ала. 

Шуна Дима мәктәпкә йөгереп килде, бөтен тәкәбберлеген онытып, Ания 
алдында сандугач булып сайрады Кызны кочагына алгач сизде: өмет бар, кыз 
үзе теләп ана тартылды. 

Дима һәр көнне Ания янында булды. Телендә — бал да ширбәт, кочагында 
боз таулары эрерлек иде Бер кичне ул Анияне буш фатирга алып килде Бу 
юлы кыз карышмады, егетнең назларыңа наз белән жавап бирде. Бәлки, авырга 
калыр дип өметләнде Дима, шул нияте чынга ашсын өчен, назын кызганмады, 
кызны кочагында эретте 

Үзеннән шактый олы хатыннар белән мәхәббәт уеннары уйный торгач, бу 
өлкәдә шактый шомарган, остарган иде ул. Кемне нинди канат белән, кай 
уңайга сыпырасын яхшы белә. 

— Кадерлеч син минем, назлыкаем, бердәнберем... Минсинсезбер көндә... 
юк, бер минут та яши алмыйм, — дип борчак сипте ул яшь кызга. — Сихерләдең 
син мине, АниякәЙ. Моңарчы беркемне болай яратканым юк иле. Хәзер сине 
уйламаган секунд юк. Озакка сузмыйк, өйләнешик, бәгърем! Минем сине 
югалтасым килми. Хатыным булып көтеп ал мине. Бәлки, балабыз да булыр. 

Ания сискәнеп китте: бала?! Ул бит әле мәктәп укучысы гына. Нинди бала 
булуы мөмкин? Юк, юк... 

— Димочка, сабыр итик. Мин сине көтәрмен. Ышан, чынлап көтәчәкмен 
Аннары өйләнешербез. 

— Минем сине ташлап китәсем килми. Ике ел синсез ничек түзәрмен, 
кояшым бит син минем. Ания, өйләнешик! 

— Юк, мина бит 16 гына яшь. Син армиядән кайтканда, 18 булачак. Ул 
чакта мәктәпне тәмамлармын. Менә шунда өйләнешербез. 

— Озак шул, бәгърем, бик озак шул! Ике ел буе көтмәссең син мине 
Син бит шундый чибәр Сиңа башкалар кызыгыр. Сөйләшеп кара әле әниең 
белән, бәлки, мине алып калырлар, ә 9 Һич тә сине ташлап китәсем килми, 
бәгырькәем. 

Дима бал-ширбәтле сүзен дә, кайнар назын да кызганмый. Кыз йөрәге 
чыдасын гына. Ләкин Ания бирешми 

— Юк, Дима! Син армиягә барырга тиеш Ике ел бер-беребезне сагынып 
яшәрбез, хат язышырбыз. Мәхәббәтебез ныгыр. Беләсенме, очрашу ничек 
күңелле булачак! Это так романтично! 

Шулай итеп, Диманың тырыша-тырмаша кызны көйләүләре бушка гына 
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булып чыкты Ания барыбер үз сүзендә торды Диманы армиягә озату кичәсенә 
килгәч е г е т е н шактый салган әтисе ана шундый сүзләр әйтте: 

— Ялгышкансың сандугач' Синен урынын карга оясында түгел' 
Аниядәге үзгәрешләрне Марс та. Дачира да түгел, бер-ике атнага кунакка 

килгән әбисе сизде Шикләрен кызына белдерде: 
— Аниягә нидер булган, авырын буган ул Ашавынын рәте юк. күнеле 

болгана, коса Тикшертегез -зле сез аны Сонгы арала ябыгып та китте. 
Дамира барысын ла аңлап алды Анияне кабат Казанга алып китте Ике 

уйларга урың калдырмый 

— Тапмыйсын. Төшерәсең!" — диде. 

— Бу — минем балам! Яраткан кешемнән! Бармыйм абортка, бармыйм'" 
Анын әтисе бар! Ул мина өйләне Мин балачнын тууын гелям! — юш җай 
талашты, аяк терәп карышты Ания 

Ләкин аныңча түгел, әнисе теләгәнчә булды Укол кадап, операция б\ шөссна 
кертеп җибәрделәр Дима орлыгыннан яралган ике айлык олан шундагы ак 
тазда, кан эчендә калды... 

Ания бу хәлгә бәргәләнеп елады гумыЙ капан батасын КЫЗГВНДЫ, Лима 
алдында үзен гаепле тонлы I ракта ондадыр Кавказ ягында хезмәт итүче 
СОЙГӘНеннвН кичерүсоралы Уланы сагына иде ЛөХНЯДкнадш «ЧвКЛО-чуКНЫ 
оч кенә хат килде ДӘ аннары исмтә би 

Яраткан кешесеннән пасы баланы юк иттергәне өчен Ания .тисен., үпкәле 
гене гүгел, нәфрәтле лә иле Ана үч итеп. ул кабап урам кочагына китте, 
бичара ананы ХӘСрӘЗ утына салып, тоннәр буе югалып йөрде Ә бервакыт, 
копә-кондез өйде беркем юк ч а к я кәкре куллы вшнөлврен үзләренә жыеп 
килде лә ашаганнары тамакларыннан кире килгәнче ип ш ри пик lap гвы row 
белән СЫЙЛады Мон.п.ш горчышны m күрчәын кавеч й о р т ы 

аркылыга-буйга актарып чыкты Атар очен барысы ла кызык яна < 
тотып-иснәп карамаган вйбер калмады кайбер вак гөяк икр кунаклар кесәсенә 
«шуды- Мондый ВИЭИ1 tap берничә тапкыр кабатланды Ания үэявызлыптнвн 
үзе тәм тапкандай, артык рәхимсез кылан ш 

Бу хәлл,ф[.) ашыраглн й о м ы п м\л -йомшак җиренә УРЫН ыбалм.пан-
кызын сакларга Кәшифә әбине чакырып китерде Әбисе > төрендә б) им\ ia, 
Аниягә бернин ш гыю iap чик [ә\ гер кирәкми, ана өйдә оа бик рөхал иле 
Кирәксә-кирәкмәсә оө ул re i әбисе янында кайнаша, анын һ<*р i> ки } гергә 
әзер булып йөри Әбисе янәша 6j и и ш и п и г ә игътибар кы ш суя назлы 
караш м\ i.T.iH лөгө Әбисе авы плгнан чыккан hope, i һәр MIH.HU кы i күңеленә 

бал май б\ ihiii ш ы ia 

Ә аннары ,мим.<ре чирләп к и п е Бетен игътибар ана күчп 

Без, без баз н юа 

— Кы H.IM син бәхетлема' 
Линч i искәнен к ш re 
111 ч гхвтле урыноы i һәм вакытсы i copaj и 
ӘЙС и к . i ИОН! кем ышаныр" ӘННСО ^ ЮМ чинын та СОҢГЫ С) плпын Ш Л 

яткан № кай< ы ба ia авыз rj гырып «Ө*е м • на ада?! 
..Юк мин бәхет ie гүгел • цюа оер аяга ба i горган 

өнисе м слеккө рәнҗеп китмәсме? Бер -1"-1 ,А I M I ' k M I I I J I 1 бахетсаэ б) гуым 

ie [әми laoaca 

Ания перес асавал олая 1рдөм өметдәнел караватның икенче чилилл 
утырган К iapa тасына кутөра ien кара ш иншн рткао . юат) и 
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күрмәде Күмер төсендәге кысынкы күзләр аңа бары сынап һәм гаепләп карый 
иле Артык кырыс һәм салкын иде бу караш. 

Алия Клара апасыннан һәрчак шүрләп яшәде. Ул кунакка килгәндә, аның 
тирәсендә буталмаска тырышты Күбрәк урамда йөрде, кайткач та тизрәк үз 
бүлмәсенә үтеп. шунда бикләнеп утырды Ярын ате өйләре зур. һәркемнең аерым 
бүлмәве бар Кызым, гамагын ачкандыр, дип. әбисе ана ашарга кертеп бир.» иде 

Ләкин Клара апасының үткен күзе аны барыбер эзләп таба. башкалар белән 
бергә утырып ашамавына ачулана, юк-барга кисәтү ясый. акыл өйрәтүләре белән 
үзәккә үтә Клара апасы үзләрендә кунак булган вакыт Ания өчен гомеренең ин 
күңелсез көннәренә әйләнә Үзе өчен һич тә тансык булмаган бу кунакның әле 
монда, әле тегендә яңгыраган таләпчән тавышыннан, нәсыйхәт укуларыннан, 
бертуктамый кисәтү ясап торуларыннан гарык булып, кыз аның тизрәк китүен, 
күз алдыннан югалуын тели иде. 

— Синең әниең усал! — дигән иле Ания Русланга. 
— Анын каравы гадел! — дип әнисен яклаган иде туганнан туган абыйсы 
Руслан аз сүзле, артык җитди егет булып үсте. Аниягә анын белән аралашу 

рәчәт түгел иле Бар кыяфәте белән әтисенә охшаса да. әнисе сыман үзен мәңге 
какшамас кагыйдәләр кысасына куып керткән, тәртибе һәрчак үрнәк булган бу 
егет күп укый. күп белә һәм Аниянен наданлыгыннан көләргә ярата иде. 

— Бәхетлеме син9 — дип кабатлады ана. 
Ания бар батырлыгын жыеп. әнисенең саргаеп кипкән йөзенә, үзенә 

гебелгөя ю ш а күпәренә карады. Урынла ятучы хатын аның әнисенә бөтенлвн 
охшамаган иде. Ят иде ул. чит иде. якты. шат тормыштан артык ерагаеп, шомлы 
һәм билгесез томан эчендә эреп-югалып бара иде... 

Кы! авыруның соравын жавапсыз калдырды. 
ЧӨНКИ бу сорауга җавап юк иде... 
Ания. иренен тешләп, кисәк кенә сикереп торды, артына борылып та 

карамыйча бүлмәдән иогереп диярлек чыгып китте. Күзләренә генә түгел. 
бәгыренә яшь тулган иде Шулай да түзде, еламады. Абыйсының бүлмәсенә 
атылып керле дә: 

— Синдә бар. мин беләм Бир бер тамчы гына! — диде. 
Илдар компьютерга төбәлеп дөньясын оныткан иде. сенлесенең кергәнен 

сизмәде, ни әйткәнен аңламады. 
— Мина .шыр. невыносимо авыр. аңлыйсынмы'.' Онытыласым килә1 Берни 

күрмичә, ишетмичә, барысын онытасым килә! Синдә бар. зинһар, бир1 Мин 
беләм! Синдә гел бар. 

— Ни сөйлисен, башсыз' Кайчан күргәнең бар? 
— Ә син ник кыланасын9 Бар ич. бар1 

Илдар ярсып сикереп торлы да Анияне җилтерәтеп бүлмәсеннән төртеп 
чыгарды, аннары ишеген бикләп үк куйды. «Хәзер, сина тагы...» — дип 
мыгырданып, кабат компьютер каршына утырды 

Ания аш-су бүлмәсенә төшеп китте Суыткычны ачты. әтисенен башланган 
коньягы урынында иле Кыз әчкелтем эчемлекне шешә авызыннан гына 
берничә йотым кабып куйды Ләкин бу гына аз булып тоелды, тагы өстәде 
Бу минутта утлы эчемлекне төбенә төшкәнче дә эчәргә риза иле. ләкин әтисе 
аның кимегәнен сизмәскә тиеш 

Ания бүлмәсенә кереп бикләнде Коньяк үзенекен итте Бөтен тәнен 
рәхәтлек биләп алды Үлем кочагында газапланып яткан әнисе, кайгы-хәсрәтле 
чынбарлык томан эченә кереп китте Төш кенә. барысы да төш кенә... 

Бер кайгысыз, татлы, рәхәт дөньядан аны Илдар тартып чыгарды 

— Тор! Тор! Әни үлде. ишетәсеңме, әни үлде! 
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ашты дул! 

Амия күзен ачты. елмайды 
— Үлдемени? Хы! 

Шулай диде дә кычкырып көлеп җибәрде. Ьәргәләнеп-бәргәләнеп котде 
Башта караватында аунап, аннары идәндә гаври-тегари көлле Бары тик Илдар 
яңагына китереп суккач кына айнып китте һәм е> пшшшп елап җибәрде 

— Ания. тыңычJ1aндынмы инде7 

Ания. ашаган җиреннән туктап, сорау килгән якка борылып карады 
Клара апасының күмер күзләре туп-тур ы ана төбәлгән, алар һәрвакытта гыч а 

кырыс һәм энәле иле Кыз кисәк кенә урыныннан кузгалды: 
— Рәхмәт, мин туйдым'" 
Ләкин таләпчән тавыш анын юлын бүлде: 
— Утыр1 Беркем дә ризыктан остен түге i Аллыма салганны ашап бетер' 
Кыз боерыкка буйсынмады, әмма чыгын ю китмәде Т у к п я калды да. 

нишлим икән дигән сыман, икеләнеп-уйланып басып торды 
— Утыр. кызым, аша Ризыкны е р т ИТМИК - НИЛ ЙОМШВК кына дәште 

әбисе 
Ания әбисенә каршы килә алмалы Кабат уз урынына утырды, башын иеп. 

ашавын дәвам итте. Ләкин шул чакта аннан берәрсе *Ни ашыйсым 
бу ризык1*» — дип сораса, ул җавап бире алмас И В Чвнки ни чәйнәгәнен, ни 
йотканын белмичә, таш курчак кебек утырды 

Клара апасы да башка берни дәшмәде 
Әтисе эштән кайткач, кыз анын янына кер № 
— Әти, нигә Клара апа һаман китми' Ник Һаман бездә яши? 
— Ни сөйлисен, кызым 7 Алар сина комачау пмыН <ниеннен 

җидесен үткәрик Әбиеңнең монда булуы барыбыз i Ханга 
гынычлык бире Ул дога укып торгач вниеннен рухы ta шаттыр 

Әбием калсын Ә Клара апа китсен' Анын мои ш б) гуыи ге 1вмим 
Клара алан ипле ничә айлар әниеңне карады У i 6) гм ica mini iep идек? 

Ана рәхмәттән башка сүз юк. 
— Ну и что'" Анын у i өе бар китсен \ вне Жи юсен уткәрүга китсен 
— Олылар тормышына кысылма син кызым! Өебез иркен һәркемгә урын 

китәрлек ( ыймыйсыңмыни? Ни китми сина? Әле кич.» әниени 
кури м беләсенме, ни дип әйтте? Мина гынычлык кирәк D) и Күрә* 
да бик тыныч гүгел Без борчылгач улда борчы ш 

— Ой. әтием, юкны сөйләмә, ултөн кешегә барыбер Ә мин 
Менә мина тынычлык кирәк! 

Кызым, син бәләкәй чагында бик ягым ш мәрхәмәт ie и к и Ни 
сина? Пик шулай явызландым син? 

— М и н үземә бәйләш.ш кешеләрне яратмыйм Кысылмасын минем 
гормышыма, акыл өйрәтмәсен гго моя жизнь как юч) i uc и бул) nam» 
) l O МОП A l l ! l l l . ' " 

К up.ii.ios iiopn.i.ihi.ip и ie Шундый i\p иркен ftopl ВНЯ КОТОЧКЫЧ Пф б) 1ып 

кх i iu Әнисе бе юн нкесенв аерым 6i ша 6j 
сыман йөрде Бердәнбер гуганы, авыр) сенл« 
мои 1.1 коне гене Дамира янында булды Кияү гел ипкә китеп югала 
вакыты бетсә ie оеп,' кайтырга ашыкмады, айдадыр кунед юатыл йөрде 



РӘМЗИЯ ГЛБЛ1 ихлков* 

Күрәсен, чирле хатынын тансыклап тормагандыр. Айларга-елларга сузылган, 
кешенең җелеген суырып ала торган бу куркыныч авыр) беркемне аямый шул. 
Доньяла бер чибәр, һәрьяклап килгән, балкып торган хатын иде бит анын 
сенлесе Клара анын янында бер шәүлә, күләгә генә иде. Кая гына бармасыннар, 
барысы да Дамирага карап соклана, аңа мактау сүзләре яудыра Әти-әнисе ла 
төпчек кызларын бик яраттылар Аерып яраттылар. Аларнын мәхәббәте апалы-
сенелле ике бөртек балага тигез бүленмәде Тик Клара моңа конләшмәде. шулай 
тиеш лип кабул итте Чөнки \ж дә сенлесен бик ярата иде. Шулай ла аны ую 
белән ияртеп иормәскә тырышты, чөнки Дамира артык иркә. елак бала булып 
үсте. Бер жәйдә, көннәр буе су буенда яланаяк чаба торгач, икесенен дә аяклары 
чебиләп чыкты Кичләрен әнисе кызларны юындырып, чебиле урыннарга 
вазелин сөртә иде. И шул чакта Дамиранын чырыйлап акырулары! Танышы 
икенче урамга кадәр ишетелгән хәтта. Шул чакта әнисе: «Кызым, елама инде 
шул кадәр, сабыр бул. Әнә апан түзә бит», — дигән иде. Тик Дамира анда да 
акланыр сәбәп тапты: «Апаныкы алай авыртмый ла! Минеке катырак авырта!» 
Авыртмыимы сон. анысын үзе генә белде Клара, тик әнисен борчымас өчен, 
тешен кысып түзде Апалар көчле б\лырга тиеш дип уйлый иде ул. 

Әйе. елак иде Дамира Кем уйлаган шул иркә кызыйдан шундый зур 
кеше үсеп чыгар дип. Мәхәббәт кочагында үскән балаларның тормышы үзга 
була шул. Алар пэркайда үзләрен кирәкле, кадерле итеп тоеп, үз көчләренә, 
хаклыкларына ышанып яшиләр Шул ышаныч белән үрләр яулыйлар. Дамира 
математика белән дус булды, шуңа күрә мәктәпне «бишле»гә тәмамлап, Казан 
финанс институтына укырга керле Клара бу вакытта университетта укый иде. 
Башкала юлын бергә таптадылар, бер-берсенә иптәш-терәк булдылар. Шулай 
гөр килен яшәгәндә, кинәт кенә әтиләре дөнья куйды. Әниләренең саулыгы 
чамалы, шуңа беркайда эшләми иде Нишләргә9! Клара укуын ташлап, әнисе 
янына Урманайга кайтты, эшкә урнашты. Сенлесен ничек кирәк, алай укытып 
чыгардылар. Дамира укуны кызыл дипломга тәмамлады һәм Сырландагы зур бер 
оешмага экономист булып урнашты. Тырыш, булдыклы кызны күреп алдылар, 
бәяләделәр, күп га үтмәде районный финанс идарәсе җитәкчесе итеп билгеләп 
куйдылар Дәрәжәле. абруйлы кеше иле Дамира. Эшен лә, гаиләсен ДӘ гартты 
Менә бу зур йорт та анын коче-тырышлыгы белән төзелде. Марс монда сынар 
кадакта каккан кеше түгел Ул, гомумән, хатын күләгәсендә жил-янгыр күрми, 
үзен, саулыгын бик саклап яшәүче көяз, нәзберек кеше иде. 

— Бәлки, кырыгына хәтле монда торырсың'' — дип сорады ул Кларадан. 
— Сез биредә булганда, Дамирам да исән кебек Сез мина бик якын Киләчәктә 
дә туганлашып яшәрбез дип өметләнәм 

Клара дәшмәде Ни көчле хатын булса да, соңгы вакытта ул аптырашта калган 
иле Дамиранын авыруы, шулай вакытсыз китеп баруы әллә ничә язмышны 
упкын кырына китереп бастырды. 

Беренчедән, Илдар. Ул инде ничә еллар наркотиклар белән мавыга. Аны 
бу зәхмәттән коткару өчен, Дамира күпме көч түкте, күпме көрәште! Әмма 
юкка Илдар һаман шул юлда йөри бирә Укуын ташлады, беркайда ЭШЛӘМИ. 
Әлегәчә әти-әни җилкәсендә утырды, әнисеннән акча суырды. Аны инде 
Клара гына җиңәрлек түгел. Ә Марс улына күптән кул селтәгән. Ул, гомумән, 
проблемалар яратмый торган кеше Аларны кем ярата7! Ләкин барыбер кемдер 
үз җилкәсенә салырга тиеш, башны комга яшереп кенә качмый ул, киресенчә 
артына китереп тибүе бар 

Икенче борчу — Ания. Бу кыз якыннарына никадәр җан газабы китерүен 
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үзе лә белми-анламый яши. Бик үзсүзле тәкәббер бала Ул һәрчак хаклы Ул 
беркайчан гаепле түгел Аныкы гел лөрес Дәресен калдырса ла — ул хаклы 
«икеле» алса ла Гонге бергә каләр әллә нинли клубларда йерса 
хаклы Чөнки бу — аның тормышы һәм беркечнен л<* б> тормышка кысылырга 
хакы юк Әгәр кысылалар икән. дичәк. аңламыйлар Димәк, Аниягә начарлык 
телиләр Ания хәзер бала-чага түгел, ана инде унжкле яшь"' Яшь вакытта аның 
уйнап-колеп, күнел ачып каласы килә. Өч елдан ана егерме тулачак, һәч инде 
яшьлек үтте дип исәплә Ә егерме яшь — ул картлык инде Картлар яшьләрне 
беркайчан аңламый, чөнки аларга бүгенге рәхәтләр зләкчәгән Атар - -отстой-
Белмиләр, ә тыгылалар, өйрәтәләр Ания шулай УЙЛЫЙ ҺӘМ НИ УНЛЫ И — ш\ны 
ӘЙТВ БерНИНДи киртәгә сыймаслык дорфалыгын, рәхичсезлеген галет туры 
сүзле булам дип аклый 

Анияне анлап була. анын шундый кытыршы, энәле чагы. бер-ике ел сабыр 
итеп, ИПЛӘП кенә тәртәгә кертә алсалар, бәлки, басылыр 

Өченчесе — Марс. Ул беркайчан мөстәкыйль б>лчалы ,з өстене бернинди 
йөк. бурыч алмады, әзергә бәзер булып яшәде Ләкин үзенә чәй да кип 
•зчалмаган бу ир хатын-кызлар белән шаярырга ярата иле Дамира вафа • 
анын HI шан язып китүе, гелөсө кем белән бәйләнүе бар Ул ч.и ЫН II 6) Йортка 
ниндидер чәчбикә хуҗа булачак һәм балаларга урын калмаячак 

Шуна күрә. озакка сузмый. Марсны әйбәт, ышанычлы кулга тапшырыр! a 
КИРӘК Ул бар да кебек. Марс хатын-кы! к\ *е гешмвслек гүгел, киресенчә 
назлы ятларны бер карашы белән кол итүчеләрдән Сәрияга ошарга шеш 
Сәрия үзе дә бик килешле ыспай хатын, тәртипле Ире \ [ТӨННӘН СОН, ) iu бе ЮН 
матур гына яшәп яталар Икесе дә тырыш б) i шклы гормыш шры китеш ^ \ 
кибетләре бар Бер очрашуда, улыч өйләне*, аш-алгыэыы ничек вшармвн берәр 
яхшы иптәш табасы иде. дип Кларага серен ачкан иде Таныштырырга да бу 
ИКвүне катнаштырырга кирәк Дамира үз теле белән әйтте -Апа. Марсны узен 
урнаштырырсың; инде. теләсә кемгә юлыкмасын Мин енна шпанам», — диде. 

Марс әле яшь. ялгыз яши алмас Балаларга i.i чатын КЫ< гербкае* к\ i 
ки i.iK кир.ж • ) Слриятопле, белемле кеше. Клара бе и ит бирле шруханеде 
1ШЛИ Анын белән Камил авырын ятканда танышканнар HOB ЯзЫЫЯКЯарЫ 
урта! булып чыкты. Сәриянең ире вә, жялек кебек катынын гол калдырып 
гормыигган иргә китеп барин Сәрия \ гын я и ы (ы үстерә Бак пестә волям 
inpvp x.iii.iii Марска iип булырлык яр 

Клара шулай уйлады Ул ике гаиләне кайгыр!.i гарта алмаячак Быел икс 
йорт арасында Йөреп нык талчыкты, йончыды Үзе турында (ауйлыя 
бера < vi i ясыярга, ял игәргә кирәк 

Сенлесе кебек китеш, бай тормышта яшәмәс.» ю Клара Дамирелан 
бәхетлерәк булып чыкты Чөнки ыеяә диген з i үстерде Р бернинди 
борчу китермәде Әйбәт укыды иястаггу! гәмамлады яхшы шзкә уртшты 
күрше кыш белән кешеләр сокланып көнләшерлек гам ю • ••. 
шөкер итеп яшәделәр Камиле лә кин холыклы яхшы күн 
КөШНфв ВПаНЫ > | ВНИСедӘИ ЯКЫН күрде У I 'i.ivta i рманаЛ Ш ы йортны сатып 
Мггүбөга күчкәннәр иде 

Ки юшеп матур гомер ктгелвр Дамира си\ кына • иркен 
рәхәт гвнеп ч, i иркендә яшәрсен, аяп \ ипренә алып кит» Ләкмя яти i 
вой ин п сагына, кайтам лия бел 

лшырыим мин инк сезне вт) пошар арпа әни?Н ы китми'' 
тип үпкәли иле Дамира — Безнен йортта ла бетен унял tan 



чыгып йөрисе түгел Берүзенә кыр кетле бүлмә, беркем комачауламый. Ни 
тели. ш\ны эшли, муллык җитәрлек, 

- Безнен белән яшәргә ияләнгән инде ул. ничә ел бергә бит, — диген була 
(Стара 

Ләкин үзе бик яхшы белә: Дамиранын бай. купшы йортында җан тынычлыгы 
җитми, күнел рәхәтлеге житми. Төпчек кызыннан кайтып керүгә, әнисе андагы 
шау-шудан зарланып, шул тынгысыз тормышта яшәүче Длчираны кызганып 
сөйли иде 

Салкын йорт иде бу Дамира исән вакытта да салкын иде. Монда кунаклар 
еш килде, шашлыклар кыздырып, ашап-эчеп, мунчалар кереп, куна-төнә 
яталар иде Клара бу хәлләргә бик гажәпләнеп, атна саен бәйрәм оештыруларны 
өнәмичә, сеңдесен ачулана да иде. Йортына чит кешеләр ияләштерү кайчакп 
бәла булып кайта, дип кисәткән чаклары булды. Кирәкле кешеләр бит, бергә 
эшлисе, диер иде Дамира. һәм аяк табаннары янганчы кеше көйләп чабар 
иде. Менә шул әрсез кунаклар аркасында үз балаларына, иренә игътибар аз 
эләкте дә инде Һәм алар әкрен генә кайсы каи якка авышып, үзләренең серле 
тормышлары белән яши башладылар. Марс эшенә китеп югалса, Илдар белән 
Ания адашкан жаннар сыман әллә нинди шикле юлларда, лабиринтта буталып 
йөриләр Ләкин икесенен лә юлы яхшыга илтә торган түгел. Әгәр туктатучы, 
кулларыннан тотып дөрес юлга чыгаручы булмаса. ахыр <\\\\с упкынга барын 
чыгачаклар -

Боларны бер учка җыеп торырга Сөриянен коче җитсә ярый ла. 

— Мина башка кеше кирәкми. — диде Марс. — Дамиранын үлгәненә ай 
да юк, син инде мина шундый тәкъдим ясыйсын Аннары, теләсәм, мин үзем 
дә хатын таба алам Ләкин теләмим Беләсенме, ни очен? Чонки мица башка 
кеше кирәкми! 

— Ялгызын балаларны карый алырсыңмы'' Аларга бит хәзер күз-колак булу 
кирәк. Икегез дә эш дип чабып, җаныгызны дәүләткә сатып, Илдарны куллап 
ычкындырдыгыз Хәзер менә Ания кайдадыр буталып иори Юк. Марс, бу 
кадәр йортны ялгыз ир-ат тарта алмый, тәртипле, ышанычлы бер хатын-кыз 
кирәк. 

— Андый хатын-кыз бар. Ерактан эзләп иорисе түгел. 
— Шулаймыни'' Алайса, таныштыр. Мин шат кына булырмын 
Марс елмаеп куйды 
— Танышыгыз Көзгегә генә карыйсы. 
Клара, анын сүзләренә буйсынып, ялт игеп көзгегә борылып карады. Анда 

бернинди сурәт күрмәде. Көмеш күлдән чегән хатынына охшаган кара дулкын 
чәчле, күмер күзле Клара гына карап тора иде... 

— Әйе. син, — диде Марс бу көтелмәгән сүзләрдән үтә дә гажәпләнеп, 
каушап калган хатынга Әлеге фикер ир башына яна гына килмәгәнгә охшый, 
чөнки анын дөреслегенә бик ышанып, кистереп әйтә 

— Курыкма, мин сина бергә йоклыйк димим. Анысы очен хатын-кыз 
табылыр. Ләкин шунда, шушы йортта бер гаилә булып яшәргә тәкъдим итәм. 
Синнән дә кулай кеше булмаячак. Клара Балаларны беләсен, алар сине хормәт 
итә Син дә ялгыз, мин дә ялгыз, моңын бер гаебен дә күрмим Әби дә, син дә 
мина бик якын. Сез акыллы, ышанычлы кешеләр Баҗайны ничек тәрбияләп 
озатканынны беләм, ир җанлы, тугры хатын син. Мина синең кебек иптәш 
кирәк. Киңәш-табыш итәргә, тормыш алып барырга Янымда булсагыз, җаным 
тыныч булыр Чынлап әйтәм. Клара, минем сезне җибәрәсем килми. 

to 



СОҢГЫ СОРАУ 

Клара бу сүзләрне сеңдерергә лә, авыз ачып бер кәлимә сүз әйтергә 
өлгермәде, бүлмәгә Ания атылып килеп керде: 

— Юк. мәңге юк!!! Мин Клара апаны яратмыйм, аның белән яшәргә теләмим 
Китегез беэиен йорттан И вообще башка монда килеп күренеп тә иорчәгез 
Әни юк. сез мина беркем түгел' Я вас ненави-

Үгетли торгач. Марс Сәрия белән очрашырга ризалашты 
Клара мул итеп табын корган иде. кунакларын кара-каршы утыртты, үзе 

зал белән кухня арасында йөгереп йөрде Бер-берсен тәүге тапкыр күргән ир 
белән хатын сынашып карый-карый. әнгәмә коргандай иттеләр Ш а м и л гомер 
кичеп, үз парларын югалткан, йөрәкләрен өшеткән бу кешеләр бик сак иде 

Күнелләренлә ни кайнавын тышка чыгармадылар, хисләрен СЖЗДСрмрдС ИМ) 
Гадәти кунаклар кебек сабыр гына сөйләшеп утырдылар Ике кешенен 
Кушылып, гаилә коруы никадәр җаваплы эш икәнен егерме яшьлек егет-
кызлар гына белми Яшь чак — тиле чак дип кызу кан белән юл i1 

куялар Кырыктан у паннарны тиз генә кавыштырам диме Марс Сәрияне озата 
киткәч. Клара ни булыр дип баш ватмады Аллага гапшырган ипле > төре \.< i 

итсеннәр диде дә табын җыярга кереште ( ө р и я н е н үзен ш\ тай тыйнак, сабыр 
ю iy 1,1 ана ошады Марс — чибәр ир к ы посмаслык түгел Белә Клара Лл мир i 
аз күрмәде: дус хатыннары, оялып та гормыйчв Матч- алдында чыт 1ыклаиалар 

бераз салып куйгач, оятны бөтенләй онытып, иргә килеп ябышырга вггыны 

алдында кочып-үбәргә д ә күп сорамыйлар иле Ә Сәрия Марска бик ышанып 
бетми бугай, шуңа әлләни ачылып та китмәде, кая анда күз уйнат] 

Марс ике сәгатьтән СОН 11.1 на кашчы Ич ten.ы еЛМ8Ю И К 

Клараны» соравын а көтмичә 

— Килештек бугай ди № 

— Мин куркам Клара гын ип әйтәм куркам 

Сәриянен карашында аптыра) икелән> чагыла 
Кий,и кеНӨ Ш) iач ТОРМЫШЫҢНЫ \, 1ГӨр1 имеш Ш) I яшьтә 

Клара [өшмәде Ул аны бик яхшы андый иде 

— Шулай да гәвөккәлләргө кирәктер инде Ялгыз картлыкнын 

шатлыгы, яме булмас әйеме Клара' 
— Марс сине ошаткан 
— Мин ДӘ iHi.i ОШ HI ым ГЫНЫЧ, ипле кеше Ул ГЫНа б) 1СД ИКЯ 

би! lai 1.1 икө, бар Кечкенә балалар белей пичек га уртак ге 

5j ц Ш Ь Т в Мин беләм үсмерләр рәхимсез кыргый 6j ш елардай ни көтәргә 

Ое [мисен ( т е п горам сен юннен балалары мин килгенгә К) i чапмаячак 
шәлөрен гырпайтачак Белмим, сабырлыгым җитәрме 

(. өрия баш чайкал, мокс) е waen куйды 

k laps аны юаткан iafl итте 

^ л а р н ы н ү з тормышы Беркем и> с и н н ә н ана мәхәббәте көтми Әни бер 

генә б) a Mi . ыргысыэ Ин мөһиме икегез килешкәнсез 

— Син мина нрдөм итөрсен "in lam шмассын? 
— Куллап ки 1ГӨНЧӘ 
- К л а р а синаүтенечем беренчекв! i ю ш бераз нялашх те 

б, т е н ч н ы б) к а н п u СИН 1кы i Ш чанам иа i i ириы ЯХШЫ бС ЮСШ Минем 

өчен яп жир ч| оя 6HI 
Ш 
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— Тырышырмын. Сәрия Мин баралмасам, әни анла торыр 
— Сезнен ярләчгә өметләнеп. Аллага тапшырам инде. алайса Язмаган эш 

булмас әле Туганнар булып, аралашып яшик. Клара Никахны монла. үзебездә 
укытасым килә Каршы булмассыз бит? 

— Юк. әлбәттә Ихтыярын. — диде Клара. 
Сәрия китте 
Клара анын артыннан кызганып карап калды. 
Ул яхшы аңлый иде: бу хатынны, тыныч тормышыннан йолкып алып. ут 

эченә, күкрәге белән ялкын капларга озата... 
Ахыры хәерле булсын. 

Ял көне Клараның туган көне иде. Табын корып, дусларын җыйды. 
Бу калада аның утыз елдан артык гомере үтте. һәм шул утыз ел эчендә 

ул бары өч ышанычлы дус тапты. Тапты һәм шуннан артыгын эзләмәде, 
кирәксенмәде Дуслар күп булмый Якынаерга теләүчеләрне үзеннән оста гына 
читләштерә белде. Мөнәсәбәтләре танышлыктан узмаганнарны тормышына 
якын китермәде. Сак, йомык, кырыс кеше иде Клара Ләкин чын дуслыкны 
анлыи-бәяли һәм кадерли белүче зат иде. Шул өч бөртек дусты очен ялкынга 
ташланырга әзер булып яшәде. Утлар-сулар кичкән, сыналган, ныгыган эчкерсез 
дуслык иде бу. Бергә үткән еллар эчендә уртак җырлары шактый җыелган бу 
бердәм квартетка читләр түгел, җил дә керерлек түгел иде. 

Туган көненә лә һәрвакыттагыча өч кунак килде. 
Клара төче сүзләрне өнәми иде. Йөзенә карап мактаганны беркайчан 

яратмады Янына куштаннарны ияләштермәде, туры сүзле кешеләрне хөрмәт 
итте. Дуслары моны яхшы белә. Шуңа күрә тыйнак кына тост-теләкләр әйтелде 
дә, мәҗлеснең калган өлеше яңалыклар бүлешеп, фикер алышып, күрешми 
торган арада җыелган серләрне уртаклашып үтте. 

— Мин сенлемнең ирен өйләндердем, — диде Клара. — Үзем белгән бер 
хатын белән таныштырдым. «Алтынчәч» кибете хуҗасы Сәрия Шакировна 
Бәлки, сезгә дә таныштыр Киләсе атнада никахлары була. 

Дуслар берара тын калды Клара сенлесенең соңгы елда авыр чир белән 
көрәшеп, интегеп ятуларын, күптән түгел мәңгелеккә китеп баруын, сарай кебек 
мәһабәт йортта моңарчы хатыны ышыгында иркәләнеп яшәүче ир, наркоман 
малай һәм дөньяда үзенә урын табалмыйча бәргәләнеп йөрүче авыр холыклы 
үсмер кыз калганын да беләләр иле Яңалыкны күңелләренә сеңдергәннән сон, 
дуслар арасында җитди сөйләшү булып алды. 

— Шулай тизме? — дип сорады Асия 
— Тиз түгел, Дачира киткәнгә ике ай узды. 
— Ир-атлар озак ялгыз тора алмый шул, — диде Илсөяр. 
Ә Гөлгенә кистереп әйтте: 
— Ояга чит кешене кертү кирәкме икән, Клара? Миңа калса, син 

ялгышкансың! 
— Нишләргә соң1 Марс беркайчан да кайгыртучан, яхшы әти була алмады 

Балаларга күз-колак кирәк. 
— Ул хатынга кеше баласы тансыкмы9 Балалар аны кабул итәрме? 
— һәрхәлдә өйлә хатын-кыз булачак. 
— Клара, нигә кирәк булды сезгә ул Сәрия9! Әзер байлыкка хуҗа булырга 

теләүчеләр табылыр ул. Син ялгыз, ул ялгыз, сезгә Марс белән кушыласы ла 
торасы Монын бер гаебе юк Ни бары бергә, бер ояда булыр иде. Балалар өчен 
дә синнән кулай кеше табылмас 
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— Дөрес фикер. — дип Голгенәне хуплады Асия — Ашыккансын син. 
Клара. 

— Юк. кыстар Сезнен белән килешмим Ире белен яшәсәм, Дачиранын 
рухы рәнжер. чинеч Кач ил дә риза-бәхи.т булмас Килешә торган МИ гүли 
Сәрия гертипде хатын, барысы ла әйбәт булырга тиеш 

— Мин Сәрияне бервЭ беләм Ьер ун еллар злек больницада бер) 
илек Анла үзегез беләсез, хәл белүче өзелчи. күчтәнәч ташып кына Top.Li.ip Ни 
барын уртага салып сыйлана илек Ә СарИЯ беркайчан бетен янга утырмалы. 
ялгызы гына ашый беркем белая берни бүлешми иле Ә i в \ к ип tail сараи 
әллә кеше ризыгыннан шикләндеме тупла Гел аерым чигь. Парда Сәер хатын 
Ышанырга ашыкма эте. — дип кисәтте И юаяр 

— Һәркемнең бер сәер ЯТЫ була инле. кеше кешегә охшамый Ярый. хәер к 
булсын Хә1ер артка юл юк. Таныштылар, бер-берсен ошатты яцэ т l башлары 
бар Мин алар тормышына кысылмаячакмын - лип Клара б\ Гемап нокта 
ку ИЛЫ 

Кәшифә апа. ДаМИранЫ СОҢГЫ юлга озатканнан сон шяве ЯНЫН 
калды Марс та. Клара ла щ ми гелвдалвр Герчә вбегайте ионда бик авыр 
иле Ута дә авыр I нзинен ханы елый иле Бу олы йортны и һәр почма! ы инан 
ул Дамирасын эзләде Менә-ченә г>о п,и ч..ч мреи i\ 1 [ырыл кояштай балкып, 
кызы килеп керер ГӨСЛе иде Мәңгелеккә КИТКВН кешене башка беркайчан 
кайтмасын белә горып, өзгәләнеп сагын) коточкыч авыр газап Күземә 
чалынмасын, югалту хәсрәтен һаман ^л^-м иска гвшереп тормасын ип Кәшифә 
кы 1ЫНЫН киемнәрен пакетка гутырып. чормага чк менгереп куйды ( ») сал шап 
иакып.шлдиа кебек күн гүгел иде алар Чин ки авырып яткан шукДамир 
портык киемнәрен нп [ы әйберләрен Кларага гялшырды Кәер исән чагында 
да яна күлмәкләрен бер ике геНӨ кия лә iviannapia кус ИШЫНЯ iap.ua НДС 
Мул ППӨДе КЫЗЫ, Иркен КИТСШ ГОрМЫШП ЯШа К \pniK Вйбер алма КЫЗЫМ, 
алар өчен җавап бирәсе бар шянд* Кәшифе «Зур кеше top арасын i 
кирәк шул 1 башка Up ВН калышып 6) |мыи Ьер т к киемне к,п к.и КИМ 
беэда [өрөжә саналмый* щл аклана иде Дамиря Кайчактаб) \\\л\ шулы, 
тынгысыз тормышыннан \ и ю гуеп урман пене китеп яшисем ки i 
б) IMblfl койрык бөЙЛӨНГӨН mil «р ШНГаЛаЛ Щ 1ЛВ иле \рыи иде иман J 1 
Гик сиздерми иде оиеннан гормь -ишан канәгать сыман гел елмаеп Йөри 
иле Әмма е iMainaii.ia да к\ ЩӘрС СаГЫШ 1Ы DOCK иде 

Кәшифә .иш чәсрәпән оч,мән ie норә!е әрнеп кы п.ш М1ГЫНДЫ КвНЫНа 
урын галмады йокысызлыктан интекте влызыннан ризык үл 
ң ше л шаһы мп сабыр 1ык сорал авыр уйлар иш арын) вчеи 
тормады >ш анын өчен кмн иде Хезмәтчеләр тотмаган iyp йортта шөкер, 
ни җитәрлек Ю |фө апа Koi рне санады гөннәрне санады б> норман 

к и ң ми че i 1ӨреН коне СОНГЫ КШНЫЧЫ КларӘСЫ янына кашып каршына 
утырып Ла ми [м гурындя сөйл все кунелен бушатасы киле и н 1>\ ка юр 
ашар кайп -I ялгызын ничек күтермак кирак?! 

к) б) йор] га аны ан tap вИ кәсреп к азныи юатырдай кеше юк и и 
Бу nopi коточкыч ся асын и и 
Кәшифе ana гаҗәпләнеп киявен оныкларын күзәтте ^ларнынйөа 

күзләрендә сатышны» әсәр* ia булмавына рөнжвдв Цамира гурындя авыз 
•чын сүз э т к ә н юксынып искә алучы кеше юк монда Гүя ул булма • 
йорл хуҗалары йоклый торалар юына я п килеп утыр 
гиз каба 1анып ними tap, динары оч<.\< ач якка чыгып Йөгерә каткач ки ы 

http://Top.Li.ip
http://iap.ua
file:///pniK
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дәшми, сөйләшми генә ашыйлар ла үз бүлмәләренә кереп бикләнәләр... «Хәлен 
ничек, әби'" — лип сораучы юк. 

Әби алар өчен гүя урамнан кергән хезмәтче генә. Ярый, кия\ ашагач рәхмәт 
әйтә 8 тегеләрдән бер сүз тартып алалмыисын. 

Кәшифә кызын элек тә ачулана иде: 
— Балаларынны эшкә өйрәт, гомер буе артларыннан жыеп йөри алмассың. 
Тик Дамира аның белән килешмәде. 
— И әни, юкка борчылма әле. Вакыты җиткәч өйрәнерләр Хәзерлән үк 

эшкә җигелчәсәләр дә ярый 
Менә. җигелмиләр Армарыннан әбиләре җыештырып йөри... 

Ләкин анысы ярты бәла. Саулыгын булганда, эш шатлык кына ла ул. 
Кәшифә апага тагы да зур, тагы да җаваплы эш йөкләнгән иде. Инде ничә 

көн бурыч булып өстендә тора. Әмма ул ана берничек тә тотына алмады. 
Күңеленнән әйтер сүзләрен кат-кат барлады, ләкин тәвәккәлләргә әллә ни 
комачаулый иде. Әллә ни түгел, куркаклык бу, кыюсызлык һәм үз күңелендәге 
каршылык Бу эшнең кирәклеген, мөһимлеген бар күңеле белән аңласа да, 
эчендәге икенче берәү моңа теше-тырнагы белән каршы иде. Менә шул көрәш 
иртән дә, кичтән дә тынмады. Кичтән, ярый мин моны иртәгә башкарырмын 
дип ниятләп ята да тагы икеләнеп кала, ниятеннән кире чигенә. Иртәнге ният 
кичкә күчә. Бер йомарлам бурыч көннән көнгә тәгәри тора, әмма сүтелми... 

һай авыр бурыч йөкләделәр аңа! 
— Синнән башка тагы кем^1 — диделәр. — Син ин олы кеше, синең сүз 

үтә — диделәр. 
Һай, балалар 
Дамиракаем, бәгырь җимешем, ник шулай иртә киттең, балам? Ник хәсрәт 

утларына салдың безне'.' Сиксән яшьлек әниең җир өстендә йөри, ә син гүрдә 
ятасын. Гадел хәлмени бу?! 

Үз балаңны соңгы юлга озатудан да олырак газап юктыр бу дөньяда... 
Күргәннәргә Ходай сабырлык бирсен, күрмәгәннәргә күрергә язмасын! Шулай 
дип үз-үзе белән сөйләшеп йөри Кәшифә 

Ә Клара инде ничәнче кат шалтырата 
— Әйттеңме, әни? Сөйләштеңме'' 
— Юк. . — дип җавап бирә Кәшифә апа гаепле тавыш белән. — Юк шул 

әле... 
— Әни, сузма инде. Барыбер бер әйтәсе Яшереп эшләнә торган эш түгел 
Марс та бер кичтә әйтеп куйды: 
— Әби, сүзенне әйт инде, сузмыйк. 

Марска еш шалтыраталар. 
Кәшифә апаны саңгырау дип уйлаучылар нык ялгыша. Ул кычкырып 

сөйләшкәнне генә ишетми. Ә пышылдашкан тавышлар ана ап-ачык булып 
килеп ирешә. 

Ә Марс гел пышылдап сөйләшә. Хәзер шундый заман: дөнья ялгыз хатын 
белән тулы Барысының ла бәхетле буласы, көчле ингә, кайгыртучан иргә 
ышыкланып, назланып яшисе килә 

Марсның кылын тартып караучылар шактый бугай. Чөнки исемнәр төрле. 
Кәшифә апа колагына әле Сөммия, әле Гөлия исемнәре килеп ирешә. Таныш 
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исемнәр Кайчандыр шушы өйлә. Дамира янында кунак булып яткан чытлык 
каганнар Балки, кызы исән ч а к п ук кияү белән шаяра торган булганнардыр 
Марс гик iopy4i.Liapi.in түгел хатын-кыз игътибарын ярата 

Ләкин К ә ш и ф ә апа шуны ла сиэа бу арада кияү тынып-басылып к и п ы 
ЧӨНКИ ана күне i ачар, шаярыр өчен түгел, барча бор юне итәк 
астына яшереп, үзен имнәренә утыртып, тормышын тартучы көчле чатын кирәк 
Клараны» юк бар кешене акьлны шмавен бе \->. менә шул ышанычны ю 
курка Һем шалтыратучы чәчбиләр белән, бернинди өметкә урын калдырмый, 
коры гына сөйләшә Шулай ла тегеяарөметләрен ө ш и . шалтыраталар 

Рәхмәт, өйгә килен йөдәтүче юк. 
Хәл белергә килүче лә юк 

( а р а н кетле йорт, кайчандыр герләп торган кинкүне.пе вор 
бушап калды, хәзер монда да кабер тын 

Йө Ходаем уэеке гаппшрдыы п и е Кәшифә 
Башка чара юк Хәерле ният хәерле гамәл булсын 
Клара иртән гагы шалтыратты: 

— Әни. сузма!!! Бүген ук сөй юш 

Марс га я н ә ш ә басып гора иле чөнки Клара аувәл анык i 
сүзнен ни гурыда барганын бет.. 

— Минем янда гүге i Мин KIKI.I СПИ I ерсеэ гип чыгып китте 

Хәер анын б) сүзләрне беренче гапкыр әйтүе ri п исенә 
төшерүе генә С и к с ә н яшьлек карчыкның кәтеренө ышанып бетмәведер 
Кәшифөнен хәтере \ллага шөкер дә анысы кайгы борч) tap 
бик.MI йөрәгенен генә өч гиенлек гә ышанычы юк Чак кына гулкынланды 

иел КүкрӨККӘ СЫЙМЫЙ [> 11.111 ку Iларына КӘ1 ie КаЛТЫрВТа бш 
Шулап ia ул бүген тәвәккәлләргә булды Күпм) 

Oyi.ni иңнәр юк к iapa еракта 8 Марстан б) м ы й j 1 гомергә житди сөйлә! 
жаиан.и.1 лпл,.р пи КЛЧИ.1 > ie\i гүшөгендәяткан хатыны янына кереп кулыннан 
ними юата ta итмады Кызганам алдында елаудан куркам имеш 

Чирдән үлемнән коты оча Марснын анын ^ 1ен • 1ә кәнн 
ки |өсен бе [Ә [өкинкеше үлеменә каты исы ки гми йөрәген саклый 11 
бер ярдәм и чи Li 'I б) [маганга Дамираны карау больница tap 
К iapa өстен ите ia инде 

Кияве] шры күп Кәшифөнен әмма түзә юшмн Гап 
боЗЫЛЫ! ЯШӘүнеН име юк сабыр ИТӘрГа кала 

К Ифв \НИЯ б( 1ӨН II I 1 ipm.ni кап la HI п н.Чл (Әрен бе 1МЛ ! 
ке аш вакытын 

ӘНИ 1Өре ИСӘН чак ia ГӨН уртасы * катмыйлар 

К ә ш и ф ә ie i ә й п п кисәтеп гора 
Мине борчымал 11 вакытында кайтыгы u Ю г ы й с ә i Миннән 

башка ниш i-'i'. 
Белә j i оныкларынын аны кибәрөсе килми Оныклары 

. [әкюн 6j мех' в и н һәр с\ к и е 
^ генечена [әшми ген i буй< юналар 

Кичке аппа 6,Lia up I абиССНӘ 

әйтеп Kin.» 

http://iopy4i.Liapi.in
http://Oyi.ni
http://ipm.ni


Р Ә М З И Я Г А Б Д Е Л Х А К О В А 

— Әбекәй, борчылма, мин унда өйдә булам. 
Сүзендә тора. сәгать нәкъ унны сукканда, тышкы ишек ачыла. Илдарның 

адымнары ишетелә 
Дамира исән чакта аны милиция белән эзләтәләр иде... 
Бу балалар әйтерсен лә Дамиранын ботен тынычлыгын алыр очен туган 

затлар иде. 
Дамира зур-зур кешеләр алдында дәрәжәле иде. дус-әшнәләре бихисап 

Юбилеен бөтен районны гөрләтеп үткәрделәр, купшы-купшы котлаулар гәзит 
битләренә сыймады. Өйгә олау-олау бүләк ташыдылар. Ул чакта Кәшифә: 
«Их. әтисе, күрмәдең кызыбызның нинди олы кеше булганын». — дип күңеле 
тулудан йомшарып та алган иде. 

Бик күп кешеләргә ярып белде Дамира. әмма үз балалары күңеленә юл таба 
алмады... 

Сәрия 

— Балалар, сезгә сүзем бар. кузгалмый торыгыз әле... 
Кичке аштан сон шулай диде Кәшифә. Марс ул көнне эшендә махсус 

озаграк тоткарланды. 
Ания тынгысыз карашын әбисенә төбәде: 
— Әби, әллә китәсең? Зинһар, китмә!!! Китмә, әбием! 
— Юк, кызым, әле генә китмим... 
— Беркайчан да китмә, әбием, бездә генә яшә. Гел-гел безнең янда бул. 

Минем сине беркая җибәрәсем килми! 
Аниянен карашында куркулы ялвару иде 
— И балам... Гел-гел сезнең белән яши алмам шул. Карт бит инде мин... 
Ания дәшмәде, аңлыйм, дигән сыман олыларча авыр гына уфтанып куйды. 
Сонгы ике елда Дамиранын бар тынычлыгын урлаган бу үзсүзле тискәре 

оны] iii Кәшифәгә бик кызганыч булып китте Ул кыз янына килде, аркасыннан 
назлап сөйде. Ания. шуны гына көткәндәй, аңа сыенды, әбисен кочып алды, 
кечкенә вакытындагы сыман бик ихлас итеп: 

— Әбием, мин сине яратам. — диде 
Күзләрендә яшь иде. 
Анияне кочаклаган килеш, Кәшифә апа Илдарга төбәлде: 
— Әтиегез өиләнмәкче була, балалар. Үтенечем шул: каршы килмәгез. Йортка 

хатын-кыз кирәк. Хатын-кызсыз йорт тарала. 
Алия куырылып-сискәнеп китте. Моны хәтта Кәшифә апа да тойды, 

куенында гүя салкыннан калтыранган каз бәбкәсе иде. 
Ә Илдар битараф һәм тыныч иде. Керфеге дә селкенмәде. Бу хәбәр ана 

бөтенләй кагылмагандай, халәтен сүзләре белән дә раслап куйды: 
— Мне без разницы. 
Егерме яшьлек егетнең үз тормышы, ул инде шактый нәрсәне белә 

Өйләнмәгән очракта да әтисенең хатын-кызсыз тора алмавын аңлый. Теләсә 
кайда буталып йөргәнче, әйдә, өйләнсен. Илдар бу йортта барыбер озак 
тоткарланмаячак. 

Ә Аниянен йөзенә курку кунды. Борчулы карашын әбисенә күтәреп 
өметләнеп сорады: 

— Әби. син китмисеңдер бит9 Син бездә каласыңдыр? 
Кәшифә апа очен бу коточкыч авыр сорау иде. 
Оныкларын өзелеп яратса да, аның бу йортта каласы килми. 
Шулай да алдады: 



СОҢГЫ COM» 

— Калырмын, КЫШЫ, мин сезнен янда калырмын 

Өйдә ШЛЗИЛӨ купмасын, ниятләгән эшләр тыныч кына чәл ителсен очен 
бу ялган кирәк иле. 

Иә Аллам, аптыраганнан алдашкан-ялгышкан бәнләнне гаф\ кыл 

Никах мәҗлесенә алар Марс белән икәү генә киттеләр Марснын берләнбер 
кыз туганы барудан баш тартты Ә Кәшифә, жаны тартмас* да, матур кү лмәген 
киеп. ак яулыгын бөркәнеп, кияве белән юлга чыкты Чөнки Клара телефоннан 
кистереп әйтте: «Әни. син киләсен' Без никахта катнашырга тиеш!* Менә 
шулай, кызы белән икәүләп кияүне өйләндереп йөриләр, хәерлегә булсын 
Бер дә күнелле хәл түгел, бу мәждеснен һичбер шап и л и юк 

И И И . Күрәчәк диген Кызын-балакаен кияүгә бирынд.) шундый ЯЗМЫШ 
турында уйлаган илемени ул'" Туйларында һәр кунак «Тигез гомер итегез!» 
- лип теләде ләса Йөрәктән чыккан ул изге теләкләр ия иренә барып 
ЖИТМИЧӨ, бушлыкка гына оча МИКӘННИ? Газа нык бала иде б и Дамира салкын 
ТИЮНең, баш авыртунын ни икәнен белми иле Каян гына килеп 0ННПС б) 
зәхмәт елла күч тилеме икән'' Әллә бозым-фәләнгә эләктеме? Өжал [игенен 
жилвк кебек хатынны бозлы кочагына суырып л.]лы л,\ исәннәрне кәервтка 
күмеп, КВранГЫЛЫККЯ алии кипе КЫЗЫ гүрдә ята. сиксән яшьлек анасы (сия, 
өйләндереп йөри. Рәнҗемә, кызым, әниемне язмыш Йөрта шулай I 
ХакЫ ДИЛ ЙОрТ тузмасын лип иреннең никахына пара менв 

КОШИфө аланын йөрәге чәнчеп куйлы Б\ арала бик борчый .. 1С \ l к>кр..к 
белән аркасын үтәли бораулый »чтән үтм.*с пычак бе wn кыра юрмыни Карчык 
кесәсеннән валидол алып капты Сулышы жинеләеп КНТКӘЯ юй 8) i iu наши 
йорәк әрнүе басылмады 

Киявснен хатыны белән танышканда ул \ юн бик киеренке тотты Бу шчак 
ки ген беренче карашка ягымлы, ипле күренә иле Ләкин КвШЯфө Н 
сизмичә аннан гаеп-ж.итешсезлекләр или башлады Дамира урынын аласы 
катын амин кызыннан һич тә өстен булырга тиеш түгел! Әмма Марс кил, 
( ариядән күзен алмын Аңын карашында кадерлесен югалт) сагышы гүгел 
яна бәхетенә ашкыну тантана итә 

Сәрия кунак каршылау. пИЗын кор) мәшәкатьләре белән мәшгт. 
карчыкның үзен сынап гнкшереп утыруын сизмәде к ране гүр* 
Сакаллы киң күкрәкле MV i ia и ни на \ aupriu lap I абын м\ i ри 1ЫКЛа| 
иде Тик бавырсак кына пычак белән ю каерыл a mac п а итеп к имри пан 
Bj ЕЫЛ чыкты Әгәр никахлашучылар яшь егет-кыз булса мәхәббәт юре кеч и 
бер 'берсеннән аерып атмады түгел, ник ябышканнар inn ониртырлар иде 

Ләкин бүгенге сабынла ан лып с\ i мр \puncu i ки leniMii 

Мәҗлес матур гына үтте Кяа, килен ятыннан килүче ryi 
берсе белән таныпмы Ламираии искә атучы б) 1ыады Анык булганын Марс 
тормышимла моңарчы гурурын алып горганын һәркайсы бе ко ю яра яңартыл 

Исемен ӘЙТӘрга Ki.ienei.iH ]ы 
Кайтырга кичке ятста гына кузгалды шр Кунак прны озатып габын җыеп 

шактый вакыт үтте Сәрия алии китәсе әйбер гер гермәгән б) >ыл 
ч 1,1 кi iu Кәшифә апа никтер гым ысы i и к кач пар атыккан к а е н а т а м сыман 
өледөн әле гөрөзөга к> i са i ш кя п и р а т а м к\ 11 юын I урын габа 1маган tall 
әле кәнәфи инк.ка.м! ала ч мәгән әле ияген сыпыр 

Ниһаять кыенын бетеп юлга кузгалдылар Марс янына l 
к iapa бе ген Кәшифә арт га 

чйтүбөне j 1ып ярты юлны уткәч карчык кинәт кенә 

file:///puncu
http://Ki.ienei.iH


— Юл унае Урманайга кагылып чыгыйк әле, — дип куйды. — Бабагызга 

әйтер с\ кн бар 
Клара каршы төште 
— Кирәкмәстер, әни Башка вакытта. Болаи ла соңга калдык. 
— Башка вакыт кайчан була9 Теләгемне үтәсәгез иде лә... 
— Ярый. ерак юл түгел, кагылып чьи ыйк Бабайның да ризалыгын алыйк, 

— .иш китеште Марс. 
Урманаига җиткәндә, әби. йокымсырап китеп, башын кырын салган иде. 

Клара, анын беләгенә сак кына кагылып 
— Әни, килеп җиттек. — диде 
Тик Кәшифә апа күзен ачмады... 

Ы> п.ницага кереп ятуы турында Клара беркемгә хәбәр итмәде. Жан дусларына 
да, улына да әйтеп тормады. Ана тынычлык кирәк иде. Беркем белән сөйләшми 
аралашмый, коннәр буе йөзен стенага борып ятты да ятгы. Жан жил әсиренә 
эләккән ялкын теледәй бәргәләнде, ярсыган дулкыннар кочагындагы чәчкә сыман 
кыйнал 1ы. өзгәләнде, елады. Ул җанны тынычландырырлык дару юк бу дөньяда. 
Төрле уко лар кадый торгач, тән авыруы чигенде, әмма җан сызлана, әрни н \fi 

Дамиранып үлеме Клара очен 6\ к;и.ф . т и р бул малы Чонки Ла мира п и к 
кипе, өметләр тамчылап кимеде Хушлашуга әкренләп әзерләнделәр, ахыр чиге, 
бу хәсрәтнең котылгысыз булуын анлаи, югалтуга күнделәр дә. Ул көтелгән үлем 
иле Хәтта, сенлесе түзәлмәслек а вы рту-газаплардан ынгырашып, бәргәләнеп 
ятканда, кызганып, озак интекмәсә ярар иде. дип теләгән чаклары да булды 
Сенлесен озатканда, Клара ялгыз түгел, анын янында әнисе бар иде Әнисенең 
үзе өчен нинди зур таяныч булганын аны югалткач кына аңлады Клара Анын 
шулай кинәт китеп баруы йөрәгенә бәрде, бу хәсрәттән ул катып калды. 

Описен Урманайдаҗирләделәр. Ул гомере буе Урманаины сагынып яшә1ән иде 
Ире белән гомер иткән нигездән беркая китәсе килмәгән иде. Ләкин Клара белән 
Камил аны үгетли-үгетли китәргә күндерделәр. Ул чакта Клара әнисе [урынла гүтел, 
күбрәк үзе турында уйлады. Чөнки үз гаиләсе Лигүбәлә, әнисе авылда ялгыз, ике 
арада чаб> көннәре эш. гаилә мәшәкатьләре белән тулган хатын очен ифрат авыр 
иде Әнисенен шактый зур бакчасы бар, сыер, сарыклар асрый, каралты-кураны 
да гел карап торырга кирәк Дачира муеннан эшкә баткан, айга бер кайта алса ИЯ 
р,лм.и Гуган йортны, әнисен карау-кайгырту тулаем Клара белән Камил өстендә 
булды Бу йөктән алар әкренләп котылдылар Әүвәл малларны бетерделәр, аннары 
бакчанын нршсын күршегә бирделәр. Йортны саттылар да әниләрен үзләренең 
өч бүлмәле фатирына, дүрт стена арасына кигереп утырттылар Әмма бирегә 
Кәшифә апанын тәне генә күчте, җаны Урманайда калды Үз йортыннан йолкын 
алып КИТКӘН очен, ул Кларага рөнжи иде, рәнҗегәнен сиздереп тә куя иде. Менә 
шуларны уйлап ата Клара Дамира вафатыннан сон аны мәҗбүридән диярлек 
Марс янында калдыруына, сонгы көннәрендә бергә була алмауларына, әнисенә 
карата шулай кырыслыгына, хәтерендә яңарган һәр ялгыш сүзе-гамәлен,), гаГЫ 
әллә нәрсәләргә үзен гаепле тоеп, әнисен тиешенчә кадерли алмавына үкенеп ята. 
Жаны шу на сыпана-әрни иде. 

ИК ми ла Сәрия аны эзләп тапты. Ул Марс янына күчеп китмәгән, һаман 
Айтүбөдө яшәп ята икән. Кларанын бу хәлгә гаҗәпләнүенә: 

— Тормышымны кайгыдан башлыйсым килми, — диде. 
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. 
— Кире уйлаыагашыңдыр бит0 

— Юк ла. Марс белән атна саен күрешеп торабыз Ял көннәрен гел ионда, 
минем онда үткәрә 

— Ә балалар? 

— И Клара... Нинли балалар инде0' Берсен бүгеннән әйләндерерлек, 
икенчесен кияүгә бирерлек. Сабый түгел ич алар' Үпкәләмә лә. гаепләмә 
дә, белмәгән-күрмәгән балалар өчен мин борчыла алмыйм Үземне 
өйләнергә җыена, квартирны аңын исеменә күчереп йөрим Белсән. бетен 
җирдә кот очмады волокита, көннәрем чират саклап үтә Очына чыкканчы 
синен кебек егылмасам ярый ла Карале, чин бит сине көчкә эзләп таптым 
Ник беркемгә әйтмәдең? 

Клара берни аңлатып тормыйча, коры гына 
— Шулай кирәк, — диде 
Сәрия шомланып сорады 
— Иярә торган чир түгелдер ич0 

— Курыкма, иярми Ияр.» горпш булса, башка л и р ы ятар кдем 
Сәрия Клараның хәлләрен сорашты, тизрәк терелеп чык имле .иш 

теләде Бар лиен ташлап, монда, Клара янына к и ң е анын өчен авыр 
бурыч үтәү шикелле тоелды Ул ашыга иле, алып килгән күчтәнәчләрен 
LV ИЛНЛ.1 

— Палатагызда ничә кеше? — дип сорады 
Бишәү, дигәч, мин ризыкны үзенә генә исәпләп aj 1 ки гген и [ем щ i, 

дип уңайсызланды. 
— Монда ризык җитәрлек Һәркем яныма якыннары килеп гора аша) иш 

бушамыйбыз, - дигән булды Клара Никтер urj шак И юөярнен гуган көндә 
әйткән сүзләре искә гөште 

— Әйтергә дә онытып горам, И шарга повестка ки ггән ан ш 
Син озатырга кил.) аласынмы? 

Бу хәбәр Клараны аптырашта калдырды Мена синя мә Илдар армиягә 
китә Әнисе исән булса, бу хәбәргә ут Йотар иде Илдар башсы i малай гуге i. 
әмма мәктәптә яхшы укымады, гырышмады, чөнки гелогс 6j гмя ш Шулай 
и Дамнра аны үзе укып чыккан институтка ггө-төртө 6j ica ia керткән иде 

Былтыр ҖӘЙ II л up. имтиханнарын бирә алмыйча, укуын 
Дамнра авырын яткач, җайлам-маилам йорер кеше булмады Дамира УЛЫН 
армиядән .1 ii.ni калыр иде дә бит, юк шул Димәк H i iapra икс е i сап un 
боткасы ашарга гуры киләчәк Бар илеп м) i гыкта иркә геиеп үскән малайга 
Жинел булмас Соңгы елларда армия диыннәре i .• ниь. ..и мпеп куйды, 
чомәпәге \ пары өчем амлчарныи KOI i.ipu очым юра 

— Барыр!.1 тырышырмын. сорал 8) tea да чыгармын, ш ю Клара Мим 
ПеНСИЯДӨге кеше. больничный көтеп ятасым юк 

— ЯХШЫ 6j ГЫр и к Мин i,i симен бе ГӨН КАЙТЫР И №М Чирканчык алуым 
шул булыр. — ДИП \\\л\ 1.ш 1Ы СәрИЯ 

Киткән лә Клараның бе ьненнәи готып елмайды 
— Map* белән ганыштыруын өчен рәхмәп сиңа! Әр чи.' 

кайткан ми б) 11ыы Б) яшьтв п шун гый кайнар хис вм>б) ядыр глл уй шмый 
II |С\1 

Сәрия чын ran га яшәреп, чибәр юнеп киткән ишем.- нур кунган к\ имре 

КӨ 1в и 1С 

Кемгә юга ггу, кемгә габыш 
Берөүнен кайгысы икенчесене бвхя китерә I 

http://ii.ni


РӘМЗИЯ ГЛБДЕЛХАКОВ* 

Ания 

— Өстен бөтен, тамагын тук! Тагы ни җитми сиңа?! 
Б\ сүзләрне гадәттә балаларга әйтәләр Яки артык олы кешегә. 
Аниягә дә эләгә иде алар. Холыксызлана, киреләнә башласа, әнисе ана бик 

кырыс итеп шулай әйтеп куя иде. 
Ни җитми иде сон ана? Ания үзе дә бу хакта шактый уйлана иде. Үсмер чак 

адәм баласының ин уйлана, баш вата торган чорыдыр ул, мөгаен Балачакта 
кеше ваемсыз, гамьсез була. анын өчен ата-анасы уйлый, яшьлек исә яңа 
дуслар, ачыш-янады кл ар. гыйшык-сөюләр белән янып-гордәп үтеп китә. Урта 
яшьтә кеше эш, гаилә дип чаба. уйланып утырырга аның вакыты да калмый 
Олыгайгач, инде уйланасы уйланган, эшләнәсе эшләнгән була... 

Ин катлаулы сораулар, кайбер җавапсыз сораулар үсмер чакта бигрәк тә 
жанны кыйный. 

Әнисенең: «Тагы ни җитми сиңа9!» — дигән соравы Аниянең үзен дә күптән 
борчый иде инде 

Ни җитми сон ана? Чынлап та, барысы ла бар ич Баш өстендә түбәсе, табын 
тулы ризыгы, көн саен алыштырып торсан да җитәрлек затлы, матур кием-
салымы Үзе сау-сәламәт. Тагы ни кирәк11 Ләкин нидер кирәк, нидер җитми. 
Ни җитмәгәнен Ания үзе дә аяламый, шуны аңлыйсы килә Күңелендә әллә 
нинди анлаешсыэ моң-сагыш ята. Яшәүнең яме, мәгънәсе юк кебек тоела. 

"Ни җитми миңа?» — дип язып куйган иде ул көндәлегенә, һәм бу сорау 
шул биттә җавапсыз, бер ялгызы тырпаеп басып калган иде... 

Әбисен югалткач, кыз үзенә ни җитмәгәнен аңлады. 
Ана әбисе җитмәгән икән!!! 
Әбисе үзләрендә торган чакта, ул бит өйгә йөгереп капта иде Әбисе булганда, 

бу йортта рәхәт, күңелле була иде. Чөнки әбисе Ания өчен яктылык, җылылык, 
шатлык, мәхәббәт иде. Ләкин бу шатлыклы көннәр бик аз булды. Әбисе аларда 
яшәргә теләмәде, ул гел олы кызы янына ашыкты. Әбисен тартып алган өчен, 
Ания Клара апасын дошман күрде. Әбисенең бары үзенеке генә булуын, гел 
янәшә булуын тели иде Чөнки аны шулай зчкерсез яратучы, юатучы, ана 
мә\әббәт-наз бирүче башка юк та кебек иде. 

Әбисе Ания күңелендә йомарланып яткан курку-шомнарны, өметсезлекне 
җиңә алучы бердәнбер кеше иде. 

Инде менә ул юк. 
Ания бу дөньяда япа-ялгызы. 
Ана шундый куркыныч 
Тик бу турыда беркем белми... 

Ания Сәрияне кабул итмәс, дошман күрер дип юкка гына борчылдылар. 
Кыз тыныч иде. Әбисе үлгәннән сон. ана бу йортта инде кем йөрсә дә барыбер 
иде. Бу Йортта чит кешеләрнең һәрчак күп булуына ул инде күптән өйрәнгән. 
Бу йортта гына түгел, инде бар дөньясында үзе өчен газиз, кадерле, ин 
кирәкле кеше калмаган икән, тузынудан ни файда''! Инде берни үзгәрмәячәк, 
югалганнар табылмаячак Аны яратучы кеше башка юк. Монда да, башка 
җирдә дә Юк. 

Әмма битарафлык диңгезендә дулкын җаена тирбәлүче кызнын берни дәшми, 
энәләрен тырпайтмый сабыр гына йөрүен астыртынлык, күләгәгә поскан мәкер 
дип кабул иттеләр Ания Клара апасынын сак, сынаулы карашын гел тоеп-сизеп 
торды. Хәер, ул теле белән лә әйтте: 
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— Сәрия апаңа хөрмәтле бул Сезгә хәзер бергә яшисе Әтиеңне лә гаепләмә. 
аларны юк-барга борчычы 

Әтисе үзе оө кисәтте 
— Кызым. Сәрия апаңа караңгы чырай күрсәтмә, ул хәзер минем хатыным. 

безнең гаилә кешесе Әниеңне альшлыра алмасана, синен турында кайгыртучы 
кеше Беркем лә сина начарлык те гамм 

Анасы да. әтисе лә ни өчендер Сирияне Аниялән өстен к\реп. нкларга-
сакларга тырышты, •> киресенчә гутел Бу сәер иле Әле яна гына балигъ б> лып. 
Тормыш карурманына кереп баручы кына да яклау, ЖЫ Ш С] I кирәктер, ул 
ялгызлыктан куркын куыры и «ш баладыр дип берсенең дә башына ки [мәде 
Гомер юлларын кичә-кичә. шатлык-кайгы суларын эчә-эчә, ныклап аякта 
басып юргам шактый шомарган, үзен яклап утка-суга ташланырлык КӨЧЛИ 
хатынша канатлары ныгымаган бәбкә-баладан сакла) үзе бер гаделсезлек 
иде. 

Үсмер кыз бу хәлләрне ан гыя бәя ш алма ш бары тик б\ йортта иң| 
кеше yi лл. Илдар аа гутел Сәрия икән дигән ИНША., ясал куй 
ЙОМЫЛДЫ Ул сүзнең ЯХШЫСЫН ла. яманын ла ДӘШМӘС " 

Иллар озату мәҗлесен \ тәреңдә үткәрергә re 1әмәде 
— Без дуслар белән каф< ia утырачакбыз иде Иртән әйберләрне 

алы pi а сезиен бе ien кушлашырга KBI ылырмын 
Ник л игән сорауларга, үгетләүләргә җавап бирел мәшәкать юнмичә чык IN 

Л,\ K I M U I J 

( өрия моңа борчылмады, үл киресенчә шап кына и и 1әкин Map 
Клара үзләрен i аен ic си ип унайсы i 1аныл кал шлар Чния исә юеннән генә 
абыйсына кул чапты. Дәрес имли ионда нишләп \ гырсын ул?! 

Илларның кайчан катканын Ания см мәде Чны Клара апасы уятты 
Абыеңны озатырга барасынмы ' Барсан гор ia шин 

Военкоматка жәяү генә юнәлделәр \лдан Илдар һәм гань үп i бер кыз 
атлады алардан чак кына каль *п Кния белән Клара Марс белв1 
култык кипми ^ I җай шрына api гам бар 

Әле артык иргә офык алланып кына килә иде Көзнең гоманлы |ыылы 
салкынча иртәсе Ә военкома! яны гөжләп гора китүчеләр озатучылар 

барЫСЫ буталган кайСЫ кычкыра каЙСЫ ҖЫРЛЫЙ КайСЫ еЛЫЙ Килеп 
китүгә Илдарны гуслары чолгал а Ша) гөр иттеләр, күтәреп алып күккә 
чөйделәр Барсь м^ псыра гәмәке исе килә иш Бервакыт китүче егетләрне 
фамилиял) акыра <\п\\л.\ ш lap И I lap цк шрынн I • /паннары 
янына миле һөркайсын кочаклагандай итте Ин соңыннан AJUUHI 
икми и\<\\ ка [ер юл күкрәгенә кысты һәм пышы палы 

- Бирешмә сеңлем! 1 «нне сакла! Хап яз барсын шяэыл \^ абыең сине 
ш ркемнөн рәнҗеп гермәс 

Аннары үзен озата килгән кызны кочагына алып военкоып калкасына 
ЮНӨЛДе КНИЯ оер берсенә СЫеНГаН 6, ИКӘҮГӘ КЫЭГаНЫП, моңаеп карап горды 
II пар КЫЗНЫ үбеп хитапны U ГвГЫ оер U ^л\\л КУЛ 
болгады N | капкадан кереп киломча юрганда Чння кинәп ыргылып 
абыйоынын күкрәгенә барып сыен иы 

Бирешмә! ип кабап ia ш It i tap һәм е шаел к> i кысты 
\мич и\\\у и бар Йөреп i • Ч"пя1 
1 ( К И | яраткан кеше iep re i китәләр Чннянс гаш ш\ ките в 



Өйгә кайткач, олылар чәй эчәргә утырды. Ания баш тартты, бүлмәсенә кереп 
китте Аны бүген артык иргә уяттылар, йокысы [уймаган иле Шуңа бераз 
йоклап алмакчы булды, тик йоклый алмады Күз алдында һаман Илдар тирлы 
Анын яратып кочаклавы, күз кысып елмаюы, хушлашканда әйткән сүзләре.. 
Туганы бит ут анын, бердәнбер туганы' Бер әни. бер әти балалары, бер нигездә 
яшәгән, бер үк язмыш кичергән, берүк вакыйгаларнын шаһитлары булган абый 
һәм сенел Үткәннәрнең кайсы көненә күз салсаң да — анда Илдар бар. 

Ләкин бер йортта яшәгән бу ике бөртек туган моңарчы бер-берсенә никтер 
якын була алмадылар. Ания абыйсына сыенырга, якынаерга теләсә дә. Илдар 
аны читкә 'зтте. үз тормышына якын жибәрмәде. бала-чагага санады. Житмәсә, 
алым саен кисәтү ясап, тәнкыйтьләп тә тора иде- Ания мона бик кимсенә, 
Илларда мине яратмый, чөнки мин начар сенел. дип уйлый иде Бүген, көзнен 
ГОМ8НДЫ Иртәсенде, абыйсы белән хушлашкан мизгелдә ул аңлады: ачулымы 
ул, шатмы, усалмы, ягымлымы — нинди булса да, ул бит Аниянен бердәнбер 
гуганы!!! Һәм ул Анияне ярата, бик якын итә булып чыкты! Илдар аның өчен 
борчыла, ул аны ташламаячак Әтисе аларны ташлады, аңа хәзер Ания дә, Илдар 
да кирәкми, ул гел яна хатыны янында бөтерелә, күзенә генә карап тора. Ә 
Сәриягә Алия кирәкми дә кирәкми инде 

Бу дөньяда Аниянен ин якын. ышанычлы кешесе булып Илдар гына кала 
түгелме сон'! Кичә генә ул өйдә иде, шунда күз алдында йөрде. Ник шул чакта 
Ания аның янына керен рәхәтләнеп сөйләшеп утырмады икән'.' Аларнын бит 
иркенләп, ачыктан-ачык сөйләшкәннәре, киңәшкәннәре дә булмады. Ник 
ин кирәкле нөһиы сүзләр СОҢГЫ мизгелгә калды ла аларны әйтергә вакыт 
•китмәле11 Илдар армиядән кайткач, башкача булыр, алар иң якын туганнар 
булып яшәрләр 

Илдар каткач Кьи күңеленә шулчак коточкыч уй үрмәләде: әгәр абыйсы 
кайтмаса, әгәр аны үтерсәләр''! Бу куркыныч үлем Аниянен яраткан кешеләрен 
берәм-берәм чүпләп кенә тора түгелме соң?! Ник соң әле ул Илдарның үзе өчен 
шундый кадер к газиз кеше икәнен аерылышкан мизгелдә генә аклады7! 

Әгәр у i кайтмаса, югалса, үлсә?! 
Кыз шуларны уйлап үксеп елый башлады... 

Ниһаять. Клара апасы ана ла игътибар итте Югыйсә гел Сәрия янында 
йөргән иде Ике хатыннын гөрләшкәне зур йортның әле бер, әле икенче 
почмагында ишетелеп торды Клара апасы яна киленне хужалык белән 
таныштырып, киңәшләр, күрсәтмәләр биреп йөрде. Аш-су бүлмәсендә дә алар 
гел бергә маташтылар Кичен Марс кайткач, өчәү гөрелдәштеләр 

Аларның тормышы Аниягә гүя кагылмый иде. 
Ания үзен фатирда торучы чит кеше итеп тойды. 
Бу көннәрдә ана бернинди игътибар булмады... 
Бары китәсе көнне генә Клара апасы аның янына кереп утырды Каршысына 

утырды да. һәр сүзенә басып ясап. таләпчән тавыш белән акыл өйрәтә 
башлады: 

— Ания, быел мәктәптә соңгы елын. Уен-муеннарны, күңел ачуларны 
онытып торырга туры килер. Бар игътибар укуга булырга тиеш! Аңлыйсынмы 
шуны? Бүгеннән үк үзенә максат куеп, ныклап әзерләнә башла. Әниең синен 
медицина институтына керүеңне теләгән иле Үзеңңен исәпләр ничек сон? 

— Белмим Әле уйламадым 

72 



СОҢГЫ СОРАУ 

— Уйларга кирәк Кая барасы, нинди имтиханнар бирәсе — барысын ла 
алдан белешеп, шул фәннәргә ныграк басыч яса Әгәр медицина икән — химия, 
биологиягә Бәлки, репетитор ялларбыз Хәзер мәктәп белеме белән генә 
алдырып булмый 

— Минем химиягә исем китми — лиле Ания 
— Кайсы фәнне ныграк яратасын сон? 
— Әдәбиятны 
— Сенлем, хәзер әдәбият белән ерак китеп бушый Хыялланып йөри торган 

заманнар үтте. Үзем гомер буе укытучы булып эшләдем, ни икәнен беләм Синя 
педка барырга кинәш итмәс илем Ике ют йә жономист, йә врач 

Ания уйга калды Кем булу турында монарчы бер ае \и юнмаган 
шул Кип белән тон арасында буталып йөрүче болыт кебек хис итә үзен 
Ни беркая кунмый, ни таралый югалмый, жил уңаен 
Гомумән, анын ки ючәге бик гоманлы әле. Ул юк та кебек. Сонгы 
анын укуы нык начарланды Элек л үртле дә сирәк күренгән көндәлегендә 
«3»леләр генә түгел. *2»леләр дә куна башлады ләкин Ъ\ хакта Клара апасы 
белми Хәер әшсс дә белми Аннянен ничек >к>ы сонгы вакытта беркемне 
лә кызыксындырмый Ләкин барысы да районный ботсн акчасы бе 
иткән Дамира Наримановна кызынын урыны, һичшиксез, им ары \к\ йортында 
булырга шеш дип уйлый 

Ә Аниянен күңеле гел лә укуда гугел Дәрес вакытын и башка кирәкмәгән 
уйлар килә Кайда утырганын онытып күне ie белән әллә канларга ки 
Шул чакта укытучы сорау бире.» савапны түгел, сорауныи ^ * н ю внламый 
ясәфалана. Уйлары борчак кебек гелвсе кая гәгөри дә китә Имтиханнарын 
мичек бирер, бу хакта уйлавы да куркыныч хәтта Ана кадар чуалган акы [ы 
гөртипкө килерме, жаны тынычлык габармы? 

— Иртәгә мим китәм, — диде Клара апасы — Син озакка cj 1ма нык uui 
уи.та бер фикер) ә кил Аннары бергәләп шул юнәлештә I 
\н ia сынмы мине? Йоклап йөрме, .мер юне башла 

Ания күндәм генә җавап бирде: 
— Ярар 

— Син Дамира КЫ Ш би! В ie ' 
An ия СИСКӨНеП к и п е Ганы ш КИЛГӘН ЯЮШ борЫЛЫЛ кара I N Ганыш ЙӨЗНС 

курае ӘЙе, 0\ .и\Л a.iap.ia еш к\нак буЛв НДС Кил.! iopi.ni ana QUI 
Линч Чинки ПИ! к о м к о м СӨЙЛӘШӘ иле J i Men., lan.i елмая k\ 

елмая Әллә чынлап в i ia кари 
— Амин балакаем' \.мл..peie 1 ничек ' И i lap I.IH \л\ КМДӘШ I 

ите? 
Ания ашыга иде , Адшкмася ia бу апа белән сөйләшәсе кнлмк иле Анын 

нарча юраиыпа 
— Яхшы. — дип кенә китап барырга юлаган иле ютын ян 

ЮН,II I .11 II.I 

— Әтиеннеи катыны ничегрәк? Ки Hsmen пиисеэме? Рәнҗетмиме сине? 
Книлга бз copaj ошамады N i гомумән, беркайчан АЛ беркем бе 11 

анасы гурындасөй i меде Ни яхшысын ни яманын Б ык rem 
ше Хетта И шарга ia берни язмады Шуна • 

Юк 
— Мин Дамираны пик ярап ищем и .-wv..\ re кеше иде мәрхүмкәем 

Кызганам ин ю\ «екне бик алыр бкәеы Ш> i яшьтән ятш 
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•шөүяаре, китмаса үги ана белән Хода* ярдай бирсен Кунакка кил безгә, бер 
сөй юшеп утырырбыз Данира бс и н бик якын дуслар, сердәшләр илек 1 • и 
ана үги ннде уя, анын янында ал гани жы ш юктыр Климам ге ш^п шунда 

КИЛ, балакаем, кыенсынып торма, яме 
— Ярар. — диде Ания. 
Үиллы. әлбәттә Б> хатын янына ул мәңге бармаячак, урамда күрсә дә. 

әй |әнеп узачак. 
Төпченүчеләр дә. кызганучылар да. юатучылар да күп булды. Ания берсе 

янында да тукталып тормалы Бу кызның серләре, кичерешләре жиле кат 
йозак астына яшеренгән иле. Аңлый бит j 1 күпме генә еласан. зарлансаң pi 
әнисе лә. әбисе да кантмын Беркем лә анын тормышын үзгәртә алмын Бар 
сабырлыкны җыеп. түзәргә һәм б\ моргтан китеп барырга. Еракка. Казанга 
ук. Ә монда ул беркайчан ла бәхетле була алмаячак. Бу кала сукмакларында 
анын керле эзе ята... 

Соңгы мизгелдә генә бар һаваны сулап бетерә алмыйсын дигәндәй, ни 
тырышса да. Ания укуда әлләни алга китә алмады. Жене сөймәгән математика 
ана барыбер теш үтмәс бер башваткыч булып калды Әлбәтгә. ул институтка керә 
алмады. Беренче имтиханнан ук очты. Беркемгә әйтеп тормыйча, документларын 
һонәри училищега илтеп тапшырды Анда ин моһиме — торыр урын. стипендия 
бирәләр иле \пии шунысына кызыкты Алдагысын киләчәк күрсәтер 

Телисенме-юкмы. әмма каникулда туган йортка кайгырта туры килә Кайта 
Ания Сәрия апасына ул тәки якыная алмады Киресенчә, бу хатын аннан 
ерагайганнан-ерагая бара. Үзе белән әтисен лә ияртте... Өйлә Сәрия хуҗа 
мондагы ГОрМЫШ \ i геләгәнчә бара Әтисе тулаем шул хатынга буйсынып ЯШИ, 
аның сүзеннән чыкмый Алар уенча. Ания инде зур кыз. үз проблемаларын 
үзе хәл итәргә тиеш Кулына акча биреп торалар, ә калганын инде. әйдә. үзен 
кара җилкәндә башын бар Бала чага түгел, сипа унжиде яшь! 

Өйгә кайткан саен. Ания. нәүмизләнен. Илдар бүлмәсенең бикле ишегенә 
карый Канчама шул ишеккә барып сыена ла ерактагы абыйсы белән сөйләшеп 
ала "Иллар мин сине сагынам, син мина шундый кирәк' Мина монда шун иш 
акыр'" Белсән иле сине ничек көткәнемне?! Син кайтсаң, без икәү булыр 
илек Беркем белми мин бш шундый ялгыз » Шул чакта Аниянен күзләренә 
яшь телә Күңеленнән абыйсы белән шулай ачылып, хисләнеп сөйләшсә 
ОӨ Mi*' ялан \ai iapi.1 кыска коры Артык бер сүз юк Үзенен вакыйгаларга, 
яңалыкларга үтә дә ярлы булган бертөрле тормышы хакында берничә сүз яза 
да калган ярты биткә сораулар тезә. 

11 i i.tp аннары шаярып жавап бирә: «Сеңлем, су буйлык хатынны КӨЧКӘ укып 
ЧЫКТЫМ, бик куне тле яшисез икән. бу кадәр яналыкны кашын табып бетердең''!» 

Яналык юк та шул Яшьлек, яшьлек, диләр, ул шулай күңелсез була микәнни? 
Алайса ник шулхәтле сагыналар сон аны 9 Укы да монаи. имеш. Тулай торакта 
ла КЫЗЫК юк Этаж саен кызлар көтүе. Дәрес әзерлиләр, китап укыйлар, тайбәз 
сөйлиләр... Кайчакта ял итү бүлмәсенә төшеп, телевизор карыйлар. Бертөсле 
күңелсез тормыш. Ә егет халкы Анияне бөтенләй кызыксындырмый, күңелендә 
яна мәхәббәт учагына урын юк. Йөрәге вакытсыз арылы, иртә картайды бугай 
Өйдә лә ямь юк. Әтисе белән Сәрия, карт булсалар да. гөр килеп яшиләр әнә. 
кызыгырсың ла Култыклашып кунакка, концертларга йөриләр, ял йортына 
парлашып китеп баралар. Алардагы мәхәббәткә шаккатырлык'" Кочаклашып, 
үбешеп кенә торалар 

Ә Ания ялгыз Аниягә күңелсез... 
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Илдар, Әминә 
Сәрия әлегә беркайда эшләми, көннәр буе өйлә Алын гел күз алдында бул) ы 

Аниянен эчен пошыра. Бу хатын әтисенә бик кадерле булса да. Анля өчен жиде 
ят. Үги ананын өнәмәвен ул жаны-тәне белән сизеп тора Бу хатыннын биредә 
йөрүе болын хәтле йортны ла тарайта, кысан итә Кай тарафка юнәлсән дә, 
карангы чырайлы шул ят хатын килеп чыгар төсле Үз өендә ямь табалмыйча. 
Ания урамга чыгып кит;) 

Казан белән чагыштырганда. Сарлан бигрәк бәләкәй, тыныч икән 
Машиналар да, кешеләр дә аз Шәһәрне аркылыга-буйга жәяү Йөреп чыгып 
була Ә бит бәләкәй чагында Ания шунда да адашкан иле 

У i чакта биш катлы кип йортта, ике бүлмәле фатирда яшиләр иде Әнисе 
Анияне үзе белән базарга ияртеп чыкты Менә шунда халык арасында буталып, 
әнисен югалткан иле ул Тирә-ягынла кешеләр күп булса да. кыз үзен коточкыч 
ялгыз хис итте Бик курыкканы, базар буйлап үксеп елап йөргәне 
Аннары аны бер абый җилкәсенә атландырды ца -Кем баласы б>% — дип 
кычкырды Шул чакта кайдандыр әнисе килеп чыкты. Анияне кочьо 
Шуннан сон башка алай кочканы, иркәләгәне дә булмады бугай Ник алай 
икән 9 Яратып, кочып алыр өчен дә кешене башта югалтып карарга кирәк 
микәнни?! 

Олылар бала күне leu анлаиый шул... 
Шулчак Таня сөйләгән бер вакыйга искә төште 
Балалар йортына яна гына төрмәдән чыккан ике чатын килә Ш\ врнын 

берсе минем к\,\ >ым ионда, күрсәтегез, ди Ничәе шан сон кинәт пәйда бу пан 
ананы сынар очен, анын каршына берне түгел, ике бала китереп бастыралар 
Маша белән Таняны Хатыннан сорыйлар -Кайсысы сезнеке9» Теге ГОртеп 
күрсәтә, ләкин ялгыша Үз баласын ганыыый Югыйсә бутарлык ы гүгел. үз 
кt.i H.I Гани каратут йөзле, кара чәчле, ә Маша ах чырайлы, сары чәчле Бөтенләй 
капма-каршы затлар Тик хатын барыбер ялгыша Ипле Ганядан сорыйлар 
кайсысы синен әни 9 Белмим, ли Ганя 1>\ апа Машанын ӘНИСС б) т и икенчесе 
минекедер, ди Юк. лиләр Шуннан Таняны әнисе белән кал шрыакчы б) алар 
-Кирәкми теләмим! аип ялвара Таня - Бу апаны мин бетмим Ул > 
Теге хатын тагы килә, тик Таня анын белән очрашырга теләми. Ул чш 
әле тугыз гына яшь була 

— Хәзер булса, нишләр илен9 — дип сораган иле аннан Рита 
— Үз баласын ганымаган кеше нинди әни булсын ли" Алладылар мине 

Чит кеше иле ул, минем әни түгел! — дип кырт кисте Тапч 

Кайда икән алар хәзер? Теге чакта йорг басканнары очен оч ел биргәннәр 
иде бит. 

Паркнын карлы сукмагы буйлап ^ исәннәре гурында yfl 1ана уй шна ai шй 
горгач Ания к\ i буена ки ien чыкты Күт өстен дә ак юрган каплаган, бормалы 
борма in булып балыкчы lap сукмагы гына сузылып ята 

— Сәлам. Ания' 
Тавышка буйсынып Ания артына борылып карады Кар 

армиягә озатып калган кыз басып гора и № Ялгыз түге 
> и АНИЯГӘ карый ^ ie ип 1ӘП кем.' Ш) I КЖГӘр Вр 

Аниянен 6i аннан алл гчә гөр ie уй Йөгереп j 1 ал • И 

кияүгә чыккан инде ба шсы бар шулай тиз Илдар бе юме икән ' 
> и н е й ia гүте i иынын баласын урамга алып чыкканлыр . 

\III.III уй [арын сиздеме, кы i ip Ига ишарәләп е -
Ганыш 6j i (быекнын j .ы Менә кара 
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Ания гаҗәпләнеп сабыйга күз салды Юрганга төрелгән Спинмын уч кадәрле 
йөзе генә күренеп тора Иреннәрен бөрештереп йоклап яга Момын каи ЖИреи 
карынсың, бигрәк нәни ате. 

— Иллар узе беләме сон'1 — лип соралы > з 
— Әлбәттә Аны озатканда авырлы идем. 
Сәер. Аниянең язмышы ла бу кызныкына охшаш Тик Ания сабыен саклый 

алмады, төшерде. Ә бу саклаган, тудырган. Илдарын якты йөз белән көтә 
Илдарның улы бар. Үзе еракта. Уссурнйскилл йөри, ә монда улы үсә. 

к а т к а н җиренә әзер малай. Илдар — әти... Әти булырлыкмыни ул. бигрәк 
яшь бит әле Ә бу кыз Илларнын хатыны. Аниянең җиңгәсе буламы инде?! 
Ышанасы ла килми .Азар шулай картайдымыни?! 

— Ә чин синең исемеңне дә белмим. 
— Әминә мин 
— Ә аныкы? — Ания арбадагы сабыйга ымлады. 
— Илназ. Иллар үзе кушты. 
— Матур исем 
— Әйе. Ул гел Илдар инде Безнен якка бөтенләй охшамаган. 
Кайтыр юлга бергә борылдылар. 
Әминә үзе турында сөйләде. Ул әлегә әнисе янында яши икән Улына биш 

ай булуга, эшкә чыккан, баланы әнисе карый Башкача булмый, чөнки акча 
кирәк Илдар белән язылышырга өлгермәгәннәр. Ул Әминәләргә килеп йөргән, 
әти-әнисе белән таныш Армиядән кайткач, язылышырлар, фатирга чыгып, 
аерым яшәрләр Күп калмады инде. ярты ел гына 

— Безнекеләр берни белми... — диде Ания. 
Әминә уфтанып куйды: 
— Белми шул... Белергә дә теләмәсләр Без бит сезгә тиң гаилә түгел, гади 

халык Әнисез авырдыр, әйеме. Ания 9 Мин әнине югалтудан бик куркам. Аннан 
башка яшәүне күз алдына да китерә алмыйм 

Ания бермәл уйланып торды. 
— Мин әбиемне ныграк сагынам. Ул мине ярата иде... — диде аннары 

Илдарның улы бар' 
Бу шатлыкны кем белән уртаклашасы'." Кем белән?! 
Беркем белән... 
Шатлык уртаклашыр кеше юк та икән.. 

Шул ук кичне Ания Илдарга хат язды Жанына тулган яна шатлыгын шул 
хатка түкте. Абыйсын улы белән котлады. Ул бик матур, сина охшаган, дип 
язды. Әминәне мактады. Ул сине сагынып көтә. диде Очрашып сөйләшүләрен 
бәйнә-бәйнә тасвирлады. Үзе турында да язды. Дима турында, югалткан баласы 
турында . Беркайчан беркемгә сөйләгәне юк иде. ә бүген никтер күңел буша i асы 
итте Б> дөньяда син минем ин якын кешем, башка беркемем юк. исән-сау 
кайта күр. дип язды Хат озын һәм бик җылы килеп чыкты. Аны укып чыккач. 
Ания бик канәгать катлы Ана рәхәт булып китте, хатны кадерләп, китап эченә 
тыкты да йокларга ятты 

Илларнын җавап хаты озак көттермәде Бу юлы ачылып китеп, күп итеп 
язган ул да. 

«Сәлам. Ания! 
Хатынны алдым Языл та куйгансың Көтмәгән идем. Әминә белән 

танышуына шат Әйе. яхшы кеше ул Минем өчен бик кадерле Без анын 
белән ярты ел гына очрашып калдык, ну шулай ла аңладым бу кыз минеке! 
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Әминә минем тормышны үзгәртте Яхшы якка. Сонгы вакытта чин бит почти 
аларда яшәдем. Рәхәт кешеләр Жәл әтиләре иргә үлгән, бабай белән чәкешен 
утыру lap насыйп булмады Әнисе өчпочмак, бәлешләр белән сынлый иле Вәт 
[.лие гелен йотмалы' Их. хәзер дә күз алдында тора. мчч! Сина язганда да 
авызлан сулар килә. Бар иле бит бәхетле чаклар Монда гел бертөрле ризык, 
ботка кәбестә борчак Гуйдырды киде 

Кичә акча бирделәр. Безнен дә үзенә күрә зарплата бар Шәһәрл-> б) как 
бер ЧЫГЫП сыйланыр идек. Конфет-шоколад ашыйсы килә Монда бит таша 
гына, язган идем. Әни исән булса, посылка салыр иде Әйтергә онытканмын, 
Яна елда Клара апа белән Русланнан носы пса килен гаште, ват бәйрәм 
Әтинен вакыты юктыр инде Әминәне борчыйсым килми Алар G 
гыгын яши Ания. 23енө, безнең «закунни» бәйрәмгә оештыр эте берәр нәрсә. 
корсакка да бәйрәм булыр иде Монда посылкаларны яраталар, кемгә килсә 18 
чебен кебек сырып алабыз Бөтен нәрсә уртак. Тәмле ашыйсы килә Кайгыр 
көннәрне санап ятабыз хәзер. 

Әминә Илназнын фотларын салган иде. малай минеке кәнишне Н\ готын 
карамыйча ышанып булмый. Әтисен күрми уса инде Мин i.< ӘЫННӨГВ әйткән 
идем. үзенә кара. дидем Ә ул габам, диде. 

Ә синеке жәл. ну син бик яшь бит. Ания Бәлки шуми булуы яхшырактыр 
Әни белми эшләмәс. Ул чакта бе t берни белми калдык Сии каш ырм i 
Дима сине анлар. Барысы да алда, синя нигөне табылыр Дөресен әйткәндә 
урыс малайлары беЛӨН бәЙЛвИМӨСаН ВДВ 

In I D ни хәлләр сон'.' Яна мамаша ни юр майтарып Кари? Әтине биетәме' 
Сина ЖИНел түгелдер. Кара аны биреШМв i 1мННв DC 1ӨИ ешрак аралаш ӘЙ П*Н 
бит. яхшы. [ышанычлы кеше ул Яхшы кеше гер аз квэер 

Ания, син әтидән акча сорый алмыйсынмы? Үзена вип сора сина 
бирәләрдер Минекеләргә бераз ярдәм нтесс иде Әмине ярданыый ц мин 
бе 1ӘМ, ВВЫр еларга Бер потучк.па оч кеше ничек яшәсен I ЬфЬШШЛ кара ӘЛС 
бәлки, арттырыр Әтинен исе китмв инде. \.i минем гормышка гел • 
булды П\ тулай ia сөйләшеп карале яме IK әни исән булса икән иена 
ул аңлар иде. 

Ярый. сен юм ИСӘН 6} i ЕЫК Покеда! До встречи -
Ания абыйсының үтенечен вяк астында калдырмады > юне ти бирелгән 

гаадян Илдар гаиләсенә ю елаш чыгара торды Аялады кайлөләде ойчакта 
шыпырт кына урлады емма, юнекен ите lib i акчага Әыкнвбе 
абыйсына му [ИТеППОСЫЛКВ КЫвЛ С8ЛДЫ 1Вр Лннары вбыЙСЫ я мы - I |ДӘ канчан 
сина әйтәсе калган икән Рәхмәттан башка сүа юк Син 

КвЗНеН кояммы е.икыи оер коцепь- Линя уМВИШ к ү н е (УСТЫ КУВЯ 
[Өфтөренө «Илдар кайтты!! Урррааааааая ош язып куйды Ул кайтканга 

он I.» аннан 11 күбрәк саенүче ю булма ш ^'-^ «ой абыйсынын артыннан 
калмый "en,, oau.ni йөр № гомердә б) таганча сөйләш кадде i to 
ӨЙ (Ө 01.IK КИШМЯ ил ӘмИНӨСе янына киги 

Илдар Аниянеке гугея Әминәнеке иде 
Лпияиеп борЫНЫ ОаЛЫНДЫ 
Нәкъ геге Карлсон прынд.ны әкини^с кебек һаежемнен квяеедер бар 

ә Ания ялгыз Менәбю ничек Илдар армияле ажп идаяненякын очлы 
сердәше Әминә бар и к һем i irai «не вы па MI яц>яаып боек күне кн киггыл 
гор) 1Ы нЗыйсы бар и к Б) " к '\ Вер Ьеткжннәи ооакта чакта, аерым б> иш и 
игиягәбик якын и te i ip Ии к кушы иш ф ерагай ш вы читтә 
ка i [ы Кызны н күнелен кой 1вшү корты каш 
Әминәне абыйсына кои ш и н 
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РӘМЗИЯ ГАБДЕЛХАКОВА 

И шар кайткач. Дамнра үлгәннән бирле укмаша алмаган гаилә бергә 
i ип булды Өнгә җан керле. Тик бик азга Чонки Ания кабат Казанга. 

• Hi tap Әминәсе янына китте Аны якты чырай белән каршы алдылар, урынны 
түрдән бирделәр Ләкин Илдар андый: ике бүлмәле бу кысан иске фатирда ике 
гаилә яши алмый Яшь ир белән хатынга аулак почмак кирәк. Беренче атнада 
әби кеше. аларны бергә калдырып, танышларында-туганнарынд.1 куныл Көрде 
]..kiin мөнте болаи дәвам итә алмый. 

Илдар әтисе белән сөйләшеп карарга булды. 
— Әти. минем гаиләм бар. Без язылыштык. 
— Кайчан' Нишләп мин бу хакта белмим? 
Илдар барысын аңлатып сөйләп бирде. 
— Хәзер шулай өйләнәләрмени9 Башта бергә йоклыйлар, бала табалар, 

аннары язылышалар Ә әти-әни белән киңәшләшеп тору юк Аңламыйм бу 
безне кешегә санамаумы'' 

Илдар башын иде Әтисенен сүзендә хаклык бар иде 
— Гафу ит. әти. шулай килеп чыкты Рөхсәт ИТСӘҢ, хатыным, улым белән 

ганыштыраы 
— Кем ул? Нинди гаилә9 

И шар кыскача гына сөйләп бирле. 
— Ярый. хәерле булсын Алып кил. таныштыр Карарбыз, бәяләрбез Бала 

синеке булуы хакмы сон. кәкре каенга терәтү түгелме'' Кеше баласын үстереп 
i l l Ki l l , I I I 

— Әминә — намуслы, тугры хатын Мин аңа ышанам 
— Хатын-кызга сукырларча ышану — тилелек Алар елан белән бер 
Илдар, анын бу сүзен килештермичә: 
— Әни дә елан идеме? — дип сорады 
— Үлгән кешегә кагылмыйк 
Ял КӨННС танышу мәҗлесе оештырдылар. Очрашу бик салкын үтге. Сәрия 

кодагыен ла. киленне дә өнәмәде. Икесе дә артык гади. кыюсыз кешеләр 
Ниндидер гаепләре бар сыман куркып-оялып кына сөйләшәләр. Табында 
киеренкелек булды Әминә артык дулкынланды Әнисе кызының шул хәлдә 
ки юн булып төшүенә уңайсызланды, үзен гаепле сизде Илдар белән Анияне 
үз итсә дә. бу гаилә, бу ир белән хатын ана ошамады Артык тәкәббер, кырыс 
кешеләр булып тоелдылар. Эченнән генә. үз ишләрен белән кушылырга кирәк 
шул ионда кызыма сан булмас, дип борчылып утырды. Хәзер бит кешегә 
акылына карап түгел, кием-салымына, кесәсенә карап бәя бирәләр Югыйсә 
ана бу байлык бернигә кирәкми, исәнлек белән җан тынычлыгы булса, калганы 
габыла анын 

— Ярый. өйләнештегез Анысы озак түгел. Кайда яшәргә уйлыйсыз1* 
Бу сорауны әтисе бирсә, гажәпләнмәс иле Илдар Юк шул. әтисеннән узып. 

Сәрия апасы сорады шулай. 
Ачуын эченә йотып. Иллар кистереп җавап бирде 
— Мин зшкә урнаштым гына Үз квартирыбыз тиз генә булмаячак. 

Әбиләрдә кысан, ике гаилә яши алмый Шуна күрә монда, үзебездә яшәргә 
ниятлибез Бу йортта минем дә өлеш бар. урын житәрлек. сыярбыз дип 
уйлыйм. 

Шөкер, әтисе аны хуплады: 
— Шулай дөрес булыр. Йортка керү ир-атны бизәми Бергә яшәрбез. 
Сәрия дәшмәде 
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СОН Ь1 ' ОРЛУ 

Күңелен тар булса ДӨНЫШЫН ЮЩЛеге лә. иркенлеге лә күренми 
Яшь гаилә төп йортка бик шатланып күчеп килде, әби йортындагы 

кысанлык, җайсызлык туйдырган иде Бер-берсенә игезәктәй охшаган ул таш 
йортлар адәм баласына рәхәтләнеп, үзе теләгәнчә яшәр очен гүгея, әйтерсең. 
ЗШТӨЫ бушаган арада кайтып тын алыр тон үткәрер очен генә төзелгән Уйлап 
баксам чынлап та шулай бит. бу илдә яшәүчеләрнен ярты гомере үз оясында 
гүгед жан асрар өчен җай азлап иптә көкумөт йортында үтә 

Дамиранын күңел җылысын, киләчәккә якты өметләрен салып геэеткән 
йортта хөррият иде. икенче кат тулаем Илдар белән Э ш т ә карамагында 
Шунда ук бәдрәфе, юыну бүлмәсе Йокы бүлмәсе ШӨ үзләренә аерым, аерым 
телевизор дигәндәй Йор1 иркен Ләкин шунда яшь килен очен бер салкын 
почмак - уртак кухня бар Сәрия белән Әминәнең юллары шунда кисешә 
Сәрия башта ук таләп куйды аша) аерым б) шчак Баласы ишьб) гтач Әмннага 
көн буе диярлек кухняда бөтерелергә туры килә .) Сәрия тәртип, чисталык 
ярата Бу мәсьәләдә ул үтәлә нәзберек Әминөнен е (ак ба [асын асып re i аяк 
астында буталуы Сәрия оештырган камил тәртипне боза. Хатынның шума саруы 
кайный Ризасызлыгын башта кырыс карашы, дәшмәве бе юн сиздерсә, соңра 
Әминәгә кимсетерлек сүзләр белән дә кагыла башлады «Һай шапшак ик.наен' 
Әниен эшкә өйрәтмәгән». Өстәлдә калган ипи валчыгы стенага чәчрәгән С) 
гамчысы, плитөгө гамган май урыныннан күчкән көстгл, i барсы-барсы очен 
Әминә өстенә *утлы ядрә» яуды Һәр көне арыслан чи! teren иге куян халөтенда 
куркып куырылып уллы Ана бик авыр ИДС ӘМИНӘ ӘНИССН Шеи кийлап 
монда күчеп килгәненә үкенә башлады. Кысан б\ к i ia A.in иркен H 
үзе теләгәнчә яшәгән фатирларын сагынды Аны ип ie 6j Портнын |урлыгы да, 
матурлыгы да шатландырмый иле Шулай ая иренә берни сиздермәде, гешен 
кысып түзде. 

Ләкин ин авыры җанына юк бар очен кадалып юрган им юр гүгел баласына 
булган салкын мөнәсөбә! иде Ә бил 'i 1 улы ки п..ч Серия Исхаковнаны 
iani.ipn.iK гүгел Яннарында биеп йөри, т и е н ә кояш куна оныгын куллан 
төшерми 

Илназны исә. кул ia алып сөю гүгел внын бар 1ЫГЫН ла ганырга п юыиләр 
Еласа да начар көлсә ю Каенанасыннан «олаймаган килен юктыр ул 
Ләкин күнче юк каенаналар ки юнне нл итса пв ) ш оныклары өчв1 

тора Монда ХӘЛ Сннсн ЮЙ башкача бер иорпа Гүя ЧНП кеше Вр чиш Ү . п а \ I 
әтисе дә и [дарнын j ми i карата ш) гкадөр битараф бернинди кан җылысы 

юк Өстеннән атлап үтсе-үтә. борылып та карамый Ни Илдар ниӘыинв ни 

генаһ< Li i сабый 6j кеш,- кийга якын, и юр п гүге i Ш> арны гаеп, Әмин.. 

бик рөнжи 

( (рия Исхаковнанын чираттагы кимсетүеннән сон янын сабырлыгы 

бетте. 

Ике хатын ia плитөгө шулпа куйган иде Әмине я 

көстрү генә к и п pen ( лоы Баш бәласе гүгел югыйсә Ләкин кужабика очен б) 

гур фаҗигагә өйләнде һәрвакытгвгыча еһөр галөлчаи гаоыпш белая киленне 

нгӨ] юрга готын гы 
Бар икән! Балакаем! Әниен сини «ялөмвдеыени 

гуй 1мм ю сон мин сездән!! Гомер буе ш> игй ашвевн иш i иш язарсың) 

Әмннө И i »рны яшьле ч i бе юн каршы алды i re » каекфеа 

и (е 
М И бу [ДЫ ' иш юрт 1Ы Ир 
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— и шар мин ионда яшәргә теләмим 
— Н и к 1 

— Мина МОНДа бик авыр. 
— Нәрсә булды? 
Әминә сәбәпне ничек аңлатырга да белмәде. Сөйли башласаң, барысы да 

шундый вак, юк-бар гына бит. Ә шул вак-төяк жанны көннән-кон кимерә, 
кояшны томалый. Ирләр андый ыгы-зыгыларга әлләни әһәмият бирми, шуна 
күрә Илдар аны дөрес анламас та иде. 

— Сәрия Исхаковна мине бик кага... 
— Әй, исен китмәсен лә! Игътибар да итмә син ана. Хатын-кыз мырлар да 

басылыр. Бел: бу синен үз йортын1" 
— Китик моннан. Илдар... 
— Кая? Кабат сезгәме? Юк инде! 
— Берәр фатирга керик. 
— Юк, Әминә, беркая китмибез! Китсәк, кабат кайта алмаячакбыз 

Ашыйсынмы шуны'* Бу — минем йортым. Димәк, синеке дә. Беркая китмибез. 
Сыймаса да сыймас икән. Әни анынөчен салдымы бу йортны'' Куркып утырма, 
хужа булып йөр 

— Тырыштым. Илдар... Булмый... Олы кешегә каршы дәшәргә өйрәнмәгән 
мин. Ә ул ни тели — шуны әйтә. Кимсетә ул мине Юк, башка түзә алмыйм. 
Мина тынычлык кадерлерәк, ач тамагым, тыныч колагым... 

— Әминә, сабыр итик Безнен башка барып төртелер урын юк. Бу йортта 
минем лә. синең дә өлеш бар. Без үз өебездә яшибез! 

Шулай диде лә Илдар кисәк кенә аскы катка төшеп китте. 
Сәрия белән әтисе чәл эчеп утыра иле. Илдар алар каршына килеп басты. 

Yi ii анасының күзенә туп-туры карап әйтте: 
I әрия Исхаковна! Минем хатынымны кимсетергә сезнең бер хакыгыз да 

юк! Без үз йортыбызда яшибез! 
Сәрия авызына китергән чәен йотмыйча өстәлгә куйды. Илдарның каршында 

кинәт пәида булуына, ачу белән йөзенә аткан сү шәренә башта аптырап калды 
I ик озакка түгел, үзен бик тиз кулга алды Берни булмагандай иңнәрен сикертеп 
елмай 1ы 

— Ана сүз әйткән кеше юк ла. Бигрәк чебен тимәс чер итәр иркә икән... 
Аннары карашың Марска күчерде: 
— И-и, хәзерге киленнәр... Рәхәткә чыдый алмыйлар. 
Марс, аның сүзләрен хуплагандай: 
— Юк-бар ичен тәмсезләшмик, улым, — диде. 
— Бүген жомга бит. Менә бик тәмле итеп кыстыбый пешергән идем Әйдөге I, 

бергәләп чәй эчик әле. Чакыр Әминәне, — дип елмайды Сәрия. 
Шул елмаюы, шул сүзләре белән Илдарны сүзсез калдырды... 

— Юаштан юан чыга, диләр ди. Әләкләшеп йөрисенмени9 Безнен араны 
бозмакчы буласынмы? Сүз ташу, гауга чыгару гөнаһ икәнен беләсеңдер. Әниен 
өйрәткәндер. Әллә юкмы? 

Иртән кухняга төшкәч, Әминә шундый сүзләр ишетте. Кичә генә Илларнын 
Сәрияне кисәтүен ул белми иде. Әллә безне тынлап торган, дип шикләнде Шуна ни 
дип җавап бирергә дә аптырады, энәле сүзләрне дәшми үткәрүне кулай күрде. 

— Эшләр болаи барса, бу өйдә тынычлык бетә инде. Әйтәләр бит, бер шакшы 
сыер бөтен абзарны пычрата дип 

Әминә бу сүзләрне дә дәшми үткәрде. Аның дәшмәве Сәриянен мин-
минлегенә тиде: 
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СОҢГЫ! OfA> 

— Ion эчендә телеңне ЙОТ чагансыңдыр бит9 

Баласына әзерләгән ботканы уттан алды ла. Сәриянен соравын җавапсыз 
калдырып Әминә үз бүлмәләренә менеп китте -Иллар дөрес әйтә дәшмәскә 
кирәк Өрер, орер дв туктар әле», - дип уйлады уя 

М а р с 

Марс кызын улына караганда ныграк яратты Илдар туганда, ул әле егетлектән 
чыгып бетмәгән, әти б) ырга -мер [үтел иде Җитмәсә, Иллар бик елак малай 
булды. Төннәр буе улап чыга иле Марсны б> ганыш ярсыта, кайчакта сабырлыгы 
бетеп, улын балконнан атар дәрәҗәгә җитә иде «Тый ипле шул баланы! АкыртыаЬ 
— дипДамирага кычкырган чаклары да б) иш Дамиранын никтер имезергә үз сөте 
җитмәде, бала ризыгын салон белән сөт кухнясыннан ташыды Ул чакта илнеи 
болганган еллары бөтен нәрсәгә кыл шк Кибеп юрдә шар гөгәрател чинарлык, ит 
ризыкларына гына гүге [, ШИКӘр-СОТКӘДӘ CJ буйлык чират Берсендә Дамира бик 
озак тоткарланды Ач малай шешенеп беткәнче елады па елады Марс аны төрлечә 
гыеп кара е гурыга катып акыруында бул iu Ирнен n, »счлеге бетте, 

көрәк каләр куллары бе [өн берничә гапкыр улынын артына шапылдатты Каты 
эләкте, ахры, Иллар кии.л ГЫНЫП калды йөзе амрыи иреннәре куыреп чыкты 
Шул чакта Марс үзе ДӘ бик нык курыккан и № Шөкер 1ЫЯНСЫ I упе Әмма бала 
шул көннән сон әтисенә якын ла килми, чырыйлап кача башлады 

Әкызынярапы Марс Амин бик гыныч на Кешегә ягылып 
гора или Марс аны рәхәтләнеп иркә 1әде Ни сорый ни re ш - шуны кулына 
кайтарып тоттырды Кызынын «Әтием!* - лип каршына йөгереп чытуы. 
муенына сарылып, яңакларын иркәләве иргә шатлык рәхәт: :ек бирә иле 

Ләкин Анна | 1әктәп сукмагын галтый башлагач б> «чкерсез 
дуслыкка чик куелды Чөнки Ш) i елларда бер нечкә бил Марснын башын 
әйләндерә башла! ан иле Җитмәсә у i чнбөркәй, гашыйк күңелне ымсындырып -
ypi.ni, гел күз алдында буталды Марс )илә лип шашты, гнрән кое сыман 
төпсез кара күзләргә убеп гуймаслык сусыл иреннәргә карал онытылды Шуа 
кызнын җиле кагылып узса ш һушын җуяр хәлгә житә иде Хатында балалар 
одонытылды Дөньяда шу i гүзәл iai кына калды Дамирага карата андый хисләр 
кичермәгән иле Марс Мәхәббәт inn шашмыйча бер берсен 
абыйлы сенелле кешеләр сыман гына кушылды а юр Икесенен in 

җиткән, тан] ылар и гы! JK-МЫЙШЫК уеннары уйнал [ормыйча, никах га 
укыттылар Алар арас ын ia баш югалтып йөрер iex кайнар кис iep 6j гыады Ә 
бу кыз Марены .IKi.i 1 ип яз [ЫрДЫ N i хатынын, > ГЫН, КЫЗЫН [ашлап, ючерен 
мәңгегә анын белән бәйләргә ри ia иле 1әкин кы i ри юлашмады Гаилвле ирнен 
шашкын МӨХӨббәТеННӘН, »Әр [еКЛӘВеННӘН канын ич ОТ) ЮреННӘМ арып. шпгөн 
генә гүге i, көннәрдән чер көнне Марснын ч \ алдыннан бетен генга югалды 
11рб\ көлгә аптырады жанынаурын габалмыйча сөйгәнен юксынды 
Эзли торгач, бе Lie {илә шәһәрдән үк китеп барган икән 

Марс очен гүя кояш еун ie К^ 1енә берни күренмәс б) | ш ни онта, ни 
өйдә чмь галмады Беркем белән ia Ь\ [ешә алмаган сагышыннан в 
йөрде йөрде [ә Йөрәгентотып больницага кереп ятты Бу җавапсыз ы 
гөнге т^-и кебек йөрәгенә сугып кал ш Хәлләр яман иле «Бусы беренчесе 

л китеп баруым ia бар, сакланыгыз!» 

лпп кисәт ге аны кәва «учы габиб 
Шуннан сон Мар< барча чирдән коты очып к\рка башлады Исәнлеген 

кай1 ыртты.ялйогл шрына санаторийларга ешла арксукмактарын 
и ш , , , , Ki.tiHi.ui ч. .1 га басты И w • йорт и п та ватылмады 
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Теге чактагы күңел ярасын, бәхетсез мәхәббәт чирен башка юанычлар табыл 
дәвалады Ял ызы малай үстерүче Валентина исемле чуаш хатыны белән очраша 
башлады, гегссе аны үзенә бәйләргә теләп мәш килде. Иргә бер минут тынычлык 
бирмәде Эшенә шалтырапы, юлына чыкты, гел очрашу эзләде. Шул шла 
танышы Марска яхшы киңәш бирде: «Син ялгыз хатыннар белән бәйләнмә 
Алар муенына бер атланса, сөлек кебек кадала, йолкып га төшерә алмыйсын 
Типтерер очен ирле хатыннар кулай, анарның тыны да чыкмый», — диде. 

Шуннан сон Марсның тормышында Гөлсинә пайда булды. Ання әйткәнчә, 
«көлә торган апа». Моңардан да кулай сөяркә таба да алмас идең Үзе Дамиранын 
пусты, үзенен ир кисәге бар. шуңа авызы йозакта, теле тешләнгән. Бик сак, 
хәйләкәр, шома хатын Ирен бармак очында биетә. Кайчан килеп керсә дә, 
Гөлсинәдән бу өйдә беркем шикләнми Чөнки гаилә дусты, үз кеше Марс 
Гөлсинәнең ире белән дусларча кул биреп күрешә, үзе эчтән генә тантана итә 
һәр ир-атнын бу мәсьәләдә башкалардан өстен буласы килә, көндәшеңнең 
башына мөгез кую оятсызлык түгел, батырлык санала. 

Гөлсинәнең мут, шаян карашы, әллә ниләр вәгъдә итеп, үзенә тарта. Очрашу-
кавышуларнын үз өендә, ир-хатын алдында диярлек булуы бу мөнәсәбәтләрне 
тагы да бизи, кичерешләрне, эчтәлекне баета иде. 

Дамира Казан больницасында ятканда да, Гөлсинә хәл белергә дигән булып 
килгәләп йөрде. Ания укуда иле, аулакта рәхәтләнделәр Дамира үлгәч, Гөлсинә 
ирен ташлап, бу йортка килергә дә бик риза иде. Ләкин Марс араны өзде. 

Сәрия белән кушылганнан сон, читтә йөрүләренә нокта куйды ул Чөнки 
бу хатынның холкын аңлап-чамалап бетерә алмый иде Дамира беркайчан, 
беркемнән көнләшмәде Артыннан күзәтеп, тикшереп тә йөрмәде Ләкин 
ышанмады да Марс өметләнеп янына килгән чакта, әрнүле көлемсерәп, иренең 
к> инә төбәлә лә дәшми иде Хәләле белән бер түшәккә ятмас өчен, меңдә бер 
сәбәп тапты Әмма беркайчан конләшеи-глепләп тавыш чыгармады. 

Ә Сәрия ни кыланыр — билгесез Балалар алдында хур итеп ташлавы бар 
III\ м.i Марс бик тәртипле генә йөрде. Вакытында эшенә чыгып киле, эш сәгате 
бетүгә, өенә ашыкты 

Ләкин vi бу хатынны яратмый иле 
V i гозер әзе ien Ламираны сагына иле... 

Башта алай булмады. 
Дамиранын чирләве, айлар буе хастаханә юлында йөрүе, аннары өйдә ыңгырашып 

ятуы Марсның эчен пошырды, тынычлыгын бозды Баш очыттда эленеп торган ул 
кара болыт гүя кояшны каплады, хәтта урлап алынган шатлыкларның да яме-тәме 
югалды Ул жанын каезлап торган бу тоташ кайгы-борчуларнын тормышыннан тизрәк 
китүен, ваемсыз, тыныч көннәрнең җитүен теләде. Ир күңеленең яшерен почмагыңда 
шул әрнү-газапларнын. тоташ хәсрәтнең сәбәпчесе булган Дамиранын тизрәк үлүен 
теләүче бер оятсыз уй ята иде Тормышларына шул чирне, тыйгысызлыкны алып 
килгән, үзен шундый гөнаһлы уй йөртергә этәргән өчен, Дамирага үпкәле иде ул. 
Элеккеләр белми әйтмәгәндер, бу килешсез, ямьсез уйлар миндә генә түгелдер дип, 
ир чирле хатынына карата бу рәхимсезлеген «чакырып кунагын килмәсә, чирләп 
хатынын үлмәсә* дигән халык мәкале белән акларга тырышты 

Ниһаять. Дамира китте... Өйлә үз аякларында йөрүче, колә-шатлана белүче 
сәламәт кешеләр генә калды. Дөрес, алар әлегә боек иде Ләкин бу үтәчәк 
Хәзер инде елмайган өчен үзеңне гаепле сизәсе юк. Тынгысызлык сәбәпчесе күз 
алдыннан мәнгегә югалды. Озактамый баш очыннан кара болытлар таралыр, 
күңелгә кабат кояш нурлары төшәр. 
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Топле акыллы, сабыр Клара һ ә ч кешене жылы карашы белән үк юатырга 

сәләтле олы йөрәкле Кәшифе апа яннарында булгангамы, ут көннәрдә Марс 

әлләни хәсрәтләнмәде Анын карашы үткәннәргә түгел, киләчәккә юнәлгән 

иле Ул исән, сау-сәламәт, ана әле яшисе дә яшисе Алла яна тормыш көтә 

Каиил-борчулар артта калды, алар чирле тән белән җиргә күмелде 

Аннары Марснын тормышына Сәрия килеп керде Сә.тамә! газа хатын Жиргә 

нык басып \ (аягында йөри Гөнендәдә, жднынла ла яшәү дәрте ташып тора Чир-

үлемнәр еракта •> ю Алар турында уйлыйсы да килми Аитүбәгә очрашуга барып 

йөрүләр, яна хатын серләрен ач) беренче мә. пәрдә Марснын тормышына шатлыклы 

бер ЯНАДЫК ӨСТӘДе Ул үзен яшь. кичле итеп тойды. Дамира ОНЫТЫЛДЫ 

Аннары Сәрия аларга күчен килде Элек Дамира хчжа булган портта ят 

кеше пөйда булды. Ьиредә күп нәрсә үзгәрде Әйберләр үз урыннарыннан 

к ү ч к Иор1ка КӨННӘН кон яна үзгәрешләр керә торды Дамираны хәтерләткән 

Һәрнәрсә ераккарак ж.ыеп куелды Ана биредә >рын да калмаган иле кебек 

Ләкин iniKiep шул чакта, Сәрия үзе янына күчеп килгәч. Марс әзе к п Дамираны 

сагына башлады. 

Берчак күптәнге гаилә дусты белән кафеда кәефләнеп утырганда, исерек 

баштан у i ачылып китте, катта күкеле нечкәреп е tan га аллы 

— Аңлыйм, дускай Дамираны онытырлык түгел шул Ул бит бриллиант иле! 

Ана кызыгучылар б а т а к булды, ну берсенен лә геше үтмәде Коро юва иде ул! 

Горур хатын иле. беркемне якын китермәде Ачылмаган ГӨ I, серле, гүзәл бер 

чәчәк бу 1ын к и п е . . . 

Бу сүзләрне ишеткәч. Марс шаккатуыннан өнсез калды Әмма т>ры әйткән 

гуганына ярамын Марс, кызып китеп 

— Син ләме'.' Син лә кы 1ЫКТЫНМЫ ' - ДИП танышына бәйләнә бап 

— Кызыктым шул! лиле гегесс Андый акыллы, гүзәл катын к ы н а 

КЫ ti.iKMi.ni МӨМКИН гүгел! 1>> алып к а т к а н ы н лнын янында чүп кенә' Яны i \ i 

синен, явы \\ К> т ө р е н н ә н күренеп гора leni арасыннан сөйләше Их, Марс. 

беренче беренче инде ул аны беркем ш а ш т ы р а алмый Беренчесе • 

и йөрәккә якын Ә Дамира бриллиант иде! 

Упкынга гөшеп югалган Дамира кабат Марс гормышына кайтты Анын 

чирләп интегеп яткан чаклары онытылды Колен горган сау сәламәт, яшь, 

чибәр v и булып күңеленә көннәренә килеп керде Ул гел Марс янында 

и к- Хә1 la Сәрияне комын яткан ia ш 

Марска ^IK.IH гомере коточкыч кызганыч, укенечл 

кемнәр KMH.IKK.III хыялланып ханбикәләп асы i хатын анын янәшәсендә 

6j пан куенында яткан .< Марс кис>\, ai.i аны күрЫИЧӨ, к о н ы н сыман 

1, юкса бе I->м iseiii.ni йөргән 

Дамира беркемн* ю й б) маган 

•\пыкi. i.i 6j iM.ii.LH M ipc Дамираны күрми яшәгән M (алдында ялтыран 

яткан асы ггашны күрми пыя iara гаш ашучы ир .и сукырмы ^ i әллә юләрме? 

i ы р ю л ә р б ) и IH 11К..И Бары ана насыйп аныкы гынаб) гырга т е ш л е 

бри i т . н п хәзер ашр ас гын ia яга 

С ә р и я н е к>ор..к OLii.ni саен Map* I *грак бизә барды [акин 

си i [ермөд! К< пк ко i u | 4 и нп дар -, и .'i11 с pi. ' сои и к им к- > i бары гик 

Клараы IUII.I с п к ә ы ц е Иик ашыктырды м МарСНЫ? Пик 

пныштырды Кирәк булмаган Ялгыз ia яшәр иде Mapt Әхвзерйси 
ят кеше иори Аны Марс ia И i w икын итми һәм • 
беркемне дә якын ИТМИ 

l,v кати JH [өнья i.i О.ЦЧНИ.Ш iv аш всөләр куша хәерле б) lljp НДС 
көннәр сагын тыра 1амнра ис (акыр 
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Ания институтка керә алмагач. Марс аны. сорамыИ-киңәшмн барып кергән 
училищесын ташлаттырып. төзелеш техникумының түләүле бүлегенә керткән 
иде Кулына диплом алып кайту бетән. ул кызын үз янына эшкә урнаштырды 
Марс төзелеш оешмасында бүлек мөдире булып эшли иде Аниянең гел янында, 
күз алдында булуы, эшкә бергә барып-кайтып иорүтәр Марста аталык хисләрен 
тергезеп җибәрде, ике арада шактый жылы мөнәсәбәтләр урнашты Игътибарга 
сусаган кыз, кечкенә вакытындагы кебек, әтисенә тартылды. 

Ания икенче каттагы бүлмәдә яши. күбрәк Илдар. Әминә белән аралаша. 
Йомышлары булыаса, аларның берсе дә аскы катка гөшеп Йөрми Шуңа күрә 
Марс үзе кызы янына менә. Ания янында сөйләшми утыр) та рәхәт иде Бу бала 
Марсны Дамира нәселе белән бәйләүче бер жеп иде Ания Дамиралар ягына 
тарткан, ләкин әнисенә түгел. Клара апасына охшаган, шундый ук каратут 
йөзле, күмер күзле Ә Дамира озын буйлы, аксыл йөзле, саргылт чәчле, зәңгәр 
күзле иде Ике бертуган апалы-сенел бер-берсенә гел капма-каршы. Чонки 
берсе — әнисенә, икенчесе әтисенә охшап туган. 

Ә Илдар Марс ягына тарткан, бу куе кашлар, нык ияк. төз борын — 
аларныкы Шулай булса да Марс аңа түгел, кызына тартыла Дамирага бирә 
алмаган мәхәббәтне Аниягә бирәсе, шунын белән хатыны алдындагы гаепләрен 
юып ук төшереп булмаса да. киметәсе килә. Кем белә. бәлки, җан дигәнең 
чынлап та үлмидер, барсын күреп-белеп торадыр Кызы турында кайгыртуын 
күргәч. Дамираның рухы сөенер. Марсның хыянәт-гаеиләрен кичерер... 

Ания әтисенең жылы карашын сизеп, ана үз тормышының кайбер серләрен 
дә ачты Максим дигән егетнең бөгәрләнеп беткән хатын күрсәтте Андагы 
сүзләрне укыгач. Марс көлемсерәп куйды. И беркатлы бала-чага 

— Әти. без буржуйлармыни7 — дип сорады Ания. 
— Ул чакта дөньялар бик буталган иде шул, кызым. Киләчәктә аны 

Гражданнар сугышы дип атаулары да бар. Бер яктан «Азатлык!» дип милләтләр 
күтәрелә, икенче яктан халык гаделлек эзләп мәш килә Ә өченчеләре, шуннан 
файдаланып, ил байлыгын бүлә Бәяләр айлап түгел, кон саен үзгәреп гора 
Кичә биш булганы иртәгә унга әйләнә. Юк. кызым, без буржуй түгел Менә 
шул болгавыр заманда банктан кредит алучылар бик нык ОТТЫ Акчамын 
кыйммәте кими. ун елга дип алган егерме меңне ярты елда түләп бетереп була 
иде. Мен сумнар миллионга әйләнде Галәмәт еллар иде ул Әрсез-оятсызлар 
череп баеп калды. Законнар эшләми, илдә анархия. Бу үзгәрешләр турында 
өстәгеләр алданрак белде, шуңа алар уңды Әниен дә ул чакта, үз урыныннан 
файдаланып, жир участогы, кредит алган иде Безнең буржуйлык шул инде 
ул. кызым Кеше өлешен урлап алган мал түгел Ә бу егет хәзер кайда инде7 

Күргәнен бармы17 Бәлки хәзер гел башкача уйлыйдыр 
— Казанда ул. Институтта укый. Мин аны Интернеттан эзләп таптым Анын 

курс эшен журналда бастырганнар. Бик башлы иде ул. Мөгаен, профессор 
булыр 

— Әйдә. булсын. Сарланнан да профессорлар чыгарга тиеш. Ә син һаман 
аны уйлыйсынмыни? 

— Юк... — диде Ания моңсу гына Аның әтисеннән яшергән башка сере бар 
иле. Шуны сизмәгәе дигән сыман башын тизрәк аска иеп. күзен яшерде 

— Кызым, һәркемнең үз тиңе. үз насыйбы була. Менә шул ярның кадерен 
белергә кирәк. Ә мин әниенне күрми дә калдым кебек. 

— Әти. син Сәрия апаны яратасынмы? 
Марс кызына төбәлеп торды да авыр сулап куйды Ни дисен'' Алдыйсы да. 
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лоресен лә әйтәсе килми Хатын ку мәк түгел, ошамый, яратмыйм лип урамга 
чыгарып ата алмыйсын 

Әтисе дәшмәгәч. Ания әйтте 
— Ә мин яратмыим' 
— Әниенне сагынасынмы'' 
— Юк Әнием мине яратмый иде... 
Әгәр Марс урынында сикер йөрәкле, акы 11ы. шрак ата булса, ул кызынын 

бу сүн..ремә каршы килеп, әнисенен аны бик нык яратуы турында әллә ничә 
дәлил китерер һәм әйтер иле: 

— Ялгышасын, кызым, өниен сезне бик ярата иле. >i сезнея очен яшәде 
Сез бәхетле булсын очен барсын да эшләде. 

ЧӨНКИ Аниягә бу мизгелдә нәкъ шундый сүзләр кирәк иле Ләкин Марс. 
Дамнранын гел каядыр ашыгуларын, кабаланып чабуларын бик еш кәефсез 
бу iyi.ni үзен Һаман саен ЧИТКӘ КВГ) мрыи НСКЯ гншереп. КЫЗЫНЫН С\ ПӘрен 
үз файдасына борды 

Әниеңә лие кадерлерәк булды шул. кызым Анын каравы чин сине бик 
яратам! 

Шулай дип Аниине кин кочагына алды Үз каныннан яралган бу жан 
иясене)! үзенеке генә булуы белән ата кеше бик горур канәгать иде Тик Ания. 
кыенсынып аннал читләште: 

— Әбиемне сагынам мин... 
Марс бу юлы шешле ore гөшеп, кирәкле кжалепвк 
— Мин лә аларны бик сагынам, кызым Яхшы яшәдек без Бежа кенә. 

кыскарак булды 
— Әти. ирләр чынлап та ярата беләме ' Яратам дип алдамыйлармы ' 
Марс кызынын яңагыннан сөел көлеп куйды 
— Яраталар, кызым! Әле имчек кенә араталар] 
Шул чакта күз алдына кабат Зилә килеп басты Юксынудан йөрәге СЬОфМ 

куйды Ләкин тормышында якты II монс) 1.1 а калдырган ) i мә 
гурынла Марс кызына сөйли алмый и к 

Капларда Йөри икән ул гүзөдкай? 

У i .411.1 кабәл күрергә кыя 11анмаган ла иде. 
Могҗиза иңми ни дисен Марсның, тормышында кабәл 1нл»пәйда булды! 

Көтмәгәндә уйламаганда т 1эи п 0) ап\ кичен керде i и- шалтыратты Йөрәк 
гүренә күмелгән газиз гавышны ишеткәч Марсяыы паны каминчы башта 
дашә алмыйча горды 

— Марс абый 

— Бу сезме? Марс абый кайгыгы «ы ypi ис шшш 1н ю б) кетер исезыс ' 
Бергә «иләгән идек 

Хәтерли .11бәтгө Әле имчек кенә! 
— Зилә Жи пием Синмени 5) ' 

Әйе, Марс абый Мим ю би былтыр иремне югалттым 
яхшы анлыйм коточкыч lypxacpai Ходай сабырлык бирсен Сазга ю имна 
ла 

Марс гавышны югалт) tan курыккан иш кабап иш сора ш 
— Зилә син кайда? Кай ia син " 
in ю бераз ншшн горды, аннары сер I 

Бик акын п иш куй ш 
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Марснын күнел кояшы кабат Сарланла, аның янында! Аны күреп, ишетеп 
булачак! Шул мизгелдә ир йөрәгенә кунып, Бәхет кошы сайрый башлады. 

— Озаккамы0 Киткәнче сине күреп булырмы? 

— Әле күреп туярсыз ла 
Ирен югалтканнан сон. Зилә фатирын сатып, бөтенләйгә бу якларга, әнисе 

янына кайткан, әмма кулай эш таба алмый йөри икән, ярдәм итмәссезме, 
лиле Ничек баш тартсын ди Марс?! Әлбәттә, ярдәм итәчәк! Кадерле танышны 
тыңлаган саен, анын йөрәге ярсып типте, тәненә ут капты, көл астында калып 
сүнгән хисләр дөрләп кабынды. Ирнен шул мизгелдә үк Зилә каршына чыгып 
йөгерәсе, тизрәк аны күрәсе килде. Үзен көчкә тыеп, Зиләгә рәхмәт әйтте, 
булышырга тырышырмын, дип ышандырды. Телефонны куюга, әле бер, әле 
икенче танышына шалтыратып, Зиләгә эш эзләргә кереште Шул ук кичне ана 
очрашу билгеләде, эш сәгате бетүгә, шунда ашыкты. Хәтта Анияне кисәтергә 
дә онытты... 

Ул кичне өйгә бик сонлап кайтты ул. Ярый әле бәхеттән балкыган йөзен 
күрүче булмады Бары юынып, йокы бүлмәсенә кергәч кенә, ялт итеп ут 
кабынды Сәрия һаман ятмаган, креслога утырып аны көтә иде... 

Ир йөрәгенә кереп тулган яна шатлыкны төксе чырае, нәфрәтле карашы, 
әрен ачысы саркып торган тәмсез сүзләр белән сытып үтергәч кенә тынычланды 
\л Соңгы с\зе исә котны алырлык иде 

— Бу кыланмышын тагы бер тапкыр кабатланса, мин сине үтерәм! 
Бернинди шик калдырмаслык итеп әйтте. 

Зилә ана өмет бирген иде. 
Алар бик озак сөйләштеләр Үткәннәрне искә алдылар. 
— Ул чакта яшь идем, мина андый ярсулы хисләр таныш түгел иде, — диде 

Зилә. — Шуна сезне аңламадым, мәхәббәтегезгә ышанмадым. Мыскыл итәрсез 
дә ташларсыз дип уйлый идем. Аннары... Дамира Наримановна белән икегез 
арасына ла керәсем килмәде Мин бит аны бик хөрмәт итә идем Ул искиткеч 
акыллы, булдыклы, соклангыч кеше иде, урыны жәннәттә булсын... Мин ана 
көндәш булырлыкмыни" Шуна качтым. Юкса битараф та түгел идем кебек. 
Сез бик сөйкемле бит, Марс абый. Әллә шунамы, сезгә охшаган кешегә кияүгә 
чыктым Бик яхшы кеше иде мескенкәем Машинасы белән бәрелеп һәлак 
булды Бик куркыныч үлем, Алла сакласын... Сез, бәлки, мина караганда 
бәхетлерәктер. Дамира апа кулыгызда җан биргән... Үләсен белеп торгансыз, 
шуна күрә кулдан килгәнне эшләгәнсез, кайгырткансыздыр. Үкенечле булмаган. 
Ә минем югалту бик үкенечле булды. Марс абый. Чөнки сүзгә килгән идек. Ул 
ярсып чыгып китте Ничек газапланганымны белсәгез. Ул бит мине бик ярага 
иде. Барысын да синен өчен эшлим, үземә берни кирәкми, дия иде. Хатыны да, 
баласы ла мин булдым. Иркәләде ул мине, артык иркәләде. Алай ярамый икән 
Хатын-кызны алай бозарга кирәкми, азабыз без Мин дә артыгын кыландым 
Их, Марс абый, белсәгез үкенгәннәремне! 

— Миндә дә шундый ук хисләр бит, Зилә Мин дә үкенечләр белән яшим, — 
диде Марс һәм сонгы вакыттагы кичерешләрен ачыктан-ачык сөйләп бирде 

Шул чакта Зилә башын Марсның җилкәсенә салды Чәчләр кушылды, 
тыннар, иреннәр. 

— Өйләнми торсагыз соң... — диде Зилә. 
Марс аны назлап үбә-үбә җавап бирде: 
— Белмәдем бит, бәгърем... Синен табыласынны, мине эзләп киләсенне 

белмәдем Юкса көтә идем.. 

86 



Алар Түгәрәк күл буенда машина эчендә утыра иделәр Яннарыннан тәрәзәгә 
карый-карый Ания үтеп киткәнен Марс та. З и л ә д ә күрми-сизчи калды 

Шулай итеп, Ания бу доньяла әтисе белән икесе арасына баскан тагы бер 
хатын-кыз барын белде. Ул аларны карангы төшкәнче күзәтте Әтисенең бу 
гамәлен андый алмый аптырады Сон бит әле кайчан гына Сәрия дип өзгатәнде. 
анын янында биеп торды Кыланмышлары искитәрлек иле. гүя берсеннән башка 
икенчесе яши лә алмый Олы кешеләр шулай оста аллый икән Хәтта әтиенә 
дә ышаныр[а ярамый икән Сәрия алдында бер төсле, ә бусаганы атлан чыккач 
— гел башка Машина зчендәге чибәр хатын Марсны Сәриядән генә түгел, 
үзеннән д ә тартып алачагын Ания аңлый иде Ана инде унбиш яшь түгел 

Ул бик үртәлеп кайтты. 
— Ни булды9 — дип сорады каршына чыккан Әминә. 
— Берни д ә булмады, арыдым — дип жавап бирле Ания 
Ашап->чеп тө горный йокларга нггы Авыр иде ана, бик тә ямянс) иле 

YIL'H.) K.ifui КОТОЧКЫЧ ЯЛГЫЗЛЫК якынайшным күне if г, я сизә иде. 
Ләкин бу вакыйгадан сон ике ай да үтмәде. Марс үзен яраткан, бүлешә 

алмаган оч чагын кызны ла ташлап китте Бөтенләйгә Кинәт Әйдә газета 
укып утырган жиреннән сыгылып тоиле лә тынлы Чакырма мием капкан 
•Ашыгыч ярдәм» табибы, чарасы UI.IM.IH аңлатып, баш чайкады: 

— ЙөрӘК 
МарснЫН сонгы соравы Зилә күңелендә зленеп каллы 
— Әллә сон бөтенесен ташлап, икәүләп Каф тавы артына качыйкмы " 
Ә Сәриянсп СОНГЫ сүзләрен ул үзе белән алып китте 

Й о р т 

— Сез моннан к и ы р ы гиеш. — диде Илдар. — Сезне монда берни гатмый гыр 

дип уйлыйм. 
Ул көнне, әтисе рухына багышлап Коръән ашы үткәрделәр Кунаклар 

ГараЛЫШКаЧ, Иллар барысын .\.\ Г>прч1 ОРПШ сорама Й0р1 КИрне буЛ1 
мәсьәләсенә күчте Әгәр .мисс юк ИКӘН б) \л]\т монда артык в 
беркем гугел, жиде m кеше Шуна күрә фикерен к и ч е р е н вйттс 

— Китмим, — диде Сәрия. - Мин - өтиегезнен катыны Биш ел чип ш 
п и к и е м 1>> йортта минем кезмәтем as өлешем [ә бар Моны 

рас [аячак. 
Ни кирәк сон се Я.1 ' Ч 1I.IL II I 

— Алырмын Сезд үтел суд аша Мина б) йортның өчтән бер өлеше 
ш е ш 

Табында бермәл гынлык урнашты Барысы ю андый иде Сәрия хаклы 

Әгәрболай нык горса. Йортны сатарга һәм акчасын б\ иргә к а м 1әкни сатасы 

килми Гуган йортны өзгали б^ ire ш nam исли ни б) ш ии № ул? Әниләре 

салган Ropi б т бу! \х б) гаделсез о к о н н а р Биш е i гына u 

килмешәк хатынга норм. J Й> I te пир имеш 

и I дар ачудан гешен кысыл куйды 

1йтүбөдә сезнен квартирыгы i бар 

- Б а р Шуннан ни? Анда улым тора Гаиләсе бе Мин хәзер ан 
чыгарыйммы? Мина уз почмагым кирәк 'i .өлешемне бир) 

Ләкин без Йортны сатарга п юмибез 

Манса т у н ia бергә вшәрбе i Минем барыр жирен юк 
Сөйләшү бик коры һәм рәсми гонда барды Гүя инде Ropi бүлеш,- өчен 

ччкем баш i UHJ HI м 
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Р Ә М З И Я Г А Б Д Е Л Х Л К О В * 

Шулай итеп бер түбә астында яшәп калдылар. Аскы кат элеккечә тулаем 
Сериянеке иле Ул хәзер көннәр буе өйдә утырмый, аптекага эшкә урнашты 
Әминә улын бакчага иортә башлады Болын хәтле өйдә ялгыз нишлим um 
ул да эшкә чыкты 

Тормыш күңелсез, көйсез генә дәвам итте... 
Ә бервакыт өйлә ят бер карчык пәйда булды. Монарчы аны күргәннәре юк 

иле. Бу жирдә күпче яшәгәнен бер Ходай гына белгән, мунчала йөзле, тонык 
карашлы бу бокре карчык, бер урында ни утырып, ни ятып тормыйча, өй 
буйлап өрәк сыман Йөри, көндез дә. төнлә дә кухняда нидер эшләп кайнаша 
Дәшкәнне ишетми, сорауга жавап бирми 

Карчыкның кем икәне икенче төркем кунаклар килеп төшкәч кенә 
анлашыллы Серне Әминә белде Бу карчык Сәрия килене Флераның әбисе 
икән Әби авылда ялгыз яшәгән, үзен карарлык хәлдә түгел Шуна аны монда 
алып килгәннәр. 

Карчык та. кунаклар да Фазлыевларда озак тоткарландылар Сәриянең улы 
белән килене эшкә урнашкач кына билгеле булды: китәргә жыенучы юк та 
икән... Аитүбәләге үз квартирларын арендага биреп торып, бераз акча эшләргә 
икән боларнын исәбе. Әлегә бирелә яшәп торачаклар. Ә нигә. иркен бит. урын 
ЯЭпврлек " Бу чакта Әминәгә Сәрия килене әйтте. 

Әмине шу i ук кичне Илдар белән Анияне янына утыртып, күңелдәге 
шикләрен сөйләде 

— Сәрия Исхаковнаның бу кыланмышлары юкка түгел. Ул сезне йортсыз 
калдырмагае... 

— Юкны сөйләмә, закон бар бит әле. — диде Илдар 
— Закон юк1 — диде Әминә — Мин моны күптән беләм. Сез әниегез 

кырын i.i иркәләнеп үстегез, мин тормышны сезгә карый яхшырак беләм. Илдар, 
иртәгә үк юристка бар! Югыйсә авыз ачып урамда калуыбыз бар. 

Ләкин Илдар холкы белән атасына охшаган иде. Өстенә мәшәкать аласы 
килмәде 

— ЮККЗ гкләнөсеи Юристка бармасак та. бу йорт безнеке 
Икенче КӨННе Әминә яна хәбәрләр алып кайтты: 
— Мин БТИда булдым Анда безнең туган эшли. Шаккатмады хәлләр.. 

Сәрия Исхаковна улын. киленен, оныгын сезнен йортка пропискага кертеп 
куйган! Әти исән чакта ук. ике ел элек1 Ә без анда юк. Илдар, син лә юк. улым 
ла. мин ла Без Һавада _>ленеп калганбыз. Исәптә бар. санда юк. Вәт ышанып 
йөр һавадагы торнага 

— Ә Анин' 
— Ул бар. Ул ничектер эләгеп калган әле. Кияүгә чыгар да китәр, дигәндер. 

Вәт исәрл.ф. уйламадык та Йорт бүлешә башласаң, безгә өлеш чыгармы? 
Ичлар. йоклап йөрмә' Адвокат ялла. судка бир! Бу хатын безне артка утыртып 
калдыра, әйтте диярсез. 

— Ярар инде Кеше көлдермик Беркем дә безне куарга җыенмый. Яшик 
шунда тыныч кына. — лиле Илдар 

— Син чине шушы елан оясында яшәтмәкче буласынмы1' Күпме түзәргә 
була?! Илдар, ник син сенленне. үз гаиләңне яклап берни кылмыйсын0 Болай 
яшәп булмый бит Син бит ир-ат! Без нишли алабыз? 

— Опрәтмәсән иде. Ошамый икән. яшәмә! Анаң янына кит тә тор! 
— N цдар' 
Әминә иренен тешләп, берара Илдарга рәнҗеп-гаепләп карап торды Аннары 

күңеленнән генә фикерләрен барлап, кисәк әйтеп салды 
— Әйтмәмен дигән идем Беләсенме, нинди сүз йөри? Сәрия Исхаковна 
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әтине агулап үтергән, имеш Шундый дару бар икән. көн дә тамчылап бирәсен 
дә кеше инфаркт белән китеп бара Беркем шикләнми Табигый үлем кебек 
килеп чыга Ни генә юк хәзер... 

Анын бу сүзләре ут өстенә ялкын булды Илдар ярсып китте: 
— Урам гайбәтен сөйләмә мина' Алар яхшы яшәделәр' Әтидә йөрәк чире иде 

Сәрия Исхаковна ник үтерергә тиеш аны'* Икенче бу хакта авыз да ачча' ' 
— Никме9! Чөнки әтиен башка хатын белән чуала иде. Сәрияне ташлачакчы 

иле Ышанмаган, үзеннән барып сора. Зилә исемле ул! 
— Дура! Ни әйткәненне чамала! — дип кычкырды Иллар 
Аннары бар ачуы белән Әминәнен янагына китереп сукты 
Ания бер сүзгә кушылмады Шом тулы тынгысыз карашы әле Илларга, әле 

Әминәгә төбәлде Ана авыр. бик авыр иде Үзе очен ифрат якын. кадерле булган 
ике затнын ызгышуы йөрәгенә утлы күмер булып төште Б) эйтншюшүяөржн 
ашры яхшы тәмамланмасын күнеле ш\ т чи не \:ы ш чән иде 

Йорттан беренче булып баласын күтәрен Әминә чыгыл китте 
Шулай да анын сүзләре Илдар күңеленә шик салып калдырды 
Сәрия ойдә юк чакта ул тартмадагы бар mpyi «rre tre [яратыл салды да 

һәрк.шсынын аңлатма язуын укый башлады Аптекада нцлаүчс tap дару фанаты 
була, кирәкме-кирәкмиме ойгә дару ташым Әнисеннән калган л.\р\ |арны 
чыгарып атканнар иде. Мондагылары — Сәрия жыйганн И мәсьәләдә 
палап или Шуня бу тикшереп-казынып утыруларның файдасы l икәнен .IILI.HI. 
кул селтәде дә даруларны кабат пртыага тырлы. 

Белки Әминә хаклыдыр дип уклады ул I афу үтенеп, янына барса Әминә 
Илдарны кабул итәчәк Әбисе кияве өчен үлеп гора, бергә яшәп го б) гыр 
иде Анарның күнеле кин. Тик менә АннЯНС б) бүре оясын и ничек ялгызын 
калдырасы ' Ашал (эчерәчәкләр бит аны 

Шуна И шар әлеге сабыр итәргә, үз йортында яшәргә булды AMI бураннар 
бераз басы пич, катыны белән улын каба! алып кайтыр 

Аниянен күңелендә нәфрәт кайный 
Ул Әминәпеи сүзләрен ишетеп горды Һәм ышанды ЧӨНКИ ) i өтисвнөн 

гормь .in 1,1 1илв«ен барлыгын белә иде Димәк Серия » белгеи Бөлкн 
әтисен чынлап га ул үтергән iep' 

Моны болай калдырырга ярамый Әминә әйтте квзер аконнар юа яним 
Закон булмаоа бу [мае, үч алунын башка юллары оя юл 

Аниянен куелары пар Әле беркөнне генә j 1 К ы күргән иде Ьяяиян 
булмагандай Анияне үз men сөйләшеп горды Гаиышларыныи көлләрен 
сөйләде Виктор асылынган икән Ката 6э «акта щ 1кадөр гыныч битараф 
гавыш белән көбөр итте Аннане юатып калуына, кызганып уф] 
гаҗәп юнгөндәй 

Өй исен китмәсен лө1 У i гына гүгел Бс 1неке кнжен күб 
Яшисе юре ки гмк чөнки Дчс корошего?! Мин юасы аявыр н кан н) Цирпга 
Имеш. юге доньнла асылынганнар!a \.m.i икән 

|'иi.i КИЯҮГӘ чыккан, бер СӨрХуШ бв 1ӨН ГОрЯ ПОШ I чышчи Ш КӨННӘрС 
к» Катя чоны ш үэенчв шютя генә вндатып куй ш 

— Да все они гакие коз ш 
1 н ы кам? Ә, Ганька Ул югалган Бер< исәсе бс юн мнтеэгекип 

ia шуннан кайтмаган Әллә исән влләюк ^ныкеы аләсен Чтасыю* аннсе 
ю үлгән Юра тегесеннән inurryn icaoai гөрмәге ләккән машина урлы 
готылген И шин ипкә урнашып, Якутиягә үт китеп ".ipi.i" 
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— Ә син капла эшлисен? — дип сорады Ания 
Катя кул селтәде: 
— Ой. көлдермә! Мин ишәк түгел лә ник ватылыйм" Эшләмичә дә яшәп 

б) ю! Дураклар сөрелсен! 
— Урлашасыңмы9 

— Да. кайберәүләр белән бүлешергә туры килә. Кемдәдер артык әйбер бар. 
кая куярга белми Шул чакта, батс' Ярдәмгә мин килеп житәм. 

Шулай диде лә Катя кычкырып көлеп җибәрде. 
— Тотсалар? 
— Тотсыннар! Знаешь, анда да яшәп була. Там тоже люди. Бер крутойны 

табасын, и сина башка беркем кагылмый. А чё! Ашаталар, киендерәләр. Баш 
өстендә түбә бар Яшәп була! 

Бу очрашудан файдаланып. Ания үзен күптән кызыксындырган сорауга 
жавап ишетергә теләде: 

— Катя. Диманы күргәнең юкмы9 Исәнме ул. армиядән кайттымы? Ул бит 
мина хат язган иде. аннары югалды... 

Катя хихылдап көлде: 
— 0\о. кызыксынасын! Сагындың, да9 Ну-ну. беренче бит' Курыкма, исән 

синен Димкан! Майлы түтәйләр басып йөри Мальчик по вызову Сарлан 
Тарзаны' Да ана барыбер, лишь бы түләсеннәр генә! Кайчак юмартланып, безне 
дә сыпырып уза. хи-хи. Сладкий мальчик' Ой. Анька! Не суди да несудимым 
будешь... Кем ничек булдыра, шулай выкручивается инде. Если честно, лучше 
бы нас не родили! Хренова штука это жизнь'" 

Катя әйткәннәр Аниянен башына тиз генә барып житмәде. Бу сүзләрнең 
чынлыгына ышана алмады ул. Арттырадыр Катя, юри үч итеп шулай сөйлидер 
Ания Диманы уйламый да. сагынмый да хәзер. Ләкин кайчандыр үзен кочып 
яткан, назлаган, сагыну тулы хатлар язган кешенең шул дәрәжәдә пычрак 
булуына, түбән тәгәрәвенә ышанасы килми Дима бит аңа беренче кагылган 
ир-егет.. Анияне башка шулай яратучы-назлаучы булмады. Хәер. гомумән, аңа 
башка кагылучы да булмады. Беркеме юк... 

Балалар йортында, гел күзәтү астында тәрбияләнгән балалар мәче кебек 
сизгер, төлке сыман хәйләкәр, елгыр булып үсә. Катя Аниядәге үзгәрешләрне 
мизгел эчендә сизеп алды: 

— Ой. Анька. оныт син аны! Димкадан хәзер нормаль ир чыкмаячак, бозык 
бәндә ул 

Ания. аның белән килешүен белгертеп, баш какты. Катяның сүзен 
хуплап: 

— Күптән оныттым инде... — диде. 
Үзен кулга алып. сүзне башкага борды. Өйдәге хәлләрне сөйләде, үги 

анасыннан зарланып алды. 
— Өйрәтеп алыйкмы сон үзен9 Кирәк булса, сызгыр гына! — диде Катя. 
Ул чакта Ания Катянын ярдәменнән баш тартып, юк. дигән иде. 
Ә бәлки, чынлап та. Бераз куркытып алыргадыр9 

Бер йортта биш оя кайнаша. Әкияттәге «теремоктан» ким түгел. Берсе 
— Сәрия — ике ирен югалткан ялгыз хатын. Аның улы. килене, оныгы — үзе 
бер оя. Инде беркемгә лә кирәге калмаган, җаны әллә кайчан тәнен ташлап 
качкан хәтерсез карчык та кеше саны булып санала. Ул үзенә аерым бер 
дөньяда яши Мыгыр-мыгыр килеп эченнән генә женнәре белән сөйләшеп 
йөри Хатыны белән улы ташлап китсә дә. гаиләле булып саналган Илдар да 



үз тормышы белән яшәп ята Сонгы вакытта хәтта Ания белән лә аралашмый, 
эштән кайта да бүлмәсенә кереп бикләнә Ания абыйсы белән свйтөпшәкче, 
ана сыенчакчы була ла бит. тик тегесенен энәләре тырпаиган. шуна борчырга 
базмый Күреп тора. Илдарнын күнеле тыныч түгел Шуна еш кына салмыш та 
була. Баштагы мәлләрдә өйдә бикләнеп ятты ла аннары канладыр югалып иори 
башлады Әминә янындадыр лип өметләнде Ания Ш>таи бмуына ышанасы 
килде Чөнки кыз Әминәне туган апасы урынына күреп ярата, аларны бик 
юксына иде. тик барып ишекләрен шакырга кыенсынды Урамда ялгышып 
булса да очрамаслармы дип. эштән кайтышлый шул тирәләрне урап йөри. 
И.in,it иоргән бакча сукмагын таптый Аларны күрәсе, хәлләрен беләсе килә 
Илдардан сорап карый ла. тегесе: «Син безнен тормышка кысылма' 
кырт кисә Әллә нишләде ул. кырысланды, холыксыпанлы Бердәнбер абыен 
да гел читкә тибәргәч, кайлардан гына жылы табасы да. бу ометсех1еккә 
ничекләр түзеп бетәсе1" 

Бик аныр Аниягә бу йортта, күнелсез. кабер суыгы монда Кеше өстендә 
яшәүче квартирант итеп сизә үзен. Ә тегечәр шрланмый күне i пешерми, гел 
бергә кайнаша Флера Анияне никтер бөтенләй өнәми мин шдер үче ачуы бор 
сыман гел каш астыннан сөзеп, яратмыйча сынап карый Ана ни начарлыгы 
гигәнлер Уллары да үзенә күрә түгел, бармак буе булса л-i пик уса 
чыкты. Бу ике яшьлек эт каешы кулына ни эләксә, шунын бе юн ш 
кит моннан, дип кычкыра ӨЛЛШ махсус котырталар имле 

Өтәр юлына берәр егет очрап. әйдә. чык мина кину-i дисә, Ания бернигә 
карамый ана ияреп китәр иде. Яратамы ул аны. юкмы. анысы мөһим гүгел алып 
кына китсен. Чонки бу йортта бер көн лә торасы килми Ания бу арада Ввкьяда 
бердәнбер якын туганы булып калган Клара апасын еш иск,) гөшерв Бер гаепли 
аны, бер сүгә, бер сагына. Никләр генә әтисен Серия белән пиыштырды 
да йортларына ияртеп китерде икән ул2 Беләме икән мондагы шяларке? Аз 
булса да сенлесенен ятим кызы турында уйлыймы акая " • > i ю инде И i шрны 
да аны Li юрмышыннан. күңеленнән бөтенл.ш сы и.м Әпкем.» 

хатын булып Клара апасы килсә, бәлки, гел башкача б) IMP и • •I 
иле шундый мөмкинлек, әтисенен дә теләге бар иле Гик \ i чакта Ания ике 
арага калкан б) м л басты Гете юре ю инде Ике олы кешегә иик б 
сүзенә карал горырга, готасы .ы узләреичв а л итәсе б и 

Иори торгач, тәки очратты ул Әминәне Ашыга-.шила Н1ГГӘН к а т ы п 
барышы иле Анияне күргәч niai милы узе Ика, бергә бакчага Илназны 
алырга киттеләр Юл унае Әминәу! \.м.1,.|ч-н о>и.1.'п аллы Үзем килим әнинен 
пенсиясе бар, Аллага шөкер, акчага аптырамыйбыз барына канәгать, безгә 
бИ1 күл кирәкми, беркайчан байлыкта коенмадык, ашы витке 
иген 6j 1.U.1 Гик гавышы тигез, тыныч гутел, күне i гәбен п 

үкенеч сипли яга иле Илдарга баи кәл кирәк мин .\\и иш |8 гуге i НДСЫ 
ана чыгыл шггышканмын киде Без башка кушылмабыз ни к М тазны ничек 
га v герермен әни ten.) исән булсын, в II тарный ^ i ю ш ш « Ге i кирегә 
сөй [өде Ания аптырашта камы Абыйсыкын сонгы вакьл гакай 
капчама катта кунып йөрүләрен искә гешереп 

у I иш ки юдер б) гыша гыр? ост cop 
— Булыша Кая ул Ни о п . ж булЫШСЫН?! ҮэвНв ЖИТӨМС Иген ЧЛарГЯ 

күп кирәк бИ1 
Кемнәргә? иил сора ш Ания 

— Агу белмисен 
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РӘМЗИ 

Шулчак Әмине, барган җиреннән капыл гына туктап, хәлсезләнеп, ки 
кырындагы каенга сөялде карашын җиргә ГӨбөп, бертын дәшми торды. 
Күңеленнән генә Hiuep сүпе-жыйды. Аннары куллары белән Йөзен каплап, 
сулкылдап елап җибәрде Сүзләре өзелеп-өзелеп чыкты 

— Мин аны яратам бит., кызганам шундый... ул әрәм булачак мин 
беләм күңелем сизә ул бит я\шы үзе шундый кызганыч ӘрӘМ булачак 
уң Н И Ш Л И М " Ничек коткарыйм шундый авыр мина шундый авыр. 
Бүллыралсан. коткар абыенны. Ания' Минем көчем юк bauiKa беркемгә 
кирәкми ул Их, Дамнра апа. Марс абый... Ник сакламадылар Илдарны'! 
Икесе дә зур кеше иле Атар бит аны коткара ала иде!!! 

Инде Ания дә аклады Барсын анлады. Димәк. Илдар кабат теге ю н а баскан 
Бәлки, ул аннан чыкмаган да булгандыр Моны Әминә үзе генә белгәндер 
Үзенчә көрәшкәндер, түзгәндер, тырышкандыр Инде көчсезлеген тоеп, кул 
селтәгәндер Ләкин үзе Илдарны ярата, кызгана 

— Сез очрашасызмы сок? — дип сорады Ания. 
— Ул акча сорап кына килә. Аннары ул үзе әйтте Анын яшисе килми 

күңелем сизә. ул китәчәк... Үзе теләп китәчәк. Ә мин берни эшли алмыйм . 

Чынлап та. китте Илдар... 
Тик кая киткәнен беркем белми калды. Көннәрдән бер көнне әйберләрен 

юл сумкасына тутырды да чыгып китте. Ания белән саубуллашырга керде үзе 
Бик боек иде. Күзләре кызарган, керфекләре чыланган иде. Кергәч тә, соңгы 
тапкыр күргәндәй. Аниягә туп-туры төбәлеп, бер тын дәшми торды 

Аннары 
— Сеңлем, мин китәм.. Үпкәләп калма, — диде. 
Тавышы калтыранып чыкты. 
Ания ни дә булса аңларга, сорарга өлгергәнче, ашыгып тезеп китте: 
— Мин яхшы эш таптым. Дуслар белән китәбез. Ел эчендә квартирлык 

акча жыеп була икән. Барысы да мин дигәнчә булса, квартир алам. Тик монда 
түгел. Себердә. Үземнекеләрне дә алып китәм. Өзәм, монда барысын да өзәм 
Яна тормыш башлыйм! Әйтерсең Әминәгә, мине көтсен Көтсен] Мин вларны 
ташламыйм1 

— Ә мин? — диде Ания, рәнжеп-үпкәләп. Шулай буламыни, гот га кач 
имеш. Ә Ания монда ялгызы нишләргә тиеш?! 

— Син дә кит. — диде Илдар. — Клара апа янына кит. Кумас әле, 
сыйдырыр 

— Йортны ташлыйбызмы? 
— Юк. алып китәбез Кесәгә салабыз да алып китәбез... — дип ачы елмайды 

Илдар — Ташлыйбыз, канишны, тагы нишләтик11 Чукынышып бетсеннәр. Алар 
да бер катыр әле. Син дә кит моннан, аңладыңмы'' Кит! 

Аниянең йөрәгенә тагы шом кереп тулды, ул абыйсының күкрәгенә 
капланып еларга ук тотынды. Анын шулай озакка, еракка китәсенә ышанасы 
килми иле 

— Ярар. исән булыйк! 
Шулай диде дә Иллар кисәк борылып чыгып китте Ания анын артыннан 

ташланды, тик баскычтан йөгереп төшкән унаига Ришат кочагына килеп капты 
Ир исерек һәм анын шаярыр исәбе бар иде Ул кызнын юлын бүлеп, борын 
төбендә бармакларын уйнатып, ку-ку. дип үрти башлады. Ания ачуыннан аны 
этеп җибәрде Сәрхуш ир бераз чайкалып торды да, тигезлеген югалтып, артка 
чүгеп китте 
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Баскынга аунап яткан ир аша сикереп. Ания урамга атылды. Үзенең оекчан 
икәнен дә онытып карлы сукмак буйлап йөгерде Жан авазы белән кычкырды 

— Иллар' Иллар'" 

Абыйсы борылып карады ла елмаеп кул болгады Капка төбендә аны шикәр 
кебек ак, көяз «Газель» көтә иде. Иллар шунын эченә кереп чумлы Машина 
кузгалып к и п е Ания уя киткән якка төбәлеп, чарасыз басып торганда, капка 
төбенә «Ашыгыч ярдәм» машинасы килеп туктады Ришат артыннан килгән 
икән, анасы чакырган булып чыкты Бәхеткә каршы, аның ничек егыл\ын 
тикшереп торучы булмады Исереклегенә сылтадылар да дәваларга алып 
киттеләр... 

Илдарның китүен, Ришатның егылуын гына көткәндәй, икенче көнне теге 
сәер карчык та тонык күхтәрен мәнгегә йомды Йорт буйлап өрәктәй өстерәлеп 
йөрүче бу әбидән Аниягә ни зыян. ни файда булмаса ла ул псннан генә к\ i 
чапты: «Кимиләр!» 

Кит. лиле абыйсы Ләкин кая? 
Сарланлаанын өйрәнгән яхшы эше. торыр урыны бар ӨвПВП нвпаәргодеүэвнчв 

җайлашты инде ул. Берсе белән лә аралашмый сөйләшми Ана ла сү J отучы юк 
Вер түбә астында яшәүче чит кешеләр Сәрия малаеның гына кайбер кыланмышлары 
гайрәтне чигереп куя Jl;ni.ini аулак урында очрашсалар, тәки шул гадәтен куа. 
юлын бүлә лә, авызын ерып ку» кыса Ә салмыш булса, беләгеннән кысып йә 
яңагыннан убеп ала Аниянен моня жен ачулары чыга. ләкин кемгә сөйләсен дә 
кемгә аллансын? Тешен кысып, Йөзен чытып үтеп китүдән баш» чаря юк 

Илдар киткәч, ул Әминәләргә кереп чыккан И и АбЫЙСЫНЫН акча ниләргә 
китүен, квартир алырга ниятләвен, гаиләсен ташларга җыенмавын бер соенеч 
игеп Әминәгә хәбәр итте Ләкин ХИНХӨсе моңа шатланмады 

— Ул мина берни әйтмәде Хушлашырга ла килмәде Юкка гына әллә 
кемнәргә ияреп киткән 'Зур акча белән аллап, кешеләрне лик,* чакыр Пф И 
аннары... Алла сакласын! 

Ания сагай гы 
— Ник алай дисен"' Күпме кеше Себерлә эшләп йөри. Баеп кайтучылар бар 

бит. Аллан ук кайгырып горма 
— Мим ана п и мыр.иклн идем Телефоны юшый, иеыте юк Никтер 

күңелем үтел У т я Дөресен әйтем Әгер баптан булсам мин . т ы 
беркая жибөрмн идем Мин байлык артыннан куучы гүгел аяны ш бәрәкәтле 
итеп тота беләм Акчада түгел бәхет Дөрес «иләмәде ул Ерагаячак ул бездән. 
ep.ti.ni4,ik Озак күрми торгач Илназда втясвннөи би мнвк 

Әминенең борчылуы Чниягв ю күчте I гмаеп кул болгаган Илдар 
алдында горды Лбынсынын гаиләсе белән араны ӨЭвСе килми иле шуНЯ б> 
йортка ки i> юре ешай [ы Жы 1ы рәх.м и w ч> өйлә V . n a кш.кге л-' ки 1ми иле 
Әмине ы анисе дә аны анлап хәленә кереп сөйләшәләр Серияне гаеплиләр 
Ләкин ана ни о т бәйләнәсен Серия б т Анияне өйдвн кумый, гормышына 
кысылмый I авп гер урын п юк кебек 

Курыккан шикләнгән, Әмине ю кисвтаян күңелсез хәл барыбер булды 
Флера чирле j гы бе юн хастаханәгә кереп яткан i и Ә икенче кичне Ришал 
Линч Ъ\ гмөсенө килеп керде Айнык гутел иде Чния шундук мәче полете 
белән ишеккә rai iw Гик Ртиатнын кеч к к\ тары аны июктереп ал ш 
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— Кыланма, кызый, фәрештә түгел икәнеңне күптән беләбез Сарлаңда 
җилләр үтәли Йөри Мина биргәннән генә укан коелмас 

Нишләргә? Әгәр разбой салып кычкырса, кем ана ярдәмгә килә? Сәриядән 
башка бу йортта башка җан иясе юк. Тавыш ишетеп менсә дә. Анияне гүгел 
улын яклаячак. Үзен гаепле, өметләндереп, үртәп йөрмәскә иде. тәртипле, 
акыллы кызларга беркем бәйләнми, диячәк 

Ання ирне яман ниятеннән чигерергә теләп, кырыс итен 
— Кагылып кына кара. барысын да хатынына СӨЙЛӘП бирәм! - .тиде. 
Ир мыскыллы елмайды 

— Он. курыктык' 
Ишеккә юл ябылгач. Ания тәрәзә янына йөгереп килеп, -шып икс канатын 

ачып җибәрде Үзе тәрәзә төбенә менеп басты. 
— Якын килмә' Кагылсан. сикерәм! 
Ләкин Ришатның мона да исе китмәле 
— Ой. куркыттың, — дип кабатлады. — Мин дә сикерермен. Ерак ара түгел 

Кар өстендә тагы ла кызыграк булыр 
Ания аска иелеп, кай тирәгә сикерәсен чамалады. Әгәр алмагач ботакларына 

эләгеп калчаса. кар көртенә килеп төшәчәк Аннары йөгереп өйгә керер 
Сәриягә әләкләр Белсен малаенын ниләр кыланып йөргәнен, азгын малаен 
гыйсыя бераз Шулай исәпләде кыз. шулай ште лә Ләкин Ришат та үз 
ниятеннән чигенүче түгел икән Ул тиле баш та Ания артыннан ук сикерде 

Өйгә алар карга батып, кагына-кагына парлашып килеп керделәр Ишек 
тавышын ишетеп. Сәрия карашларына чыкты Кашларын җыерып: 

— Бу ни хәл? — дип сорады. 
— Менә бераз шаярдык. — дип хихылдады Ришат. 
Сәриянең ачулы карашы Аниягә төбәме 
— Үзен азган гына җитмәгән, инде кеше ирләрен аздырып йөрисенме? 
Диим мшчәю Әи1к,-и,*ц]үнен файдасы да юк иле I арит.шү үртәлүләрен зчепә 

Йотып, бү мөсене менеп китте Ишеген биклән куйды да кабат тәрәзә янына 
килде. Аста. кар өстендә, әле генә булып узган тарткалашуның бер ДӘ гиде булып 
ике гө\ Ю ое С) 1ЫЛЫЛ ята иде Берсе җыйнак кына икенчесе аюныкыннан кнм 
гүгел Ярый В Н өстемә төшмәде, юкса сытып үтерә иде бит, дип уйлап куйды 
Ания Ришат аның артыннан ук сикерде бит Каны кы нам башы да каннар, аңа 
маҗара кир^к Ә анасы бер юкка Анияне гаепләп маташа. Үзен шулай кимсеткән, 
җәберләгән кешеләргә берәр мәкер, явызлык шишсе, барсы очен дә үч аласы 
килде кызның Бәлки, чынлап та. уенны дәвам итеп. Ришат белән Флера арасын 
бозып ташларгадыр'1 Юк. бу ният барып чыкмас. Чөнки Ришатта Аниягә карата 
бернинди ярату, үз итү хисе юк. болай кыланулары, алым саен бәйләнүләре анын 
бозыклыгыннан гына Барыбер Анияне гаепләп, оятка калдырырлар Юк шул. 
Аниянен боларга көче җитми... Ул монда башка кала алмый. Бердәнбер юл. 
Иллар әйткәнчә, барсына да кул селтәп, бу йорттан чыгып китү. 

Ял көнне ул Айтүбәгә юнәлде. Клара апасын әтисен соңгы юлга озаткан 
көннәрдән бирле күргәне юк иде. Аннан соң елдан артык вакыт үтеп китте. Ул 
чакта Клара апасы аларда атна-ун көн торды. Гел Сәрия янында булды, ниләр 
сөйләшеп беткәннәрдер Башка килмәде. Ания белән Илдар ла очрашырга 
,и 1Ы1ЫИ тормадылар. Туганлык җепләре өзелгәндәй булды. Русланны 
күрмәгәнгә лә ни гомер 

Менә бүген аптыраганнан анын бусагасына килеп басты Аниянсн башка 
ешгышер киңәшләшер кешесе юк Ни дияр Клара апасы?.. 
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СОҢГЫ СОРАУ 

Куркып-икеләнеп кенә шакыды ишекне Алдан хәбәр итмәде, өйлв б) юа 
ярар иле Эчке яктан аяк танышлары ишетелде Ишек ачылды Ания каршында 
,iK яулыклы, озын күлмәкле бер мөслиме хатын пәйда булды Б\ Клара иле 

Анияне күргәч, ул бермәл аптырап калды. Аннары бу күрешүгә шатлыгын 
яшермичә, кунакмы гүры чакырды 

— Әйдә, үт. Ә мин әле яна гына кайтып кердем Укуда илем Мәчеткә Верны 
бит, дин юлына басмакчы булам Картаябыз, сендем. — дип сөйләнде 

Кич буе сөйләштеләр Кларанын тормышында шактый үзгәрешләр булган 
Аяксыз калып яткан икән Больнииа юлын шактый таптаган, тик ярдәм 
тапма1ан. Аптырагач, имче карчыкка киткән Тегесе. Атлаһыдан гафу сора. 
намазга бас. дигән 

— Ышанмасам ла тыңладым Аякка басасы килә бит Башына төшсә. 
нишлисен, саламга да ябышасын Ялтыэына бик кыен икән ул, сеңлем, \ к»м 
ДИСӨН дә, тамчы су бирүче юк Бар омет үзеңдә Балаларны борчыйсым килмәде 
Аларнын үз мәшәкатьләре җитәрлек Догалар өйрәндем намазга бастым 
Ходаймын рәхмәте, әкрен генә җайландым бит Кояшны күрә башладым, юкса 
инде өметемне өзгән идем 

Кара бөдрә чәч дарен ак яулык астына кыеп куйгач, Кларанын кара 
дә яктырып, нурланып киткән UI.IM.IH Элеккеге кырыслык кимегән Бәлки, 
олыгаю, авыруда холкын йомшарткандыр 

Сөйләшә торгач, үз тормышлары турында да шактый якалык бе i 
Сәрияләр мпнл.п ы кииен.фсп ми pi ир мрын сатканнар икән Акчасына 
Илдарларга яхшы квартир юнәтергә йөри имеш Эзли ;әр ә iera яхшы вариант 
юк икән... Шулай итеп. Илларның үз куышы булачак Анияне оа онытмаган 
ик.HI Сәрия, анын исеменә ярты миллион акча салып куйган \няя кияүгә 
чыкканчы, ул акча банкта үрчеп балалап ятачак Гуйга менә оигән б̂  юк 
булачак Сәрия ятим балаларны ташларга җыенмый, алар өлешен тиенен,, 
кадәр бүлеп бирәчәк Үзе улы, килене бе юн Ла мир,» йортын ц калырга исәп ш 
Клара апасы бу хәбәрләргә бик шатланган, балаларны каш ыргуы өчен Сәриягә 
бик рәхмәтле икән... Сирәк булса ла гелефоннан аралаша горгач К tap 
шундый куанычлы хәбәрләр килеп ирешкән Ә чынлыкта 

Клара Аниянен сүшәренә ышанырга la, ышанмаска лл бе шәде Я [ганлый 
дип шикләнде Илларның еракка китеп баруына, анын белән кәбәрләшеп 
булмавына уфтанды Ул кирәк безгә кәзер ансы (берни хәл нтепб) мый име 
Әгәр өйтк әрен аөрес 6j ica бо ай кал (ырмыйм cj pea бирәм иде 

— Ә МИН анда НИШЛИМ ' Мим an 1.1 IUIIIK.I юра ВЛМЫЙМ, ill.1С Линя с lapia 
жятешеп. 

ЛөКИн к [аранын карары камый иде: 
— Беркая китмисен, горасын! У i синен Йортын 
Шуннан сон I'miiai белән б) паи вакыйганы сөй 1әп бирергә кал ii.i 
Клара ярСЫДЫ 
— БолаД булса, синен белән чарам1 Әллә кайчан килергә 

иле аны Илдарга да чьиып качмаска иде Болай калдырмыйбыз юк' Иртәгә 
икәү КИТӘбЧ (! СөрИЯ б< 1ӘН ачыкIай ВЧЫК СӨЙ ЮШМНЧӘб] ВШЙ, ни icp чи 1ӘргӘ 
кирәк Пәйгамбөребе i юга к1 юк хаклык очен көрәшергә рәнжете (төннәрне 
якларга кушкан Әгәр сөйләшеп тә берни чыкыаса иик яхшы адвокат н i гыйсы 
булыр Синен .1 к• 11 хә i гарен ничек сон сеңлем? 

— Үземә ҖИТӘ 
— Тума 1С миндә бит өниен калдырган бай 1ык га бар 
К tapa урыныннан кузгалып икенче б\ мәте чыгыл китте к\ шна кыйнак 

кына гартма күтәрел керде Чны вчып кыр ш шкат) пса чгиарпи 
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— Менә кара. сеңдем, боларны әниен мина кшшырып калдырды. Бусы 
— алтын муенса, айлы кулон, алтын баллак, иөзек-алкалар. көмеш беләзек 
Болар барсы да әниеңнеке иле Күп иде анын Кеше арасында Йөргәндә кирәк, 
башкалардан калышып булмый, дия иде- Кем арбасына утырсак, шунын җырын 
җырлыйсын бит. Тегендә киткәндә, берни кирәкми, менә барысын да мина 
тапшырып калдырды Кияүгә чыкканда. Аниягә бирерсең, диде. 

Ания кыйммәтле бизәнү әйберләренә гаҗәпләнеп карап торды Һәрберсен 
кулына алып сыпырды, иснәп карады 

— Әнием исе килә 
Тартмадан көрән төстәге калын дәфтәр килен чыкты. 
— Ә бусы ни'1 

— Көндәлек ул. Әниең соңгы көннәрдә язган Дөресен әйткәндә, мин аны 
укый алмадым, сенлем. Алып ачам да кабат ябам... Юк, укый алмыйм. Йөрәгем 
калтырый башлый Син әле яшь. көчлерәк, бәлки укырсың. Үзеңә кара Дамира 
аны мина бирде инде бирүен... Тик берни әйтмәде Яндырырга кызгандым, 
укый да алмыйм Үзен кара, сенлем... 

Соңгы сорау 

Ания төне буе әнисенең көндәлеген укыды— Гомерендә беренче тапкыр Ания 
әнисе белән күзгә-күз карап сөйләште. Гомерендә беренче тапкыр сабырлык 
белән әнисен тынлады... 

Моңарчы көндәлек язганым булмады. Хәтта хат язарга да иренә илем Менә 
хәзер никтер язасым килә. Күңелдә уйлар күп. Кемгә сөйләргә? Тән генә түгел, 
уйлар, хыяллар, ометләр — барысы да җиргә күмеләчәк бит. Кулларым каләм 
тоталганда язам әле. 

Истә әле: мәктәптә укыганда, классташ кызларның куен дәфтәре бар иде. 
Чәчәкләр ясыйлар, үзләренә ошаган шигырьләрне язып куялар, бер-берсенә төче 
теләкләр телиләр. Мәхәббәт серләрен шунла түгәләр. Мин аларга кушылмый 
идем, көндәлек язуларны юк-бар эшкә чутлый идем. 

Менә хәзер язарга булдым. Кемдер яшьлектә, кемдер картлыкта, үлем 
түшәгендә күңел серләрен дәфтәргә бушата.. 

Вакыт күп. Элек вакыт җитми иде. Ә хәзер ул артык күп. Сәер хәл. Мин 
үземнең үләсемне беләм. Әҗәл дигәнен бәлки янәшәдә генә мине күзәтеп 
торадыр. Кайчакта йөземә аның бозлы сулышы килеп кагыла кебек. Сулар 
һава, эчәр сулар бик аз калган, ә вакыт күп Көннәр шундый озын. Төнне 
әйткән дә юк. Элек алар артык кыска тоела иде. Гел вакыт җитми иде. Көн 
озынлыгы үзгәрмәгәндер ул Хәзер дә шул уктыр Ләкин сәер, бу кыска вакыт 
артык озак үтә.. Ник шулай икән? 

Вакыт күп шул хәзер. Тик анын мина кирәге дә шунын хәтле генә. Нишлим 
мин аның белән'' Берни эшли алмыйм. Уйга батып ятам да ятам... Тән газабы 
да, җан газабы ла бергә кушылган Ни беләндер онытыласы килә. Укый 
башласам, башым авырта Телевизор карый алмыйм. Җыр тыңласам, елыйм. 
Бигрәк моңлы безнен татар җырлары. 

Яшь чакта кешегә күп кирәк. Гомер иксез-чиксез булып тоела Шуңа яшәргә 
әзерләнәсен, мал җыясын. Йорт саласын Йортны төрлечә салып була. Миңа 
зур йорт кирәкте. Кунаклар күп булуын теләдем. Чынлап та, күп булды алар. 
Йортның буш торганы булмады. Тормыш шатлыгы дуслар белән аралашып 
яшәүдә лип уйлый илем 
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Менә хәзер япа-ялгыз гүшөнго каран ятам Мина хәзер бер карават та бер 
стакан су жите 

Күнелем гулы үкенеч 
Эш мине балаларымнан тартып алган икән. 
Чи1 кешеләргә ярарга тырышып, якыннарымны күрчи калганмын 
Кунак килгәндә, балаларга сан юк Бар игътибар кунакка, ул — кадерле 

кеше. Ә балаларга кычкырасың «Аяк астында буталма, тик кенә утыр. бар. 
кереп ят. йөдәтмә!» Ин тәмле ризыклар к>нак алдында Ә баюларга кисәт, 
«i им.) кагылма кунаклар килесе бар!» Ин түрдәге урын кунакларга. «Ә син. 
балам сабыр ит. кунаклар киткәч ашарсын!» 

Әллә кемнәрне көйләнгән, әллә кемнәр кадерче булып түрдә утырган 
1үренлә утырин шу i ., до кемнәр сине сагкан. ашына токергән 

Ә ин кадер ю, ин гансык, ин көтелгән к\нлк үзебезнең баталар икән. Башта 
без моны аңламыйбыз Алар w.i шыбы ща булыр кебек. 

Үкенечле мизгелләр күп BafBMnn кынамны пик рәнҗеттем Ни очен диген'' 
Яна Обойга к\мер белән рәсем ясаган өчен! Йә Ал u щ i квгазь кадерлеме, 
батамы'.' Буясын ертсын дөньяда к.пль бетмәгән .» мин ярсыдым, янәсе 
кунаклар киле Обойда кап кара рәсемнәр акаеп тора Азимгә ин түрдә, килеп 
керүгә күзгә гшолана 

— Әнием кара мин кояш ясадым, бусы — безнен йорт. ә бусы — мин, 
диде кы )ым 
Ул миннән макта) кеткәйдер в мин кызыл кнтеп -Нимм-.лен сип1 Кем 

кушты' Бармагыңны гапыйм кәзер!!!» - лип кычкырдым Ш> i чакта анын 
шар ] MI с м,.ней KHIK.IH ЙӨЭб КӘЭвр DS КүЭ ВЛДЫМ Ш kt.nt.iM сыгылып 
тоште. күзләренә курку керен гулды мөлдерәп мина каралы «Өни, үтермә 
мине1 Минем үт.)сем килми!» 

1>\ li.iKl.nil аны HeK.t ГӨШерСӘМ КӘ tep ВӘе ШЙМ 11К инан сон мин беркайчан 
балаларга гавьпи күтәрмәм дигән идем юкин лмадым Соңгы 
арада \ниятө күп лекте. Белә: теге чакта ул мина рәнжеп. үпкәләп калды 
Ләкин мин башкача 6j [дыра алмый илем Мәктәпне DVBH, бер 
һөнәре булмаган ки юш нрсе i ба ia габып ничек ашәмәк кире* ' Шулай итүем 
Юерле 1Ә 6j шыр ГөрТИПле erei гутел иде 8НЫН Лимасы Анын чакында 
1ч юшкәч шактый начар каберләр җиткерделәр Няняга б) какта айтесем 
килмәде Лиманын Ш1 [арын йортка кертмәдем Аннары онытты бугай ул 
ип,/ Күнелемнән мин аннан мен кап гаф) үтемем Бала акр күне ин т начар 
катирв 1вр к,1 гуын ге юмим 

\II.II i рӨХМӘТ МИНе бИК кара [Ы Бврв I \.' I КврГӘЧ ВНЫ К.чп ШЫП ПНММ1 к'м 
•\pi.i м,1 инде и итсен Әнигә 6) шанрәтте куренасем кнлмл күгн..» коты 
очар борчы n.ip Бигрәк ябыктым бит Хныияден сон балл i ч и га -
Ямьс< i юн и м к ipi.ni II.IM Мар< миннән чш won Ц мемо баш еярок кер." 
\н и м ишек гәбеннән горып • Чир иярер тин кяаваионр нняа 
\' I щ\ иш чир 1Ә1i ITCa мин ч tn.it in.in t.i КИТМӘС илем 

Бигрәк ышанычсыз, вп *лн ил кеше бе им чшәдгән АНЫН гурннда flajapn 
м luki.ii in iM.n.iii ИКӘН I В i .mi t.ik 11,IM 4,iii 11.1 м КИ U МарСНЫНүЗ тормышы 

булДЫ чип,, йерде Мин анын hap чычн.не прынм бСЛеП ГОрДЫМ 
а л а күрмәсен о т киткерүче «яхшы tyi к ача-поса 

i 
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очрашканын ла бешвм Мунчага парлашын китеп барганнарын үз күзләрем белән 
кураем Ләкин талыш чыгармадым 6j \\р пикны кешегә сиздерәсем килмәде 

Бар уткә-рәнҗүләрне эчкә йотып, тыштан елмаеп, публика очен яшәү булган 
Чын тормыш түгел Ялган сүзләр, ялган карашлар, ялган сою Имеш. барда 
яхшы Без әйбәт гаилә Ничә еллар буе икейөзле ЮК белән тулган ялган дөньяда 
яшәлгән Менә хәзер япа-ялгызым ятам Дуспарнын чуты юк иде Беренче 
мәлләрдә хәл белеп йөрделәр дә югалдылар Минем урынга Рәшитне куйганнар 
Башлы кеше. шома. яраклаша белә Ир кешегә зур урында эшләү җиңелрәк 
Хатын-кыз җитәкчегә караш башка Татар ирләре хатын-кызны гомергә үзеннән 
түбән куя Астына салып кимсетмәкче була. Аннары көлен йөри 

Үлем түшәгенә яткач, үткәннәр турында гына уйлыйсын икән Элек вакыт 
юк иде. Гел киләчәккә карап яшәлле Менә укып бетерәм, менә эшкә керәм. 
кияүгә чыгам, бала табам... Хәзер барсы да артта. Алгы көннәр турында уйлыйсы 
да. хыялланасы да юк Дөресен әйткәндә, мина бу көннәр кирәкми дә инде 
Мин үлгәч, язарлар «Озакка сузылган авырудан сон...» Ни өчендер өстәгеләр 
алып китәргә ашыкмый, ни өчендер мина бу вакыт бирелгән. Менә шулай 
уйланып, газапланып ятар өчендер инде 

Ни кала миннән'' Эштә мине тиз онытачаклар. Моны яхшы беләм. Чөнки үзем 
лә кайчандыр онытучылар арасында идем Егерме биш ел эчендә ничә кешене 
сонгы юлга зурлап озаттык Мәнге онытмабыз дип матур чыгышлар ясадык 
Ләкин оныттык Аларны хәзер кем искә ала? Туганнары, балалары гына 

Миннән менә бу йорт калачак Үзем теләгәнчә төзелгән йорт Зур булды ул. матур 
булды. Иркен Күпме коч түгелде лш Башкалардан калышмыйм дип тырыштым 
Эче дә. тышы да ялт итеп тора. Башкаладан килгән кунаклар да тел шартлатып 
китә иде Әле кайчан гына гөрләп торган йорт хәзер тып-тын. Әйтерсең, җан ияләре 
калмаган ла Мин үлеп ягам. Ания белән Марс кайдадыр йөри Аларның тавыш-
тыннары бөтенләй ишетелми Өйдәме алар. юкмы. мин хәтта белмим дә... 

Илдар Казанда укуда Ания өйдә булса да. әтисе кебек үк бик сирәк керә. 
Ашарга кертә, су бирә Ник бер жылы сүз әйтсен Чит кеше дә болай кыланмас. 
Гомерем буе алар өчен тырыштым, кайгырттым, барысына да яхшылык теләдем 
Ләкин соңгы көннәремдә кадерсез, кирәксез кеше булып калдым. 

Нигә шулай булды сон? 

Көндәлек битенә тып-тыл тамчылар гама 
Калтыранып, сулкылдап елаган кыз янына Клара апасы килә. Чәченнән 

сыйпап, иңнәреннән кочып юатмакчы була... Ул әле аның ни өчен елаганын 
да белми, сабыр итәргә кирәк, сабыр итми хәл юк. бар кешегә дә килә торган 
кайгы, дип тынычландырмакчы була: 

— И-и, балам' Аллаһы Тәгалә, һәр бәндәгә күтәрә алган хәтлесен генә 
бирермен, дигән Кайгы-хәсрәтләрне күп күрден. күп нәрсәләргә күнел күзен 
ачылды Аллаһы боерса, алдагысы хәерле булыр Менә кияүгә чыгарсын, үз 
гаилән булыр. Ана булу бәхетенә ирешерсең . Тормышның нинди ямьле. 
мәгънәле икәнен анларсын... 

Ә кыз. гүя аны ишетми дә. яшь аралаш һаман бер сүзне кабатлый: 
— Үзем гаепле., гаепле... Моннан сон ничек яшәргә... Ничек яшәргә?! 
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Арчада бер кичә 

•) i,\ щчв кйбатданырмы соң ' 
Ка6ат.шнырмы соң й) кича ' 
A'um,i шмыии ШУНЫ бемятпш 

Белеп киттем, — 
ЯкГЫ бер тош төсле 
Күнелне гел торыр ҖЫЛЫТЫП 
Жаннан-жанга җитеп аңлашканны 
Ничек инде булсын онытып! 

ЖцА .1 агы 
МоНО Оер чкгылык, 
Я м ы бер моңсулык гнрӨДӨ 
Күңелләрне я ire алгысытып, 
Ли ,ik күбәләкләр тирбәлә 

Саубуллаша август 
Сары кырлар 
Муллык-иминлеккә ншарө 
Шул кырларны бер кочасы килә! — 
Без — җирнеке, нәрсә дисән дә. 

Бв 1 җирнеке 
Фикерләш и*Р йене 
Җыелганбыз шушы ыбынга 

\ р Ч , 1 - КОЙЛәрСН.» A b i p i . l l Л)1 1.1 

Күне 11вр I.' Нолдыз кабыш 

Илсеп)ИК( ЛИПИД шагыйре кЫшамасыюивм шКышкш ктөфвамрм шКыршю 
атаиарашторы Гаяарсш тлтһ Гамма 
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II U ИНГ ИМ MIOIM 

Ә бу КИЧӘ-.. 
Әйе. онытылмас. 
Тик хатирә булыр күңелдә. 
Кабатланмас яңа кичәләрне 
Насыйп булсын безгә күрергә 

Авылдан китү 

Каерылып карыйм артка: 
Бик эленгән зәнгәр капка, 
Буп-буш калган капка төбе 
. Кем озатсын мин ятимне 

Каерылып карыйм артка... 
Хәтеремдә — зәнгәр капка. 
Әни тора өй каршында. — 
Сагышлы моң карашында... 

Каерылып карыйм артка.. 
Туган нигез. 
Зәнгәр капка. 
Әти-әни озатып кала, 

Балаларны кала ала. 

Каерылып карыйм артка: 
Өй дә шул ук. 
Шул ук капка. 
Тик озатмый беркем, 
Беркем... 
Килә икән шулай бер кон 

Җәй белән хушлашу 
1 

Жәй уртасы 
Чикерткәләр ЖЬфЛЫЙ 
Авыл тулган печән исенә 
Мин тан калын жэине тоеп йөрим, — 
Сүзләр таба алмый хисемә. 

Шундый рәхәт, 
Шундый монсу мина 
Бу хисләрне ничек кушасы1 

Офыкларда болыт кабарына. 
Килсен әйдә, 
Яусын, 
Бушансын' 

Минем күнелем дә шул халәттә: 
Кабарына хисләр, 
Тулыша 
Жанны отеп алыр жәй уртасы. 
Кайнар тыны каба сулышка' 



К Ү Ң Е Л ЯРЛАРЫНА КАГА ДУЛКЫН 

2 

Жәй уртасы. 
Пркупила йорич 
Бшшвн печән Беркем чапмаган 
Аксыл рәшә төсле ромашкалар 
Кайтавазмы балачаклардан?!. 
Безнен пай җире бу 
Тырма белән 
Печән Аыеп иоргән урыннар 
Пакус-пакус кипкән печәннәрне 
Мин әле лә күрәм уемда 
Әти гапкая эөнгвр утраулар — 
Мәтрүшкәләр кайда? 
Югалган9 

Үләннәрне ярып ИЛӘП барам 
Балачагым үткән юллардан 
РвХМӨТ, жәем! 
Сабый чакларымны» 
Саклагансын икән эзләрен 
Кул яссуы җирдә — мәтрүшкәләр 
И е л е п НСНӘДеМ ДӘ 
Өзмәдем. 
Әни белән икәү килгән идек 
Бик опынган кәйдә әтине 
Инде әни дә юк... 
Мәтрүшкәләр, 
Юатыгы 1 мине ятимне 
«Мәтрүшкәңне таптык мелла 
Кызым килә ул.HI аралап 
И. дөнья! 
Үзен яралыйсын 
I ьөм бирәсен дәва ярага 

Э 

Кызым белән Пркупила йордек. 
Мүкле күлгә төшеп су керлек 
Бала чакка, яшьлек е шарыма 
Бу 1..»мч.<1 иде бер көнлек. 
Ур.ш кайттык Карташ бо гыннарыя 
Y6.iie.iHCH ишел .LWHMII 
Жәй 1времнен cyi u.i ки юклөрен 
Учларына саллым баламнын 
Сайлап кына оздем жилөкләрнен 
Өлгергәнен алын, кы 1ылын 
А и (өклөрнен rj ii.ui пешкән чагы 
/Ки [ӨК кебек ч.и Ы кы .ЫМИЫЯ 
Бер «шлакка бер кызыма карыйм 
К> i гимөсен 
к\ i ы гимәсен! 
Өзелмичә ка гган ки iet кебек 
MOHCJ шныл башын имәсен! 
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Күнеленә күчсен минем илем — 
Мүкле Кулен, урман, тминнар 
Күбәләкле жәйдә 
Миннән сон ла 
Чакрып торсын аны бу юллар! 

Хатирәләр тулы жәйдә йөрим 
Кызым белән. 
Хисләр ташыган... 
Хисләремә төреп мин кызыма 
Яшел җәйләремне тапшырам! 

Минем җәем 
Жәйләр һаман минем төсне саклый: 
Мәтрүшкәләр тагын чәчәк аткан. 
Аланнарга зәңгәр моң тараткан 
Күзләремнең гөсе 
Ромашкалар йөгерешә тагын. 
Ак хисләре белән төреп җанын. 
Минем сагыш төсле. 

Аланнарда каен җиләкләре. — 
Алсу-алсу өметләрем сыман. 
Болындагы төсле чәчәкләргә 
Минем сабый шатлыкларым сыйган 
һәм... бал исе 
Моңсу хәтер булып 
Тибрәп тора урман өсләрендә. 
Минем балачагым уйнап йөри 
Жәйләремнен якты төсләрендә. 

Акъдиңгез көндәлеге 

Урта диңгез комлы ярын юа. — 
Комлы ярларына таш куа 
Теләсәм дә ташланалмам кабат 
Башларымны алып ташкынга. 

Ташкыннарга ташланыр чак үткән. 
Сабыр гына үтәм ярлардан. 
Ә шулай да кабатланыр төсле 
Бөтен узган гомер янадан. 

Ак дулкыннар ап-ак күбек булып 
Ярга ята 
Эри. 
Югала. 
Мин охшатам ап-ак дулкыннарны 
Синен белән узган елларга 



• 

Комга сенгән еллар 
Күчкән комнар 
Хәтер генә бары теп-тере 
Акышнгезнен таулы ярларында 
Без дә күрешербез шикеяле 

Без дингездә бергә булалмадык, 
Ашкындырды сине Ах таулар. 
Сине сагынып Акъдингезлә иорим 
Ийи гюнләр! 
Ийи ахшамнар' 

Хәерле кон. 
Хәерле кич телим 
Хәерлеге булсын, хәерле' 
Күнел ярларына кага дулкын, — 
Телеп-телеп ала бәгырьне 

Ап-ак иргә 
I ып гын оннгеэ яры 

Салкын комла минем » ГСНӘ 
Иксез-чиксез дәрьялары каран. 
Ник узәгем болай озелә9! 

Телгәләнгән бәгыремә минем 
Сипмә син лә ачы тозыңны, 
Әй, Акъдингез, 
Акла ана хисен 
Кайтара күр мина кызымны! 

Саумы, .ипие I1 

с аумы! 
Мәрхәбаләр. 
Әй дулкыннар' 
Каш киләсе i' 
Яри шып. аякларым убел, 
Ип СӨЙ nice I. 
Ниләр 1ИЖ С I 

Дәрья гарда гуган о псыннарныи 
Күпме чош Li i упкын ю гын ia 
Ни киче,» тә барыбер 
Һәрбер i\ кын 
ү I ярына кайтып егы ia 
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ХИКӘЯЛӘР 

Тальян гармун кыйссасы 

Дамир дуска 

Сугыштан соңгы еллар.. Ил күпме генә михнәтләрне кичсә дә, тормыш 
барыбер дәвам итә, яраларын ялый-ялый алгы көннәргә таба юл тота «Җиңү 
килде...» лип жинел сулыш алган Тубалгы авылы бер яктан сөенсә, икенче 
яктан һаман да хәсрәт кичерә: типсә тимер өзәрдәй күпме уллары ну кырынла 
ятып калды ич анын 

Исән-ботен кайтканнар да юк түгел Шулардан берсе — хәзер инле колхоз 
кәнсәләрендә бухгалтер булып эшләүче «читават» Сәйфетдин абый. Сугыштан 
сынар аягын оздереп кайтса да сынатмый, әнә нинди дәрәҗәле эштә лили, чут 
тоймәсен йөрткәндә, бармаклары арасыннан ут чыгара дип сөйлиләр Авылда 
абруе зур анын, каршында «Сәйфетдин абый» дип биеп кенә торалар. Үзе 
югында исә «Чатан Сәйфи» дип кенә йортәләр. Дорес булса, бу фронтовик 
агай жен-шаитаннар ияләшмәсен дип, сугыштан алып кайткан трофей 
пистолетыннан өенен дүрт почмагына лүрт тапкыр атып җибәргән, имеш. 
Белмәссең, ниләр булмас бу дөньяда1.. 

Берсендә кышын шулай ферма тирәсеннән узып бара икән ул. Яшь гайны 
җигәргә азапланучы егетләр төркеменә юлыга Тегеләр күпме генә тырышса 
да, ни йөгәнли алмыйлар, ни чана тәртәсенә кертә алмыйлар яшь малкайны 
Чөнки аны беренче тапкыр җигүләре, чана тартырга өйрәтүләре ИКӘН 

— Башына капчык киертеп җигегез, егетләр! Шундук кулга ияләшер. — лип 
төпле кинәш бирә яшьләргә Сәйфетдин агай. Менә шундый тәҗрибәле кешенең 
ничек инде абруе булмасын икән! 

Тубылгы дигән авылда Таҗи атлы бер малай да яши Ятим бала ул, -ис 
алты яшендә генә. Сабантуйларда дан тоткан әтисе фин сугышыннан алып 
Кенигсбергка кадәр килеп життек дигәндә генә дошман ядрәсеннән һәлак 
була Моны бабасы хәл кадәри сөйләп-аңлатып бирде ана Авылда әби-бабасы 
тәрбиясендә яши малай Әнисе нишләптер Казанда, өтермәндә, диләр Әлеге 
«өтерчән» дигән сүзнен мәгънәсен Таҗи юньләп аңлап та бетерми, ләкин монын 
юные нәрсә түгел икәнлеген яшь күнеле белән тоя Күзләренен зәңгәрсу-яшькелт 
уртасында кара борыч бөртеге чаклы гына күз алчасы барлыгын ла белми әле 
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ул. Анын самими-гонаһсыз күзләре кин дөньяга бага — бары шул Алты яшьлек 
бу малаймын күңелендә тузан бөртеге хәтле генә лә кер. кинә юк 

Күнеле тулы сәер. беркат II,I сораулар анын Балыклар суда ничек яши икән' 
Кичен кояш кайда, нинди мендәрләрдә йоклый' Кара тәлинкәле радио ничек 
итеп озын-озак коиләр башкара' Тагын-тагын әнә бик күп сораулар 

Беркатлы, дидек диюен, әмма бер тапкыр да күрмәгән әтисе тлрынла 
уйлаганда, ул җитдиләнеп китә Күнелендә үзе дә анлап-белеп бетермәгән 
әллә нинди кыллар озгәләнә башлый.. Гитлер дигән явызны әтиләре ничек тә 
йөгәнләр кебек ана Юк. кайтыр, улын күрер өчен кайчан ла булса бер каи | ыр 
ОН Әтисе. Ул мона ышана. 

Таҗи инде унга кадәр саный белә. Шулай да анын ин яратканы — Зле саны 
Хикмәтле сан бит бу: кулларда биш бармак, ул ясарга яраткан кызыл йолдыз 
да биш почмаклы Хатта кар бөртекдәренен лә күбесе биш почмаклы энжегә 
охшаган. Киләсе елга мәктәпкә йөри башлагач, әби-бабасын сөендереп, гел 
«биШЛОГӨ ген.) укыячак ул 

Гажинын бик яраткан Саҗидә анасы бар. Ялгызак әбине тәрбияi ә ад> 
сәб.шле. вакытлычадыр, авылнын икенче очында яшәп ата ул Медпунктта 
фельдшер булып лили үзе Кияүгә чыкмаган әле. 

Кпширнен берендә Таҗи өчен искитмәле янадык булды Апасы кияүгә чыга. 
ивмкнн кадер матур киендереп, аны да туинын бер псямашш чакырачаклар 
Әйе, чынлап ia чын-чын туйда булды ул. мич буе сәндерәсеннән генә апасын. 
жиэнөсен, санаулы кунакларны күзәтеп утырды, өлкәннәрнең ни-нәрсә 
сөйләшкәнен гыңлады җыр-гармун ионнарын күңел црен,» салып куйды 
Күнел ачып утыручы кунаклардан, мондый да яхшы кешеләрдәй, гармунлы 
мәҗлестән башы әйләнеп киткәндәй булды анын Ниндидер мие 1ГӘН, сусаткан 
бәйрәм иле бу! I ун вакыйгасы анын япь-яшь күнеленә канатлар куйды, өстәмә 
коч бирде шикелле. 

Жизнөсе Мирсәлим — таза гәүдәле көләч кин кунелле бер кеше. 
Йөрәгеннән ялкын бәреп юрган ир-erei Пһ көт к килепме игеп елмая ул, 
ч,ц|,1 an ак гешлөре ца елмая, нур чәч.» кебек \нын сипләшүләренә хәтле 
тәэсирле, би ижпе чәчәкле 1 ик мен., ни хикмәттер, сөйләшкандв дәү борыны 
селкенгөләл куя иде. 

Болары бер хәл. ә Таҗи өчен янллыкнын ни п/рысы, куанычлысы һич га 
көтелмәгәне алдарак булды лабаса 

Олылар өйрөткөнча j i шпек катына ки ien басты да кы 1 сорарга ки тән 
кияү егеткә гакмак вй i ге 

Ишек бавы бер a 11 'in 
Минем ап.ш мен алтын! 

Менә шул чакны жизнөсе Мирсәлим ЮОДДФ капчыгыннан галыш гармун шртып 
чыгар Ц.11 Гажинын авы ш шундук ко агына чаклы ерылды янын бөтен ^ юнәюпрен 
бәхеп би не юре басты У i гынамы сон гирө юныюгелвр бөтенесе «Аһ!» нттеләр 
кияү i<\ [этенә ятим балага пиши куаныч (ил MVI.IU.IM сөенештеләр 

Менә сиңа гармун каянеш тем Уйнарга өйрән виде жизнөсе һәм 
дәү к> i i.ipi.i iv юн ма гайнын яркасыннан киме гчө генә кагы шп сый 
оны I ма ii.i 

Гажинын ничекләр тамашамын белсәгез кае! Шатлыгыннан күнелендә 
саладе күпере кабын ш бугай анын Иптәшләре ялына уйнарга чыга калса, 
мактанычка якын Оер пнпы oiaia барачак ма мины Га п.чм гармунга ) I гөти 
бер уенчык итеп карамады Унике гелле гармуиныи ик кыяфәте каешлары 
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матур сакланган иле. Чәчәкле күрекләре лә ачылам-ябылам дин кона юра 
Буләк дисәк дә бүләк! 

Байтак азапланды, тирләп чыкса-чыкты Таҗи, шин берничә көннән сон 
гармунда «Әпипә» көен чыгара башлады. Ап-ак кына гармун телләре акрынлап 
малайга буйсыныр анын НӘНИ бармакларына ятышып китәр шикелле. Иншалла, 
щупай 6\ в күрсен. Бабасы да шундый сүзләр белән дәртләндереп тора ич әнә... 

Дөнья гел шулай матур, ямьле булыр иде кебек. Әмма көннәрнең берендә 
Тажинын япь-яшь гомеренә бик тә күңелсез көн килеп җитте. 

Бер-ике ай вакыт узды микән. Саҗидә апасы белән Мирсәлим жизнәсе 
көтмәгән-таламаганда аерылыштылар. Малайның «аерылышу» лигән сүзне юньләп 
аңлап бетергәне дә юк. билгеле, ләкин ул монын яхшы нәрсә түгеллеген япь-яшь 
күнеле белән шактый ачык тоемлый иде Мич башыннан карап яткан туй нинди 
могҗиза, бәйрәм иде. кунаклар ничек итепләр күңел ачкан иде... Хәзер боларнын 
барысы ла ялган бер әкият булды микәнни'.' Малайның хыялында әлеге туйның 
тәэсирләре, төрле кыипылчыклар булып, дөньяның дүрт ягына сибелде. 

Күңелсез көннәрнең ин күңелсезе менә нәрсәдә иде: берничә көннән сон 
Мирсәлим җизни теге киндер букчасы белән килеп төште дә үзенең тальян 
(арчимын кире алып китте. Сөйләүләре буенча, моннан унбиш чакрым 
ераклыктагы күрше районда анын беренче хатыны булган икән. Бик тә гаярь, 
усат хатын булган, күрәсен, җил булып килеп кергән дә давылдай үзенең ирен 
үзе белән ияртеп алып кайтып киткән бу. 

Таҗи мондый хәлләрне каян анлап бетерсен икән, гармуны кызганыч аңа. 
Гүя. кулына килеп кунган бәхет кошын кулыннан тартып алдылар... Элеккеге 
куаныч югалды, аның йөзен-мангаен хәсрәт күләгәсе каплады «Әпипә» көен 
өйрәнгәндәге тылсымлы елмаюлар юкка чыкты. Кемгә икәнен дә белмәстән, 
анын күңелендә рәнжү-үпкәләү шикеллерәк бер нәрсә төймәләнде. 

Инде үз итеп. яратып өлгергән гармунын кире тартып алгач, баштарак аның 
йөрәге шартлагандай булды Биргән бүләкне кулыннан кире тартып алсыннар 
әле... Бу тормыш дигәнен шулай гаделсезлеккә корылды микәнни соң7 Таҗи 
дигән ятим малай гармунны йөрәгеннән һич кенә дә алып ташлый алмады 
Гармун бер хәл, Саҗидә апасы бигрәк тә кызганыч малайга. Әнә бит ничек итеп 
моңаеп, моңсуланып калды ул, яулык почмагы белән капланып елап та алды. 

Фронтовик, читават Сәйфетдин агай авылдагы бу хәбәрләрне бик уфтанып кабул 
иткән, диделәр. Атай гынамы, якыннарын җыеп, ул тиз арала ныклы бер карарга 
килә. үзенең уй-ниятләрен хәтта колхозчылар җыелышында да әйтеп сала: 

— Жәмәгать. — ди ул, авылдашларына мөрәҗәгать итеп — Без, ярый инде, 
сугыштан исән-сау әйләнеп кайтканбыз. Ә менә малайның әтисе, җиңү килде 
дигәндә генә. яу кырында ятып калды... Ятим баланы без кимсетергә, гармунсыз 
калдырырга тиеш түгел, шулай бит, туганнарым... Минем тәкъдим шундый: 
мөмкин булганча һәр очтан хәл кадәри акча җыйнарга һәм Таҗи малайга ничек 
тә гармун юнәтергә кирәк. Бу саваплы эш булыр... Бирер өлешләрегезне, соңгы 
тиеннәрегезне кызганмасагыз иде ятим бала хакына... Бу гамәлебез өчен Аллаһы 
безне үзенең шәфкатеннән ташламас... 

Авыл халкы, мөмкинлеге булган һәркем аның бу сүзләрен күтәреп ала. Заем, 
недоимка, йон-мамык, йомырка, сәдака акчалары да тамчылап-тамчылап бер 
җәймәгә җыйнала башлый Кем кайдан, кайсы базарда үрелгән кәрзин сатудан 
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ХИКӘЯЛӘР 

юнәткәндер, анысы мөһим түгел, әчча көннәрнең берендә Тубылгы авылына 
Вараксиннар эшләгән тальян гармун кайтып төшә' Монлы гармун Тажннын 
кулларына тапшырыла 

Икенче гармуны, житмәсә — өр-янасы' Әй. шатлана малай. >эенен 
яна гармунына һаман саен ныграк елыша Авылдашлар арасында Донбасс 
шахталарын кичеп кайткан ир-егетләр дә җитәрлек. Алар. Тажи уйнаганны 
тыңлаганнан сон. бармак шартлаталар 

— Их. тегендә, шахта төпләрендә күчер казыган чакларда да без шушы 
татар ионнарын һәрвакыт кунелдә саклый белдек Сагышларны шунын белән 
баса идек. юана идек... 

Еллар у шр Таҗи атлы үсмер егет көннәрнең берендә Казан дигән ташкалага 
китеп барыр Авылдашлары бүләк иткән кадерле тальян гармунын ул ШЫЛ 
клубына бүләк men калдырыр Киләчәктә Ай һәм Кояш һәрвакыт анын яклы 
булыр Муилка-сәнгап, сукмагыннан түгел, спорт һәм фән юлыннан п а м 
Бүгенге көнгә кадәр бер сорауга җавап таба алмый ул аның өчен туй гармунымы, 
әллә авылдашлары бүләк иткән гармун кадерлерәк булды микән? 

К о р ъ ә н ашы 

Вуа якмфына '••• 

Сугыш арты еллары бу 
Язгылыкта чәчү ипләрен тәмам иткәннән сон, бәрәкәтле яңгырлар 

шәфкатеннән ташламасын, уҗымнар дәррәү калыксын, игеннәр жәй буе күкрәп 
үссен дигән теләкләрен күкләргә жшкср^ нияте белән .шыт калхы елнын 
елында Коръән ашы уздыра Гадәттә, бу вакыйга кыш-нзларны кичеп Йончыган 
авыл өйләрендә түгел, сәхрәдә чирәм *| 1әннәр борнаган габигать коча! ын ta 
үткәрелә. Жиргә ашъяулыклар җәеп узлөре пешергән рнзык-твгаынәрдән 
табын корып гәпләшеп утыр] tap Коръән аһәңнәре һәм догалар белән [укы гган 
мондый аш мәҗлесе һәркемнең күңеленә куш килә PBTJ INK бердәмлек i 
үзара аклашу, бер беренме хөрмәт итү тойгыларын көчәйтеп җибәрә 

Быелгы аш мәҗлесен үткәрүне ^ > өстене алган Мохәччәтжан агай унике шик юк 
ОНЫГЫ Фәтхетдинне үзе янына чакырып алды Малай ятим, менә шушы 
тәрбиясендә яши Әтисе сугыштан әйләнеп кайтмады аның «Хәбәрсез югалды-
дигән кара пичәтле хат әле дә булса чатча эргәсенә кыстырылган килеш гора Б) 
хат күз яшьләрең күрсәтмичә генә елый һәм сыкранадыр шике гле Ходай кушып 
иеш к.1лгаңдыр, бәлки — шуна күрә чатаинын әтисе кайтмыйча птка кагылмаска 
аны борчымаска дил тәгаенләп 1суидылар Өч ел вакыт узды вмма осеэ -
югалган фронтовикның авы Ега гуган йортына һаман да калтыл варгане кж 

Мен.» Фөтхетдин йөгереп керле дә яраткан бабасы каршына ки rei 
Бабасы Мөхәммәтҗан ана сөеп карады вәләкин гавышы бик талөот 
аСИТДИ ите 

— Менә нәрсә угланым Синя бик җаваплы ш 
Хәзер үк күрше лылга Сөлөхетдин абыеңа чабасын Иртәгә кр 
килеп җитсен безнен гарафка Коръән ук) вазифасын без ана галшырабы s 

Малаймын о. t гушөмтв тигәндәй буя ш ик пйб) гмыйнм бабае 
iiiMMi.ni ..и.1ч\ 1 1I.I- им т.- галтлырсын вле! Барачак чакырачак j 1 с влахетдин 
абыйсын IHVM гук иске сан и гн прыя киле п ьшгган ба паларын сызганып, 
юлга к\ u;i i u.i 
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Тургай җырын тыңлап, клевер һәм төрле чәчәкләрнең җил исеп китергән 
исен иснәп, юл тузанын туздырып, өч чакрым араны бара торганнан сон, 
менә бервакытны Сәлахетдин абыйларының жил клика гөбене килеп тә басты. 
Чирәмле ишегалдына керде Болдырга аяк баскач та анын колагына ой эчендә 
яңгыраган көчле һәм сәер авазлар килеп бәрелде. Ни-нәрсә булыр икән бу? 

Бактың исә. Сәләхетдин абыйның көндезге намазга утырган чагы икән. 
Ләкин ул аны таза гәүдәсе һәм көр тавышы белән бигрәкләр дә каты кычкырып 
укый иле Изге Коръәннең күп кенә сүрәләрен һәм аятьләрен үзләштергән, 
аларны яттан белгән үсмер, бабасының йомышын әйтергә дә онытып, үзе дә 
сизмәстән-уйламастан өлкән абыйсына әйтеп салмасынмы: 

— Сәләхетдин абый. намазны бит кычкырып укымыйлар, кадере китә. диләр. 
Ихластан укылган догаларны Аллаһы Тәгалә болай да кабул итә... 

Бу сүзләрне ишеткәч. Сәләхетдин намазыннан туктап, каерылып малай 
ягына төксе караш ташлады. Кашлары маңгаена сикереп менде. Сәҗдә 
кылган җиреннән кинәт кенә сикереп торды да Фәтхетдинне якасыннан алып, 
ишегалдына селтәп ташлады. Малай, арыш көлтәседәй, чирәмлек өстенә очып 
төште Болдырда басып калган Сәләхетдиннең: 

— Әле син монда манка башын белән мине өйрәтергә килдеңме? Бар, хәзер 
үк авылына ычкын!.. — дигән сүзләре малайның йөрәгенә ук булып кадалды. 
Үзендә мондый рәнҗешне күтәрерлек көч табарга тырышты ул. 

Фәтхетдингә бүтән чара калмаган иде: әйтер сүзен дә әйтә алмыйча, авылына 
кайтып китте. Япь-яшь кенә булса да, күз яшьләрен тыярга газапланды, аның 
күңелендә кинәттән эчке бер үҗәтлек, үзен-үзе раслау тойгысы уянды. Хаксыз 
бит Сәләхетдин дигән абыйсы, хаксыз гамәл кылды ул... 

Кайтып җиткәч, бабасына бөтен хәлләрне тамчысын да яшермичә сөйләп 
бирде. Акыл иясе буларак, Мөхәммәтҗан агай бик тиз арада кискен карарга 
килде, сүзен өздереп әйтте: 

— Син бит, улым, киләчәктә коръәнхафиз буласы кеше. Аллаһының 
рөхсәте белән Коръән сүрәләрен, белгән аятьләреңне иртәгә син үзең укырсың, 
иншалла... Ә инде сине, ятим баланы шулай рәнҗетеп кайтарган өчен, бу гонаһы 
өчен ул Ходай каршында үзе җавап бирер 

Икенче көнне сәхрәдә, яшел чирәм өстенә зур гына кызыл дәстәрхан җәелде. 
Табын исә бик тиз арада ризыклар белән бизәлде: балык бәлеше, өстенә вак ит 
турап салган бәрәңге өйрәсе, бал, түгәрәк ипи, балан суы һәм башкалар. 

Бу бит сабан ашлыкларын чәчкәннән сон ин матур май айлары. Күктә 
көмеш тургайлар талпына, ә җирдә җылы, кояшлы, баллы май ае. Якын-тирәдә 
бал кортлары безелди, чикерткәләр атылып китә, шомырт һәм сиреньнәрдән 
башыңны әйләндерердәй хуш исләр бөркелә. Табигать матурлыкка, сафлыкка, 
гармониягә баткан... 

Бабасы әйткәнчә, Фәтхетдин — булачак яшь коръәнхафиз үзенен вазифасын 
үтәргә тиеш иде. Ул шулай эшләде дә: каяндыр акылы җитеп, ин әүвәле 
хөрмәт сүхтәре белән сугыштан әйләнеп кайтмаган авылдашларын искә алды, 
укылганнарнын алар рухына багышланасын да искәрде. Аннары яшь тавыш һәм 
мисыр мәкаме белән Коръән сүрәләрен укырга кереште. Табындагылар берьюлы 
тынып калды, һәммәсе үзенен эчке уйларына, теләк-ниятләренә бирелде. 

Аш мәҗлесендә ак яулыклы апалар, әбиләр дә, түбәтәйле бабайлар да, 
яшьләр дә бар иде. Мондый да күркәм-саваплы мәҗлес һәммәсен татулыкка, 
бердәмлеккә, үзара аңлашуга чакырып тора. Аларнын күңелләре, яхшы һәм 
изге теләкләре күкләр кодрәте һәм дога аһәңнәре белән бергә кушылды. Әйе, 
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мондый мәҗлестә һәркемнең күнеле-рухы сафлана, һәркем бары яхшылык 
эшләргә сусап тора. 

Әлбәттә, тормыш тәҗрибәсе аз булган Фәтхетдиннен әйткән сүзләрен алга 
таба апалар, әби-бабайлар тулыландырырга тырышты Бу жәһәттән Мәйсуфа 
әбидән дә уздырырлык кеше булмагандыр Ул. кәшичир яулыгын төзәткатәп 
алганнан сон. бодай лиле 

— Авылыбыздан бик к ү п ир-егет сугыш кырында ятып калды Б> 
барыбыз өчен дә зур фаҗига. Аһ. шушы Гитлер явызнын кулын тиз гене өзә 
алмадылар... 

Ана чатан Хәйри кушылып китә: 

— Менә мин. җәмәгать, сугыштан аягымны өздереп кайттым Аны кире 
кайтару очен миңа беркем лә ярдәм итә алмый ич хәзер Кешеләр канчан гына 
сугышларсыз яши башлар и к ә н 9 

Аш мәҗлесенең азагынларак Мәйсуфа әбилән мөнәҗәтләр укуын утенатәр 
Менә ул ин әүвәле ике кулын битләренә якынайтып, пышын-пышын килеп белгән 
догаларын укыды дя аннары инде матур таныш белән мөнәҗәтләргә күчте 

И Ходаем, бирче безгә 
Йолдыз нуры. кичләрен 
Чиста булыр, ихлас булыр 
Күңелдәге хисләрем 

Сабырлыклар саф алтын, дип 
Борынгылар әйтеп киткән. 
Ныклап бер уйлап карасам. 
Сабырлыкларга хи аогПСӨЯ 

Хатыннардан хәят китәр 
Ир-атлардан гайре] китер 
Ай-Кояшиып нуры бетер 
Шундый ш а я җ н т е р имли 

Борынгыдан, әби-бабаларыбыздан күчеп килгән, хәтер инде өлкәннәр 
гсленда генә сакланып калган бу шшърн юллар, бигрәк тә соңгысы, Ьәркеыне 
тегрәгге. уйга салды. Күңелләренә имам Ьөы сафлык бөртекләре ЧӨЧТС Ь> 
минутларда һаркайсы дөньяда фәкать яхшылык шмәлләре генә ишләргә 
тиешлеген аялый һәм үзенең рухын шушы л\ кынга КӨЙЛИ Ь> 1МЖНК чын 
мәгънәсендә әләм әхлак тәрбия мәктәбе иле, билгеле 

Мәҗлестә катнашучылар Фәтхетлиннен кичә күрше авылга баруы һәм .шып 
(алөхетднн гарафыншш иөсхаре ителүеннән хәбәрдар нде юр Чпалар әби юр 
бер аны шан нгим баланы рәнҗетим ИКӘН, үченең балалары булмасын, [ип 
Сәләхетдингә ләгънәт (бәддога) укыды лар 

Сәлахетдин дә ул кадәр >,к мәгънәсез гүгел ю а н ү*енен гөняһысът йолу-
йомшарту очен тиешле акчалар юнәтеп, үсмерне Бохара мв ipececam укырга 

җибәрү ятын катырта башлый 
Әмма Фәтхетлин уналты яше тулу белән, гота и К а и н каласына китеп 

бара Югары уку йортының ишекләрен ачып керә. гыйлем КтТИ һеы гяПШ юк 
мөгаллимлек юлыннан китә бетен кочен-талаитын шуна багышлый 
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Шигъри хәтер 

Ә дулкыннар исән әле 
Дифгат Сирай исемен телгә атсазар. шунда ук Алабуга төбәгендәге ул туган, 

тарихи исемле Камай авылы хәтергә килә Җитмешенче елларда без. бер төркем 
шагыйрьләр, әдәби очрашулар белән йөргәндә. Камайда да булган идек Ул чакта 
танылып кына килгән, соңрак халкыбызкын яраткан җырчысына, милләтпәрвәр 
көрәшчегә әвереләчәк Вафирә дә шушы авылдан икән — анын әтиләре йортында 
кундык. «Дифгат Сирай дигән шагыйрь дә бездән*. — дип. горурлык белән сөйләде 
алар Шунда ук ул яратып, сагынып язган Бужай суы дулкыннарына гашыйк 
шагыйрь сурәте күңелдә катыклы. Ә бер шигыре болай тәмам [ана 

Кайберәүне балык кызыктыра 
Мин юләрне — һаман дулкыннар 

Хәзер лә шул сүзләре белән хәтерлим аны Ялгышмасам. аңа Язучылар берлегеңә 
рекомендация язганда. Равил Фәизуллин да азеге юлларны мисалга азган иде кебек... Әйе. 
Камай авылы. Бужаи дулкыннары һәм аннан аерылмаган, моңнар эзләп, шигырь габып 
яшәгән авыл егете, гомергә Камай кешесе булып калган каләмдәшебез Дифгат 

Г(Л пөхтә-ыспай киенеп йөргән, җитди, хәтта кырысрак күренгән шагыйрьне мин 
әүвәл Балтач районы редакциясендә эшләгәндә күрдем, аннан Казанда, «Социалистик 
Татарстан» газетасында Шигырьләрен дә. китапларында күзәтеп баруым, шагыйрьләр 
секциясендә сөйләшүебез дә хәтердә Егор Уткин белән дус иде ул. чордашлар 
булганга, исемнәрен дә гел бергә әйтә идек Кызганыч, икесе дә дөньядан иртә 
китте Дифгат Сирай — тормыш, армия, аннары югары партия мәктәбен дә күргән, 
әзерлекле журналист, шигырьдә исә бөтен барлыгы белән ил-чор кешесе иде Әмма 
аны авылың ярату, сагыну хисе шагыйрь итте. тормыш дулкыннарына карап уйлану, 
хәтта сагыш, мон да бар анын шигырь, поэмаларында Ул аларны туган ягына, 
хатынына, ба!аларына. димәк ки. киләчәккә дә мирас итеп калдырды. Актаныш ягы 
Ki.i 1Ы <| юн бик яратып, иҗатын хөрмәт иткән хатыны Замфира ханым аңың юбилей 
даталарын безнең искә төшерә, китапларын чыгара, КамаЙ-Буҗай дулкыннарының 
һаман тынмавын тели Бу — табигый теләк. Без дә шундый ук авыллардан илһам 
алган мәнге туган туфракка бурычлы малайлар лабаса! 

Рәдиф ГАТАШ 

Д и ф г а т 
С и р а й 

Тагын бер кыш үтте... 

Тагын бер кыш үтте, тагын бер. 
Ашыга каядыр бу гомер. 
Тышта яз . 
Яз сулый киерелеп, 
Болытлар йөриләр кабарып. 
Томаннар куркынган шикелле, 
Тауларга ябышкан агарып. 
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Юлларда — ком-туфрак. сазлыклар. 
Сак кына ясыйсын алымны 
Абына күрмә, дим, үземә, 
Юлларда бик күпләр абынды 
Тагын бер кыш үтте, тагын бер. 
Ашыга каядыр бу гомер 
Ашыга күңелем, 
Кандыр 
Ашыга гомер дә. тиз үтә 
Кышлары язларны, 
Язлары 
Кышларны кштереп тилмертә... 

Өмет кебек 

Кояш батты. 
*•'! укта. ашыкма!» — дип 
Кычкырасым килде шул чакта. 
Тик шәүләсе калды комачланып, 
Ялкын дөрләгәндәй учакта 
•') бераздан у i да тоныкланды, 
Күк читләре калды агарын 
Кояш батты. 
I ик өмет күк балкып 
Ай калыкты соңыннан нурланып 

Кайберәүне балык кызыктыра 

Ки 1.1МП1 i.i ип м>1 уйга бире юп 
Каршылыймын Иде i саннарын 
«Дулкын кебек. 
Текә яры к.п ылыл, 
Уяталсан иде тал мрын 
АНЫН кебек ҺөрЧШ ирсый-ярсый 
Барсан и ie влга гуры] в 
Алган үрен калсын ИДС В| 
Һ . 1 И К . 1 . 1 Г(\ 11.111 \ IK.1H Ю.11.111 1.1 • 

1М\ ми имен 
Әйдә. бар йөрәкләр 
Шул омтылыш бе юн rj кыннар 

Кайберәүне балык кызыктыра 
Мин юләрне II.IM.IH гулкыннар 

Рәхмәт, әнкәй 

Күчтәнәчен эчен рәхмөп. әнкәй, 
Как җибәрел бик шәп кткәнсен 
Күрмәгәнмен, белмәгәнмен пшләй, 
^ ян vw\ рөк ое la икөноен 
Маңгаема гир iep бөрке i ie юр, 
Шифасы н-ip ни к ка1 ыннын 
Бар бакчасын 
Кар п.м.пм 
Кочтым гүа гуган игьшнын 

MI 
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Казлар кайта 

Кыр казлары каңгылдашып. 
Тагын җылы яктан кайтты 
Мим аунаган болыннарның. 
Өсләрендә канат какты. 
Канат какты. 
Әйтерсең лә 
Сәлам бирле малай чагым.. 
. Казлар кайта, 

Минем дә бар 
Кайтып канат кагар ягыч. 

Җырларымны калдыр 

Зәнгәр күккә тургаи күтәрелде. 
Оча. җырлый, канат кагына... 
Гомеремнең менә шул иртәсен 
һаман, һаман күңел сагына. 
Юк, сер итеп саклый алмадым мин 
Моңнарымны төйнәп күңелгә. 
Тургай белән бергә җырладым мин. 
Үрелә-үрелә тормыш күгенә... 
Жилкенәм мин. 
Талпынам мин һаман, 
Тургайлардан телим калмаска. 
Канатымны каерсаң да, тормыш. 
Җырларымны калдыр алмашка. 

Нигә соң? 

Болытлар агыла. 
Нигә сон 
Түгел мин шул болыт, шул болыт'' 
Тәрәзән каршына төшеп мин. 
Утырыр идем ак тау булып. 

Яңгырлар шыбырдый 
Нигә сон 
Түгел мин шул янгыр, шул яңгыр'' 
Тәрәзән каршына төшеп мин. 
Яңгыратыр идем гел дәртле җыр. 

Яшеннәр ялтырый 
Нигә сон 
Түгел мин шул яшен, шул яшен9 

Тәрәзән каршына төшеп мин, 
Чытырдар илем әй көн вә төн... 
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Тормыш язган хикәяләр 

В а к ы й ф 
Н у р и е в 

Евтушенко белән очрашу 

Узган гасырнын ЯОнче еллар башында безне, балалар һәм яшьләр очен 
чыгарыла торган гәжит. журнал редакцияләрендә ипләүчеләрне Мөскәүгә 
Югары комсомо i мәктәбенә бе 1ем >стәргә җибәрә 1Әр иде Китә идек, Мәскәү 
һавасын сулап, бер җилләнеп, лонья күреп кайта идек Анда безнен янга вледвн-
әле п/р шәхес rap Кремль хөкүмә] гирөсенда нилөүчс |әр | |учыдар 
килеп юра Күренекле прозаик, атаклы «Вечный юв эсәренен авторы Иванов. 
иөшһур цраматур] Гельман белән очраш) [ардан алган гәэсирләрале суынып та 
өлгермәде, көннөрнен берендә «I втушенко килә икән* оигән хәбәр i 1 

Евгений Евтушенко1 

Миллионнарның күнелен кузгаткан җанын >реткән шагыйрь! 
«Мама и нейтронная бомба* поэмасы белән юнышы гетрәндереп 

сискәндереп куйган каләм иясе' 
Анын «Казан университеты* поэмасын Мар< Шабае в гәржемәсенда 

ү ибе паи ана геленда укырга насыйп бу i ш 

Күрендеңме, гөшка кердеңме i 
Күз юрем га > «яз шрмы 
Ча м кояш Li апр< № ир • 
Мин яна лап күрем КазаЯНЬ! 

Бактың исе, ул прозаик га икән бю а м Чнын «Роман га 
чыккан «Ягодные места» повестен ку шяя кулга йөртеп \кы ал 

Озын е\ пан кыскасы, Евтушенконын шәп iaiu 
Хәер ) i м «тауга юн шөһрәткә беркайчан ш мохтах 6) ш 

Шагыйрь башта Крем are барып, ( ( ( Рнын Дәү ian премиясен алырга, аннары 
nui.i килерге шеш иквн «АЛ пай килер ишсен шл шик бс шерүчелөр 
5) рабы i11 Берәр кирга кереп п»з гырмыйча, ниш юп 
моңда йөрсен ул Жумывм щсә [ә QK i әре шудыртачак* К>к км 

К\и, быз Билге 1ӘНГӨН вакытка ки па җитте Халык белән шыгрым гулы ш 
ип.i ВЛКЫШ '.ш каршы алды. 

I рибуна м Евп мин 1 втуз 
Озынча гөз гв\ te бераз калкып, гамыр iapbi әле юн әле гибеп topi 

ян..к. какча йөз, гез борын угкеи кү кәчтүм чалбар 
,ik күлмәк галстук Кремльгә шулай киенеп килергә кушканнардыр инде 
1ик меНӘ «ур* П бИ ИСа к иңмен,, кыек ГВГ -и \i\\ ЛЯ laibiu 
кибәр! мнарме аялвүэе юри матапггырганмы? 



Белмәссең тагы... ул шагыйрьләрнекен 
Евтушенко шигырь укырга ашыкмады Башта залдагы халыкның кылын 

гартып, чамасын белеп карады Кырыс Себердә үткән ач-ялангач балачагын 
искә төшерде, әле яна гына тәмамлаган «Станция Зима* позмасының язылу 
тарихына тукталып алды Бүгенге заманның авырткан төшләрен, чуаннарын 
«сыйпап-сыпырып» алды. шул исәптән байтак талант ияләренең эчеп харап 
булуларына борчылуын белдерде «Өйгә кунак килсә, мин өстәлгә «водка» 
куймыйм. Куйсам, шул «сухое вино» куям инде. Аның әллә ни зыяны юк», 
— диде ул. аннары күкрәген киергәндәй итте — Әнә шулай бер-ике буынны 
алкоголизмнан саклап калдым инде мин» Менә ни өчен бүген премиясен 
«жумаган» икән ул 

Евтушенко сөйләде-сөйләде дә бик киеренке хәлгә калгандай иреннәрен 
кысып куйды Аннары тамашачыны серле, тылсымлы, илаһи шигърият 
дөньясына алып кереп китте Ул «Станция Зима» поэмасын укый иде Шагыйрь 
сәнгатьле укый, һәр сүзен жанны эретерлек, күңел төпкеленә үтеп керерлек 
итеп әйтә: 

Мы, чем взрослей, тем больше откровенны. 
За это благодарны мы судьбе. 
И совпадают в жизни перемены 
С большими переменами в себе. 

Зал суламыйча тыңлый. 
Евтушенко укыды-укыды да кинәт туктап калды Күзлеген борын очына 

төшереп, залга төбәлде Беравык тын торганнан соң, болай диде: 
— Сез, кызыкай, нишләп көлеп утырасыз? 
— Кем0 Минме1' 
— Әйе. сез1 Сезгә әйтәм. 
— Мин көлеп утырмыйм Бик игътибар белән тыңлап утырам. 
— Юк, көлеп утырасыз! 
— Көлеп утырмыйм! — кыз гажәпкә, аптырашта калу билгеләре чыгарып, 

иреннәрен кысты, ияген шадраландырды, кулларын як-якка жәеп, җилкәләрен 
сикертеп куйды Ифрат чибәр иде бу туташ Томырылып караган зур кара 
күзләр, аз гына кылычланып торган килешле борын йозенә горурлык бирә 
Шагыйрьнең мондый «игътибар күрсәтүеннән» дугалы кашлары салынып, башы 
аска иелсә дә, кызның горурлыгына һич кенә дә хилафлык килмәде. 

Евтушенко поэма укуын дәвам иттерде: 

Что я сказал, 
Но был сказать не должен, 
Что не сказал, 
Но должен был сказать 

Үзем шагыйрьне тыңлыйм, үземнең уемда баягы кыз Нигә бәйләнде сон 
әле ана Евтушенко'' Югыйсә үзенә беркем комачауламады, залда «келт» иткән 
тавыш булмады Гасырлар буена күпне күргән Кремль диварларындагы тискәре 
энергияне — һәрхәлдә, бардыр ул анда, булмый калмас — монда алып килгән 
мәллә'' Әллә шагыйрьнең бу Чибәркәйгә күзе төшкәнме? Әллә кызга бәйләнүе 
— сүз катумы? Алай дисәк, кызларны үзенә карату өчен Евтушенко кебек 
шагыйрьләрнең бер сызгыруы җитә Аның йорәген яулап алырга теләүчеләр 
аз дисезме'" Хәер 

Белмәссең тагы. ул шагыйрьләрнекен 
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ТОРМЫШ ЯЛ ли 

Казанга килгәч, татар кызларының., татар шагыйрәләренең чибәрлегенә 
соклануын белдерми ли ул уэе 

Икенче (алкыр чина Евтушенконы Мәскәүләге Чайковский исемендәге 
Зур концерт залында тыңларга туры килде Бу юлы чалбарына кыстырмыйча 
гына кигән чәчәкле-чуар күлмәктән иде ул. Бу юлы да шигырьләрен ярсулы-
ашкынулы хис белән укыды. 

Бернич.» шигырь укыгач, тагын туктап калды ул. Тагын теге «пауза» «Тагын 
берәр Чибәркәйгә кадала инде бу», дип уйлыйм эчтән генә. Тагын кайсын 
«чукыр» икән'' Шагыйрь күзен залдан алмый 

Эзли! 

Шушы минутта сәхнә кырыена килеп баскан сары чәчле, сыту бер кыз астан 
чәчәк сузып юра иле Шагыйрь башта аны әллә күрле. әллә күрмәде, әллә 
юри күрмәмешкә сабышты. Аннары Чибәркәйне көттереп торуы өчен йөзенә 
уңайсызлану, каушау-каударлан у билгеләре чыгарып, йөгерә ат чын газонына 
килде һ м чәчәк бәйләмен зур канәгатьләнү белән аллы 

Бу КИЧӘДӘ ЕвтушвНКО берәүгә дә бәйләнмәде Бәиләнеры ППП илеме ' 
Белмәссең шагыйрьләрнекен. 
Бер ,1кыл иясе әйткән: «Шагыйрьләр сүзе — җиһан сере» 
Сүзе генә түгел, бәлки үзе дә серле булырга тиештер ул шагыйрь' 

У с т и н о в н ы о з а т у 

СССР оборона министры. Советлар Союзы маршалы Устинов вафат 
Мин Мөскөүда илем Кьгшньш салкын кырые кони.(ре Кичен кунакханәнен 
мамыксыз бүлмәсендә зчкә җылы тошерә алмыйча утыра идем Суыкны U 
туңдырган кебек булды бу хәбәр Устинов» Соңгы елларда армия ана габынып 
яшәде. Устном исемен кисәтү, куркыту, дәһшәт символына әверелдерде [әр 
Солдатын санлата алмаган, дәрәҗәсез вак тик командирдан алып якасындагы 
дөфнө яфрагының исен тойгандай һушланып йөргән генералларга кадәр анын 
исемен төрләндерергә ярата иде: 

— Устинов әмерен үтәмәскә хакын юк. 
— Устинов шулап куша... 
— Моны белсә, моны күрсә, Устинов ни әйтер иде икән ' 
Хәер, армиядә гомер гомергә шулай инде Апа кадәр булган министр, 

маршал Гречкога п.п ынмаганнармы? Ничек кенә әле1 Анын Германиягәсәфаре 
алдыннан шунда хезмәт игүче совет солдатларын и>ниа юинл буяу гашырга 
II.IM ччч.и кыры ис ы i полигондагы саргая башлаган ^ кжне яше ire буял чыгарга 
мәҗбүр иткәннәр, имеш. 

Гречко безгә килер алдыннан Казан ганк училищесын да бер ай 
кыралар Мок ШМЫЙЛВр ПӨЫ ПүЧТӘК ое 1ӨН яналар ГреЧКО ки.].. КИЛГӘН КуГКИ 
капкалап кереп гә китә \HI.I бер корпус янында каршы алалар 

— Ч ю ia органи ншия? дип сорый > i 
— Казан ганк 

Пмм in бар i.iK и\ " Калка] ы i гәбенә ка [вр ачык 
Үзен капка гәбендә каршы аямаганнарына министрнын ачуы килгән 

имеш. 
Ул заманда бөек шәхеслөрнен кәсәден яндырып, ко.ки Кызыл Мәйданда 

Кремль стенасына куялар иде Маршал н и ш ifl «җирләнәчәк» 

икән 
Мәскҗ [өятыл Устинов кадар Устиновмы елатырга бармау килешмәс Каләм 

тибрәтүче б\ ишак, күне 1ДӘ кы >ыксынз алган корт та бар бит әле МОНДЫЙ 
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бөекләр белән хушлашырга ничек әзерләнәләр? Кремль диварында көл куярга 
урынны кайчан, ничек хәстәрлиләр? Мин Кызыл Мәйданга килеп житкәндә. 
әле бик иртә. көн яктырып кына килә иде. Мәскәү кара кайгыда. Сабы очына 
кара тасча бәйләнгән әләмнәр аска иелгән Алардан җиргә сагыш тама. күнелгә 
шом инә Житмәсә. көне бер лә галәмәт салкын Ничә градус и к ә н ' һәрхәлдә, 
утыздан артык С\ык тынны буа. күкрәк читлеген кыса Кремль диварларын. 
агачларны ак бәрхет бәс сарган. 

Мәйдан тутырук солдат Мин бүген йокыдан ни иртә тордым бит инде. 
болар канчан торды икән сон? Катып-калжып беткәннәр. Бер-икесенен колагы 
ошегәч. командирлар бүрек колакчыннарын төшерергә рөхсәт иткән үзе. Моны 
мина бер бабай әйтте. Ул картаймыш көнендә әче таңнан торып ни эш бетереп 
йөргәндер: мәрхүм белән хушлашырга килгәнме, әллә узып барышлый шушы 
солдатларны кызганып торуы идеме? 

Мавзолейга килеп житәрәк колакка чүкеч тавышы ишетелде Кремль дивары 
буенда өсләренә берсе — кара сырма, икенчесе уңган бушлат кигән ике ир 
заты кайнаша Берсе баскычка менеп баскан да «чек-чек» итеп кирпеч чокый 
Икенчесе астан баскычны тотып тора Бәй, болар «кабер казучылар» лабаса. 
Зиратта кабер мәетне чыгарасы көнне казыла. Кремльдә дә шул тәртип икән 
Тик менә кабер казучылар кулында көрәк булса, мондагыларның коралы зубило 
белән чүкечтән гыйбарәт Аерма тагын шунда: безнең авылда мәет булса, кабер 
казырга аягында басып тора алган бөтен ир-ат җыела. Егермеләп, утызлап кеше 
була, ә Мәскәүдә. Кызыл Мәйданда бөек шәхесләрнең мәңгелек йортын ике 
1снә кеше «казый» икән. 

Устиновны Союзлар йортының колонналы залыннан сәгать 12дә 
чыгарачаклар, ди Ничә сәгать көтәсе бар Мин әле берәр җиргә кереп җылынып 
чыга алам, бу солдатлар нишләр? Шыкырдап катачаклар бит. 

Бервакыт мәйданда акырыша башладылар Командирлар әмер бирә икән. 
( о шатлар Төркемен нәкъ уртадан кисеп икегә аердылар. Яртысын музейга таба 
кудылар, яртысын Минин һәм Пожарский һәйкәле янына к ы ер ы клад ы лар. 
Аннары тезелергә команда булды. Ике якта да солдатларны рәт араларын 
кин итеп калдырып тезделәр һәм бер-берсенә кара-каршы китереп йөгертә 
башладылар Әһә. солдатларны әнә шулай жылытмакчы булалар икән... Егетләр 
бер-берсенә коридор биреп башта — бер якка, аннары икенче якка чаба. Рәт 
араларын кин ител калдыруларының максаты каршы яктагыларга йөгерергә 
тыкрык ачу икән Солдатлар чаба. Командирлар алармы бертуктаусыз өтеп бара, 
сачкын һаваны өзек-өтек тавышлар яра И Алла1 Кемнең башына килде икән 
сон бу галәмәт Вәйт дивана димә инде син аны Мондый суыкта йөгерергә 
ярыймы с о ң " Ахмаклыкның нәтижәсе үзен озак көттермәде Кемнеңдер бите, 
кемнеңдер борыны өшеп чыкты. 

Йөгерешне туктаттылар. 

Оборона министрының шундый салкын коннәрдә китеп баруы, бәлкем, 
гикмөгө-тиктэскә түгелдер, хәрбиләрнең чыдамлыгын, ныклыгын һәм... 
зирәклеген гүя тагын бер сынаудыр бу. 

Тора-бара минем аякларга да үтә башлады бит әле суык. Битне дә чеметкәли, 
күзне әчеттерә Берәр жиргә кереп жылынып чыгарга кирәк. 

Мин Союзлар йортына таба төшеп киттем Мәрхүмнең көле шунда куелган 
Берочтан ул тирәгә дә күз салып алырмын. Берәр ашханә-мазарга кереп тамак 
ялгап чыксан да ярар иде. Югыйсә иртән чәй дә эчмичә чыгып йөгердем 
Бирәм дигән колына чыгарып куяр юлына, ди. Союзлар йортыннан чүт кенә 
арырак, урамның каршы ягында бер кафе таптым. Килеп-китеп торган ак-кара 
«Болгарларны исәпкә алмаганда, бу тирәдә ыгы-зыгы әлегә сизелми. 
П6 
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Кафеда да жилы түгел Анын каравы монда кайнар чей, каннар ризык бар 
Чәй белән пилмән кигертгеч Каршыма Т-ХМН..К буй П с кысык 

к^ле кулына диплома! готкай ир яты килеп утырды К о т к ы ч а н н а н булып 
ЧЫКТЫ ул Алча-Аталан Сәкен атлы Мәскәүлә командировкада Мин үземнең 
Казаннан икәнечне әйттем. 

— Устиновны искә алып. бер йеэ-йөэ ил юне жибәрсәк тә ярар иде. — дип 
куйды ул 

— Ьезлә — мөселманнарда андый 1аләт юк югын. җылыныр өчен тотарга 
була. 

Официант башта oci-t.ii.. ЬалөквЙ генә бәллүр чәркәләр куйды, аннары 
бвЛЯүр графинда аракы алып килде 

Хәмере тешне сындырырлык салкын Бераз гына җылытмыйча булмый 
чоны Аракы белән тулы чәркәчне остә.т янындагы кайнар батарейга 
куйдым 

— Нишлисен'* — лиле Сөкен гажәнкә калып аннан болай лип остәде. — 
Ә-ө-ө аңладым башта сез аны җылытасыз аннары ул сезне җылыта Взаимно! 
Ах. хитрый Гагарин! 

Сәкен белән шактый озак юанлык без кафеда Кая ашыгырга'1 Союзлар 
йорты чиннан күренеп гора Устиновны кузгатмый lap •• к 

Матәм көне булгангадыр инле. беэнен суз күбр..к мәет озат) кабер казу 
тирәсендә Парлы «Дөрес гамәл микән сон кешене Крем п, тварына күмү?», 
— дибез. «Аллаһы Тәгалә адәмне җирдән гуфрак-балчыктан пралткан Кеше 
үлгәч тә җиргә индере иргә гиеш Кабер - ксшенен мәңге к к йорты», — ли 
безнең авыл мулласы Кабер дигәннән Камкъстлннмнерак ш л ларын ш юш.я 
читендәге авылларында шакаллар күп икән Шулар нишли писезме? Мәет 
ашый Зиратта яна кабер пөйда булдымы ген ю шуны ка м л кереп мәрхумнен 
җөсәден гартын чыгаралар һәм рәхимсез ботарлыйлар икән «Свежий» мәет 

КИЛГӨНен КӨТеп кенә ГОралар, ДИ Моны чина Сәкен сойлә ie Ышансан ышан. 
ышанчасан — ышанма 

И дөнья! Адәм баласына үлгәч гә гынты юк Кремль диварына кереп ка шчак 
Устиновка исә мондый куркыныч янамый Хәер ионда «жирлөнгвннвр»нен 
лә с о ң ы н н а н гаеп-кыегын тапмадылармы, - к ы ш ы р ян герен* казып 
чыгармадылармы, нахак L , < ian.ni рухларын ботар мча ш [армы " 

Сәгать унике тулды Хә)ер Устиновны алын чыгарга гиеш lap Союзлар 
йорты ишеге төбендә ыгы ныгы куерды Машиналар әзлексез килеп тора 
Чит ил машиналары ла күрешә ш Бо шр и гче гер и..ки i юр атташе (ардыр 
ли [е 

Устиновны сәгать бер rj (ып икенче киткән ю генә алып чык: ы шр Оркестр 
Шопенның маТӨМ маршын уйный Vi 1,1 иарша МЫН i\p портреты Динары 
бик 0 1ып буЛЫП Орденлы челалме ченләрчекләр roi кан чәрби 1Әр ки ЮННӘСЫ 
cj ш I ал Ишектә чәчәк юргө күмелгән гартма күренгәнче |ә бантах капорга 
гуры килде әле Кашы процессиясе Кы1Ы1 Мәйданга юл ишы Милиция, 
көрбилөр читтән берәүне ю кертмиләр Keep 1 кайгы .пышына 

ИЯрерга аш кынча [ЫХ капкан ки lem ан la ЙӨрүне ки ЮШТСрМӘ [ек Ч ИТТӘН ГеНӘ 

карап калдык. 
Куш Дмитрий Федорович! 
Лиыр ivi[)paii.ni И ш м и 1\фрак' Кремль щвары Кирпечләр \иыр 

кирпечем лине i 6j 1СЫН иш әйтеп 6) 1МЫЙ бит ни ie 
Мин raii.ni бичара солдатлар гурында уйлап куйдым Кллр нишләп кенә 

беттеләр икән инде һава үзгәрмәгән Без генә җылынгач га көн сындыр) 
гурын ia уй [ыйсы па юк Җитмәсә Устиновны сәгать уникедә гүтел икенче 

ш 
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киткәндә генә алып чыктылар. Әле Кызыл Мәйданга әкрен генә барып җитәсе, 
Политбюродагы карт-корыларның мавзолей трибунасына озаклап күтәреләсе, 
озын-озак речьләр тотасы бар. 

Б> көнне Кызыл Мәйданда ничә солдатнын борыны, ничәсенен колагы 
өшеде икән"* Ничә солдатның салкын тиеп, үпкәсе кабарды, ничәсендә бронхит 
башланды икән? Тарих мондый статистиканы яшереп калдырды. 

Салкында егетләрне шулай азапларга кем кушты икән сон'' Устиновмы7' 
һәрхәлдә, йөгерергә Устинов кушмады бит инде. 

Әрвахлар әмер бирми 

Мусинны күрү 

Чистайга килеп төштем. Максатым — мондагыларны «Яшь ленинчы» 
газетасына язылырга кодалау. Кодалау гынамы, комсомол, мәгариф 
җитәкчеләрен утлы табага бастыру. Яшь чак, җүләр чак Пионерлар һәм 
балалар газетасының тиражын бер селтәнүдә хәл итеп атармын кебек «Яшь 
ленинчы» безне үстерде, дөньяга күзне ачты Ничек инде шушындый газетага 
язылмаска ди?! Күнел дә, язылсыннар, каты әйт, иманнарын ки, дип ярсын 
тора әнә. 

Комсомолның шәһәр комитетына керәм Киләсемне телефоннан шалтыратып 
әйтеп тормадым, үгезне мөгезеннән алырга булдым Тәк, кемгә керим1* Беренче 
секретарь каядыр киткән. «Өченче»гә керәм инде. Кәкрәс ул кирәк. Мәктәпләр 
белән шушы секретарь эшли. 

- Хәерле көн! Илдә подписка бара Мин «Яшь ленинчы»ҷ яздыртырга 
килдем 

- Хәерле көн' Полюшенковның юбилее бит... 
Григорий Григорьевич Полюшенков — партиянең Чистай шәһәр комитеты 

беренче секретаре 70 тула икән инде үзенә Яхшы исәптә Йөргән бик абруйлы 
ЖИТӨКЧС Чистаиның да данын күтәрде Икмәк ишелеп уңа. Ит бар, сөт бар. 
Чистай сәгать заводы үзе генә дә ни тора! 

- Бөтен балаларны «Яшь ленинчы»га яздыртырга кирәк! 
- *Бабай»ның (Полюшенковны шулай дип йөртәләр икән) юбилеена 

әзерләнәбез! 
- «Яшь ленинчы»... 
- Бездә юбилей... 
«Өченче» белән уртак тел таба алмадык Мәгариф бүлегенә кердем. Анда 

ла сүз нигездә олуг юбилей тирәсендә барды. 
Кичен комсомолның «беренче»сенә кергәч, ул миңа гажәпләнеп карады 

«Син нәрсә, айдан төштең мәллә9 Без монда «бабайянын юбилее дип ут йотабыз, 
ә син подписка-миписка дип йөрисен Ат дагалаганда, бака ботын кыстыра...» 
дигән кебек иде анын карашы 

- Полюшенковның юбилеена Казаннан, обкомнан «Беренче» килә Рәшит 
Мусинович үзе килә! 

Мусин кем дә, мин кем9 «Подписка» дип йөргән булам, авыз талдырып И 
хыялый Хәйрүш. хәчтерүш. 

Газетага язылу мәсьәләсендә җитәкчеләр белән ботка пешмәсә дә, һәрхәлдә 
Чистайга сәфәрем юкны бушка аударып йөрү булмады Полюшенковның ашына 
кара таракан булып төшмим әле дип, авылларга чыгып киттем. Мәктәпләрдә 
булдым. Бераз гына ялкаурак, бераз гына һавалырак, бераз гына мактанчыграк 
мишәр малайлары, бераз гына иркәрәк, бераз гына хәйләкәррәк, бераз гына 
кыланчыграк мишәр кызлары, саф күңелле, матур балалар белән очраштым-
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сөйләштем. Болар — язасы чәкалә-язчаларымнын геройлары Мин бит але 
«Яшьленинчы»нын ядоналисты да Язармын, Алла бирса Исән-сау Казанга 
кайтып AHTdprd насыйп булсын! Кайту дигәннән, ул елларда Иделнең, 
Чулчаннын аръягына фәкать самолетта очышлы иле 

Аэропортта утырабыз Без очасы самолет әлегә күренми, тоткарлана. 
Тоткарлануынын сәбәбен дә белдек. *Бабаи»ның туган көне бүген бит' Муси» 
бүген киләчәк Менә-менә шушы минутларда ул утырган очкыч җиргә кунарга 
тиеш икән 

Күп тә үтмәде, күк гүрендә каракучкыл нокта күренде. Ул отыры зурайганнан-
зурая барды 

Ки ю! 
Республиканың беренче кешесе килә! 

Килә д.», үчен каршы алучы бармы сон'1 һәрхәлдә, аны -бабай- үзе каршы 
алырга Тиештер бИ1 ипле Монда -лием кешесе» рәвешенә килен йөргән бер икс 
егеттән башка адәм аты юк Геге нокта верто ici 6j аш ш к ш Мен.» j 1 лил 
чыгарып, давыл ирен утырды Аннан ике кеше төште. Берсе гәүдәгә озын 
икенчесе — тәбәнәгрәк Кайсысы Мусин икән сон боларнын'1 Вер: 
төшүчеләр теге егетләр белән вай ЖЙП күрештеләр, сөйләшеп тормадылар 
Күр инде. ничә кон M y u m геЛЛӨрвННӨН ТӨШМИ, 8 > И)Н ЮНЫН баш Ш каршы 
алмыйлар 

Теге ике кеше без утырган өйгә (аэропорт бинасы гали гена бар каз ш 
иор|) габа килә баш I.I.II.I u p Килделәр, әмма безмен ннга кермәделәр Юк 
боларнын берсе дә Мусин түгел, аны те ювизордаи күргәнем бар О ш н ы н 
мин партиянең I уоөн Кама шәһәр комитеты беренче секретаре ( адыйковжа 
икенчесен Чаллының «беренчесе» Беляевка охшаттым Алар ип гирвли 
сөйләшә сөйләшә йөреп гордылар Димәк бо tap .1.1 Мусинны ката 

Берэаман Чиелди 41 ымнан маши л. нар КүрвНДЯ ӘнөалароэыН КОЛОННа б) 1ЫН 
a iponopi к, 1 1.in,1 килеп яталар \к кара ишел сары гвгын әллә нинди тветвге 
«Волга»ллр. Ничек жыеп бетергәннәр? Бер Чистаңда шунын «яп к Во 
микәнни?! Автомобильләрне тигез шеи бер рәткә гезеп к\ и цылар Машиналар 
ялт-йолт килеп mp.i Jl.tp.>ж.* ie к\ I U K H U каршы алырга иш к 11 каз юганнар 
сөрткәннәрдер инде боларны Ьер шофернын тына к\ I N китмәгән машинасын 
юарга Аньга «тимер аты» да балчык тузан юсеншэ Әллә шув» взыяыиган в в б и 
күренә микән ' Шайтан бе и вн 

Ниһаять, күктә вертолет пвй ia б> шы Монысы гөгвен Мусин ни к Китте 
ашыгу кабалану Районный бөтен хинасы мәш киле Без гараэвдм карап 
торабыз 

Вертолет агиргө якынлаша Беравык һавада менеп ро 
- Ihi ә! Гөшө! 

Әнөберө\ гөркемнән алгарак чыгып басты Мвктөрәм вә uoi гвбәрбөйрөмдар 
Подюшенков шушыдыр инде Җитмешен тутырса и бедвнле тергияле 
күренә әле 

Верта ICI жир I.'1 

Борт нплөп кен.i т и п е Алын Мусин б) уына беребс I ю шикләнми и к 
ш, u- Менвуд бабайга 6 a i M ана таба килә башлады Иквсенеи ю адымнары 
нык. ышанычлы Нәкъ гшрадтагы кебек Менә т . п . . lea ка 
берсенең, кочагына кип ин 

Мин ш күреш, нинди гантвнш] Кәрхал ю республюадигы беренче кешенең 
юби tefl бе юн ют прга км гүт күие i п юал Б) i вак ш Па вошвш 
һичсүзсез лаек КиыГероЛптпкыамтпштшр ш Ьуочсянш, бувүронетмс 
күреп күнел гулды күзгв чин- килде хатта Мусин Li бөйрөмдар 
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кунакны каршы м у ч ы феле-ваклы түрәләр лә — барысы-барысы бик бәхетле 
иде бу минут l.ipi.i 

Шулвакыт -Волга-дарнын берсе урыныннан кузгалды. Бәй. теге машина бит 
п\ Эл ia шоферы шушы ыгы иогыла тиз генә юып килергә уйлады микән? Алай 
[исән \л iyn-туры вертолетка таба бара. Күр әле. Муеин белән Полющенхов 

янына килеп гукталы Бер егет йөгереп килде дә жәт кенә арт ишекне ачты 
Кунак белән бәирәмдарнын кереп утырулары булды, машина тирбәлә-чайкала 
китеп тә барлы Каршы алыпта килгән халык та машиналарга сибелде Дәрәҗәле 
колонна, үзеннән якты нур таратып шәһәргә юл алды Машиналар узганда. 
юлга түшәлгән сары яфраклар, көпчәк җиленнән биешеп, юл кырыендагы 
кипкән-саргаиган сутсыз үләннәр баш иеп. җиргә елышып калды 

Бераздан без дә очтык. Аэропортта Мусиннын вертолеты һәм аның янында 
бер милиционер гына нәүмиз булып басып калды. 

Самолетта уйланып кайтам Нишләп дәрәҗәле кунакны «Волга»ларнын 
ор-янасына. ин чистасына утыртмадылар? Бәлки, бу үзенә күрә бер 
«маскировкамдыр, шулай итеп «беренче»нен иминлеген кайгыртудыр. Юлда 
ни булмас, кем очрамас9 Бәлки, бу Полюшенков машинасыдыр Юбилей 
мәшәкатьләре белән йөреп, шоферының машинаны юарга вакыты калмагандыр 
Әллә инде партия «туз*лары затлы автомобильләргә утырып башкалар алдында 
масаеп йөрмичә, әнә шулай тыйнаклык күрсәтәме Самолет ду килеп оча Их. 
тамак ялгап алсаң иде ул хәзер, бүген тәгам капмаган. «Бабай»ның бәйрәм 
табыны шәптер инде Чулманнын майлы балыклары, махсус симертелгән тәкә 
итләредер инде анда Алар янында зур түрәләргә генә насыйп озын муенлы 
«Чистай малайлары» кукраеп утырадыр 

Иртәгесен сәфәр тәэсирләреннән арынып ял итәрмен, юл тузаннарын 
юармын дип, ир1\к мунчага киттем Килсәм — чират. Ярый әле ойдән «Казан 
утлары» журналын гәҗитләр алган идем. Шуларны укып-караштырып 
утырам 

Пресса ниләр яза? —дип соран куйды янымда утырган, остенә тосе унып, 
яка тирәләре тузып беткән сырма кигән ач янаклы бер абзый 

— Искитәрлек янадык юк 
— Ишеттегезме'7 — Абзый беравык уйланып торды, аннары кыяр-кыймас 

кына әйтеп куйды — Мусин үлгән. ди. 
Сез ни сои лисез7! Нишләп үлсен?' К и ч ә генә күрдем әле аны. 

Чистайда 
— Үлгән дип ишеттем. 
— Кайда, ничек үлсен ул? 
— Үлгән лип әйтәләр инде менә... 
— Бер зур мәҗлестән сон кинәт вафат булган 
Ул көнне ни радио, ни телевидение Мусин турында бер сүз дә әйтмәде 

Иртәгесен редакциягә эшкә килдем. Ничәмә-ничә газета, журнал редакцияләре 
урнашкан йортта Мусин турында ләм-мим Бер сүз юк. Үлгән булса, ин әүвәл 
монда ишетелер иде ул хәбәр. 

Кичен яңалыкларны тыңларга дип телевизорны кабыздым Менә экранда 
ликтор пәйда булды Башка көннәрдә йөзеңдә балкып торган елмаю бүген юкка 
чыккан Хәбәрләрне укуны да паузадан башлады. Эч «жу» итеп куйды Мунчада 
теге абзыйнын әйткән сүзе дөрескә чыкты бит. Халык белә. 

Рәшит Мусин белән хушлашу Опера-балет театрында булды Ирек 
мәйданында халык халык Театр тирәсенә якын килә торган түгел Мин Зур 
Кызыл урамы чатында басып торам Мусинны алып чыккач, кайгы процессиясе. 
Арча кырындагы зиратка Карл Маркс урамыннан туры гына менеп китмичә. 
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Офицерлар йорты, консерваториямен концерт залы алдыннан үтеп. безнең 
яннан ерылды һәм Зур Кызыл урамына керде ШуяаЯ итеп \1\синны монда 
да күреп кала алдым Йөзе тыныч, мәмнүн иде анын. Табут артыннан карадан 
киенгән бер ханым белән бер туташ бара. Болар — хатыны белән кызы. 
күрәсен. Артларыннан терәлеп, аларны КрОТбП үк диярлек Верховный Совет 
Президиумы председателе Батыев атлый 

Кайгы мәрәсиме Горький паркындагы Мәңгелек \т янында дәвам итте. 
Барысы да русча сөйләде Партиянен Сарман райкомы беренче секретаре 

И.Зәйнуллин гына: «Хуш. Рәшит ага' Авыр туфрагын жинел б) тсын •• - дин 
Гвтарча әйтте Житәкчеләребез тарафыннан тугая телебезне төрле яктан 
кысу барган заманда шуннан артыгын котеп булмы! инде Мәрхүм бетән 
хушлашырга килүчеләр зиратка сыярлык түгел иде Мәетне җирләп чыкканчы 
халык Ершов урамын тутырып басып торды Koirc кара. кыска көн моңсу 
гына кичкә авышты. 

Мусинны чин ике генә күрдем Беренчесе — аны каршы |лу, икенчесе 
— озату булды Әйе. кеше гомере шуларлан тора 

Очрашу — аерылышу. 
Килү — китү. 
Күрешү — хушлашу. 
Бу хушлашу — мәңгегә... 
И гомер 

Хонеккерның Казанга килүе 

Казанга Германия Демократик Реслуб шкасы социаль бер кт партиясе Ү ек 
Комитеты генераль секретаре Эрих Хонеккер китекче 1егендә ое leraiuu киле! 
Университетта да буласы икән Татарстан башкаласы моңарчы икс шып бер 
гөшкөдө кермәгән кунакларны каршы алырга әзер 1Әнә башлады з ниверситетта 
да ду-галәмәт килделәр Сөйләүләренә караганда вллө миче герле исемлек 
төзегәннәр, аларны раслаганчы кат-кат сызганнар боз1 бе юн ике 
арада тыз-быз чабып йөргәннәр, нпшерситетнын кшегалларын, чормаларым 
подвалларын тикшереп чыкканнар Ни дисен н отканнан нисез картка 
гуй итү түгел инде. чит илдән мондый оөрөжа к к кгациянеи Казанга беренче 
ки.т>ч ^н,) үзебезнен Генеральный мөхтәрәм »,< мшл.юәр көрыап к вә гый оәтле 
Леонид Ильич ничәме ничә ел ир н i башын 11 j гыра инде в Казанга килгәне 
юк Хәер ( еберга сәфәр кылганда утеп барь *Л вагон ншегеннөн 
ил 1.1 и Казан вокза мна карап горган оа «Бу нинди ст 
имеш 

Брежневнын Казанга кип.-ис юк в мен,. Хонеккер киле килсен1 Хәере 
бе килсен Хонеккер! Без каршы i 
түгел. Казан дәүләт университетының журналистика бү 1сгенде укыл Кергән 
кө >ребез Гөштөн син укыйбыз Хонеккер u университетка ген 
килергә тиеш Безгә бо шй дип Бер пар.ми сон ко юнналы бина 
каршына - «сковородка* янына чыгыл ба< кыз кунакларны карал 
киткәндә озатып каласыз Хонеккер пейда 6j гута (ружба фроендшафг* 
in 11 кычкырасы икән 

Делегация иртәгә киләчәк Бүген әле без аудиториядә ккция пым 
Сонгы пар Каршыбызда - журналистика I I ьзөмов 
Флорид Имамәхмәч > ш һәр сүзне сеи ештереп гамак кырып 
куя Лекция гемам [аягач, с\ \ \ *•""<>" \ к кртөге б) 11 tax ыкыйт&га күчте. 
Әгьэөмов бездән pexcei сорал гөмәке кабызды •Опал>ны герен итеп 
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суырды гетенен -эченә тартты һәм аз-азлап бәрәкәтле чыгарды. Бер тәмәке ми 
сон түгәрәклисе сөйләшү озакка к и п е Кы парның «иртәгә нәрсә киеп килергә'.'» 
дигән соравы бәхәс уятты. Фасон тотучы мһәр кызларыбыз джинсы чалбар 
киеп ки мәкче 

Джинсы кигән кеше әлләкем булып йөргән заман бу. Егет. кызларның 
ин кәттәләрендә генә андый ыштан Сорочи базарында тәмам тузып-тетелеп 
беткәне дә 100 сумнан к и ч тормый Ьер айлык хезмәт хакы' Ыштан никадәр 
кыршылган булса, шулкадәр -модный»рак 

— Шундый зур кунакны кыршылып беткән чалбар белән каршы алмыйлар 
инде. — диде староста Света. 

— Американский чалбар бит ул! 
— Американский булмагае, чуртымскин булсын Хонеккернын чалбар 

кигән кыгпарны өнәмәве ихтимал. «Культурный» кешедер ул. — дип Снеганың 
сүзләрен куәпәде Гөлсем 

— Джинсы «запад»та да модада! 
— Белмим, мин джинсы киям. — диде Алия, янып торган бит алмаларын 

КЫЭарТЫП, күзләреннән очкын сибеп — Минем джинсы — Германиянеке1 

— Капиталистик Германиянекедер әле ул Аныкы булса, ыштаныңны 
салдырып, шуның белән берне хундырыр Хонеккер. — диде Ришат 

Бәхәс шактый озак барды Күпме генә тартышсалар да. бер-ике кы мбы >, 
шул исәптән Азия джинсы киеп килергә булды. 

Әгъзәмов чонлы карашын безгә тобәп торды да бәхәскә нокта куйды 
— Ни телисез, шуны киегез. Л ә к и н белеп торыгыз: сез үзегезнең 

«фирменный» джинсыларыгыз белән Хонеккерны шаккатыра алмаячаксыз 
— Флорид Охмәтовичнын ике каш арасындагы сөйкемле чокыры селкенеп 
к>м H I йөзендә якты-тыйнак елмаю чагылды. 

Иртәнге сәгать уннарда Әбжәлилов тукталышы турысында тротуарда басып 
горабы i Кошен агачларны шәрә калдырып, үлөннөриен яфракларын салпайтып, 
кышка авышкан чагы бу Шулап да кон якты Сүрән кояш нурларын күгелҗем 
болытлар аша саркытып булса да жиргә иңдерергә тырыша. Урамның ике 
ягында да — халык Автомобильләр хәрәкәте туктатылган Урамнар себерелгән 
Берэамаи «Акчарлак» рестораны янында а)ропорт ягыннан килүче машиналар 
пәйда б) 1.1Ы Киләләр' Халык кыбырсый башлады Уртада кин «күкрәкле» кара 
«Чайка* ио(епбара Аның ике ягында — «Волга»лар. Алда. артта милиция. ГАИ 
машиналары Хонеккер -Чайка-дадыр инде Дәрәжәле кортеж «гөж» итеп килеп 
тә җитте, «выжт» итеп узып та китте Be t тисә тиенгә, тимәсә ботакка дигәндәй, 
к\ I бо плп калган булдык Хонеккерны күреп булмады. Университетка килгәч 
күрербез әле Анын каравы, янәшәмдә басып торган Алиянен кайнар сулышын 
тоеп калдым. 

Бер пар лекциядән соң ак колонналар каршына чыгып бастык. Без төшкә 
кадәр күргән кортеж хәзер инде университет алдына килеп тукталЕ>1 Ыгы-
зыгы китте. Тән сакчылары, корреспондентлар, фотокорреспондентлар, 
телеоператорлар тегендә-чонда чапты. Ишек төбе. баскычлар, колонналар 
арасы кеше белән тулды. Башка сыймаслык киеренкелек Үзл.чре тагын ни 
арада кереп тә беттеләр. Хонеккерны тагын күреп булмады. Без — урамда 
Дәрәжәле кунакның инде чыкканын көтәргә тиеш Хонеккер башта музейны 
карап чыгачак икән. Аннары Актлар затында — тантаналы җыелыш. 

Урамда шактый озак тордык. Монсу көзнен мәшәкатьле көне бик ГИЗ 
сүлпәнләнде, сүрелде, отыры жиргә карашы инә башлады. Ниһаять, чыгалар Әнә 
Хонеккер1 Кичкә таба суытып җибәрдеме, бер урында озак басып торгангамы. 
тунып киттек, шуңа «дружба — фроендшафт» дип кычкыруыбыз зәгыйфь 
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чыкты Кунаклар ишеткәндерме-юктырмы0' Сабакташым, безгә күрсәтмичә 
генә шигырьләр язучы Вазыйх Фатыйхов белән үзебезчә. татарча .дуслык» лип 
лә кычкырган булдык әле Ул заманда безне кем ишетсен инде'" 

Менә ул Алмаң иле лидеры каршыбызда ук горуранә басып тора Баш 
түбәсендәге сыекланган чал чәче артка таралган Ялтырап торган күзлеге күккә 
төбәлгән. ТвК... Тәк... Мин күземне йомам 

Хонеккер яныбызга килеп сөйләшә башлады Тылмач кирәкми үзенә, 
русча белә. Белми ни. заманында Магнитогорскида металлургия комбинаты 
төзелешендә эшләгән, Мәскәүдә. ЦКнын Югары партия мәктәбендә \кыган 
бит ул «Сез студентлардыр инде Укып буламы сон'' Кәефегез әйбәтме' Синен 
исемен ничек, чибәр кыз? Алия. Татармы син'1 Сез бик матур халык икән 
Джинсын да үзенә килешеп тора. Алия Кайсы илнеке б\ чалбар" Фыергы 
Фыергыныкы булуга карамастан, килешеп тора» Күземне ачтым Хояеккяр 
инде китеп тә барган Кая ди ул безнен янга килү' Кш ли ул безнен белән 
СвйЛӨшү?! Хыялланып алуым гына бу Хонеккер безне күрде микән әле. 
андыйлар өскә. биеккә карап йөрергә гадәтләнгән бит Түбәнгә карап шөкер 
ит, югарыга карап зекер ит. ди татар Мондый мәгънә белдергән ыжаль немец 
гелеидв лә бардыр инде югыйсә. 

Хәер. Огьзәмов безгә: «Хонеккерны шаккатыра алмаячаксыз • - дип әйтеп 
куйган иде бит 

P.S. 1990 елда ФРГга качарга омтылган кешетәрне үтертүдә гаепләп. 
) Хонеккерны кулга алмакчы булдылар Ул берникадәр вакыт Мәскәүдә. 

Горбачевта качып ятты Ельцин властька килгәч, аны России.ь.н куян Хонеккер 
Чилига качты һәм шунда 1994 елда рактан үлде 

Чанышен янында булу 

Беләсезме, мин кайда9 Мәскәүнен кыл үзәгендә. Цикла карап юрган бөек 
шәхесләр яши торган тарихи йортта 

Беләсезме, мин кем янында? Татар халкының, дегендар > 1Ы, мәшһүр 
полководец, генерал-лейтенант Якуб Чанышен янында 

Килгәнемә эч сәгать инде Озаклап сөйләшеп утырдык Бер гасырга якын 
дәверне баштан кичердек, күнел иләгеннән үткәрдек 

Шокср. Якуб агамын кәефе шәп. купеле күтәренке, савышы кер ' 
кесәгә керми. Ул сөйләгәннәрне язып кына ип ер Данлы исеме батыр HJK үрнәге 
булып кечкенәдән үк безнең күңелләргә уелган, дошманнар өчен дәһш.м бу ШЛ 
яңгыраган, патша армиясенең гади содлвтыннан *• DBBI Кораллы Ко i юренен 
генерал-лейтенанты дәрәжәсенә күтәрелгән Чанышешшн гади, мә аем ихлас 
кеше кквнлеген моңарчы ишетеп белгән буясам ла, гәэсирлор иткәннән вә 
фтыграк булып чыкты 

Монда килүемнең максатын әйтмәдем бит азе Мине Мәскә,|ә.Яшь КНИНЧЫ* 
газетасының мөхәррире (хәзер инде газетада б) вазифаны башкаручыны баш 
мөхәррир .иш nnpi.i.i.tp) Poia Тчфитуллова жибэр.ц; Кнмч>чо i ЦыКасы 
Ленинның тууына 110 ел тулуга багышлап бала ир Ьәы ишүсмер юргам 
арасында конкурс игълан итте Бөтенсоюз конкурсы Шушы бәйгедә «Яшь 
1енинчы>да катнашырга булды Чынлап торып еласаң. с>кыр к̂  иән яшь чыгар. 
in газета кашашгы һәм конкурега беренче урынны .uiu 

Бездә Ленин музейлары бармы0 Бар' Ул музейларда т ифтәре 
Бар] Бер уйласаң, андагы сүзләр гали ген 

НЭП С\ 1Лвр Кемнәр генә ку.т куймаган J 1 ПфТӘрГӘ ЧаЮШКШ П к\Нган. 



Якуб ага сөйләгәннәрне яза-яза блокнот тулды, кул талды. Саубуллашып. 
китәргә кирәктер инде Чанышевнын бу дөньяда күрмәгәне калмаган: 
балачактагы ачлык-ятимлек (әтисен ызаннан бер буразна жир сөргәнсең дип 
кыйнап үтерәләр), революция. Гражданнар сугышының дәһшәтле шннәре, 
шул чорда төрмәгә ябылу. Бөек Ватан сугышы, аның рәхимсез юллары буйлап 
җинү яузыи-яулый. Мәскәүдән Берлинга кадәр барып житү... Каршымда чал 
тарих үзе утыра. Туктале, барыбер нәрсәдер җитми бит әле монда. Әһә, анладым 
ни җитмәгәнен — бер соравым калган икән. Шундый авыр, михнәтле, хәтәр 
гомер юлын үтеп тә ничек сакланган һәм 90 яшькә җитә алган ул'.' Гадәттә, 
озын гомерлеләр мондый сорауга аракы эчмәдем, тәмәке тартмадым, дип җавап 
бирә Чанышев ни дияр'' Якуб ага берни дә әйтмәде, соравымны әллә ишетте, 
әллә ишетмәде 

— Кара әле, — диде ул, бик мөһим сүзне әйтә алмыйча калган кеше кебек 
каударланып, жил-жил килеп. — пионерларга әйт әле анда, спорт белән 
шөгыльләнсеннәр, «Зарница» уйнасыннар! 

— Мин әйтермен. Якуб ага. Менә Сез әйтегез, ничек шулай саклана алдыгыз? 
Сөбханалла, күз тимәсен, туксанда да жир җимертеп йөрисез. 

— Әйтә күр, ГТОны тапшырсыннар, «Зарница»ны ташламасыннар. 
Кечкенәдән жинәргә өйрәнеп үссеннәр. 

Менә шулай генерал үзенә төбәлгән сорауны тагын колак артыннан 
шудырды. Юк, колакка каты димәс идем мин аны. Каты булса, сизелгән булыр 
иде инде 

Шулвакыт ишектә кынгырау чыңлады. Кемдер килгән. Чанышев аны каршы 
алырга чыгып китте Мин бүлмәдә ялгыз башым үз соравыма үзем җавап эзли 
башладым: «Мондый кешенең саулыгын табиблар даими карап-тикшерел торадыр. 
Организмы фәлән вакытта укол кадатырга, фәлән вакытта дару эчәргә күнеккәндер. 
Ризыкның кң фшлдлысын гына, шул исәптәй эремчек, кайнар ботка, кесәл, шулпа, 
яшелчә, җиләк-җимешне режим белән генә ашыйдыр. Вакытында ял итәдер. Бүген 
озак утырып, ветеранны ялыктырмадым, режимын бозмадым микән инде? Хәзер 
генә ишек шакыган кеше дә табиб, доктор-мазардыр әле». 

Якуб ага бүлмәгә урта буйлы, бәс кунган чәчен кыска итеп алдырган һәм 
артка таба тарап куйган бер кеше белән килеп керде. 

— Күрешмәгәнгә күпме еллар бит, иптәш генерал! — диде кунак 
— Әйдүк, түрдән узыгыз, түрдән! 
— М и н , иптәш генерал, сезнен янга Алма-Атадан килдем. 
— Аз гына сабыр итегез, дускай, — диде Чанышев. — Пионерлар иленнән 

килгән «илче» белән сөйләшеп бетерик. 
Мин теге сорауны тагын биреп караргамы-юкмы дип, аптырашта утыра 

идем. Шул мәлдә Алма-Атадан килгән абзый сумкасын ачып, нидер эзли 
башлады. Ул эзләгәндә, нәрсәнеңдер «чын» итеп идәнгә төшкәне ишетелде. 
Калай кружка икән. 

— Нинди кружка ул? — дип сорады Якуб ага. 
— И-и-и... иптәш генерал, минем белән бергә поход юлларын узган кружка 

ул. 
Чанышев «дерт» итеп кабынып киткәндәй булды. 
— Поход кружкасы дисен, ә, — генерал биштәрдә йөри-йөри бәрелгән-

янчелгән, төбен-тоткасын корым-сорем сарган, күпне күргән бу шадра 
кружканы кулына алып, әйләндерә-әйләндерә карады. Озак карады. Йозендәге 
җыерчыклар язылып, бите шомарып, якты такыр башы балкып киткәндәй 
булды. Жаны теләгән тансык уенчык тоткан сабый бала кебек иде ул бу 
минутларда. 
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— Яшьлегемне искә төшерде бу кружка. — ветеранның күңелендәге сөенеч-
шатлык хисләре тавышына ияреп ташып чыкты, сүзләре голдерәде-мөллерәде 
— Сез үзегез кайда сугыштыгыз сон9 

— Мин сеэнен дивизиядә рота командиры идем. иптәш генерал. 
— Шулаймыни'11 — Якуб ага ике кулын жәеп. кунак янына килде \яар 

бер-берсенен аркасын кага-кага кочаклашты 
Шунда Чанышевнын өстәлендә торган чәйнекне искәреп алдыч Ул да шушы 

кружка кебек күпне күргән гап-гади поход чәйнеге икән бит Бәй. генералнын 
йоклый торган урыны да гап-гади одеял ябылган гап-гади тимер карават Нәкъ 
солдат казармасындагы кебек Бүлмәде тагын Ленин томнары куелган шүрлек 
һәм тарихи фоторәсемнәр бар Башка әйбер юк 

Күр әле. аксакалыбыз Мәскәүнен үзәгендә «престижный- йортта апае. ефәк. 
бәрхет халатларга төренеп, йомшак кәнәфигә чумып, чит илнен алтын путалы 
чынанк-тәлинкәләреннәң каһвә эчеп утырасы урында гап-гади СОЛ a 
яши Шуна ла яши инде ул. чөнки солдат һәрвакыт сафта Анын өстен ю 09 
солдат күлмәге Ишектән кергәч, мине дә шул күлмәктән, честь биреп каршы 
алды Беренчедән, генерал-лейтенант (ә мин лейтенант кына), икенчелән 
башына кимәгән булуга карамастан, честь бирде Анын очен пик кадерле 
Татарстаннан. Казаннан килүемне белгәч, онытылып киткән икән Шулай 
итеп. соравыма җавап таптым Рәхмәт сиңа. Алыа-АтадЖй КИЛГӘН круаоешш 
кунак1 ( правым,i Чанышеш.ш ЖАВаЛ алмый утырганда. Ходай > к КвртКӘНДер 
сине монда. 

Чанышен яныннан чыккач ЦыКа бинасына карап тордым -Соры кардинал* 
Суслов, күндәм Капитонов, төче Черненко — без демонстрацияләрдә вларнын 
портретларын күгәреп йөрибез — шушында утыра бит инде члар 
янына килеп Чанышев яшәгән Ворття карал аладыр бөек идеяләр гурында 
уйланадыр. 

Янәшәдә- Кремль. Тагын бер ел чамасы вакьп үтер Монда күк чалбарынын 
кызыл лампасларын баЛКЫГЫП, Я Чанышен КИ НЛ1 Керер \41ын.и 
торган штиблет, башында — биек соргылт папаха Аны ишек Pel 
юһөр егетләр каршы алыр һәм гур атлы кабинетка озагын i 
киләсез! Мин Сезне көтәм!» urn күрешүче КПС< Үзәк Комитегынын 
генераль секретаре Ю.Андропов 6j [ыр Брежнев i п гына ил 
башы урынына гегаенлөнгөн вакыты Шушы олы нпка ггвлгвяны 
кинәшкө чакыруы 

Чанышевнын кинөше кәрби юрче кыска һәм гәгәл 6j шр 
Гәртипа текләргә юл куймагыз Либерал б) магыз Юрий Владимирове 

Либера i булмасагыз >ш барыр 
- Либерал булмам Якуб Зигаетирович Мин Сезгә обещаю-. 
Калганын гарих бе te 



Әдәби берләшмәләрдә 

Актаныш таңнары Агыйдел дулкыннары Әяеге сүзтезмәләр үзләре 
үк җыр, шигырь булып яңгырый Район газетасы каршыш)а эшләп килгән 
-Агыйдел дулкыннары» әдәби берләшмәсеннән иҗат белән мавыгучы ютлар 
бер дә өзелеп тормый Берләшчәнең 1955 елда ук Бурсык авылы чөктвве 
директоры Суфиян Поварисов тарафыннан оештырылуы <ki (хеэер 11 тур 
әдәбиятчы галим) үз вакытында аңа Рифсат Закирем. М&сжа Таҗи Хамит 
Миннегалиев. Әмирҗан Моталлапов. Мөхәммәт Мирза. Фвневт Дәүләтбае» 
кебекмәгълүч шагыйрь-язучылар җитәкчелек nn>)t i),t соңшуһ унбиш вядв 
әлеге берләшмәдә беренче иҗат адымнарын жиган Лилия Гобейд) тиш. 
Эльмира нам Гөлнара Җәлилова. Гөлнур Корбанова Ленар III >ех Айгөл 
Әх.мәтгалиева Һ б алы иҗатка килүе кр! нәрсә ппрышКи чиш Кыскасы Сай 
тарихлы, игътибарга лаек берләшчә 

Бу санга тәкъдим ителүче авторлар Фәнәвие .! >] / тбаев белән 
Роберт Сәлахиев та әлеге берләшчә әгъзалары 

Ф ә н ә в и е 
Д ә ү л ә т б а е в 

Тормышта да шахматтагы кебек 
Тормышта ла шахматтагы кебек 
Син ясыйсын башлап йөрешне 
Жинү яулыйм дисән йөрешләрнең. 
Табу кирәк һәрчак дөресен. 

Курыкмыйча алга барып була, 
Ялгышчасаң гына син монда. 
Уяу булу. баш эшләтү кирәк 
Жинел чыгар өчен соңында. 

Тормышта ла шахматтагы кебек — 
Хаталарны авыр төзәтү. 
Көтмәгәндә тормыш матын куйса. 
Булмый ул чак берни үзгәртеп 

Җирдән атлап бару гына түгел. 
Эш-гамәлләр — безнен йөрешләр 
Көч-акылын җигеп жинү яулый 
Йөрешләре жирдә дөресләр. 



Ат өстендә — татар урыны! 
Бәләкәйлән ат өстенле үскән, 
Үскачтен лә аннан төшмәгән. 
Бүгенгесе күзгә күренәме. 
Атсыз — татар Әллә нишләгән 

Атсыз татар — затсыз татар икән. 
Югалтканга тугры юлдашын 
Заманында бергә утлар кичкән 
Юлдаш кына түгел, чордашын. 

һ и ч курыкмый яу алдыннан барган. 
Аты барга көчле булган j | 
Явыз дошманнарын үз алдында 
Тезләндерер кеше булган ул. 

Хакыйкатьне онытмаска кирәк — 
Кечеме ул яки олымы 
Мүкалөргө асир өстендә түгем. 
Ат өстендә — татар урыны' 

Тарих шаһит аты белән бергә, 
Юктыр ясирләр татар кичмәгән 
Бәлакәйдән ю өстендв m a p , 
Үскәчтен дә аннан кипмәгән 

Бутамагыз мине 

Гормыш — рәхәт, тормыш — оҗмах лиен 
Бутамагыз әле сез мине 
Дөньясында йә сез алдакчылар, 
Йә булмаса инде мин тиле. 

Күренмиме сезгә дөньясында 
Хафаланып яшәвем әллә? 
Тормыш рәхәт, оҗмах диючеләр 
Кермәссез шул сез минем калта 

Сез ни генә дисәгез дә анда. 
Бу тормышка минем ү i фикер 
Гелөсөм дә гормыш .имәннәре 
Яхшырмый бит ул һаман ННКХВр 

Шулай булгач илмен НӨНбӘреННӘН, 
Оҗмах сөйләүчеләр, тышл ы i 
Гарык күптән — ялган кирәк түге I, 
Кирәк мина сезнен чыныгыз! 

Караңгылыкта 

Кара к ү н е к пШӘСвН Ю В Ю, 
Караңгылык монда җитәрлек 
H i гарафы кайчан иетырыр кип 
Нш н чак җирле үртәлеп 



Бай, хәерче - капма-каршы булып 
Hi б̂  1енгән ике катламга 
Байлык белән әгәр бәяләсәң — 
Өстен һәм цв гүбән ютларга. 

Ил бүленгән, инде нишләтәсен. 
Тигезлеккә өмет калмаган. 
Күзгә карап, матур сүнәр сөйләп. 
Ул караклар безне аллаган 

Мәнге рәхәт күрмәс түбән катлам — 
Без алланган сыйныф кабаттан 
Иле шундый, монда яшәгәндә. 
Баш чыкмастыр ахры газаптан 

Гел байлыкта яшәп кинәнәләр. 
Өстәгеләр анын каравы 
Һич мантьгмас хәерче ил ясау — 
Ходай түгел, алар карары 

Гаделсезлек жирдә тулып ашкан — 
Б) гормышка исең китәрлек. 
Кара күзлек кимәсен лә әле. 
Караңгылык монда жигәрлек. 

Р о б е р т 
С ә л а х и е в 

Тел язмышын уйлап 
Туган телен иң гый a i иый тор 0 
Туганымны күргәч шаккатты и 

Үз җиремдә үстем Якын күрдем 
Унган халкын туган ягымнын 
Үз халкымның эчке матурлыгы 
Сөйләмнәре белән ягымлы 
Бик еш булам кала-шәһәрләрдә, 
Барлап чыгам карләш-ыруым 
Жан ачытты күргәч туганымның 
Туган телен онытып баруын 
Саклый алмадык шул телебезне. 
Үткән чакта гомер арасын 



Юкса. белеп торлык лоньябызны 
Телсез манкорт басып аласын 
Үрчи манкорт. яши калаларда, 
Ил-тел кайгылары юк анда. 
Нәтиҗәдә, имам шартын үтәр 
Ир-егетләр саны югала. 
Әллә ниләр уйлап тынын калам 
Вөжлан эчтән телә бәгырьне 
Квн-тан атса. урыс җырын җырлап. 
Телебезнен бетә кадере 
Сон гугелме жанны уятырга. 
Телсез калып, яшәп арыгач'' 
Дәшми калу. дорес булырмы сон 
Илеы телем диеп яшәгәч? 
Үз-үзечә сорау бирәм иллә 
Булып йөрмәс өчен бер бахыр. 
Шушы көндә телен язмышында 
Нинди гамәл кылдын син, бәгырь? 
Сон булса да җавап бирер очен. 
К..i.i|ь каләм алдым к> оша, 
Һәм үрнәккә бик еш «Туган тел«не 
Мин күрсәтәм СӨЙЛӘП \ 1ыма 
Үз җиремдә үстем Көйләп устем 
Гүзә i гелен гуган ягымнын 
Якташларнын инее матурлыгы 
Сөйләмнәре белән ятымлы 

Төшләремдә генә булса да 

Гөш [өремдә чакырыл к\ i и ta к ы 
Якын гына юкса йөрисен 
Инә юпләр күпме чакырсам ш 
Ни өчендер \ юн килмисен 

Уртак хисдер белен янган чак no 
l ракларда калды дисенме 
[рак имеш. але һаман бИК сш. 
к i6ai шимми синен исемне 

Иделләрне Неваң чыгар н кш 
Булсан әгәр аргы якларда 
и le I гүгел шиге i 6\ н в ю иш 
Кичер идем чынлап ансын ta 

Бер ил! илисем ки ш сине сөеп, 
БИК күп ел lap инде j юа • 
Чәч юрөкнвн бер иркәләр и №м 
Гөшләрем а гена б) юа ш 

Гөшка кереп бар күрешү к и п 
Минем кебек хисле кешегә 
(. ИЖ КүрГВЯ ьонис очын кына 
к ш и i шып йөрим ваш п 



Үзен назлы, үзен кырыс димме 
Әдәп ю лә тыйнак илен спи 
Тешләрдә лә әдәп саклы ис ындыр. 
Шуңа, ахры. якын килмисен 

Уйлар 

Печәннәр, шөкер, җыелган 
Дип уйлап аласын да 
Ягасын күкләргә карап 
Уйларын арасында. 

Бер болыт юк Көннәр аяз 
Жәйләр дә үтеп бара. 
Уйланыйм дисәң, кинәнеп. 
Чалкан ят. күккә кара! 

Әй, ул уйлар, чиксез уйлар, 
Бетмәс, ахры. беркайчан. 
Жәйләр белән гомер уза. 
Әллә шуңа мин уйчан? 

Гомерләр дә жәйләр кебек, 
Көзгә таба баралар. 
Ә уйларым, сагыш булып, 
Җилләрдә таралалар. 

Мөмкин түгел онытырга 

Бала чакка башка кайтмам инде, 
Күп каитылды соңгы елларда 
Юкса, хәтерләрне яңартканда, 
Туры килә эчтән еларга. 

Бер уйласаң, кемгә, нигә кирәк, 
Әллә кайда калган ул көннәр? 
Мәңге ашмас хыялларга чумган 
Ай-йолдызлы, серле ул төннәр? 

Бик белсәм дә ерак ул көннәрнең 
Еллар агымында калганын, 
Искәрмәдем, анын һәр минуты, 
Бәгырьләргә сенеп барганын. 

Шыгыр-шыгыр дөнья күчәрендә 
Ураллы да еллар, уралды... 
Килеп чыкты шуннан матур гына 
Бер түгәрәк гомер йомгагы. 

Бала чакка башка кайтмам инде 
һәм язмам да ахры ул турда. 
Ләкин алар мина шундый якын, 
Мөмкин түгел һич тә онытырга!.. 



А^сУдәби тәнкыйть 

«АК ЮЛ» КАЯ ИЛТӘ? 

Я Ш Ь Ш А Г Ы Й Р Ь Д Ә Р И Җ А Т Ы Н А К> ).)1Л 

Төүбл.- и 

H-lwJUhlk • 

һәр мизгел олы сынау 
I 

• 

•ЬвшДмини 

«Яныш*, канында, I I I I- I I i.i -

Һ ә р х а л ы к н ы ң үз тарихында Аллаһы Тәгалә гарафыннан бирелгән 
истәлекле, күңелләрдә икми кнс-хатирө юр >я!\чы кадерле ч к ш көннәре б) 1ыый 
к.| |мыйдыр Күнел cm кына с i.i,ip, чор u p аша щ i көннәргә әй ганеп -
истәлекләргә күмелеп яши, җан итә Кемгә ничектер, әмма атаклы I ' 
«Аэа1 1ык!» шII uiaj I.и.щ и р е к мәйданы, озак еллардан сон щ ютче юк и в я с е 
белән бергә Ж1.1С.И.1Н бер мм i.n.ip \ . U M , I бо lap барысы I.I влс кичә rei 
кебек юс I.I Әйтерсен лә янда горган ишекне ачып җибәр ы к и н ә ! ша) гөр 
ки ien горган мәйданга чыгасын! Әй \ i ис гөлекле е шар! Өмет i> ш ң юл чор! И|х'к 
мәйданына ул к ө н н ә р д ә күнел [өгесен уртаклашырга, мил ш ирек һавасын к^кр,.к 
гутырып cj [арга кемнәр генә чыкмады ia, кемнәр генә килмәде нкә1 
идеяне онытмаучылар, \* калкы эчен аснһанда [аеклы урын алырга хыялланучы 
-•ип U.IH.IM i.ip, miii.i.ip, 1ыялыларһ.б күпләр M.tit i.m i.i маңгай шрына «Азап 1ык!» 
HUI язылган ишел тасмалар таккан горур, к и ю Чаллы яшьләре ип беренче к^и.> 
гашлана и te Алар үзәктә, алар әйламлннлр. ю I [арында ярымай гөшере [ген 
иикм n;iiip.iK.i.ip жилфер.ш Ьилгеле, мәстәкыйлыюк гурында \ i еллар i 
курнв I iap ia ч и я 1ылды, ге ювидениедвн лә, көнкүрешта ю күл сө1 

ИНИЦИ1 Li күрсәтеп, Югары Совет бинасы янында ин беренче жыс [ырга җөрьәт 
итүче юр .ш т о м iap ia Казанга килеп гешкән Чаллы яшьләре и № 

Әйе, \ i көннәр гурында, мөгаен, и ш п ы й кул азарга б) 1ыр иде Шулай ш ин 
истә [еклесе й> ш п , билге ie, 1990 елнын Ю августы K.I ia uip. й i пи ис ie 
бер карарга ки lepra комача) пшас өчен, палыктан Югары i тыннан 
Ленин һәйкәле гирөсена күчүне сорадылар һәм мен,, радиоквчәйтке 
Mmi.iKi.in ikieK 1\1>1.Ш I.I .K-K.Lip.il 11141k' \KI.III баш шылар Шунда Ирек мәй 
беренче кат кеше юрнсн гын гына е [вганнарын һем шап вактан кочаклашканнарын 
күрдем Гаҗәп бу көнне бер үк вакытта яңгыр тамчылары им..ми.; коя 
карады Әйтерсен ю, юнгәр күкләр, габигатъ үзе безнен 
елый ик- Сүз !.• юк б) ки.II1 калкы гарихынын мөбарәк гөсбю 
кип \ I вакыл I.I бе i Гатарстш ниһаять май гшсыйльлекалды шп i I i г 
уналтынчы ре* публика б) шп керәчәк иш чын күнелдән ышанган • 

... 
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вчеи күпмиллнонлы гагар халкы очен яна, азат чор җиткәненә ихлас кунелдән 
өмп 1ӘНГӨН ндек Kn6ei ирдә, автобуслар и кеше 1әр икенче көнне гатарча сей 1әшә 

ар кебек iue. Әмма озак та тормалы, жиһвнш башка җилләр - кырыс 
птлталмзн жилләре исә башлады. Тормыш сахнәсена башка герлерәк узгәрөк 
кыиммәтләр чыкты Шәхси табыш артыннан к\\ coiuia.ii. [игезсезлек, узара 
битарафлык алгы планга чыккан көннән башлап, милли кыйммәтләр шактый 
артк.1р,1к чигенә тоште кебек. 

Гажәп гугелыени, шул чорларла туган б\ын ипле үсеп тә җиткән, вә ул гына аа 
гугел гатар әдәбиятынын ишекләрен шактый кыю рәвештә кага. хәтта анда \ юне 
таекды \рын да ала бара түгелме?! Димәк, мөстәкыйльлек өчен көрәшүләр бушка 
гына булмаган, дип нәтижә ясыйсын Бу «Азатлык өчен көрәшү юрнен фай i юы 
булмады* диючеләргә ачык җаваптыр да. бәлки'1' Әле хәтерлим l1'1'!) елнын М) 
нчы августында т>ган балалар турында икенче кочне газеталарда «яна aaai юр 
балалары* дип чын мәгънәсендә шатланып-сөенеп язып чыкканнар иле 11|\ i 
ю р [арда гуган сәләтле яшьләр инде күпләп тагар ә 1әбиятына ки ю и башлады 
Чыннан да. әдәбиятка килүче сәләтле татар яшьләре красында узгөртеп корулар 
башланган 1480- |ччО етлар аралыгында гуучы i ip күбрәк |ә \\\с i\ie икән әле'" \ tap 
күпмедер дәрәҗәдә корылыктан интеккән татар җиренә килеп яуган бәрәкәтле 
янгыр сыман булдылар Димәк, әдәбиятыбы та буыннар чылбырында өзеклек юк. 
алай I una 1.1 туе 1. киресенчә, ул шактый тулы күренә кебек Шушы i.ni к\\\ men 
сө 1Ә1 ie гатар яшьләренен татар әдәбиятына ки игәне \ \ гасыр башыннан бир к 
б\ гмады кебек Я ручь lap бер юге гарафыннан 2012 елны әзерләп чы] ары 1ган «Ак 
ки а |вбн җыентыгын һәм яшь шагыйрь вә шагыйре [өрнен чин ы е пар u чыккан 
аерым китапларын мәҗмугаларын к> гга алгач та күңелгә шундыйрах yfl tap килә 

дм _ 1 и тмvi ГҺШП i IVUHH.I Лениза Вөлиева, Рифат Сәлах. Йолды i МиннуД! 
Рузәл Мөхөммәтшин Фәнил Гыйләжев Эльвира һадиева, Булап Ибраһим Айдар 
Жамал, Резедө Гобәева. Лилия Закирова, Рүзәл Әхмәдиен. Ләйсән Фәгмл гянова 
Руслан Селәйманов һ.б Члардан бераз гына IMK.HI булган Гөлнур Корб гнова 
Ленар Шәех Гөлназ Вәлиена Фидаил Гөлнара Жәлөлова Луиза Янсуар Энҗе 
Авзаловаларны да әлеге буынга кертеп өйрәнү күзәтелә. Бер берсен кабап камаучы 
һәрберсе үз дөньясын, хәятын гозергә омтылган яшь иҗат әһелләре шагыйрь вә 
шагыйрәләр Әлеге мәкаләдә ошбу буын шагыйрьләр иҗатына җентекле анализ 
к iyra [әгъва белдермичә, гомуми күзәтүне максат итәбез Нәрсә күзәтәбез әлеге 

шагыйрь и.) шагыйрөләрнен әитерсен лә Күккә омтылган язгы яшеллектәй самими 
иж [а? Милләт турында уйлану-сызланулар ла. мәңгелек сөю мәхәббәт 
гемасын ia рухи шни фәлсәфи фикерләүләрдә, яшәү мәгънәсен эчкерсез 1ЭЛӘ} 
ы .IK-IC ЯШЬ буын әдәбиятка аддарак ки.пәп башка буыннар т е л е ук (әйтик 

Р Фәйзу шиннар буыны, Р Зәйдуллалар буыны) җиһанга узенен кабатланмас шигъри 
с} юн әйтергә гели \ J фикерен белдерергә ашкына, әдәби галәмдә үзенә генә лаеклы 
урын алырга дәгъва белдерә. Әйе. сүз дә юк. әдәбият ул еш кына шаулы шик-1 
океан кебек, андагы һәрбер яна буын. әитерсен лә. яна кабатланмас гу 1вл ггулкын 

укучылар күнеленен кин ярларына ни дә булса ачыш-ядкәр калдырып китми 
калмыйдыр Искә төшерсән. болар бит сонгы. аеруча сикәлтәле елларда — 90 нчы 
е шарда тәкелдәшкән буын. Әйе. алар ирекле (цензура беткән, «тимер пәрдәләр* 
төшкән, тыелган әдәбият вә газета-журналлар кире каткан) елларда ycic.i.ip 
шәхес буларак өлгерделәр. Дөрес, бу еллар бертөрле генә түгел иде. әмма башка бер 
мәкаләмдә әйтеп узганымча («Тәүбәле еллар, тәүбәле юллар •) рухи эзләнүләргә, 
рухи ачышларга, адәм батасына чын мәгънәсендә рухи сулыш алырга яна юллар 
табылды Дөресен әйтик, бу елларда күп кенә рухи богаулар өзелде, табулар алынды 
күп кенә нәрсәләргә хөрлек ачылды, мөгаен, ин мөһиме вә соенечлесс — Ислам 
лине хакыйкый кыиммәтләр җәмгыятебезгә янә әйләнеп кайтты Адәм баласына 
бердәнбер жанын коткарып калыр!а яна мөмкинлекләр ачылды Икенчесе ипле 
алдан ..итеп узганыбызча, милләт, халык б\ е шарла күпмедер ләрәжәдә азатлык 
хисен татыды; татар теле вә мәдәнияте өр-яна сулыш ала алды Әйтик шә! 
татар яшьләре, ниһаять, төрле баскычтагы уку йортларында гуган гелләрендө 
белем ату бәхетенә иреште. Кайчандыр без милләт, туган гел, адарнын горь л 
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турында уйланып сызланган, борчылган кебек, бүгенге яшьләр лә шул турыла 
уйлана, сызлана, борчыла икән Алар ла халык очен бәхеткә илтүче ак юл табарга 
ИХЛас хыяллана алгысый Б> тема алар иҗатында беренчеләрлән күзгә ташлана ла 
Ни өчен? Ә(әр фикер йөртсәк, тагар халкы соңгы елларда күпмедер ущдпШфД 
иреште, әмма шул ук вакытта милли тормышта проблемалар да. артка чигенү Ир 
ДОЖИТӨрлек түгелме?! Мәсәлән, шовинистик даирәләр басымы астында РФ Дәүләт 
Думасы кабул иткән 309 нчы номерлы канун. БДИны >рыс телендә бир, гурындагы 
канун — үзләре генә дә татар хәятына китәрлек зур зыин салды пам сала Бүгенге 
көндә илдә күп кенә татар балаларынын Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән туган 
телдә белем алуга булган изге хокуклары кискен бозыла Болар 
булмаган күренеш буларак җәмгыятьмен үзенә яхшылык б\ лып кире кайта алмаячак 
Киресенчә, туган теленнән, мәдәниятеннән аерылган буын фәхешлеккә «Казан 
феноменнары»на. криминалы тиз бирешергә мөмкин Ошб\ мәсьәләләр гугаи 
капкынын әдәбиятына хезмәт итәргә ачынган яшь әднпләрнен жан кальбенв аа 
борчу булып ятмый кала алмыйдыр \лар > > халкының үткәне вә киләча 
яшәргә, суларга, жан итәргә омтыла биз Я ми. буыннын чагыштырмача в исәнрәк 
шагыйрәсе Йолдыз Мшигуллинадан мәсәлән, гүбәндәге юлларны габарга б) га 

һәр ишанның уз unuapi 
/<•/><•< сүзявргенвсайлау кирәк 

Икмик' дидең ИКМӘК! дип шау 
MI, i ieml дшк ң дау кубщ 

(«hop заманның ^ < шнгарс 

Билгеле, бу iiiini.ipt.iicn i емасы башка фәлсәфи иҗтимагый проб юм 
багышл! Әмма, шигырь-лозунг, шигырь-өкдөмә шгәнда ионда хаклык га 
бар. Әйе. 1980 еллар ахыры 90нчы еллар башында м 
сагындыргыч дәрәҗәдә гажөел к е иде > i и ipaa .иск- гемага 
күпме әдәби әсәрләр ижя1 ителде ю ничә мәкалә я >ы шы икән! Әмма «ми i ier!» 
.ип.инә каран кына м и р чад км урамнарга чыкма [Ы кеб • 

киңлекләрендә 1990 елларда барган олы м күтәрелешнеи ң 
цаиде Ни генә булмасын бигрәк гө цензура юкка чыккан матбугат иреге ачылган 
е июр Liн сон милләт вә анын азатлыгы гурында «керсез ихлас шигырьләр еш н 
дәвамлы гуа башла ш 

Ни буяды ыияяәтем күмерең сагышы? 
бу җырымны иинсиңа тшх сиңа багышлыйм 
Исемен такмыйча борчу "^ м • н • 
Ирекле иде* без! 
//, емде И. емеш 

... иза әдәбиятка шактый гиз ара ta ки ten кергән яшь шагый 
Мөхәммөтшин шигъри сагышка батып Гомумән б) егеттә милли i 
тулы шигырьләрне без к ү т аба п ы р идек Нәкъ ней lb • I 
милли мәнфәгатьләр өчен жан вт) өзгәлән, башка яшьтәш шагыйрь 
чагыштырган \» аеруча п ш вә кин чагылыш габа Б) фактор аны вакьл вакьп үз 
буыны әй им 1ннарынын 6epcei >ерв i »рми микән" Нәрсә a 

6 y j ггыйрь'Ни шп сызлана ионлана?Мөстәкый 
юзун! tap к ш гарафларга китте икән? Ни өчен күп өьи юмады?! 
I ' ' Ч М I L 1| ' " N i l " . . | ' . . . | - . ' Т . .- -

Болары гормыш биргән ачы copaj lap булып кала 

Шуядә» 

Чорлар аша Хәтер • 
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- дип иза милли җанны яшь шагыйрь Фәнил Гыйләжев те үткән чорларга к\ 1втыг 
Ул халкының үткән вә киләчәк буыннары арасында б) п т о ryi бәй юнеш гурын т 
уйлана, аларнын сәламәт асылын, нигезен кайгыртырга ю in Иһнн.ш башка 
киләчәккә юнәлү юктыр ла ул Ә менә яшьтәшләреннән ал трак Әдәбиятка КИЛГӘН 
каләм иясе Ленар Шәех -Милли төсләр» исемле шигъри әсәрен 1ә үткәннәрне һәм 
бүгенгене күзалларга тырышып түбәндәгечә эндәшә 

Гомер буе төзегәнбез 
калалар 
Шәһәрләрне берәм-берәм 
аюлар I I 
Безгә калган ике төрбә. 
манара 
Ә күңелдә меңләгән йорт 
яңара 

Уйга каласын ни өчен мәгърур халкыбызның үткән тарихыннан еш кына 
монсу хәрабәләр кала икән"1 Ни өчен татар халкы ^ зенен ми i ш бәнсс п а е н югалта 
төшкән 1 Ни өчен Аллаһы Тәгалә өстенлекне күпмедер (ШрәжӨДб башка кавемнәргә 
биргән 9 Болары инде Галижәнап тарих биргән фикерләү ВӘ уйлану сораган бик 
\к жинел булмаган сораулар булып кала бирә Чаллының яшь шагыйре Фи [ай i 
исә үзенә хас турылык белән замандашларыннан гүбәндәгечә борчылып уйланып 
сорый: 

Һо 'ai трдан инде ычкындык дип 
Оран аяган иде \һ чяанур 
Кояш тотылдымы ӘЯЯв аймы 
Безнең көннәр тагын бйягавыр? 

(«(.'ойлэшер шул күңел Ленин белән ») 

Яшь ижат әһелләренең, бигрәк тә чагыштырмача мөстәкыйльлек, милли 
уяну елларында үскән, т ә к е л д ә ш к ә н буыннын халык азатльп ы очен җан атуы 
аңлашыла ла Аларнын шигырьләрендә өметле, хыяллы елларның азмы күнме 
ачынуы да, ачыргалануы да ачык күренеп китә. Әмма ирек ул анын әчеп 
көрәшкәннәргә, тырышканнарга, бердәм булганнарга гына бирелә Кешелек 
i |рихы шул турыда сөйләмимени 9 ' һәрхәлдә, зарланып кына азатлыкка ирешеп 
бу 1мын икән Ни очен 9 Асылда бит барысы ла һәркемнен үткәнен нә киләчәген 
чолгап алган Бер Аллаһ Сөбханәкә Тәгаләдән тора Кем сОн бу җиһанда Бер 
\.i lahiaH — Галәмнәр Раббысыннан башка милләтебезгә, халкыбызга имин, 
якты киләчәк вәгъдә итә ала 9 Беркем дә Әйе. без үзебезне ошбу җиһанга 
яраткан Бердәнбер Хуҗабыздан — Әл-Хактан-Әл-Кавийдан (Көчлсләрнсн 
Көчлесе. Жинүче) кылган гамәлләребез өчен әҗер алып яшибез Изге Коръәндә 
гүбәндәгечә әйтелгән; «Ягъни, кавем начарлыкны ташлап яхшылыкка үзе теләп 
чыкмаса. Аллаһ. әлбәттә, көчләп чыгармый, вә кавем яхшылыкны ташлап 
яманлыкка чыкмаса. әлбәттә. Аллаһ көчләп чыгармый» (Коръән. «Онфәл», 
53) Димәк, безгә, ин беренче чиратта, үзебезне тәрбияләргә, яхшырырга кала 
гугелме? Ә камиллеккә, билгеле булганча чикләр юк1 Бу. билгеле, үзеңнең 
Аллаһтан бирелгән хакыйкый хокукларын өчен көрәшмәү дигән сү i 1 үп 
киресенчәдер дә Шуна күрәме нечкә хасияткә ин булган шагыйрьләрдән без 
күп кенә уйланулар, күне л сыктаулары да. вә шул ук вакытта рухи тормышка, 
рухи үсешкә чакыралар да таба алыр идек. Алар үз дәверенен бер үк вакытта 
актуаль лә бакый да булган мәсьәләләре турында уйланалар, фикер йөртәләр, 
җитди сораулар бирәләр һәм аларга ачык. тулы җавап бирергә алгысыйлар Булат 
Ибраһим мәсәлән, жирдә аунап яткан замандашларын, бәлки кардәшләрен 
к\реп ала. аларны уятырга, торгызырга тели. әмма бу гамәле барып чыкмагач, 
шигъри уйлануларга бирелә, ахыр чиктә шулап >к әти анисе белән йокыга 
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тарган бер яшь малайны (берәр бакча-парктачы. вокзалдамы 0 ) күреп ала һәм 
сүзен бодай лип тәмамлый: 

Йокла 
Тик онытма уянырга 
Тик онытма уятырга 
Үткән буын йоклап калды. 
Уз вакытын уянырга 

( [Уянырга кярея I 

Монда шагыйрь күрәсен. Аллаһ биргән гочеренне төрле бозыклыклар кылып 
әрәм-шәрәм итмәскә, аны. беренче чиратта, изге. игелекле гамәлләр өчен готарга 
чакырадыр Шигырьдә сүэ физик йокы турыңда башланса ля ул ахыр чиктә 
замандашларын-кардәшләрен рухи йокыдан кисәтү белән тәмамлана Чөнки монысы 
тагын да куркынычрак, аннан уяну тагын да авыррак икән Билгеле ащҺлнлв 
шагыйрьләр миссиясе һәрвакыттагычаберуккала ул — рухи яктылык гарат) рухи 
вКШЛЫКкачакыру, Аллаһ биргән Хакыйкап.кә ләш\ Ьүген әдәбиятыбызга килгән 
чин. иҗат әһелләре дә ошбу изге миссияне онытмыйлар кк ic \ i .пар нжатыи i.i 
төрле кимәлдә күренеп, ачылып китә ала Резелә Гобәсва үэенен бер шигырендә, 
мәсәлән, болан ш 

!аң ата 
Нур булып куямшргв кунада, 
Җыр булып ҖыҺвнга тара ui 
Гөнаһ/ы i сабыйдай КвМ түн 
Җаныңны хатадан арала 

( I . 1 1 : • 

Жанымны ханлап ара i.ipia чакыр> m Vi.iah 1 \нл елф 
1такъ кон алдыннан адәм баласын булырга мөмкин б) нан һәртөрле лл.и. 
шигъри кисәтү булып иш ырый! Чөнки яна көн үзе белән кешегә ир яня СЫНЯ) lap 
котыртулар ла ЯЛЫП килә аладыр Төпсез I ППВЫЛЯ П) in Ш UMR бе ЮН очучы Аир 
планетасы өстендә һәр көненнен ничек \ гуь ян күп няреа горя ик,.и Дөнья 11 
болай да миһербанлык, гаделлек, шәфкать, яхшылык, гефяык яз кебек П и е 
кыйммәтләр һәр вакыттагыча, һәр ишандагыча яклауга мохтаж Шушы миссиям 
нык Юру мөһим Огәр син IипI ЬфЬЛВрен ЯКИ башка гер it .• юбн всөр прен бе пи 
фәхеш к'кк,» Гкныклыкка чакырасын икән | ә т и к ниндидер тыштан маг. 
зчтән черек бу,ман берәр «фәлсәфәгә» ияреп) — бу инле инсанны я м ы IUKK.I гүгв i 
.1 ҖӘҺӘННӘМГӘ и 11 yie караш Ы 1ыкка ЮЩ 6j 1Ыр и К -> ШЯШЫШПШ ҖЯЯиШЦКК р>хп 
палап зык болан лл ai lyieji кебек 

Рухи усеш рухи алгарыш еллары Күнелләрне. ханнарны сакля 
Аллаһ биргән горм i сынауларын имин кич,, a i\ сукмаклары Уйласан Аллаһ 
бүләге |ин гыйбадәттән башка (Коръәндә ваггелгәнча кешеләр вә нсаняәр 
[еньяга Чллаһка гыйбадөп кылыр эчен генә яратылган («Әз юрият», 56), 

п Hi- ЮГаларДВИ башка нәрсә буен кеше кунелеи АЛКЫН Саф КИДеш пакь 
килеш caj имин ки rem и м ш кала в я мяанмн ' 1>\ якнн \ i шһныи i 
inn ьмәтс й\ пан сою мәхәббә1 гемасы la нек.< a.uia чохг л л л ы р ' <- \ t ы юк 
яшь шагыйрьләр вә ш и ыйрө tap \ 11әреи еш кына Меха i ээля wp 
(яшьлекне мәхәббәттән башка ч i алдына китерүе авадыр щанын бе юн янаша 
,и н,1Н I Һам l.ma и[' (a i ip IU.III.1 һич i.> oimn teM.ua гына КаЙТЫП к I Ш 
Мәсәлән Лилия Гыйбадуллнн! Гөлнур Корбаноы 1анхэа В 
I обаева > .ьвира Һа гнева һ " ( вф мвхәбб ш мвашвбяя яр вцяшн ктвышуга 
булган изге алгысуы яшәе ен > ю iw ie габнгый ю гд им ю ыәнп 
\ , белүебезча мәңгелек яшәешнен самзшя бор кааггаааоы t i«t' сею м 
СИНЯ one к ЙО i 1Ы 1ЛЫ ait II.I Кук 1врГӘ а ГЫП МеНӘрГӘ И лннлн ЯНЯ ЯШЯ I \ ИНШӨрС 
вә пнгәр чишмә 1врс » б ) ч.т кара кнргв алып кааггырга п мөмкин Гомуым 
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мәхәббәт ул еш кына ике сизгер йөрәк арасында барлыкка килгән тирән, серле 
бвй 1ӨНСШ кебек тә табыла ала. 

Синең ай — минем <ш 
Уртак бер моң сыман 
Тоясың уя бүген 
Т\ тышкан тылсымнан 
Тоясың, әз генә 
Куң&1е яралы 
Сер кергән кечкенә -
Ике җан аралык' 
һәм киткән тамырдан. 
сак кына. таратып 

(«Шигърилек») 

— дип яза Эльвира һадиева үзенең бер шигырендә ике күнел арасында кабынган 
кабатланмас мәңгелек хисләргә ишарәләп Бу шагыйрәдә без Сою-Мәхәббәт темасына 
бәйле шундый шигырьләрне күпләп таба һәм укып юана алыр идек. Күрәсең, бу 
каләм иясе үзен күбрәк нәкъ менә Мәхәббәт өлкәсендә ача, ул сөю шигырьләреннән 
үзенчачекле шигъри Галәм төзи Монда көтелмәгән шигъри ачышлар да, метафоралар 
да («хыял дәфтәре», «өмет күләгәсе-, «түзем келәмнәре*. *ак сер», «сабыр ЯНГЫр», 
«жинүче сәгать»), үзенчәлекле образлар да табыла ала. Хәер, мондый «сөюгә 
багышланганлык*, табигый, башка сәләтле шагыйрәләребездә дә аз түгел Мәсәлән, 
Гөлнур Корбанованын «Утлы яшеннәргә кагылсан» исемле китабы тулысымча ошбу 
мәңгелек тема белән сугарылган (Э Һадиевага исә үзенен сәләтен башка шигъри 
өлкәләрдә лә сынап карасын иде дигән теләк белдерергә генә кала ) 

\ 1 китте еракка 
Артыннан киң дала җилләре дулавы 
Карурман KYiiiii.iiiihi соры ii.ni 
Кара тон упады 
Таң аткан бер чакта 
Кайтыр үл яңадан 
Җил in 1ЫЛ munp.tmep күңелне. 
Аерыр гомерне карадан! 

-- in si Mia Лилня Гыйбадуллина сөйгәнен көтү мизгеле турында образлы итеп 
тәүге җыентыгына кергән *Ул китте* шигырендә (Сөйгәненең китүе «карурман 
куйнындагы кара төн»гә тин булса, кайтуы исә «гомерне каралыктан аеручы* 
•күңелне тибрәтүче жил»гә тин) Бу сәләтле шагыйрә исә үзен башка шигъри 
өлкәләрдә дә ача алган, үзенен шигъри сәләтен ачу-куллану кыры кин Гш киим 
олы хисләр галәмең, күнел күкләрен, күнел сафлыгын сорылыкка омтылган, кайчак, 
бәлки, рухсыэлыкка да тәгәри башлаган җәмгыятьтән араларга тырышып уз сүзен 
әйтергә омтыла кебек: 

Таңнарымның әче 
Туган гына мәте. 
Күзләремдә — 

Тимәгез сез 
Хисләремне 
Качдырыгыз я-че9 

Мин таңнарда 
Шашып көлем әле 
Бу җиһанга 
Кирәклегем бе!әм ә 
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«лк юл. КАЯ илт;с 

Лилия Гыйбалуллинанын беренче жыентыгыннан булган -Таңнарымда-
шигырендәге ошбу ихлас юллар тормышка яга аяк баскан кун кенә эачанлашдарынын 
күңелләрендә йөрткәннәргә аваздаштыр ла бәлки Ә инде күнеленнен сафлыгын, 
пакьлеген саклап калу дигәннән исә гомер дәвамында сирәк инсаннар гына мона 
ирешә ала һәм Аллаһнын яхшы әжерен алачак, лиелә Изге Коръән китабында <-дг-
I ил-1 Мөгаен. Мәхәббәт-Сөю. чыннан ла. бүгенге көндә җаннарның сафлыгын-
пакълеген саклап калунын изге бер чарасы кебек күз алдына баса ала Чөнки чын 
Мәхәббәт, билгеле, кешеләрне яман нәрсәләргә, гөнаһларга этәрми киресенчә, 
игелекле гамәлләргә илтә. ул кешене көчлерәк, ныграк ясып Әйе бутеягс көнлә 
саф-пакъ хисләр, әхлак, мәнгелек рухи кыйммәтләр игътибарга, яклауга аеруча ШЖ 
«Ирекле» еллар житү белән «инде теләсә нәрсә эшләргә лә ярый* дигән уй-фикер лә 
тарала башлады түгелме1'! Жәмгыятьтә кайчандыр гые пан патшаапыаа илгуче 
нәрсәләр өскә чыгарга омтыла башлады кебек бүгенге көндә иорншрлфиянен. 
змнанын таралуы яки моңарчы күренмәгән, табигатькә, сәламәт акылга каршы 
килүче җенси азгынлык — гомосексуализм күренеше һ-б Мондый жвмгыятьнен 
якты киләчәге бар лип әйтергә дөресен әйткәндә re i ӘЙЛӘНМИ Хәтер иш атс. без 
үскәндә кияүгә чыкканчы зина кылып йөргән кызлары кискен ГйСКврС мөнәсәбәт 
иде Әмма ирек килеп озакта узмады, бу нәрсәбездә ГЯДӘТИГЯ ӘЙЛӘНӘ башлады кебек 
МОНДЫЙ Я1пәү рәвеше күпмедер дәрәҗәдә бозык мәдәният аша и Гфопагандцшня 
түгелме9 Элегрәк, «тимер пәрдә*ләр төшеп яна гына I ояднауд киноларын карый 
башлаганда, андагы егет белән кызнын танышырга өлгермичә 06 
башта «шок» кебегрәк кабул ителә иде Чөнки бездәге әдәби әсәр 1Әр (совет чорында 
язылган татар роман-бәян нарын әйтик [ омар Бәшнровны I ПЛфХШ I пикины һ б 

искә төшерик), нәфис фильмнар, ни әйтсен дә, аакымккв, әхлакка, готнаклыюса, 
сафлыкка әйрөтвлөр ите Тора бара мондый готнаксызлык бозыклык әкрен пеня 
безнең җәмгыятьтә лә урнаша башлады һәм. шуның белән бергә, билгеле, фаҗигаләр 
дә шактый арта төште Ахыр ЧИКТӘ ощб] кв л ә р үсеп килүче буынга па үзләренең 
тискәре тәэсирен ясамыйча узмады Ни генә ә и к ә н V кешемен ЯЗМЫШЫЖИТврлек 
дәрәҗәдә укыган китаплар, караган нәфис фильмнар аша аЛЛрНЫ Вв аларДВГМ 
каһарманнарны идеаллаштыру, кайчак балки гөнаһлы рмешта кумир 
(кешегә табынырга ярамый) аша шәкелләтә iyic 1ме' Ирек к е ш ИШ чиннан V 
зур җаваплылык та сорый икән Шуңа күрә чатәл һәм карамны сап i.u Vi.i.ih геләсә, 
бүгенге көндә бары тик адәм баласының үзеннән генә юра Им мөһиме б у е н 
башка бер ЮЛ — изге юл — Ислам лине. рухи усеш рухи ЧИ< гврьцц гөубөгв кил-, 
истигъфар мөмкинлекләре яши Сүз уз миллөтеннвн монге ЮК руш ГрвДШШЯЛӘренв 
тугры калу турында бара. Гомумән, әдәбиятка КИЛГМ ашыюргв УЙЛШМ) tap ВЧвИ 
җирлек җитәрлек Бүгенге язвыгыяп 11 \ юна бик ,к щине i б) шагам -

биреп, алары лаеклы АЛИЛИ мр лл iauapi.1 ГЫрЫШЫЛ ВЛГЫСЫЛ ВШМ гүге 
— ДемОКраТИК КЫЙММӘТЛӘР ВӘ мәңгелек рухи КЫЙММӘТ Юр очрашкан 1ССЫ 
ачык чагыла ала чөнки кайсыдыр бер ногтад! ирек бе юи жввал гылык шиксез 
очрашмын кала атмын Моннан ИСӘ СИНвН Свй UU ИТӘ кеше 
язмышы шөкел 1.411,1 гуа Әйе яшьлек > м га еш кына >н кш) оләнү мр 
Чөнки һәр яшь инсан, һәр яшь буын. айтерсен ш юнышы әр яңадай ачарга 
тели, өр-янадан аны сурәтләп бирергә алгысый әр яңадан гормыш биргән -кими 
сорауларга җаваплар эзләргә омты ш 

Нврсв капыр' 
• и п дкчл бшттат иям 
Кквлврдт «ы ыя ююнда 
Каюм ,•'• ымиса , алыр ' 
Нврсв какыр' 

(«Нероә ш ы р ' 1 

- дип уйчанланып сорый Рузәл Әхмәдиев узенен фәдсәфм шигыр| 
берсендә Ә бит бу уйлар һәр кешенен и* күңеленә килә ала Шуңа ю, 

ю ш е в у Л Ы П к i м пи k ул мәнге юк сора) i i p n кзшал шр они шуннан башка 



ШЫП к ү т м е тынычлана ла алмый Чыннан ла. ВХЫр ЧИК» бу гүзәл дөньяда 
нәрсә кола ала сон'' ӘЙТИК, борышы м\ кЙларда яки калын тарих китапларында 
әле нәрсәдер кала ала. хәтта ничәдер гасыр әле сакланырга да мөмкин в ш а 
барыбер. б> фанилыма барысы да вакытлы икән бит (Иске билет кисәкләре 
генә түгел ) Аллаһы Тәгалә Коръәндә дөнья тормышын *уен гына-, ли Кыямәт 
көнендә га) iap ла ион кебек кенә калыр, диелә («Әл-Каригаһ» («Жәза») Асылда 
бакыйлык алдында кешенен изге гамәлләре каладыр, ахыр чиктә синен мәнгелек 
яшәешеңне билгеләүче тормыш сынаулары аша язылган гамәл дәфтәрен кала икән 
Бүген олы һәм урта буын гына түгел, ә әдәбиятка килгән яшьрәк буын шагыйрь 
вә шагыйрәләр дә рухи-дини кыйммәтләр турында уйлануга килми калмыйлар 
кебек Мәсәлән Р Майорова, Л Фәтхетдинова. Э Авзалова, Р Сәлах, Ф. Гыйляжев 
Г Яппарова. Г Корбанова һ.б. Әйе, кешенен тормышы, гомере дәвамындаты 
ихлас рухи эзләнүләре, рухи алгысулары. дөреслекне кабат-кабат эзләп табарга 
тырыш> лары. бәлки фәлсәфи бәргәләнүләре лә шушындый Әл-Хак-Әл-Кәбнир 
(Бөекдәрнен Бөеге>-Әл-Гәлии (Олугларның да Олугы), дин вә хакыйкать темасына 
китерми кала алмындыр Ахыр чиктә, кешенен нәни яки зур тормыш тәҗрибәсе, 
инануы әдәби әсәрләргә лә күчә ала 

Ходай биргән игелекнең эзе. 
Бар бит әле күңелең түрендә 
Ичан китер берүк. Иман китер. 
Начар хисләр йөртмә кунсюо 
i > 

Мәңгелектән aeaj ишетелә. 
Синең йөрәк аны тонны ' 
Иман сүзен китер ЯврвавҢв 
Синең йөрәк әллә кыямы Т 

— ДИП язган иде япь-яшь шагыйрә Энже Авзалова 1990 елларда басылган 
• Мәңгелектән аваз ишетелә» исемле шигъри әсәрендә һ ә м менә әдәбиятка 
Энженен бераз сонрак — XXI гасыр башында килгән яшьрәк замандашлары 
ла Хакыйкатькә кагылышлы рәвештә уйланалар, хисләнәләр, үзләренә генә хас 
булган фәлсәфи-мантыйки кимәлдән торып фикер йөртергә алгысыйлар. (Бу 
— аларныи бәхетедер, югыйсә, әле бик үк ерак булмаган үткәндә генә Аллап 
Тәгалә, дин темасына, гомумән, шигъри яки чәчмә әсәр бастыру мөмкин түгел 
лә иле } Мәсәлән Ләйсән Фәтхетдинова «Тан алдыннан» шигырендә, сайрар 
кошларныи иртәнге авазларын тынлап, түбәндәге ассоциацияләргә фикергә 
лә килә ала: 

Таң авыннан кошлар сайраша 
Мөселманны дәшә намазга 
— Акылга кил. адәм. уян инде. 
Җиргә килдек. — диләр. — бик азга 

(«Тан алдыннан») 

XXI башында — интернет-кесә телефоннары һәм башка югары технологияләр 
чорында — адәм баласына үз яшәешен, гомерен, җан-кальбен Атлап чакыруы белән 
бәйләү гажәп мөһим икән. Ә менә дин темасына еш мөрәҗәгать игүче яшь шаш и pi, 
Рифат Сәлах исә түбәндәгечә фикерләп яза: 

Дога юлы һәрчак ачык. диләр 
Беребез дә түгел әүлия 

Син иманга кайта алырсың бит. 
Кайта алырсың бит. әй Дөнья' 

(-Үкенергә әзер торасыңдыр...») 
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Ш и к т ә ю к . я ш ь р ә к б у ы н н ы ң үз и ш ә е ш е н А л л а һ ю л ы б е л ә н б ә й л ә р г ә теләве 

гажәеп әһәмиятле Б ә л к и бу аларга о ш б у « и р е к л е дәверле к а й б е р я л г ы ш адымнардан 

с а к л а н ы п к а л ы р г а я р д ә м и т ә р . х а к ы й к ы й м а я к л а р г а , ч ы н С ә г а д ә т к ә илтүче г у р ы 

юлдан г а й н ы у л а н с а к л а п , аралап кала алыр?! 

Ә д ә б и я т ы н ә д ө н и я п в к и л ә ч ә к к ә таба р у х и - д и н и мотивлар к ө ч ә я г е н ә т ө ш ә р . 

ахры Ч ө н к и бердәнбер гади вә м ә ң г е л е к Х а к ы й к а т ь к е ш е г ә г а ж ә е п я к ы н . т а н с ы к 

и к ә н бит Уд һ ә р н ә р с ә н е н Х у җ а с ы б у л г а н А л л а л ы С ө б х а н ә к ә Т ә г а л ә г ә - Ә л - Х ә й г ә 

( М ө н п гере) Эл Газыймга ( Б ө е к л ә р н е ң Бөеге) н и ю л и , А л ы н к у ш к а н н а р ы н а к а т а к 

сала \ шаһ к у ш к а н ч а я ш ә м ә ү (ДИМӘК, ГОрмыш с ы н а у л а р ы н да ахыргача уза алмау И п 

Гүзәл аөньядн В, МӨНГС 1СК А х и р ә т т ә д ә бәхет к и т е р ә а л м ы й и к ә н К и л ә ч ә к 
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«Казан утлары» архивыннан 
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Сәнгать 

САГЫШЛЫ САБАНТУИ 
Быелгы Сабан туйлары сагышлы булыр -
Рөстәм Вәлиев арабыздан китте 
Алтгист гомере үзе бер җыр сыман икән у i жырнын ла бит сагышлысы бар, 

күнедлесе бар. газаплысы. дәртлесе; тиз онытыла торганы, буын нан-буынга күчен 
мөнге [әшкан халык җырларын да беләбез; кыска җырлар, бар озыннары... Әйтәм 
ич. кеше гомере үзе бер җыр сыман Җырламыйсын икән —димәк, син яшәмисен 
бары тик гомер итеп азапланасын гына 

Гада тамашачы очен җырга табынып яшәү соңгы юаныч кебегрәк ул Ә чын 
мәгънәсендә халыкның танылган артисты булып утыз ел гомереңне сәхнә ижатына 
бш иш ia> — ул инде бәхетле язмыш дигән сүз. 

Хәер. Рөстәм Вәлиевнең музыкаль гомерен еллар белән түгел, юллар белән 
санау дөресрәктер 

1994 елның май азагында мина филармония директоры Әсгать Сафин 
шалтыратты. Төмән өлкәсенең Ноябрьск шәһәренә Илһам Шакиров белән 
барып Килергә кирәк икән Зур төркем түгел, гармунчы Рөстәм Вәлиев тә мин 
генә Өч кешелек зур концерт куясы, яңа байлар, «крутой» татарлар чакырганда. 
.HI inn гамашалар еш була инде. Хикмәт тик шунда гына беренчеләп, җавапны 
Квэер ^ к әйтергә кирәк; икенчедән, эстрадабызның Йөзек кашы Илһам абыйны 
ихшрдм хөрмәт белән йөртеп, исән-сау алып кайту тулысынча миңа йөкләнә 
ик..н I'm. гәм Вәлиевка генә тапшырырлар иде дә. егетнең Сөембикә сандыгы 
чаклы \ > баяны бар Йөртеп дип, Илһам абый. шөкер, шушы конгәчә үз аягы 
белен Йөри анысы Ул чагында әле аның күзенә операция ясалмаган ЫГЫ 
1 Li11.1 П.1 урыннарда янәшәсендә торып, чын мәгънәсендә күз-колак булу кирәк 
иле Аннан сон, кунакка чакырган байгураларның мактана-мактана сыйлый 
торган гадәтләре бар 

Тел яшерен тормыйм Илһам Шакиров белән Рөстәм Вәлиев дигәч, мин шундук 
ризалаштым, чөнки биктә, биктә популяр буласым килгән чаклар, тамашачыларның 
алкышлавын ишетер өчен. Мәхмүт Хөсәен булып та сөйлим. Фәридә Кудашева. 
Усман Әлмиев, Габдулла Рәхимкулов булып та -җырлыйм», үземнсн сатирик 

ремне монологларны яттан гына чәчәм Рөстәм Сәрвәров төркеменә 
кушылып, Казаннан Уренгойга чаклы «КАВЗ* («Курган») автобусына төялеп барып 
җиткәнебез бар. Дөрес, автобусыбыз белән Сургутны узгач та авариягә очрадык 
Ауган автобусның тәрәзәсеннән коелып, кырык өч градуслы суыкта дүрт сәгать 
изалана торгач, аякка бастырдылар. Ноябрьск шәһәрендәге кичке концертка тәки 
өлгердек 

Тагын шушы Ноябрьск. 
Тик монысына самолет белән барасы Ни барысы бер концерт өчен!.. Конфет 

кәгазенә төренеп үскән бүгенге диатезлы буыннын төшенә дә кермәстәй зурлау 
бу 

(амолёт Сургутка чаклы гына оча. аннан кечкенә шәһәрләр арасында йөри торган 
*дизедь»гә күчеп утырдык Алты сәгать буе сөйләшмичә барганыбыз хәтерлә Илһам 



. i.-m\ пина 

абый тавышын саклый, Рөстәм 
Вәлиен Казаннан күтәрелгәндә 
•Сабан туйларына кайтып җите 
алсак, яхшы ш н а . ламы 7 Сонга 
Калсак, убыток күбәя». — лип бер 
кәлимә әйткән иле. шуннан бирле 
ләм-мим 

Ноябрьскинын 700 кешелек 
кониерт залында бетне 31 ганаша-
чы (') көтә иле Беркая ла афишалар 
1 кимәгән шомабай спонсор re ie 

фоннан шалтьфатып кына уэенен 
лусларын. туган-тумача тарын 
җыеп китергән •') юшһүр җырчы
ның килүе турында шәһәр халкы 
ишетмичә лә калган Кыскасы 

аллалап юма.ми гаилә бВЙрвМеНв 
чакырганнар булып чыкты Ни 
очен оенә генә җыймаган ЙӘ 6t рвр 
ресторанда гына үткәрмәгән гаилә 
бәйрәмен, диярсез Илһам Шаки-
РОВИЫН «акырган саен ӨЙ • 
кереп, ресторанда ваклап котлап 
йөр) [вргөһич гә ризалашмаячагын 
яңа байлар белә иле инде — ул 
табын сандугачы гүгея! 

louiifj.iH ике сәгатьлек канцер] куйдык Ганефес мазар 
Мин һәрвакыт ү»см яратып гынлардяй җырчыларга гына иярдем i әхнәнен 

нн кәрләләре .ipati.inn.in күзәтел ал уртасына укмашкан 31 гуган 1ума 
сөенеп утырам 

Рөстәм yi кырчы [арьшын бигрәк га Ә крня \ыа юва Хамдүна I кмергалмваа 
Зөһрә Шәрифулщи.) Рәсим Низамда һем гагын бик күшшриен репертуарын 
я п а н белә Ә Илһам абый очен гармунчы Рө( ГӨМ уникаль очрак Аырны шигырь 
белән кой 1.1 аерып ii.iif.ian булмаган кебек .Liapm.m пшшвггп I-' ион гавыш вЬан 
бөтенлеге Язмаларын гыняап кына бу гиклем loosei иц мөмкин гүгея авармы 
сәхнәлә уэ күзен балан күрел пайларга кирәк • )иа о аон кыр и л и и пан ак баян 
гиран сулыш ала жырнын т е м о й искә гөшарсеннар өчен аккорд уйнаклый 
Күрек сырларында и.кы шп кына вкренлал мои tya Ре* гам баянын i буйсынып. 
Илһам абый е\ буйларына IOIII.I I о iM.ipi.4MiK- ОЛӘЛ бОЛЫННарГа КИЛӘ Ә ай пан 
сон җыр алга чыга Ипле Растем в e i \ к Илһам Шаккровка нярап t арышта 
юла карурманга кареп адаша ул арада әллүкнле ионш В нанына 
килеп чыга 

Карурмажы « аша I iap бар Чмп нлаарда капан арлар бар Геоелмн гарган 
аралар 6j җырларга ничек гү ир?! 

Шигырь башына җыр хитер юмор адвбаитгкы мазам шар ваатрп ц) 
Юк tyi iнM.ipi.isi Илһам абый белен Рөстәм исән чагында калык кыр 
6) [мае 

Ңоябрьсксәү |өгаребезн( аерым кунав Кортын 
ишәге i ашыкмагыз Казан само гёты ( ургутка .\\>\.\[.\ ике пипшр гына i 
ашым.п ы 1 өч көннән илтел куярбы | 

Балакаем б и к а ш и о р п г а ш й вүранасаэ вн авоввв 

в Hi рерб< ' икән сон ' 
и |һам aoi.inni.ni сал. nrepere i а фасына айга i 

җиткерде 
Әзм ( ебергә җай киле би iei 11рны бүген уа 
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иде Килесе атнага Татариядә Сабантуйлар башлана, монда бүленеп калсак, халык 
безне гафу итмәс... 

— Борчылмагыз, тәртип булыр! 
— Тәртип дигән нәрсә бик хитрый әйбер ул, балакаем, олыгыз буш иде әнә, 

инәсен поп еккыры 
— Илһам абый, мин сезгә полный зал обещать итмәдем. На совесть эшләдегез, 

на совесть түлим. Рәхәтләнеп ял итегез, сыйланыгыз... 
һ а й , кызып китеп, бөтен эшне бозып куймагае, дип Рөстәм Вәлиев Илһам 

абыйнын терсәк өстен чеметеп аллы. 
— Ашау — байдан, үлем — Ходайдан, әзи! Егетләр крутой, безне обидага 

бирмәсләр Ял итик. 
Ел дәвамында чәчәкле яз, җиләкле жәй, алтын көз дигән фасыллар юк икән 

монда. Сургутны чыгып. Төньяк боз океанына таба юл алсан, табигать тоташ 
кырыслана: печән үсми, әрем биеклеге кәрлә куаклардан гайре агач әсәре дә юк; 
сайрар кошлар түгел, чыпчыклар да очып керми ичмасам... Җир өстендә тоташтан 
кварц комлыгы гына елкылдап ята 

Беренче төн аягөсте үтеп китте Илһам абыйнын йокысы качты. Нишләп караңгы 
төшми сон, дип иртәнге дүрткә кадәр йөрде. Ак төннәр икән бу... 

Икенче төн табын артында узды... 
Караңгы төшмәгәч, Илһам абый һаман йоклый алмый, йокы бүлмәсе белән 

коридор арасында йөри. 
Филармония директорының исән-сау алып кайт, дип кат-кат тукыганы исте 

Ләкин мәшһүр жырчыбыз инде икенче тәүлеген йоклый алмый. Ниһаять, Рөстәм 
Вәлиев тыныч кына. иркә баланы юаткандай, әйтеп куйды: 

— Әзи, бу хәлдә сине самолетка кертмәсләр, әллә ни уйларлар. Ят та северное 
сияниегә бак, йокламасаң, ак аюлар янында зимовкага калабыз.., 

Илһам абый сандугач йокысы чаклы гына черем итеп алды, кайтыр юлга 
ашыктырды Самолетка чаклы «Джип» белән илтәм дип мактанган сәүдәгәр егет 
безне никтер дизель поездга чаклы гына озатып куйды. 

Мажаранын ин зурысы безне Сургутта көтә иде әле. 
Бактың исә, аэропортта безнен исемгә алдан бер билет та теркәлмәгән. Ә инде 

бүгенге рейска бөтенләй буш урыннар юк икән. Кыскасы, тагын өч көн буе Казан 
самолетын көтеп, «на совесть» түләнгән гонорарына кунакханәдән номер аласын, 
йә инде Рөстәм баянының банкет җилен иснәп, аэропортта өч көн буе гәжит укып 
ятасын... 

— Мин базар кенәрие түгел, киттек гостиницага! Инәсен поп еккыры 
бизнесменнар янына кире кайту юк! — дип, Илһам абый үз сүзен әйтте әйтүен... Ә 
бит, билеты булчаса да, ике сәгатьтән Казанга кайта торган самолет бар! 

Дөрес, Уреигой-Мәскәү поезды да Сургут аша үтә, ләкин ике тәүлек керфек 
какмаган Илһам абыйнын бу хәлләргә түземе җитәрме?! 

Рөстәм, һичкем көтмәгәндә, сандыгыннан баян чыгарды, аны иңенә арканлалы, 
сәдәфләре коелмаганмы дигәндәй, тавыш гаммаларын барлап чыкты. Ә аннан 
соң кондәлек шау-шудан алҗыган, ради ой гълан нардан ялыккан, регистрация 
чиратларыннан таушалган Сургут аэропортында «эскадрон» көе яңгырады Бу көйне 
мин Рамил Курамшин, Максат Гомәров, Рәгъде Халитов уйнавында тыңлаганым 
бар иде. Ләкин Сургут аэропортында түгел... Көйне тыңлаган арада Казанга 
кайту сусавы да басылган кебек булды. Ләкин соклану озакка сузылмады, шушы 
бинада кизү торучы милиционер хатын килеп басты. Бер күрүдә үк шикләнеп, 
паспортларыбызны тикшерергә кереште 

Мин әлеге концерт уенының алып баручысына әверелдем, паспортына күрә 
шәхесләре белән таныштырып торам. Милиционер кызыбыз кыска торыклы, базык 
гәүдәле, ак төннәрдән сон беренче тапкыр офыктан калыккан яна кояш төсле табак 
битле, кысык күзле чукча булып чыкты Исемен дөрес ишеттемме-кжмы, белмим 
— Нытху Туенда, диде Ну русчасы шәп үзенең, 

— Рәхим итегез, командир, менә минеке Язучы-сатирик, «Чаян» дигән 
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халык-ара журналмын җаваплы секретере, СССР Язгылар Союзы члснь 
иптәш — Татарстанны^ халык артисты, гарчунчыларнын Фәизчлла Туишев 
исемендәге премиясе лауреаты Рөстәм Вәлиев Ну, иәшһүр җырчыбызны беләсеалер 
инде, Россиянен калыш артисты Тукай премиясе лауреаты Илһам Шлкиров , зе' 
Сез МШһар, дөрес .шли ропорт уртасында хәер сорашып 
Йөрүче [әр гугел 

Һ-.м чин ситуацияне аңлатыл бирдем Милиционер дикъкать беяан тынлалы. 
гик хәлебезне ишетмәде генә 

— Ничего, оч көннән гагын самолет килеп житә, билетын бүген тк алып 
Куеша KJKUI гагын урынсыз калырсыз, —ди — Ә баяныгызны качера чранениягә 
ганшырыгыэ Юкса радиодагы игъланнарны гынларга ю шл гө 
өстәде 

— Гуташ, — лиле Рөстәм, гөртип сакчысын яшәртеп — чин Сезне таныдым 
бит. Узган ил i Liti.i ; ie се i Тобо [ьскн и драмтеатр гирөсен саклый илеге 
i n ; үскәч, скоро Гөмәнгә килен житәрсен син 

Нытху Гусида, үзенчә Казан кунакларын көры • 
кебек көч-көч ЕП ian китеп барды Рөстәм виын адымы ритмына гуры китереп, 
< әй юшнен ••( овет VpMHflce маршы»н уйнал к 

Илһам абыйнын бөтенләй кәефе кырылды Фи [армония (нрскгорынын 
иске төшереп, мина ым какты 

Черем итеп .i [ыр iafl ни нәрсә юкмы? ди 
— Йоклап алырга re teec әйбәп анысы Әле Сургутта өч кич буе нужа күр 

бар, — дим 
Безне» бәхет очен нәкъ менә Рө< гөмнен марш уйнавы кирәк 6j мган new 

Бе i вларны геге милиционер ки i жнбаргэндер шо уйлатам HJKI 
ике агай гул гуры өстебезгә килә Килә килешкә » алмаш-тилы Рөсгөыне 
кочаклап, аркась ан сөяләр 

( им о т Рөстәм Самарский Хамдүна ала концерты белән Сургутта 
оулдыгы 1 

— Да, хәтерлим се me 
— Ш и рма ипи-1 Кип саен концерн куйган кеше (рительне ганыл 

калырга 
1ри п ii.ii 1.1 и память шәп минем Син, әзн соныннан сәхнәгә менеп. Илһамны 

.{ими килеге i ин и бер ш юн . 1амы ' 
- Д а , гочно! Н) кетер икән ^ ендө Әй н Рөстәм самолетка утырганчы уйнал 

кит вж «Картуф»ны 
Башка көнне, ямегез Кәеф юк браханнар И швы абый бе юн өчебе >би итсы > 

ка i И.1К 

Илһам " Кая Илһам ' He мож* 
— Монда мин. инәңне поп еккыры Хотя, ике көннән Бирле көзгегә щ 

юк бә 1кп мин гүгел юр ә ie 6j 
I,,м.111 Ноябрь* к и MI I.I кад 1врне сөй |вл бирергә гуры ки i и 

Өстендөп униформа шрына караган ш бо шреамо ютка йөк [ашучыларга • 
иде Рөстөмш ii.iHi-m бетергәч, i ныл кител баедылар Беркая кузгалмаска 

ш) т ы н i.i I ына көтәргә кушты lap 
Көтабе 1 ii.iM.il ирк« н ia 
К,н гәүтмиәйлвнеп кимеми -ЯК 40- (кипажыбеләнса 

•куян* т е п а ипи кайтырга ризалашканнар Кеше башынм 
ки 1ӨЧӘК 11994 е им гинтек акча исәбе бе юн>, анысы самолет һавага күтере i 

Пассажирлар перронга чыкка i безне урнаштырып өлгерергә кире* 
вувөл, иеп йөртә горган йөк арбасына утыртыл И 
иман СОН Рөстәмне алып киттеләр Мина игән i стер о 
Н |һам абый бе 1ән Р* гвмнс генә аермасыннар Мин v i аттыннан 

жвЯ) кайтырга и ри я 1ип үрт* u\w\-> арба минем арт ган 

http://ii.ii
http://ii.iM.il


Самолетка керсәм — Рөстәм, бармен алъяпкычы бәйләп, лимонадлар 
әрҗәсендә утыра Ә Илһам абый икенче пилот утыргычында Йа, Хода, анын 
каршында прибор остенлә прибор' Мин түзмәдем (филармония кушканча күз-
ко [ак булдым), әйттем 

— Илһам абый. зинһар өчен лип әйтәм шаярган булып берәр приборга ку.: 
тидерә күрмә1 Мәтатеп төшәрбез Самолет язмышы синен кулда] — дим. 

Аннан сон... Пассажирларны кертер алдыннан салонны контролерлар 
гикшереп чыга икән Мине туалетка бикләп тордылар Аннан сон Шыгрым 
П 1ы самолет, кургаштан коелгандай авыр гәүдәсен көч-хәлгә күтәреп. Казан 
ягына юл тотты 

Ин мөһиме безнең исән-сау кайтып җитү түгел, ин мөһиме — Рөстәм Вәлиен 
район Сабантуйларына өлгерде Кайбер көннәрдә, мәйдан таралып беткенча 
анын бишәр авыл жыенынла чыгыш ясаганы бар Мина ышанмасагыз, Зөфәр 
Хәиретлиновтан сорап карагыз Каян беләмме'' Мин дә бит жырлы-биюле вакыт 
үлчәмендә туйганчы яшәп алдым 

Ниһаять, түгәрәк тәрәзәдән Казан каласы күренгәч, сискәнеп куйдым 
— Рөстәм, Сургут агайларының исемен сорап өлгердеңме'' — дидем. 
— А как же1 — Рөстәм туганнарча сөенеп куйды — Мөслим егетләре алар Вахта 

белән эшләп туйганнар Хәзер бит буровойда түләүләр пүчтәк, ди Аэродромда 
эшләү хаклырак, диләр... 

Мажара ул адреналин гына түгел, маҗара — йөрәк күтәрә алмаслык стресс та 
2000 елнын жәендә Рәсим Низамов төркеме белән Уфага жыенлык Ерак ара 

түгел, 520 чакрым, концерттан соң шул көнне үк кайтып китәсе, төн уздырыр өчен 
генә кунакханәләрдә акча туздырып ятканчы, юлла булуын хәерлерәк Үз өендә ялын 
шифалы, үз мендәрендә йокын тәмлерәк Хәзерге җырчыларга Уфа ни дә Самара 
ни. Мәскәү ни лә Новгорол ня 

» юк кенә ул. Казаннан концерт килә дисәләр, колхоз базарына терәлеп 
юрган Шәле халкы ла артистларга өй борынча фатир сайлап, хәлдән килгәнчә 
сыйлап, ЙОКЫСЫ туйганчы кундырып, тагын килерлек итеп хөрмәтләп озата 
горган иде... 

Иртәнге дүртләр иде инде Казанны чыгу белән, «Газель* Йокы бүлмәсенә 
әверелде Рөстәм Вәлиев. йоклаганга сабышып, шоферны уяу күзәтә гаебен эзләп, 
юл кагыйдәләрен күпме бозганын санап, кирәксә кисәтерлек итеп кенә Әтисе 
гомер буе шофер булып эшләгәч, Рөстәмгә дә кечкенәдән машина «җене» кагылган, 
правасы һәрвакыт кесәсендә, хәтта йоклаганда да баш астына салып ята. 

— Братан, син әле мәрттән айнышмаган, кичә күңел ачкансың лимме, давай 
pj илә үзем утырам 

Шуны гына көткәнме, ике әйттермәде, шофер минуты белән туктап, салонга 
күчеп утырды 

Рөстәм Вәлиев гиздек ярата, юлга чыкса, үзенен ашкынуын тыя алмый Инде 
Рәсим Низамовнын йокысы качты 

— Кума шулхәтлек, кая ашыгасын Учти, рессорлар сыгылганчы төялдек! Тау 
менгәндә тизлегеңне «пониженный»га куй 

— Ты че. взи?! Машина — зверь' Тарта! 
Чаллының ГЭС күперенә «ашыгыч ярдәм» машинасы кебек килен керлек 

дигәндә генә «УАЗиж» иөткерә-иөткерә сүнеп калды Стартерны көчәндереп тә 
кабыза алмагач этеп маташтык Күпер уртасына чаклы тир түктек — юк, исе дә 
китми, төчкерми дә! 

Бер «КамАЗ»га тагылып, күпер астындагы автосервиска килеп бастык Эш 
сәгатьләре башланырга бер сәгать бар икән әле. 

Артистлар машинасы дигәч, фирма директоры бик тиз килеп җитте Рөстәм 
аны шундук танып алды 

— Равил, братан' Син бит бу1 Олы кызыңның туен -Корстон-ла үткәрдек Ну 
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гулять иттек! Кече кы-
ши да үсеп беткәндер 
HNIC, гуена дәш — 
дип теэепме-тезә ( узне 
аклану;ын башлыйсы 
килми, юлда йөрунен 
кануны бер кем рульдә 
— шул ватучы) 

Ьер сәгать чамасы 
ак гаргач ватыл) нын 
сәбәбен әйтеп бирде ир 
геревкле валы бәге [тан 
ш1 I'u имиен чыраенда 

сүгенү чалымнары яшь 
нөде 

— Көчләгенсен дан 
гательне Рөстәм .и">ии' 
Сим бит машинаиын 
бишенче тизлеген генә 
беләсен Башка вакьл 
га исем китмәс иде 
11> би1 «Юбилейный* 

1влында1 iai билетлар ун кән алдан сатылып беткән! га сина 
машина б^ юк иткән ду< (арына шалтырат, верто нһ кнберсеннөр 

— Егетләр борчылмагыз вне минам «бычок»ка күчереп төяге 
Pec сөм Вәлневтө булыр -) се меке өй юнен каятырш ыэга газете iep 

Автосервис нужасына бер гөркем рехыеп яуды! 
Башкортс ган бе йә караган ia ике сәгатькә ашый ыбраа чиш Югалткан I U K U I H M 

да кушып санасаң, хәйран жыела 
— Менә хәзер Рөстәм абый, к) шыбы i бөтен Ура 

ки 1.1 гавына ш е u « ына ш 
Мин гөнлә н и горган кеше Шуня күрәдерме көнем белән гөнем • 

I рак сәфәргә чыкканда минем урын шофер внөшесен • i I 
сүндерәм у/зем сөйлим йокыны качыра горган вакыйгалар к\и уа миндә 
Кемне нәрсә кыэыксь jpi анын чама шйм Ләкин Раи 
четвреклерөк сәясәтне ишетергв и бвлерге и пигами ул спортка исе китми 
м.| | [ар иш ВӘЫ I аЧСаН минем ВНДЫЙГВ ВвКЫТЫМ ЮК НП кыр! КИСӘ К) 1ына ПВЗИ1 
Re журнал IOIK.IHI.III ш күргәнем буямады 

\\к гөм man якка кайткалыйсынмы ' 
( амарсы (булмый \ как ая Б] кайт) ш аңы 11 пяа чыктык Mei • 

очр) к Hj сыйлап күрсә! геләр! 
)лек филармониядә юкторий бүлеге бар иде Көндез макл i 

очраш) lap о< шлырып берәр районны йөреп чыга идек 
Кетер 1им ө 1С Гуры килде 
Көзер ю шуны яңартасы иде Мәктәпләргә керәсен ia кураймын кубызның 

сорнайн! 1ичек яса 1ганын уйный уйный сөй и 
Б) IMI.HI көзер оланнар бик июциональный Үткәнендә курайш 

ич ыннан ) ia кубы 1ны гармун 

l i . i i . вйбӘ1 ИЧ мм К 
— Ничек кенә aie' Мина соныннаш кап M I i и Бала шрны ч ш 

киттегез, дигәннәр, фнззгультура сзшадында бер чаш ы гажгы исән 
килеп чыкмаган сыбымы исламнар V баянны 
сүткәнн.т \ маташмасынн • 
бик юл куй 1ЫК иигвинвр 

http://ioik.ihi.iii
http://imi.hi
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— ДИМӘК, МОҢЫН белән сихерләгәнсең үзләрен... 
Уфада кунарга туры килде, кеше машинасына ышанып гөнге юлга чыгарга 

базмадык Киңәшә торгач, бер профилакторийга илтеп куй [Ы ир Режим белән ял 
итә торган жирдә кичке җидедән сон ашату юк икән 

Биюче кызлар, каравылчы егетнең башын әйләндереп, ашханәдән гур габак белән 
сигез кашык атып чыктылар Юлда тамак ялгарга туры килсә дип сумка гәбенә 
салынган «куян күчтәнәчләре»н шул табакка турап тутырдык Ысланган колбаса 
телемнәре, өч йомырка, томатлы горбуша консервысы. ярты кыяр. ике сытык 
помидор, кабыгында пешкән ике бәрәңгене болгата горгач бик гә үзенчәлекле 
ризык килеп чыкты. Без аны «Уфа салаты» дип атадык Рөстәм табакка озак кына 
карап торды да., ашамады — җирәнде Аның сумка төбендә һәрвакыт «донирак» 
токмачы була. шуңа салыр өчен. бәләкәй җылыткыч белән стаканда су кайнатырга 
кереште. 

Җиде кашык калай табакны шакылдаткан арада Рөстәм үзенең иң яраткан 
темасын башлады 

— Кич атна көнне «Тургай* ресторанында банкетта эшләдем. Шәһәр 
администрациясенең бер бүлек начальнигы туган көнен үткәрде. Ну өстәлләр... тау-
тау өелгән Кызыл икраның дүрт төрлесе була икән — моңарчы белмәдем, кара икра 
агач кашык белән ашарлык иде. Ак балыкның, ышанасызмы-юкмы. биш төрлесе 
бар икән Ул фруктылар Таиландтан махсус рейс белән каитартылган Коньякның 
унике сорты, виски атты исемдә... Вообшем. табынны сөйләп күрсәтер өчен минем 
Консерватория белемем генә җитми 

— Ашап бетерделәрме сон 9 — дип бүлдердем мин Рөстәмне. 
— В том то и дело Шул килеш калды 
— Вөт кухаркалары кинәнә икән' 
— Юк шул Килеп керле дүрт амбал. Өстәл янына бастылар, ресторан 

хезмәткәрләрен чакырдылар. Сезгә шундый приказ, имеш. табыннан бер тамчы 
ла ризык алмыйсыз, барысын да сыпырып капчыкларга тутырасыз, мусор 
контейнерларына илтәсез Если берәрегезнен кул сузганын күрсәк, имеш. бөтен 
коллективыгызны куып таратабыз, лицензиягезне алабыз 

— Бомжлар рәхәтләнәчәк икән 
— Юк шул. әзи. теге амбаллар мусоровоз кәгеп калды. 
— Хет үзен сыйланып өлгердеңме? 
— Мине нәрсә, дөя дип белдеңме, атнага җитәрлек итеп ашап-эчөргө 
— Меньеллыкта нәрсә кыланганнардыр әле болар?! 
- Д а 
Рөстәм Вәлиев. банкетны күз алдына китереп кенә. «дошерак* токмачын 

сыпыртуын белде 

Моңны ташка язып булмый Инде шактый күптән арабыздан киткән Фәйзулла 
Twnik'R Фән in Биккинин. Гати Жәмлиханов. Мохтар Әхмәдиен. Оркыя Ибраһимова. 
Рәис Сафиуллин һәм тагын бихисап татантларыбызиын гармун аһәңе бәгыребезгә 
сенгән. күңелдән күңелгә күчеп, онытылмаска дучар ителгән Югаттулар арасына 
Рөстәм дустыбыз ла китеп өстәлде. 

Әлеге язмада мин яраткан музыкантыбыз. Татарстанның Хатык. Россиянен 
атказанган артисты Рөстәм Вәлиевнен тик ике генә ижали сәфәре турында яздым. 
Утыз ел эчендә ул бер генә көн дә чыгыш ясамый капмагандыр, мөгаен. Ул елларны 
365 көнгә тапкырласаң, никадәр каһарманлык арифметикасы килеп чыга Ялсыз-
нисез титаник хезмәт, иҗатка мәхәббәт һәм күпме маҗара... Моңа ничек кеше 
йөрәге түзсен!!! 

Йөрәге туктаган, диделәр... 
Ник туктаган сон ул? 

Өч дистә ел эчендә, күпме сәфәргә чыгып, анын сәламәтлегенә зарланганы 
булмады Сәхнә мәйданында берәү белән дә конфликтка кермәгән кеше... Әллә 
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. 
инле, "Россиянен атказанган артисты- диген мактаулы исем бирелгәч, сонгы 
атналарын артыграк сөендеме 9 Белчәссен. яшьләй килгән үлем һәрвакыт кынгыр 
сер инле ул 

Шунысы кызык; Рөстәмне һәр жырчы үтенеп баянчысы итеп исәпли иле. 
Гармун — чон сандыгы Татар язмышы моннан яралган Ничекләр итеп сыйган 

сон безнен язмыш шушы гармун эченә... Тыгызлап тулганлыр 
Сонгы елларда Рөстәм ике санлык күтәреп йөрде Сикәлтәле ютларда ул 

аларны үтеннән дә ныграк саклый иде Бер сандыкта Италиядән машина бәясенә 
алынган затлы эксклюзив баян Гастроль машинасы мактаулы юлларыбызда 
бер чөеп алса һәм шулчак, тәүбә-тәүбә. ялгыш кына сәдәфе батып, берәр теле 
кысылып калса Кичекчәстән Италиягә путёвка әтмәлләп, баянны төзәттереп 
кайтасы була икән Рөстәм Вәлиевнен якын дусты Ринат Вәлиев гел Италиядән 
кайтып керми әнә.. . 

Банкет таллары ла анын эш урыны Гаеп түгел, дәүләт күләмендә татар 
эстрадасын үзенә тупларлык концерт оешмасы булмагач, талант нин-минле 
олигархлар, инвесторлар, вак-төяк бизнесменнар һәч үтә саран спонсорларга ке ШӘ1 
итәргә мәҗбүр Балаларны үстерәсе, гаиләне кешечә гөэмин итәсе бар Гармунын 
сулышыннан да банкет исе килә инде, дип шаяртам, ул банкет индустрнясенда 
мөлкәтле әфәнделәрнең, туга)!-тумачадай берләшкән чиновникларның кыланышына 
үртәлеп кайта торган иде 

Рөстәмнең икенче санлыгында хан малайлары уенчыгына охшатып эшләнгән 
вак-вак гармуннар булыр, әллә дисы.ып ариак шунда V i 1 арчуннар арш ЫН u 
курай, кубыз, сорнае Гармуннан туя белмәде, кайда варакеннчы осталарны күрсә -
ш уп.чу к аказ бирә Рәсим Низамов белән гастрольдә йөргән чак га Мсфгикамскида 
яшәүче бер останың өенә барып, концертыбызга СОНП кала ЯЗДЫ ТаГЫН I.III.HII 
күгәреп кайтты, телләренә бассан, төрле төстәге лампочкалары ннл башлый И. 
Рөегөмнен сөенүен күрсәк — былбыл тотканмыни1 БолаЛ уйнавы кызыграк ич, 
тамашачыга гел яңалык кирәк, ди 

Гармун д и г ә н н ә н , улы Исламның -Акчарлак» гәтитендә (2014 ел \ 15) 
каберче белән әңгәмәсен укыдым Әти үлгәч, икенче көнне \к анын гармуннарын 
сорал шалтыраттылар, берәүгә дә бирмибез, дигән Мин Рестәмнен j ы белән 
горурландым! 

Кеше мендөгөн ж.ыр арасыннан узенен язмышы] 
Сабантуйлар сагышлы булыр быел Рөстәмнән ятим калган тамашачы Кил син, 

кил сип, үтеп кил •• дип, әле һаман \ юнен сөекле гармунчысын көтәр 

Камаш КӘРИМОВ 



Җырларыбы t тарихыннан 

«Безнең җырланмакта буяган кәйләреме зт-ң һичберсе дв бер-бер 
сәбәпсез, бер-бер нәрсәнең тәэсиреннән башка чыкмаган» Габдулла 
Тукайның еХаяык әдәбияты» лекциясенең кереш с] генде шундый HI пар 
бар Нәкъ ш\ i язмасында шагыйрь« щыру шр вә көй и <ремв i ш\ гърыеында 
тарихи вә әсаеяы чәгьлүмат бирү» — кирәк эшләрнең бере* икәнен 
ассызыклый «Казан утлары» журналы редакциясе, әяег* чәсьәл щеңбүген 
дә акту чьяеген аңлап, җыр тарихына багышланган даими сәхифә ача 
Җырның туу ы яшәп кш») е шагыйрь, композитор башкару чыөч \егенең 
бер^берсенә тәэсир итүе күлләрне кызыксындырадыр Б) санда Татар 
музыкасының алтын фондына кергән Һади Такташ .} хләренә Җәүдәт 
Ф.ч'ии иҗат иткән <• Урман кызы» җырының үткәнен барларбыз 

Редакциядән 

«УРМАН КЫЗЫ» 
Яшь Такташның иң романтик һәм ин 

камил әсәрләренең берсе — «Урман KI.I H.I-
поэмасы Т а ш к е н т чорында языла. 1972 
елда А Гыйннитуллинанын - К л а н утлары» 
журналының 3 нче санында ДӨНЬЯ күргән 
• Бәхетле язмыш к е ш е л ә р е * мәкаләсендә 
Шәриф Булатов истәлекләре нәкъ менә «Урман 
км ii.i-Mi.iM язылу тарихын бәян итә Шәриф 
Булатов — журналист. Һади Такташ белән 
ул 1919 ел ахырында Оренбургта «Хөсөения» 
мәдрәсәсе каршында оештырылган курсларда 
укыган чакта таныша Шагыйрь 14 яшьлек 
үсмер егеткә аталарча кайгыртучанлык күрсәтә 
А Гыйниятуллина ассызыклавынча, «Шәриф 
хәтта Такташка «әти» дип, Һади исә ана 
• \ 1ым» .иш эндәшә торган була IMai ы и pi, 1921 
елны Ташкентка китә. күп тә үпми Шәриф 
Булатов та Ташкенттагы татар культура-агарту 
институтына укырга керә 1922 ел башында 
tBTH* белән «ул» кабат очраша һәм шул коннән 
башлап Такташ Шәриф укый торган институтка 
еш керен йөри башлый Институтта чыккан 

«Кызыл укчы» исемле кулъязма әдәби журналы белән кызыксына, ү) киңәшләрен 
бирә. Әлеге институтта еш кына поэзия кичәләре үткәрелми Шәриф Булатов 
истәлекләренә караганда. Һади Такташ чыгышлары ул кичәләрнең дәрәжәсен 
бермә-бер күтәрә Көннәрнең берендә унҗиде яшьлек Шәриф күзе гөшеп йөргән 
чибәр кыз рәсемен клуб стенасыннан куптарып, торак бүлмәсенә элеп куя. «Иртә 
торсам да. кич ятсам да. дәрес хәзерләп утырганда да шул кызга күз салам, ана 
карап елмаям Мин табынган шул кыз сурәтен күреп «әти» «Син бу рәсемеңне 
чина бүзәк ит әле». — лиле Мин *әти»нен үтенечен аяк астына сала алмый идем 
Кыз рәсеме үземә бик кадерле булса ла. аны «әти»гә бирдем Шуннан берничә кон 
узмады Һади Такташ безгә, институтта укучы курсантларга, үзепеп -Урман кызы» 
исемле лирик әсәрен укыды, ул шигырь барыбызны да бик дулкынландырды ( ) 
Бу әсәрен шагыйрь үзендә ин саф. иң нечкә йөрәк хисләрен кузгатуга себертче 
булган кечкенә буйлы, гажәеп чибәр, мөлаем бер кызга атап язган иле Әминә 

http://ii.i-Mi.iM


Абдуллина без оештырган кичәләргә еш килеп йөри иле Ул Әминәгә кемнәр генә 
гашыйк булмады икән?..» 

Шәриф Булатов фарапавынча. әлеге фотосурәт Такташ хисләренен кәгазьгә 
түгелүе өчен бер этәргеч кенә булган: бикләнеп яткан яшерен хисләр клн дөньяга 
ташып чыккан Әминә — шагыйрь өчен хыял. өрфия Чынбарлыкта Такташ бу 
кызга үз хисләрен белдергәндерме-юкмы, бу турыда фактлар билгеле түгел Бары 
тик Казанда «әти» белән *ул»нын тагын күрешле һәм Әминә рәсеменең Казан 
фатирында да (1926-1928 еллар) эленеп торуы гына билгеле 

«Урман кызы* сүзләренә музыка Такташнын вафатына бер ел тулу унаеннан 
у i кирелә горган кичә өчен махсус ижат ителә. Искә алу кичәсен оештыручы Фатыйх 
МөСӨШЙТЪ композитор Жәүдәт Фәйзигә Һади Такташнын берничә шигырен* И) 1ыка 
язу үтенече белән мөрәҗәгать итә Юридик факультетны тәмамлап, белгечлеге 
буенча аспирантурада укып Йөргән Жә,дәт Фәйзинең ул вакытта зэләнү чоры 
Кечкенәдән әдәбият һәм музыка белән кышксынган егет тормышынын 6v этабында 
иҗатка тартыла Я зучы-шагыйрьләр, композиторлар белән тыгыз аралаша ,зе дә 
каләм тибрәтә, җырлар ижат итә Такташ сүхтәренә җыр язу исә зур җаваплылык 
Яшь композиторга ун көн вакыт бирелә «Халык җәүһәрләре Күнелем кыллары» 
китабында компо штор бу көннәр турында менә ничек искә ата «Текстларны кат-кат 
укып чыктым. М у ш к а язар алдыннан аларнЫН формаларын ачыкларга кирәк бит 
«Урман кы 1Ы »Hi и и башкаларының сүзләре күп Ин әһәмиятче ырен пли калдырып 
кыскартмыйча булмый Музыка шуны сорый «Син юшм.шым минем- ә [бөтҮӨ, 
монолог формасында, марш темпында һәм кыры*, характерла 6) парга тиеш «Байрак 
тегәбез» — өч кисәкле. Романс сыман әсәр булыр «Урман кызы», әлбәттә, пирмк 
жыр Күңелем хәтерләп ук көйли башлады инде Мин анын музыкасын күнелсмнән 
Мөсфирәгә батышлап язачакмын (...) Бер биш көннән сон ннстЯТ) i ипләреннән, 
гөнте йокы сәгатьләремнән урлан алынган вакьп тчендә өчесе дә юылды 1ик 
үзем генә канәгать түгел Гармонияләре лә ятышсыл ГӨС ie ритмик i ителешләре аа 
шикле Көйләре өчен борчылмыйм Алар үзем уйлаганча языл ГЫЛар • I менә тулаем 
алганда музыкада җитешсезлекләр куп Шундый җаваплы кичәдә оашкарырлык 
булсын очен КИНӨШ КНрӨК, ярләч кирәк* 

Истәлекләрдән анЛ1 лганча, Жәүдәт Фәйзи ярдәм соран остазы Насилии 
Виноградовка мөрәҗәгать ите Өлкән композитор укучысына көйне гармониягә 
салуда булыша. Фәйзи тарафыннан әлеге ми барышы ы камлы су] 
«Виноградов •( ин юшм.шым ми нем- белән «Байрак рвгвбеа»гә кайбер п 
кертте, ршмик якларын ачыклады Ә «э рман ки оона iHpai киткәч, аны кат-кл 
уйнады, гадәте буенча «аһ. аһ'- дип соклануын бе иор ш 

- Бу • гаҗәеп музыка! - » е»двгс Нигъмәт җырыннан па яхшырак. Монда 
яңа интонацияләр бар Бу жыр птар музыкасында яналыж б) очак Көе гурында 
әйтәм. Аккомпанементы начар Көйнеи м.н\р1ытын бӨӨа, ДИП урыныннан 

торып, папиросын кабызды 
Сез, ИПТӘШ Фәй тудлип тшнынрьпсн урман км ты обр.иын ничек к̂  таллыисы т' 

— дигән сорау бирле Мнп. бераз уйланытг. 
Минемчә Гакгаш ул кызны, кояш нурларына гөреягвн каш агач ицяи арасын» 

күргән дидем. 
- Менә, менә, юрес күрәсез Әсезнен KTJ ШГЫЗ куе караңгылык бе ин кнпланпш 

имән атачлары күләгәсендә mn.ni чыккан 
Шулай итеп, Виногра ювФәй и г ә Әминәне «якты шв>ка • гыл чыгарга б] гыша 

бүгенге к о п ь . i,. HOI.марта копнен Виноградов i ВрЫОННЯ i.un iep>en Ш ик,.не 
весы 1ыкланган 

1932 ел Хәзерге Көрим Гинчурин геатры бинасы Гатар калкы Гакп ты иск,. 
ала «Урман кызы* кыры яңгырый Кюл кшьартна Галня Кайбшосал 
Халык [Өррө^ KJ 1 чаба Жад ия ФөЯ ш гарафыннан Гактвшс) лвренв азы о 
кыр ирны калык с^ гпәнрөк каф 1итө ш) tail и Казан ш гур вакыйга б\ тын санал тап 

өч кыры башкарылуы чин. кон язарга гөэсир итми калмый Нәкъ шул 

M M I ( | 1 М С О н \ 1 ^ i гормышын м) Ч.1К.1 бе юн бәй la^ гурын ia кип w уй ина башлый 
| Ь 1 М |9 \4 ( i № ЮрИС i ГЫГЫН lain 1.П1 ВШЬ НЛӘНК МвсфирӨНС Казан Я к.| I 1ырып. 
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Казанның 94нт мәктәбендә очрашу (\ \дан уңга Ф Сояөйманова 
Җ.Фәйзи Б.Баятанов 1972ея. 

Жәүләт Фәйзи башка комгюзитор-җырчылар кебек үк Мәскәүгә — опера стул и исемә 
укырга китә Шунысы кызык: соңрак композитор «Урман кызы» поэмасының алты 
бүлеген дә җырга сала Без аны «Сон мәртәбә» ж.ыры буларак беләбез 

Һади Такташнын әлеге сүзләре Фәрит Яруллинны да илһамланлыра. Нәкъ 
опера студиясендә укыган дәвердә композитор әлеге сүзләргә үз вариантын яза. 
Беренче карашка, бу ике жыр бер-берсенә охшаган кебек, ләкин игътибар белән 
тынласаң, композиторларның язу манерасы шактый аерылуын тоемларга мөмкин. 
Фәйзи музыкасы халыкчан, аила татар һәм рус халык жырлары төсмерләре, рус 
романсы интонацияләре ишетелә, шуның белән ул XX гасыр башында тазар милли 
музыкасына яналык алып килә. Фәрит Яруллин варианты халык арасында киң 
танылмаган, ләкин музыка белгечләре аны югары бәяли. Чыннан ла, җырдагы 
катлауданлырылгаң гармония, динамика аны кызыклы әсәрләр рәтенә куя һәм 
әлеге вариант бик заманча янгырый Юкка гына Россиянең атказанган, Татарстан 
һәм Башкортстаннын халык артисты Идрис Газиев Фәрит Яруллин жырларЕ.1 һәм 
романсларыннан төзелгән «Йөрәк җыры» җыентыгында ана морәҗәгать итмәгәндер. 
Фәйзи вариантын исә элек тә, бүген дә кемнәр генә башкармаган1 Беренче гапкыр 
Галия Кайбицкая яңгыраткан бу жырны Фәхри Насретлишж. А ш Аббасов, Хәйләр 
Бигичев. Гөлзадә Сафиуллина, -Башкарма», «Сәйяр», "Казан егетләре» төркеме Һ.6. 
үз репертуарына алган. Музыка уку йортларында да вокалчылар очен әлеге жыр 
— мөһим материалларның берсе Кыскасы, -Урман кызы» бүген лә әдәбиятчыларга 
гына түгел, сәнгать әһелләренә дә, тамашачыга да, укучыга да — рухи азык. 

Гүзәл СӘГЫЙТОВЛ, 
филоюгия фәннәре кандиёЯШы 

L52 



Газета, журналларга языл 
һәм БҮЛӘК ал! 

Тагын 50 язылучы бүләккә китаплар алачак! 

ЯШ Кимендә оч басмага языл 

(«Татмедиа» ААЖ газета һәм журналлары) 

шш Язылу квитанцияләрнең копияләрен снонхур* ка дип 

җибәр: 420066, Ка-ган ш.. Декабристлар ур., 2, «ТАТМЕДИА» 

яки podpiska(g>tatmedia ru 



Hparix 
1арих 

БЕРЕНЧЕ БӨТЕНДӨНЬЯ СУГЫШЫНДА 
МӨСЕЛМАН ӘСИРЛӘРЕ 

5. Мөселман хәрби әсирләренең хатлары 
Беренче бөтендөнья сугышы вакытын гд мөселман әсирләренең язмышын 

тикшергәндә, без табигый рәвештә күбрәк алчан рәсчи документларына таянабыз 
Әсирләр кулы астыннан чыккан чыганаклар юк дәрәжәсендә Шулай да алар 
өлешчә сакланган, һәм мин милләттәшлэребезнең шәхси архиамрында хосусый 
язмалар тагын да табылырга мөмкин дип өметләнәм әле Шушы фикерне раслап, 
бер мисал китерәм Берничә ел элек мине Казанда яшәүче Әнвәр Гыймалетдинов 
эзләп тапты Ул минем мөселман әсирләре язмышы белән кызыксынганны ишетеп 
алган, һәм шул турыда сөйләшү өчен өенә чакырды. Ул инде шактый өлкән яшьтә 
булса да. хәләл җефете белән үз йортларында матур гына тормыш алып бара 
Ялгыз, балалары юк Әнвәр абзыйның әтисе Хөснетдин кайчандыр әсир хәлендә 
гомеренен берничә елын Ал чан иядә. Вайкберг лагеренда узлы pi ан Туган якларына 
кайтканда ул лагерь тормышын тасвирлаган берничә дистә гажәеп матур фотолар 
алып кайткан Менә бит ул вакытта да техник яктан нинди сәләтле кешеләр булган' 
Әнвәр абый бу уникаль фотолар да югалыр лип борчылып аларны миңа тапшырды 
Әнвәр Гыймалетдиновка мин бүген тагын бер тапкыр үземнең чиксез рәхмәтемне 
белдерәм Ул биргән фотоларның кайберләре инде "Казан утлары» битләрендә 
дөнья күрә башлады. 

Менә шулай очраклы рәвештә кабатланмас чыганаклар килеп чыга. шулай алар 
фәнни эзләнүләргә юл табалар Димәк, андый табылдыклар тагын да булыр лип 
өметләнергә кирәк 

Бу мәкаләмдә мин нәкъ менә әсирләр үз куллары белән язган чыганакларга 
күз салырга булдым Аларның вЬәмняте, әлбәттә, көн кебек ачык — алман рәсми 
язмалары асылда төгәл максатка буйсынган, алар пропагандистик рухны саклап 
килгән, болары исә. киресенчә, бик шәхси, әсирләрнең көндәлек тормышын безгә 
бөтенләй башка яктан күзалларга ярдәм итәләр, алар хис. гамь. өмет тулы... 

Бу чыганаклар белән танышканда мине тагын бер нәрсә 1ажәпләндерде — 
кешеләр әсирлектә, тоткын хәлендә булсалар да барыбер кызыксынучан, белемгә 
омтылучан затлар булып калганнар — көндәлекләр алып барганнар, исте калган яки 
ишеткән жыр-шигырьләрне язып барганнар, алман телен өйрәнергә омтылганнар, 
иптәшләреннән нинди дә булса файдалы мәгълүмат йә кинәш ишетсәләр, аларны 
да язмада теркәп калдырганнар. 

Узган ел чина ике ай дәвамында Берлин китапханәләрендә һәм архивларында 
эшләп алу насыйп булды, менә шул вакытта мин Берлин дәүләт китапханәсенең 
кулъязмалар бүлегендә бер артык зур булмаган тартмадагы татар чажына бәйле 
документларга юлыктым Шәхси язмалар, хатлар, фотолар бу Сан ягыннан күп 
түгел, ләкин тарихыбыз өчен. татарларның сугыш вакытыңдагы язмышын өйрәнү 
яки һич булмаса күзаллау өчен аларнын әһәмияте әйтеп бетергесе i Шул язмаларга 
һәм башка табылдыкларга нигезләнеп чыганакларның бу өлеше турында бераз 
сөйләп аласым килә. 

1907 елда Гаага шәһәрендә имзаланган сугыш алып бару кануннары зурында 

Лавамы Башы 2-5 саннарда 
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халыкара килешүгә күпчелек Европа 
ил к>рс ку i куйган булган — бу рәсми 
[окумент тарихка Гаага конвенциясе лип 
кереп калык кул куючылар арасында 
Алмания белән Россия лә бар Бу 
халыкара килешүне сүт хәрби әсирләрнен 
хокукларын яклау турында ла бара 16нчы 
ия I is билгеләвенчә, хәрби әсирләр 
гугая илләренә кет язарга һәм аннан хат 
яки посылка алырга хаклы булганнар. 
мондый Корреспонденция хәтта галәти 
почта салымнарыннан азат ителергә лә 
тиеш булган һәм әлеге күрсәтмә Беренче 
бөтендөнья сугышы вакытында үтелгән 
Ошбу ф а н безгә бүген сәер булып тоела 
алса ла. алман әсирлегендәге Россия i аскере 
вәкилләре, шул исәптән мөселманнар ла 
гутаннарына xai язганнар алардан xai 
һәм посылка алганнар Кызганыч ки. хат 
пик «нечкә» габигатьле чыганак, гадәттә 
гали Кешеләр хатларны язалар, укыйлар 
1.1 [Ларны саклап тормыйлар шуңа 

күрәдер кщапханә архивларда да аерым Готтна 
xai җыелмалары юк диярлек Бары тик 
«даһилар» гына киләчәк гурынла уйланган һәм xai чарын саклап килгәннәр Шулай 
да әсир СОЛДН1 хатлары гурынла без берникадәр мөгълүмал габя 

Хат алышу процессында алман ягы өчен ин әһәмиятлесе. әлбәттә, контроль 
оештыру булган — хатларга яшереп гые пан яки әсир тормышын артык тискәре 
яктан КүрСӨТКӨН фактлар керергә тиеш булмаган 1916 Е i u НӘСӘ 1ӨН алман хәрби 
җитәкчелеге барлык лагерьларга дә махсус күрсәтме гараткан j 1 күрсәтмә ю әсирләр 
чатларында гулиеынча гыелган темалар исемлеге кигереп.'Н \,<рбн 

җәмәгатьче юкнен һәм гаскәрнен рухы икътисади хәлләр матбутя] гурынла фактлар, 
ӘСИрЛӨрНСН качу очраклары һ б Цензор чар һәм Һәрбер гагерьда оештырылган 
nentvpa у (әкләре бу күрсәтмәләрне һәрвакьп истә готканнар Болар барсы да 
мбшый шулай да алманнар очен шактый к;п (аулы хәл гуганлыгына ип.гибар 
итик м.н.1 юн рус ге иниәге хатларны посшетл. в i га ни кыен гуте i члмвя 
ре ген бе гүче гөр җитәрлек •> гатарча я>ы нан кал ярны кем гикшерер? \лмаииядв 
ул вакытта гагар геле укытылмаган гатарча белгән кешеләр хәтта галимнәр вә 
булмаган [иярлек Шуңа күрә сугышнын беренче ая шрын ia larepb җитәкче ите 
(6j очрама C\ i ике •ПрОПагаН шеш к- laiepb турында гына гүгел (ИСТӨЛӨГӘН Орби 
әсирләр I пере гурынла бара) шактый озак вакыт баш ваткан iap.ni хәрефләре 
белән .щ [атылмый юрган ге гдв язылган кал rap бе ян ни im гергә? 

Бер университетының Кончьпыш геллере семина ip герле 
Шәрекъ геллөре укъггылгаиыя исәпкә ал i 
гагөрьла| .)ржемө һәм тикшерү вчен шунда җибәрелә башлаган Архив 

чыганаклары pai (авынча гатар геленяа беренче хатлар Берлин университеты 
щрес 1915 <--\wu)\ февралендә җибәрелгән гәкии гатарча укырлык кеше 

6j 1 ми ли 1ыктан гадәттә \кы гмаган һәм пипоере IM.-LHI xai lap мич- шерьларгя 
озатылган Шулай ител әсирлек фаҗигасен гатыртя мәҗбүр булган 
гутаннарына \ > хвлләрен хәбәр wr\ хокукыннан и мәхрүм калганнар Бары гик 
1915 влнын ав1устыннвн гатарча язылган барлык хатлар ике «тптропаганшеппо 
uiepi. гормышы өчен җаваплы булган махсус гежлтвя оешыа Шәрекъ 

буенча мәгълүме! узвгвнв җибәрелә башлагая чөнки бир 
гөрхемөче гер хеэмөп иткән • > инде 1916 вл февраленнән xai шр гикшер^ очен 
яңадан Берлин уннверс втетына юлланп вн бире ю ниһаять гатар телен бе гүчеләр 
пей я б) п ш 
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Беренче6) o m 6 j ишсә Берлин унивврсите-
ii.ni 1 стомато ич ия буенча укырга килгән татар 
студенты Бәдри Камалетдин у ш (.әйфелмөле-
кон катнаша башлаган. Сонрак ул «Татарлар
ның тешләре» дип ататган стоматолгия буенча 
диссертация лә яклаган влман хастахана1әрен-
дә стоывтолО! булып эшләгән, ләкин Берлин 
университетында татар теле укытыла башла
гач гөржемәчелек белән лә. укыту белән дә 
шөгыльләнгән. Ләкин Бәдри. татар телен шәп 
белсә лә. әле яна гына Алманингә килгәнлектән 
алмам гелеп камил рәвеш i ә у !.тәшгсрчәгән 
шуңа күрә чын цензор да була алмаган, бу эштә 
ул алчан галиме Готтһолд Вайльгә ярдәм иткән. 
Күрәсең, сугыш елларында бу тюрколог галим 
чын Ч1,п1 I.ш татар теле белән кызыксынып, 
аны чагыштырмача тиз өйрәнгән, һәм Берлин 
университетында эшләгәнгә күрә цензор вази
фаларын үтәгән. 

Готтһолд Вайль (1882-1960) Берлин уни
верситетында 1914 елдан китапханәче булып 

Хат авторларыннан берсе- эшләгән. Сугыш вакытында татар әсирләре 
Бериш консерваториясе белән туплаган тәжрибәсенә таянып 191N 
студенты Бари Керимов елдан 1931 елга кадәр ул биредә татар телен 

укыткан һәм профессор дәрәҗәсенә ирешкән 
1935 елла (миграциягә кшәр1ә мәжбүр булган. 

шуннан сон озак е I.iap Иерусалим университетында эшләгән. Бу зур шәхес Европа 
галимнәре арасында беренче [әрдән б) ши татар теленә, фольклорына, му 1Ыкасына 
игътибар иткән, турысын гына әйткәндә. Европага татар дөньясын ачкан Сугыш 
IUM.III.IH.ы ике «пропагандистик* лагерьда айлар буе әсирләр белән аралашып. 
аларны сөйләткән һәм җырлаткан, ишеткәннәрен язып барган Нөтижәда 1930елда 
Бер шп.LI fun > пәлекде җыр. фольклор текстлары, мәкальләр, горле cyi үрнәкләрен 
үз эченә алган «Татар текстлары* дигән җыентык бастырып чыгарган Бу җыентык 
татар теленә iyp һәйкәл булып гора Су i уңаеннан әйтеп узыйм ошбу җыентык 
2009 елла Кланда нналан басылып чыкты. 

1923 елла Берлинда «Чит халыклар арасында* дигән тарихи-эт HOI рафик җыентык 
басыла 6j китапта алманнар Беренче бөтендөнья сугышы вак .шла «танышкан* 
халыклар турында сүз бара Аларнын юрмышын, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен. 
телләрен җыентык авторлары — влман галимнәре әсирләр арасында эшлән өйрәнгән 
«Татарлар" лими ку 1әчле бай эчтәлекле мәкаләне Готтһолд Вайль язган Мәкаләдән 
бер генә цитата китерәм: «Татарларга гаҗәеп тырышлык һәм максатчан энергия 
хас Ин рәхимсез эзәрлекләүләр ДӘ аларнын рухын һәм ихтыярын бастырмады, 
киресенчә, ныгытты гына Аларнын мәкальләре шуны раслый — безнен алдыбызда 
кыргый Шәрекъ халкы түгел, максатка омтылышлы Европа вәкилләре Аларнын 
тырышлыгы файда китерсен өчен. туган илләренә яна методлар алып к а т ы р т 
ниятләп, хәрби әсирләрнең кечкенә, ләкин сизелерлек төркеме Алманияла калды 
без аларнын \ниверситетларда һәч мәктәпләрдә, фабрикалар һәм остаханәләрдә 
тырышканын күрәбез, һәч алар тугрылыклары белән Татарстандагы милләттәшләрен 
куандыралар» Г Ваильнен мәкаләсе татарларга карата зур симпатия белән генә 
аерылып тормый, бу мәкалә Европа фәнендә татар тарихына, мәдәниятенә, гомумән 
татар халкына беренче җитли караш дип бәяләнергә мөмкин Шуңа күрә минем 
уйлавымча Готтһолд Вайль исемен татар халкы бүген дә тирән ихтирам белән искә 
алырга тиеш. 

Г Вайль иенюр буларак бик күп тырышырга мәҗбүр булган — лагерьлардан 
әсирләр Я)ган хатларның саны көннән-кән арткан, ә ярдәм күрсәтерлек кеше 
— бары тик шул >к татар студенты Бәдри генә Бу хәлне архив документлары да 
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I ӘСИРЛӘРЕ _ _ _ 

раслый мәсәлән 1916 с.шын 17 июлендә бер Ван әсирләр лагереннан гына ла 
Берлин университетына жкшерү өчен берьюлы 168 хат җибәрелгән. шлларнын 44с 
— татар гелендә 1917 ел мәгълүматлары буенча, университет укучылары әсирләр 
хатларын 38 ге шан тәрҗемә иткәннәр, ул хатлар бирегә 100гә якын лагерьдан 
җибәрелеп торган, Көнчыгыш телләре семинарына сонгы атнала гына ла ЗЮОдән 
артык xai җибәрелгән, шуларнын 200дән артыгы — татарча. Бу хатлар барысы ла 
I Вайль карамагында булган 

Шулай итеп, Берлин университеты укучылары сугыш елларында үзләренә хас 
булмаган хезмәтне утап юрганнар, хәрбиләр өчен әсир хатларын тикшергәннәр 
Бу бик үзенчәлекле, тарихта сирәк очрый торган вәзгыять 

Хәзер инде сакланып калган, үзем күрә алган хатларнын эчтәлеге хакында 
берничә сүз Югарыда искә алынган Берлин китапханәсе җыелмасында Ваинберг 
(Вюнсдорф) ла)сре әсирләре һәм башка мәселманнар тарафыннан я шлам татар 
гелендөге 32 хат саклана Ajiap барысы да бер вакытта язылган — 1919 с шып 2s 
маеннан I июненә кадәр Күрәсен, аларнын сакланып калуы, адреслар буенча 
җибәрелмәве очраклы хәл булган, хатларны тикшермәгәннәр, аларга цензлра 
билгеләре куелмаган Ни очен хатлар ахыр чиктә җибәрелмәгәнлеге сер булып калыр, 
ахрысы Сугыш, мәгълүм ки, ул вакытта инде тәмамланган, әсирләр гүземсезлек 
белен ватаннарына кайтуны көткәннәр. 

Аврасатларнын географиясе бик кин: Казан, Түбән Новгород. Самара Гамбов, 
Томск, Уфа губерналары Екатеринбург, Керчь, Петропавловск. Оренбур) I роицк 
шәһәрләре Xai авторлары күбесенчә гади әсирләр, ләкин биредә Галимҗан 
Идрисинен ике хатын, Бөдретднн Камадетднннен Бер шн консерваториясе 
студенты Бари Кәримовнын хатларын да күрәбез 

Стиль, язу осталыгы буенча да документлар бер-берсеннән аерылып горалар 
- гажөеп матур гөгәл почерк белен я шлган хатларда бар (Тамбои губернасы Шаик 

өязе Тархан авылына әнисенә я млн I абделга м i Дәүлаткнлдеев и ки Петропавловск 
шәһәренә Шәриф Бикчәнтәен катлары) Ләкин күпчелек гекп (арның ашык пошык 
я 1ылганы к үре i м. кайбер iepe көт га или караңдай] белән ч шлган 

Шунысы кы пак. ул чор гатар катларынын формалары бик югал 6j паи Гадәттә 
кап гүбәндәге «трафарет* буенча шыпан Башта югары стиль белен адресатлар 
атала — мәсәлән, «i ый гаәтле вә хөрмәтле булып горучы әткәем нлән әнкә* 
Шәрифләрен.)- яки «сез ки гыйззәтле вә көрмөтле булып торучы әткәемә бик сагынып 
вә бик саргаеп бик күп дога сәлам укырым вә йәнә өнкәем хәзрәт тариф гаренә 
пик им.шыи бик саргаеп бик күп дога сәламнәр укырым» (биредә һем гүбәндә 

— сүзләрнең язылышы хәзерге язылышка чкын.ппы.пан •сагынуб* урынына 
«d ып», яки л губ горгучы» урынына «булып торучы*I Б) очракта пиле күп 
нөрсөавторнын фантазиясенә бәйле әлбәттә, абсолкл бөр-берсенө охшамаган хат шр 
бар Мисал өчен бер шун 1ЫЙ гаҗәеп җөмләне китерәм -бе i ки иленнән аеры пан 
адаштырган кош кебек ш на гишаһнын кулында чип яп җирләрдә читлектәге кош 
кебек бер күрергә мер1 6j паи көфер юшманнын кулында инкын б) шл оер күрел 
сөй юшергә tap шип iap6j 1ыл йөрүче газизyi шныз I врнфудладан һәр көнне исеме 

гөшереп оер күреп сөй i ергө йөз lepere им оер күрергә как гегале хезрал мреннөн 
сорал бик сагынып бик саргаеп бик кугшин куп мендәрчә дом сөламлөремне 
кундереп хәер дагагызны өми i шеи кал нам • (Чабаксар он и Л а т и i н (Кармыш) 
авылына әтисе Җиһаншага Гариф) i ia Фетх) иим язган каттан) 

Беренче сәламнәрдән сон тагын н күбрәк вә ишнер кнта гуганнарга 
аларнын барысынын ia исемнәре аерым салада аем һәрберсенә aepi 
әйтелә) күршеләргә ганыш-белешләргө шәчеа прташрына», нмһяягл 
гурыда бар пик сорашучы iapra> Боларнын барысына ва -бик сагынып бик сарпмл 
ч\ к in и чуККүПДИН КҮПСӘ 18МНӨР* a I|4'L una 1>\ «агүВДНН-КүП» ОЯ ПМНӨр шпик Ш1 

1 Ч Т в югенен s " ч " процентын а 1ып ю\и 
\ м м . , м соң -агын бер графареп фра и бара әлбәттә, внын ш варнанп пры бар 
1.1КИН а< i.i i ia «1 ie6e тән кал әхва ии iopae.ii ыэ ә чиш гулиллаһ caj i i 

о\ коп io-
Бу сүзләрдән сон инде автор шрнын күбесе 1шформативб^ кккә күчкән аккача 
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гына тормышы, әсирлектә шы i шшларыя очра-
1\ы турында кабер иткән гуганнарыи сагын] 
кис гареп кайбер өстеме фам [арны бе i герген 
Б\ кыска 6\ юктеи соя еш кына кап гарда пгын 
бер «парадоко явмле ште *с\ км к,м иде я и 
алмадым, гаеп итмәгез»(гәрчә автор сәламнәр (ви 

\ башка артык күп я IM.II.UI О\ гса »1) 
i Аннан сон инде саубуллашулар к н м 

Тимик әсир каты иене шун [ыйрак формада 
я шттан М онлы ii \ai дар бе юн i а и ы шкап да 
кайвакыт ихтыярсыз елмаеп куясын — цензор-

I ipin.in эше артык авыр булмаган ик.MI алар 
бит «сәламнәрне» тикшереп ГОрмаган, бары шк 
хатнын «төп элешенә» игътибар иткәннәр, ә ул 
төп өлеш аргык ц юмле б) шагам м 

Анлашылалыр — бу китерелгән ип формасы 
— бер схема п.юа ип гарнын игелеге бер берсен 
СүЭГв-СүЭ каба! laM.n.in \ I ч i\ чыдарпын белем 
ләрәжәсешюн фантазиясеннән, көтта язар өчен 

H\7,ZZ'^Z\"h2Z'wHoe вакыт булу-булмавы белән бәйле Китерелгән 
1918етың 15 июне трафаретка гулысынча 1уры килми торган хатлар 

да бар бу җыелмада Шулай да күпчелек xai.iapi.ui 
якынча ш\ i формала и нан 

l.\ \.ii iap я thin ан көннәрдә әсирлөрнен репатриациясе башланган булган инде 
текстлардан күренгәнчә, лагерьда калучылар барысы ia шул кайту минутларын 
ң юмсе 1 дек ое юн когкән Шулай да ә to Нкчк юрф liiiepeii i;i HI.IKII.IH мөселман 
әсирләре калганлыгы искә алына - Г>ә гәбәи он ie Apt I.UI аны п.шнан Фәхрелислам 
I аб и i i пи я 1ганча •мусулмански лагирдаөч меңләп кеше бар- Ул вакытта, күрәсең. 
• кир юрнен КӨ Uiepe мактанырлык булмаган «ГирманияләбИК кыеп хәлләр ашарга 
бик ачык, ко i.ui хәерле итсен инде» (шул ук Фәхрелислам сүзләре) 

4.11 i.iiiia репатриапнянен кайбер үзенчәлекләре ю курене «Беэнен лагирдан 
[бнчы [Икебр 1ӨКИТӨ пан малы Мин ошбу кош ә КВДӨр калырга мәҗбүр булдым Ни 
өчен исән, актык транспорт англичаннар тарафыннан гуктатылды* (Екатеринбург 

һөреннөн I аб к гмөжиб Сабитов) Бу фикерне Бөлөбөй өя и Ярмунча авылыннан 
И [рис Латипов дәвам итә «Мин кнкөбрнен уныннан бирле минный лагирдамын, 
бөнем иптәшләрем куптәннән илгә кайтып киттеләр Ул вакытта мин шалунга 
i шелонга И Г ) саилангачтын. авырып лаларитка киттем Мин анда авырын 
ятканда [үрт шалун китте дә. безне и лагирдөн атпрафка тукталып торды* 

Үалөренен әсирлек тәҗрибәсен унаи бәяләргә тырышкан кешеләр дә булган: 
Инде > >ебезнен мондагы хәлләрне бәян кылам Плингә төшеп Аллага шекер 

монда бик куб гыйбрәтләр күрдек Үзем сигез ай егерме тугыз кеше бер намишиктә 
пилелек -\н ы иинем \рыныч бик яхшы булды, машинист булып тордым Аннан 

безне гыинварнен унөчендә өйгә кайтырга диеп кайтарганнар иле. егерме беренче 
i ыйнвар ю шалун китә диеп Безне багуннарга сайлап куйганнар иде 21 дән 27 өенә 
кадер [иделәр. 27се килеп житкәч гүпчи китми диск квбөр бирделәр Бешеп аңда 
гукталуыбы ira инглиз белән франсуз аркылы төште Менә шуннан бирде бишенче 
ай lampflfl ятабыз Хәзер тиз көндә Алла бирсә кайтып (Савышырбыз тиеп өмет 

Искә алынган Ярмунча авылыннан Мөхәммәтшакир катыннан) 

Казан өязе Мәмсә волостеннән Жәлалетлин Насыйров хатына яна төсләр 
ӨСТӘГӘН .1.1 арны хәтта фәлсәфи уйланулар дип кабул ИТвП буди «Бе i әсирлектә кун 
Оманнардан бирле ятабыз Төрле хәлләр булды Баштан кун эшләр куп нәрсәләр 
үтте Ярый. ничек булса да. яшь вакьп булды әле монда Безнен белән ак сачлы 
карт lap ла күп Атарга караганда, без. яшь кешегә, үзебе шеп кайгы* 

-Чирләр хатлары шактый катлаулы юллар белән ватанга барып җиткән еш 
кына алар гомумән югалган, җавап хатларын ла андый язмыш чип ютеп узмаган 
-Сезнен 1917 елла ликәбрнен 15дә язган хатыгызны алдым 18нче елда март аенын 
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БЕРЕНЧЕ БӨТЕНДӨНЬЯ СУГЫШЫНДА МӨСЕЛМАН ӘСИРЛӘРЕ 

Юла Шуннан бирле һичбер хәбәр юк Миннән сезгә һәр хат югалды. 18нче 
елла синтәбрнен 8дә карточка җибәргән идем. шуннан бирле хат язганым юк» 
(Ж.Насыйрон хатыннан) 

«Мәгълүм булсын сеэ.тәргә: күп заманнардан бирле хат салып булышы, 
ягъни хат йөрмәде Бәлкем үзегезгә дә мәгълүм булгандыр — өзелеп калдык» 
(Шафран станциясе янында урнашкан Ыслак авылыннан Фәтхелислам Днләвәров 
хатыннан) 

Репатриация башланганнан сон. туган иленә кайтучылар артыннан хат җибәрергә 
мөмкинлек туган һәм әсирләр бу мөмкинлектән файдаланганнар 

«Сигез кеше мөселманнар кайтып китәләр, шулар белән биреп җибәрәм м и р 
үзләре Сибирнядөн икән. Мәскәүдә почтага ташларга дип сөйләштек» (Тамбов 
губернасы Бостан авылыннан Мөхәммәтҗан Брамыков хатыннан) 

«Бу мәктүбебездән әүвәл бер мәктүб вә һәм карточка җибәргән идем Р и я г а 
(шулай! — И Г.) киткән кешегә биреп Ул мәктүб юлыккан булса, язылган хәбәрләр 
Ивголум булгандыр. Ошбу мәктүбнс җибәрәм Мансур авылынын мелла Әслл\ 1ЛИНГЯ 
биреп Ул сау сәламәт кайтып җитсә, безнен хәлләрне һәм каберләрне мәгълүм 
кылыр иншаллаһ» (Бөгелмә өязе Кряжле авылыннан Нигъчәтүги ӘхыШЖЯИОВ 
хатыннан) Истәлек өчен Нигъмәтулла әтисе-әнисенә бер фотосын ла җибәргән 
булган, ләкин бу юлы да хат та. фото да Алманияла калган 

Искә алынган хатлар башлыча күрсәтелгән форма буенча язылса ла, күрәбез 
— .парлан 6ei к ы пиклы үзенчәлекле, өстәмә фактлар таба алабыз Ш> i фаю lap 
безгә әсирләр ЯЗМЫШЫН яхшырак аңларга ярдәм итәләр Ә мене клипер ч.и lap 
бвтенлөй башка стильдә, «янача* язылган Шундыйлардан, мәсәлән. Эстарлетаыак 
ШвһврвНв Берлин консерваториясе студенты Бари Кәримов чагы - СТ) ЮггларНЫН 
хаты әсирләр хатлары белән бергә булуы, күрәсен, элекке иехалалөрендв искә 
алынган I влиыжан Идриси оештырган «Русия мөселман шөкер] юренен яр 
җәмгыяте» эшчәнлеге белән бәйле булгандыр 

Хатларнын стилен чатыштыру өчен Бари Кәримовныи генстын i\ шсынча 
КНТерЮ «Газиз әткәем вә әнкәем' Аерылышуыбыз! u НИЧӘ еллар вакыт үтеп 
китте Сезнен минем хакта, минем сезнен хакыгызда һич хәбәр кж Ь\ yiK.m Овая 
tuki.ii ненлә дөньяда да чиксез үзгәрешләр булып узган шикелле Безнен ГММ 
гормышыбызда да бик күн үиәреш булгандыр Мондый узгерешлвр ч ә к р бөтен 
лпш.м к е т ч ем,» ки II..нлекгән. бездә бер-беребез белән бу вакытка КЯ 1Өр к* очраша 
алмавыбызга бик кайгырмыйк инде! 

Сезнен хакта бик уйланам Үчемнең тормыш хәтергә рвтле М> 1ЫКЯ мәктәбендә 
уКЫЙМ Алла теләсә, юллар рәтләнсә, өйгә сезнең янга кунакка кашым ки ЮЧВЮИН 
Шул вакытка кадәрле сабырлыкта булыгыз' Хушыгыз! Бөтен туганнар! 
Бари Кәримов» 

I гудент Бари ипле һичшиксез яна формация вәкиле В) шилыгы курена 
Ул да конвертка матур гына фотосын кыстырган, бу фотоны да туганнары күрә 
алмаган 

Хатлардан тыш Берлин китапханәсендә бик тә үзенчәлекле язмалар белән 
MHLiiin.ni була - әсирләрнең көндәлекләре һәм башка яшалары Бер ЯКЛШ 
ларным т е л е г е хатларга якын якаяча яктан — хатларга караганда алар киңрәк, 

аерым шәхесләрнең >чкс дөньясын гирәнрәк ачып бирәләр Атар түрын.ы мин б) 
пик ми.in m m ы \I.IK 11.Н.СП ы сөйләрмен 

ixupt • 

ЯНИЯНЫҢ* I MM Ь Г / R H i . 

тарих ф.1нн.1р? докторы • 
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LY11 
itap kuzQtu 

тап күзәтү 

ӘДИП «КОЧКАН» д ө н ь я 
Әдәбия! гурында уйлан) lap әдө 

би детальләр хикмәтле гыйбарәдер 
йомры сүзләр, сюжет үрнәкләре, герле 
күзәтүләр теркәлгән калын дәфтәр
ләр Һәр Я 1УЧЫНЫН ИЖ.П 

шбораториясендө бар-
дыр Кы 11.1иыч аларнын 
күбесе т у ч ы н ы ң өстәл 
тартмасыннан \ к> чьи а 
иреш гере ю is .1 имыН ia 
кала. Ә бу я маларнын 
әдәбият тарихым өйрәнү, 
әдөбияп бе 1еме фәне 
һәм. әлбәттә, язучының 
\ t НА,ими г) алрак аңла) 
өчен бик файдалы 6j [уын 
һәркем аңлый Күптән 
түгел Татарстан китап 

НӨШрИЯ I 1,111.It М -И bCJ м 

Хужиннын вне шундый 
дәфтәрләрдән җыелган, 
о >ак i- 1 tap [Өвамында 
тормышны, әдәбиятны 
өйрәнүе И1.ИЦ tape күзәтүләре нө 
гижәсенда гуган хезмәте соңарып 6) юа 
.1,1 ВӨНЪЯ К\Р К Юк, "Кочасы И Ю ЮНЬ 
яны •• китабы (Татар кот нөщр 2013) 
язучымын х.иигм i.*p яңартуы [ым,! түге i 
Биредә М Хужин гатар әдәбияты гатар 
әдәбият белеме фәме үсешенә т н ы н ш 
4L.ipn.iK «злөн, ьәре күзәтүләре белән 
уртаклаша һәм бу өлкәдә шакши гына 
аналыклар да лч,1 Язучынын фикерләре. 
дөнья адәбия] ы белен ганышканда тап
кан үзенә күрә кечкенә генә «табышла-
ры-ачышлары* бүгенге көн укучысына 
да кызыклы һәм файдалы 

Тирә-юньне күзәтү, укыган китаплар, 
аралашкан яэучы-шагыирьләр хакында 
уйланулар аша туган язмаларда язучының 
эчке дөньясы, анын күнел халәте, өмет-
шатлыклары, борчу-хәсрәт.тәре чагыла 
Татар әдәбиятында башлыча авыл тор
мышын яктырткан язучы буларак танылу 

алган Мөгьсум Хужиннын ижап дөньясы 
авыл каршындагы пц губөсеннәи, чы-
гырманлы HOMI.LI.IKурманыннан, Миша 
болыннарыннан Шүрв к са ныгыннан 

баш гни м I бте н Скоп 
I и ie М01 ю HI \ Чехов 
.1 I о u i ой . Ф . Х ө с н и . 
Ә Еники ( Хәким Ф Шө 
фигу мин So [фөт, М.Әгь-
1Әм ioin.li i.ipMii.i барып 
in i .ми i I \ i.ip жнрлөр 
гизәсе иде! . (өньяны ко 
часы иде!* - бу Мәгъсум 
исеы ie малайның самими 
ге [өге Бе i м ана ияреп 

ДӨНЬЯНЫ К0Ч.10Ы I ИЖД1 

дөньясын Язучы әнә шул 
сихри пеньяны аңларга 
һәм \ к гөшенгөнчө укучы-
сь и.| 11 ан i н ьфга гыры-
пи Ләкин ум әйткәнчә 
<• иж;н серләрен берөунен 
дөтөп-тогәл белен бетергә-

не юк һәм б) сер юр беркайчан ia беркем 
Гарәфыннан ла (хәтта күмәк коч белән 
is 1 гулысынча ачы гмаячак Чөнки 

Чөнки иҗат ич ул'» Дистәләрчә әдәби 
әсәрләр авторы дөнья, рус әдәбияты 
белән таныш М Хужин бу дөньяның 
гөсмерләрен генә тоемлавын, шуна бу 
кезмөтен «Ижа1 гасвирате гөсмерләре* 
дин атавын бик еш аосызыклый иле 
Ләкин «Кочасы иде юньяны • китабы 
белән танышкач. М Хужиннын иҗатнын 
шактый тирәндә яткан серләрен белүенә. 
ул тоемлаган төсмерләр тулы картина 
тудырырлык булуына инанабыз Әйе 
биредә әдипнен ижат лабораториясе. 
аның кайбер Я1учы-шагыиры1әр(ә карата 
булган фикерләре, уйлары, хатирәләре 
гене яктыртылмый, бәлки дөньяны кү
заллавы, ижат барышы, әдәбият тарихы 
да сурәтләнә 

М.Хужин хатирәләре аша без татар 

http://4L.ipn.iK
http://Homi.li.ik
http://ioin.li


әдәбиятының күренекле каләм ияләре 
и ж а т белән танышабыз. Автор үэенен 
чордашлары, үзе сокланган язучы-
шагыйрьләр эшчәнлегенә бәя б и р ә . 
аларнын ижат алымнары белән таныш
тыра Фатих Хөсни. Хәсән Туфан. Фаил 
Шәфи1уллин. Зөлфәт. Гурии Тавлин. 
Мөдәррис Әгъләм. Нури Арсланов. Зыя 
Мансур. Бари Рәхмәт. Аяз Гынлөжев 
һәм гатар әдәбиятында билгеле башка 
ШӨХес iep образы М Хужин истәлекләре 
аша янара Автор, бу каләм ияләренең 
әсәр Я1у алымнарын сурәтләп. ижа1 итү 
серләрен акларга һәм безгә дә аңлатырга 
тырыша Уйлап карасак, язучы гына гү-
ic.i •> шахматчы уены да ижат икән бит 
Әлбәттә «Солтанат H.I каһарман» язма
сын, i.i сурәтләнгән Рәшит Нәжметдинов 
дәрәҗәсендәге оста булса М Хужин 
шахмм остасынын уенын ижат дип атый 
һәм моны кире каккыи,п дәлилләр белән 
раслап күрсәтә. 

һәм әлбәттә, ХИКӘЯ' Хикәя хикәя 
хикәя М Хужин булган җирдә хикәясе i 
ГА [амыни?! Бу жанр белән «исәрләнгән» 
ЯЗУЧЫ иде ул Бер жанрга гына тугры 
язучылар гатар әдәбиятында башка юк-
ПЫр ля М Хужин ике дистәгә якын 

хикәяләр җыентыгы авторы, гатар әдө 
биятында ин үрнәк хикәяләрне гуплап 
штология гөзүче ы Әле болар белән 

генә чикләнмидер Беренче карашка үтә 
Li IN кыска жанрны и иһи югарылыкка 
күгәрүче лә, тирәнген өйрәнүче аә ул. 
Кайберәү iep хикәя я |унын нәрсәсе бар 
иеНӨ ром in Я кан шнр :әр Ли 1ыи i ip 
м әдәбият галиме Р.Сверигин сүзләре 
белән җавап бирәсе ки ш «Бо tan фикер 
Йөртүче iep бер әйберне оныталар: жый-
и Ik ш 1нр шрнын на \ > югарылыклары ^ i 
биеклекләре була һем анда күтәрелү 
ш inn Һөркемнен көченнән килеме 

икән' 1 Чөнки j 1 гажееп нечжө ишых 
әдәби гехниканын ^ га ю камиллеген һәм 
сөнп ю, тормышны үэенчөрвк күрә 
белүнесорый Әйе әдөбиятнынмондый 
КЫЯ ШрЫН i 0 I еИрИ I И К Mon.kt.iii 
Дж Голсуорси, А.П.Чехов. Әмирхан 
I пики Ф и и \ \ I K H M Ли.up V* >им 
кебек ә юбиятнын чын а гьп (i иры 
планнар гына күтөре ю ала» М Хужин 
да өнә шул титаннар арасында ^ пиен 
[аек И.1 урынын алып тора Хәзерге көндә 
гатар әдәбиятында хиквя ижап i1 

вктивлашыл китсе » кызганыч, б> 
биек 1екте и ж и ите алучылар сирәк 

әле. Теләсә нинди вакыйганы өзек-өзек 
сурәтлән. > иэрен хикәя язучылврка са
нап йөрүчеләргә М Хужиннын «Кочасы 
иле дөньяны...» хезмәте дөрес юнәлеш 
бирә ала 

Әйтелгәнчә. М.Хужиннын бөтен 
ижаты ту.тысынча диярлек гел хикәя
ләрдән генә тора Унлап карасан. беэнен 
тирәдәге һәр кеше. һәр эшебез, көнебез 
к и м е ш ә бер хикәягә торырлык икән 
бит «. Тормышта мин бик к^п кешеләр 
белән очраштым Атар мине якты йөз 
белән каршылады tap Алар ә й б ә т 
һ ә м бәләкәй сәяхәтләремдә очраган 
«бәләкәй* кешеләр дә ифрат әйбәтләр 
би [ < Мбөт кешеләр авыл саен. алар Юга
ры оч iл ла Түбән ОЧИ да. Арткы урамда 
да. Алар авылда ла шәһәрдә дә йорт 
саен Бик күп алар - нгс КЯСЯС кеше ыр 
Нигә аларнын һәрклисы турын ia оер 
генәб) к i ia хикәя язмаска икән һем 
язарга кирәк» Тик моны күрәб) 
кәгазьгә төшерә алу очен М Хужин ос
талыгы кирәк «Кочасы иде дөньяны -
китабын кнкая жанры буенча иошкло* 
педия иш га санарга б) шдыр Биредә 
татар. рус. дөнья әдәбияты язучылары-
нын (хикәя к иренен i нжал «зры ижи 
итү алымнары 6j * мрнын 1соретик 
нигезләре принциплары буенча бик 
ц н мәгълүмат габарга була Киталныи 
- Уеннан уймак» и л атала горган 
бүлеге ХИКӘЯ жанрының гөл асылын 
ачуга багышлаш an J моны гатар әдәби-
ЯТЫНДа М Хужиннаи П яхшырак белүче 

юктыр Бире ю язучы үз ижа! иборато 
риясе ир ишендә кихөянен генә гугел в 
гомумән а юбн асәрнен я шл) барышын 
сурәтли һәм ижв1 ып влымнарынын 
шактый серләрен ача > i гомерендә 
бик күп яшь язучыл ipra км күрсәткән 
KIIH.HU tape бе юн яр нэм иткән нзучынын 
б> я ип шары баш иш я (учыдар өчен бик 
фай илы к\ шанма ia бу iun юра 

Хезмәт га я (учы a ie Беркяй и басы i 
чин ли кнкая герен гвкъдиыитө \1 Хужин 
ал арны -я 1ылма1 ан хикәяләр» дип ггый 
Язылуларына күп еакыт узса да. кай-
берләрен \ i егерме ел т е к я п а н . кат-

к. (көрте i> юрга гвэөту юрга п/чад 
булган ивстөкыяль эсер галвпләренө 

нча кавап бире ю р м и 6j шкоя 
•Әр укучы хозурына барып ирешмәгән 

ү 1 > юн,» гвлвпченлек укучыи ал ш н ш 
калайлылык говз м Хужмлга б) ки 
кәяләрне бастырырга ирек бирмәгән 
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Монлыи сыйфатларга ия азучыларыбыз 
күбрәк булса, безнең әдәбиятыбыз түбән 
•өрөзтвәл әс^рләрлән азат булыр иде 
М Хужиннын әлеге хикәяләрен «языл 
магак» сыйфатланасы белән укучысы 
на житкеруенен җитди сәбәбе дә бар 
Төрле редакцияләрдә эшләгән паверда 
•бөекдәр»нен үзләре кабаттан бер кат та 
укып чыкмаган әсәрләрен укырга туры 
килгән язучы шул рәвешле яшь каләм 
тибрәтүчеләргә әдәби әсәр язунын. 
ижатнын никадәр каттамы процесс 
икәнлеген төшендерергә тырыша 

Биредә без М Хужиннын үз иҗатына 
бәясен лә күрәбез «Әдәбиятта хикәя 
ин өстене дип инанганлыктан - ярату 
ярым-йорты була алмый! мин бу төр 
әсәр турында еш уйланам Бервакыт 
хикәяләремне баштан ахыргача бер 
рәткә тездем Уйлавымча һәм күрүем
чә, алар тигез үк тормыйлар Баштарак 
язылганнарында яктылык сүлпәнрәк, 
аннары җетелек көчендер дә тагын сүл
пәнәеп аладыр һәм хикәя кояшы гагын 
яктырадыр Бәлки Язу эше бит ул бер 
тигезлектә генә бармый Әйе. керенте
ле-чыгынтылы бу рәт Нишлисен, бар 
булганы шулай» Нәкъ Хуҗинча кырыс 
һәм төгәл бу бәя 

km.пиши «Саннардагы чагылыш» 
бүлеге әдәбият белеме очен бик бай хә
зинә һәм әдәбият сөючеләр өчен лә бик 
кызыклы бүтырга тиеш Татар әдәбия
тын гына түгел, ә рус. дөнья әдәбиятын 
тирәнтен өйрәнеп. М Хужин уэе тапкан 
«табышлар» белән уртаклаша Монын 
кадәр язучынын иҗат лабораториясен 
үз эченә сыйдырган хезмәт бездә юк 
иде эте Биредә автор иҗатлары белән 
таныштырган язучыларның исемнәрен 
санау мөмкин булмас, чөнки аларНЫ бер 
журнал бите генә сыйдырырлык түгел 
М Хужин иҗатта сан һәм сыйфатның 
бәйләнешен өйрәнә Язучы монлыи алым 
куллануының сәбәпләрен менә ничек 
аңлата «Сан-цифртарны ярдәмгә чакы
руым ижатнын. башлыча әдәби ижатнын. 
җәелү-кинәю ихтимал ьша бүтән юнәле
штән карауны да урынлы санавымнан 
буллы Саннарда һәрнәрсәнең, димәк 
ижатнын ла. асылы ялтырап чагыла ич» 
Чынлап та. китапта китерелгән саннар 
язучыларның әсәрне ничә тапкыр күче-
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per язулары күпме вакъп аралыгында 
язылулары гурында гына кабар итми в 
аларвын матын гасвирлыА М-Хужнн 
биредә китергән мәгълүматлар иҗат 
мөмкинлеген, аның күләмен һәм үзе 
әйткәнчә, нжат җимеше гәмен күзалла) 
өчен бик нык ярдәм итә 

М.Хужин өчен иҗат - изге төшен
чә. Бүген аңа кәсеп, акча итеп кене 
караучылар күп. Рус. дөнья әдәбияты 
бер көнлек әсәрләр, бульвар-ром апнар 
М Хужинча әйтсәк, «хаҗәтле китаплар» 
белән чуарлана бара Кызганыч бу күре
неш гатар әдәбиятына да үтеп керә баш
лады. М Хужинны аларнын ямьсе текне 
пропагандалавы борчый «Димәк базар 
менөсабөтләренен нн яман якларына 
сан артыннан куып язылган китаплар 
беренче чиратта хезмәт итәтүгелме? Ко
точкыч, хәтта үтергеч хәл! - л и п борчыла 
әдип Галиҗәнап Китапнын вазифасы 
гомер-гомергә кешеләргә изгелек-игелек 
кылуда лабаса! Хәзерге базарда, чыннан 
да. әлеге дә баягы «кем-кемне» үзәктә 
юра икән Ниһаять, отуны аңладым» 

Әдәбият турында энциклопедик 
мәгълүмат туплаган бу хеЗМӨ) иҗатның 
төрле якларын колачлый М Хужин 
м> н,ik.mi.lap р.кч iMiiap скульпторлар 
биючеләр һәм хәтта һөнәрчеләр хезмәте 
ашала ижат дөньясын аңларга ГЫрЫШа 
Язучынын күзәтүләре, вак кына де
тальләрне лә күрә белүе иЖй1 ДӨНЬЯСЫ
НЫҢ тулы картинасын тудырган хезмәт 
барлыкка китерә 

Әдипләребез оэа* еллар дәвамында 
туплаган тәҗрибәнең, иҗат серләренең 
юкка чыкмыйча, мирас булып укучыга 
кайтуы һәм татар әләбиятьитын үсеш 
үзгәрешенә унай йогынты ясавы - гаять 
матур, файдалы күренеш Ул мирасны 
барлау һәм укуч!>1 кулына тапшыру һаман 
киләчәк бурычы булып кала Ә «Кочасы 
иле дөньяны...» китабына килгәндә, бу 
хезмәтнең дөнья күрүенә өлеш керт 
көннәре өчен Саба муниципаль районы 
башлыгы Рәис Нургали улы Миннеха-
новка. Тәлгать Самат улы НөжмиСвка 
Татарстан китап нәшрияты коллекти
вына рәхмәт белдерәсе килә 

Гүзәл НАСЫЙБУЛЛОВА. 
фи ю и/ ни фәннәре кандидаты 



Ф и р д ә в е с 
Г а р и п о в а 

АВЫЛЛАРЫБЫЗ ТАРИХЫ 

К у к м а р а 

Кукмара шәһәр гибындагы поселогы "Кукмара муниципаль районы- нуншшлаль 
берәмлегенең административ үзәге итеп билгеләнә һәм ана шәһәр җирлеге статусы 
бирелә. 

Район 1930 с т ы л 10 август аенда оештырылган Территориясе — 1442.1 ки 
км. Халыкның саны — 52,К Административ берәмлекләр саны авыл совт юры 
— 29. шәһәр гибын лгы поселоклар — I; авыл торак пунктлары — 123, шуларнын 
берсендә кеше яшәми (2.: 6.176). 

Кукмара атамасы гарихи чыганакллрла белешмәләрдә шактый очрый 
Казан өя к ГерКӨҮ кенәгәсендә (писцовая книга) (1602-1603) Кукмара вяз > Юге 

буларак беркетелеп калган 11 б 169). 
1923 елдан Кукмара шәһәр гнбындагы бистә (поселок горолоскшо гнла) статусы 

ала һәм Кукмара районының үзә1е исәпләнә. Район Киров өлкәсе бе ми чикһ» 
урнашкан Кукмара бистәсе - Казан Екатеринбург шыер кишнддгы станши 

Кукмара .и а мае ы нәрсә аңлата'' А|аманын мә1ънәсе мари чал ки телен н..н килеп 
ЧЫККаН .iiii.ui фикер бар Б) районла мари 18р 00 ЯШИ Мари гелвНДӘ КОК «ИКО* 
СаНЫ, •' иаре, мари мари чалкынын үт атамасы Кукмарв ПИМвК, -ике мари-
питан мә1 ьнв аңлата Б> фикер белән килешү кыен 

Икенче фикернең иггалеген борьи фарсы (иран) it юн юге кук «raj ив) ҺИ. к с 
бе Mil бәй i.ш андаталар 

Адлер Тимсрталин чыгарып .Мил сүэлеге»ндө (Квэан Мәгариф 3007) мвр 
•искергән сүздипныпггылганһәмул курган Гаш ивр ваш курШ1»днп аңлатылган 
Гопонимнардя искерми һәм искермәгән сүзләрдә »с\ i ахырында а кәрефе гешал кал) 
очраклары бар Халкыбызның Гомер Бөшнров Әмирхан Еники Фатыйх Хвсни Мирсәй 
Омир, Мвхвмммвч Мөһпиев кебек классик әдипләр кжвтында кар [ерымны очрый 
Кукмарв гирөсендөге гашлардан гыйбарөп щ lap гаш курганнар кабак басып торалар 

«Татар голенен аңлатмалы сүзлеге»нда кукс\ к •сыйфат* дип ныгытылган һәм 
кеше гурын ia «кукрайган, масайган күкрәген киергән* иш бире паи (Казан Гатар 
ки! нөшр . 1979, 2 i . б IS3) Гопонимияге шквал ie гермлннарны аналм иш ш 
вак а кайбер сүз герминнарнын географик атамаларга нисбәтле мәгънәләре 
бире мәген б) «аны ачыклана Чөнки «Татар те 1виен внлатма >ы сүзлеге»» 
һәм бастырып чыгарган вакып гш топонимика фәнен юга герминнарәм »шяанмагаи 
һәм өйрәнелмәгән була 1>\ урында минем кук сүэенен географик и 

KV , и,,,., |у Ы Н әйтеп iyp горур ми ьнесен вн юта» цш өстен куясым ки 
кукраю, масаю jew** киер) гур тураерга гс*рур булырга тытАШгуныаңжата Кукмара 
гире юнен юге га) юр ю гур һәм горур 6j 1ыл басып юра tap 

•Татар геленен [иалектологик сүзлеге»ндв (Казан Гатар о п нәшр 2009 б 
468 Ю2) wapi мар* герминнарынын сергач кузнецки кввлын, малахае гаркан 

с* 

(К әп 
эн 

http://iiii.ui


• ИРДӨВ1 I 

сөйләшләрендә кулланылуын санап (6 46S). мәгънәсен ач) өчен беэнен нхымбарны 
каш\. I сүэенв юнәлдерәләр Каш - норлат, мамадыш, лаеш мин «лә бөре, пермь 
себер гатвр шры сөйләшләрендә дә «кашлак* «калкулык» мәгънәләрендә йөри Биек 
жир тауга мөнәсәбәтне күрсәтә Каш термины белән су чыганаклары, географик 
берәм it-к атамалары ясалалар. Мәсәлән. Зедпак кашы — Кама Тамагы районы Кече 
Бортас авылы янындагы биек урын. ягъни тау Каш уртны— Буя районы Бнкмураэ 
авылы янында Каш кизләве — Тәтеш районы Келәш авылы янындагы Ке ЮШ суы 
бассейнында, Каш басуы — Кама Тамагы районы Кече Салтык авы ш внында 

«Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ндә каш герминына мие.и китерелгән «Нртвнге 
кояш авыт янындагы каш артыннан яна уына күтәрелеп чыккан Кип raj МӨГЪНВСен 
аңлата» Диалекталь сүз лип бирелгән каш. ик терминының мәгънәсе «калк) ВДСӨ) П 
лип ныгытылган Мисал китерелгән. шЗур-зур щ щ> башында, Текә ярлар кашыңда 
Тора төзелеп ояутяу*. (Муса Жалил) Кашлак термины да бу мисалда яр кырыендагы 
текә тау мәгънәсен бирә кебек (6.77) « Аңлатмалы сүэлек»тә кашлак гермшшнын 
сыйфат мәгънәсе болаи ныгытылган: «Калкын чыгып торган, калку» (рельеф [урын ut 
№ )йб&1 та соң алмагачка Жирнен бера i каш агы* (С Хәким) (3 б 78). 

Map ЮКСНК берәмлеге белән дә географик атамалар шакп.ш 
Археологлар мәгълүматларына караганда, Биләр шәһәрлеге Эчке һәм Тышкы 

шәһәрлектән тора Эчке шәһәрлек үзәгендә Тимерчеләр пары (Кузнечный мар) тип 
аталган зур калкулык бар Ул тимерчеләр яшәгән урын булган. Аныи мәй (аны чама 
белән 0.5 гектарга нкын Анда тимер шлак калдыклары һәм кабартмага охша! Ш 
түгәрәк тимерләр табыла Бу саф һәм чиста тимер Аннан төзелеш кирәк-яраклары 
һәм сугыш кораллары ясаганнар. 

Карамалы чарлары — Ч\прә ie районы Иске Чокалы а ныл ы яныклап,! калкулык 
атамасы, Кшукя чары — Норлат районы Би күле авылы янындагы калкулык 
атамасы Информант — Ә Салыиков Map юлы — Чистай районы Яуширмә авылы 
янындагы юл атамасы И н ф о р м а т - Г.Садыйков Map калкулыгы — Чистай 

районы Яуширмв авылы янындагы калкулык атамасы Информант — Г.Нурет ов 
Map tap - Чүпрәле районы Иске Чокалы авылы янындагы тау-калкулык атама шры 
\iapnap асты ( п а с районы ӘжМӨр аВЫЛЫ ЯНЫНДаГЫ урын атамасы Шул ук 

авылда Марлар асты куле Марлар асты чишмәсе бар Марлар гачы — Мамадыш 
районы Кук Чишмә акылы янындагы тау атамасы Марлы жире — Буа районы 
Черки КИЛ гуразавылы янындагы басу атамасы Марлы куак — Аксубай районы Яна 
ИПр.ш авы Ш янындагы урын атамасы Информант — И Гыильметлинов Марлы 
шуам һ) № Аксубай районы Яна Ипраи авылы янындагы күл. 

Югарыла әйтелгән фикерләргә нигезләнеп. Кукмара атамасын Зур таулар иле яисә 
Горур га\лар иледип аңлатырга мөмкин б) тасмы икән тигән нәгижәгә киләбе > Moii.Li.rii 
система ягыш иле сүзе белән ясалган атамалар байтак. Аяз иле. Кодаш иле. Борнаш 
иле Ояан иле Чүрчиле, Чура иле Һб Кукмара районынын үзендә дә Вахит авылы -элек 
Һ\ иле лип йөртелгән Мондый атаматар зур бер система тәшкил итәләр typ таулар иле 
яисә Горур ш\ iap иле атамасы ла шушы ivp системага керә Кукмара атамасын болаЙ 
внлатубу гоионимнын географик яктан таулар белән әйләндереп алынуына тәңгәл киле 
Бу күренеш ономастика фәненә нисбәтле чыганакларда «географическая привязка* 
атамаларда географик үзенчәлекләрнең чагылышы дип атала. 

Күптән түгел без. берторкем галимнәр. Кукмара районынын Зур Сөрдек авылына 
кайттык Бу аиылнын гимназиясендә «Урта һәм югары белем бирү системасында 
туган телләрне укыту теориясе һәм практикасы хәзерге торышы, проблемалар һәм 
бурычлар* лип аталган төбәкара фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Чыгышлар 
бик кызыклы булды. Гимназия укытучылары бик матур частер-класслар үткәр имәр 
Конференцияне Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы Клан 
(Идел буе) фелераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар 
институты, татар теле һәм укыту методикасы кафелрасы. Кукмара муниципаль 
районы башкарма комитеты мәгариф идарәсе. Зур Сәрдек авылы гимназиясе 
оештырды Конференциядә катнашучылар минем Кукмара атамасының Зур таулар 
иле яисә Горур таулар иле дип аңлатуымны кабул иттеләр. 

Чынлап та. Кукмара бистәсе төрле яктан зур таулар белән чорнап алынган 
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АВЫЛЛАРЫ ҺМ'1 ГАРИХЫ 

Тауларда төрле агачлар усә. Кукмараны икегә бүлеп Нурминкә елгасы ага 
Элек таулардан коч һәм бакыр алганнар, шуна ул казылып беткән булган 

Тауларла әлегә кадәр сакланып калган бакыр б а п а р ы бар Аларны тикшерү өчен 
спелеологлар да килеп иори икән Тау һәм тау тирәләрен яшелләндерү өчен бөтен 
Кукмара халкы зур коч куйган Бу игелекле эшнен нәтижәсе күз алдында Кукмара 
урамнары, тау битләре, бөтен урыннар агачлар белән капланган, алар Кукмара һәм 
анын тирә-юненә нур һәм ямь өстәп торалар, һаваны чистарталар Беренче мәктәп 
янында ла бакча булдыруга халык зур хезмәт куя Мәктәп яны гөлбакчага тиң. 

1640 елларда Кукмара җирлегендә бай бакыр ятмалары табыла Алар кечкенә 
авылным ти 1 үсешенә нигез була 

Кукмара — кустарчыдык тармакларынын борынгы үзәге, анда бигрәк тә агач һәм 
ион лпкәртү алга киткән булган. Биегәлә жинел сәнәгать (киез итек басу, мех һәм 
тегү фабрикалары), азык-төлек сәнәгате (сөт-чаи комбинаты), метал савыт-саба ясау 
һәм кирпеч заводлары, элеватор һәм типография эшли Сонгы елларда «Олимп» боз 
сарае. «Зилант» спорт комплексы, яшүсмерләр өчен «Ялкын- спорт комплексы. 4 
мәктәп, 3 мәчет, мәдрәсә, музей, ипи заводы, шифаханә, берничә шәхси эшчәкәрнен 
пекарнялары, кибетләр төзелгән. Бистәнен үзәгендә базар эшли. 

Район җирләрендә бодай, арыш. борчак, бәрәңге, солы һәм арпа чәчелә 
Терлекчелектә мөгезле эре терлек үрчетелә 
1901 <::ил Кукмарада хастаханә төзелә. 1954 елда мәдәният сарае сазына, 1930 

елдан бирле «Хезмәт даны» газетасы чыгып кил.) Ш\ ми ук Кукмарада музыка 
мәктәбе, ресторан, кинотеатр гөзелө Китапханә эшләп тора. 

Халык гелендә «Могҗизалар кыры» лип йөртелгән урында яна nop п а р гөэелә 
Күл яңа микрорайоннар барлыкка килгән Бу йортлар чыннан да могҗизалы төстә 
in ! калкып чыгалар Кукмара хәзер елдан-ел матурая һәм зурая. 

һич.) халкы үзәкләштерелгән газ яга, юлларга асфалы гүшөлгөн 
Революциягә кадәр кукмарада алты гына урам булса хәзер урамнар 120 дан артык. 

Монда * Разин, А Пушкин, Л Толстой С Сәйдөшев. Н Идрисов. М.Жәлил. Г.Тукай, 
М Гафури, I I афият) шин, Н Баян, К Гинчурин И Кельмаков урамнары бар. 

Кукмара районыннан күп кенә аштөкчелөр, галимнәр, шагыйрьләр һ.б 
зыялылар чыккан Ф.Галимуллин — өдәбия] галиме, гөнкыйтьче Казан 
университетында гатар әдәбияты кафедрасы мөдире вазифаларын панцире > " 
районный Арпаяз авылында гуып үскән Ч Харисова - педали ия фәннәре докторы. 
Профессор, КФУнын татар теле һәм аны укыту кафедрасында эшли Ул Зур Сәрдск 
авылында гуган Анын ире, Башкортстанда гуыл үскән Ф.Харисов - педагогия 
фәннәре докторы, профессор, шул ук университетта гатар геле һем аны >KIJI> 
кафедрасы мөдире I Mopai шагыйрь, «Мәдәни комга* гоеткьшыи баш 

мөхәррир урынбасары. Зур СөрДӘК авылында гугаи Р МөхөммвТШНН - iii.uunpi. 
«Идел- журналының бүлек мөдире la iap Гоыысы авылында туган Р Рахман 

шагыйрә, прозаик, КФУ цоценты, Мвмәшир авылында гугал 
Кукмара капкынын гормышы җитеш, дөнья көтүләре ышанычлы Анда ни 

i MI \ш,IN һәм булган халык яши. 
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БЕЗ УЗГАН ЮЛЛАР 
Мин гомерем буе республика матбугатында эшләдем 90 яшемне тутырганда 

күргән -белгәннәрне, баштан кичергәннәрне искә төшереп, үзем белән таныштырыйм 
әле. 

1941 елнын июнь ае ахырынларак Чистай медицина рабфагын тәмамлап гутап 
үскән авылым Мөслимгә кайттым Ватан сугышы башланган вакыт, аныи беренче 
көннәре иле 

Район газетасы редакциясенең барлык хезмәткәрләре лә мобилизаиияләнгән. 
мохәррир берүзе калган Бер көнне күршебез Габдулла абый Шәймөхәммәтов (ул 
райкомда эшли иде. сугышка сонрак китте) урамда мине гуктатып, редакциягә эшкә 
чакырды Мин Медицина институтын.! укырга барырга җыенам лип \ и фикеремне 
анлаткач. «Сугыш беткәч укырсың, Гитлерны тиз дөмектерәбез аны». 
үгетләвен ләвам итте Ә икенче көнне мөхәррир Һади абый Калыйров белән өйгә 
килеп керделәр Сүз эш турында барды Гәпләшә торгач, аңлаштык, килештек 
Мөхәррир минем өчен тыныч иде. чөнки аяк сәламәт булмау аркасында (алтынчы 
сыйныфта укыган чагынла бер фаҗигадән сон шулай калды* мәктәп залында узган 
ЮК шштан сон балалар лэррэ1, м ii.ui.in авыр имән ккәмия белән минем өскә. 
нәкъ аякларга аудылар) мин хәрби хезмәттән азат идем Әдәби хезмәткәр вазифасы 
өстенә мина бер үк вакытта үзеннән үп- күп эш йөкләнде, хәтта хисапчы хезмәте 
I.. Мостим районының -Күмәк хуҗалык- газетасында эшләвем шулай башланды 

Үзем лә абайламастан нык җигелдем Мөхәррир райком вәкиле сыйфатында еш 
кына системалы рәвештә диярлек, атны җигә дә (редакциянең үз аты бар иде) 
колхохтарга чыгып китә Берүзем калам Телефонга ябышам авылларга колхоз 
и шрөләренә, оешма һәм предприятиеләргә шалтыратам, сораштырып хәбәрләр 
җыя башлыйм, хат белән килгәннәре тә булн мөхәррир уэе пә барган җиреннән 
буш кул бетән кайтмый Шулай иттереп газетаның чираттагы саны барлыкка 
MI ю ЭШ шул агым белән дәвам итә Жинел түгел иде Типографиягә бәйләнгән 
мәшәкатьләр дә аз булмый 

Хәреф җыючылар яна. өйрәнчегрәк, газетаны җыйнау озакка сузыла, еш 
кына юн уртасына хәтле, аннары -американка» машинасында басу башлана, кул 
бе I'M чиләндереп эшлиләр Таннар ата Иртәнгә өлгерергә кирәк Газетаны халык 
көтә Сугыш башлангач, радионы өзделәр, газета бердәнбер хәбәр чыганагы иде 
Смыпшын барышы, фронттагы хәлләр турындагы хәбәрләрне Казан тапшыруында 
ралноалгычтан ала илек. 

У i чорла газетаның төп темасы пэркайдагыча әлбәттә, авыл эшчәннәренен 
чеммәтен яктырту иде «Ашлык —фронтка'», «һәр бөртек — дошманга атылган пуля» 
кебек өндәмәләр яки фронтка хатлар фронтовикларның хатлары кебек язмалар. 
сугыш кырыннан хәбәрләр газета битләреннән төшеп тормалы Сугыш башлангач 
бөтен эш туктап калыр кебек иле Әмма авыл сынатмады Карш-яше. бала-чагага 
кадәр бигрәк тә хатын-кызлар, жинүне якынайту хакына фидакарьлек үрнәкләре 
к>рсәтеп. эшкә тотынды Монын мисалларын "Күмәк хужалык»нын шул чордагы 
саннарында күп күрергә мөмкин 

Сер түгел, сугыш чорында авылнын мөшкел хәлдә калган чаклары да булды Яз 
/ки I кәндә атлар, сыерлар еш кына күтәрмә хәлендә калалар иле. ашатырга юк яки 
җитми Идарә вазифасында утыручылар мәҗбүридән чәжбүри өй саен Йөреп яна 
уңышка кадәр әжәткә ашлык җыялар, терлекләргә ашату өчен. әлбәттә, ризалык 
белән абзар, лапас, хәтта өй түбәләрен япкан саламны алып китәләр иде. Көз 
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коме ашлыкны кырып-себереп диярлек дәүләт 
амбарларына илтәләр, ә язын чәчәргә бөртек 
җитмәгәндә чаналарда һәм уфалла арбаларында 
шул ук амбарлардан ташыйлар иде. Булды 
мондый хәлләр, барысын ла хатын-кыз башкарды 
Үзем шаһит 

Сентябрь аенда мөхәррир дә сугышка китеп 
барды Ул вазифаны бераз вакыт, лаеклы кешесе 
табылганчы (ул коммунист булырга тиеш ә чин 
әле комсомол яшендә ягъни ярамыйм] мин 
башкардым Мөхәррир дә булды, ә эш барыбер 
элеккечә дәвам итә. ул күбесенчә партия райкомы 
фәрманы белән авылларда, колхозларда йөри 
Газета эше гадәттәгечә ч и н е м өстә Газета 
чыгарырга мин ә н ә шулай ө й р ә н д е м Чын 
күңелемнән яратып эшләдем Шул вакытта 
язганнардан бер-ике очракны искә төшерик 
әле 

1942 елныи жәе Кызу урак өсте Эшнен 
барышы белен ганышу өчен •Электр» колхозына 
(Вәрәшбаш ВВЫЛЫ) килдем Колхоз хисапчысы woqw 
Тимерхан Борһанов белән кырга чыктык. Күз 
күреме җитмәслек басу урак уручы хатыннар белән тулы Кояш кыздырып юрган 
исе Һавада башларын ла күтәрми эшлиләр җанкайларым Икенче көнне телефон 

аша белештем, Сара Ханова дигән ханым 80 сутый (бер гектарга якын) урган. 
бу — дурз биш конлек норма дигән сүз! Моны бүгенге кеше алдый алмын әлбәттә 
ЧвНКЯ кул урВГЫ бе 1ӘИ уру. урылганны көлтәгә бәйләп бару чабагач беаән ашлык 
суктыру күптән бетте инде 

Шул ук 42 иче ел т а н кышы Жәен-көзен эшне тәмамлап өлгерә алма! аңлыктан 
кайбер хуҗалыкларда көлтәгә бәйләнгән иген кырда, кар астында калды Фрунзе 
исемендәге колхозла да (Салавыз Мухан авылы) шулай булды Бер көнне 
колхоз рәисе (сугышта яраланып, кулы гарипләнеп кайткан Габдулла) идарә 
хезмәткәрләрен, укытучыларны, өлкәнрәк яшьтәге укуЧЫ ВЮНЫ гуплап кар аешндл 
калган көлтәләрне җыймам чүмәләгә ою очен гөнге смена оештырды Рәис чанасына 
утырып кырга мин лә бардым Ту па afi кар күмгән кырны бик яхшы яктырта иле 
Көлтәләр күмелгән урыннар капкыбрав юра сәнәк, такта көрәк белән шул урынны 
истаралар да бозланган көлтәләрне чанага өяләр оер ур га п m чүмәләгә 

утырталар Йогерешә-йөгерешә эшлиләр Карап торуы бер тамаша кебек әмма 
кешеләрнен сокланыч фидакарьлеге иде бу. 

һич уйламаганда КӨТМӘГӘНДӘ кереп чумган бу мием мина чын мәктәп булды, 
к.ш.и иш пир ii.i омет уятты, матбугат минем гомерлек һөнәречә әй им Н 

|')41 е i i.i КӨЗГӘ габарак -Кызыл Татарстан- газетасынын Әлмәт юнасын |агы \, i 
хәбәрчесе б\ нам им.ш башл. м Аннал ниан беренче НӘКалӨМНеәле ь» КӘТерЛИМ 
Кмшкы чор о\ ка л.\ һәркаи и ак cyrj ҖИЛГӘРҮ, ВӘ] ИЛЖӘОЭВТ] бара и ie Keep, 
o.ipa СИЮ бИК үК [ӨТЛК ГуГвЛ Күп КСИӘ \pi.m i.icsiu.iiaii ашлык ЫН ii.ip i юнып ы аКИ 
берәр амбар щ в л а с г а я т а и и Чөнки авыл я я т а р г а кеше аоггми Мин аны i tap ы 
йөреп гикшереп өйрәнеп к е л т анлатып бик тырышып мәкаяв яздым Ьв 
арада i а ICT ала басыл ым чык I ы Мака 1Ә 1ӘГ0 фам lap МИСЛ i lap МИ MVI.I б) KM 
II птөлеге нык үзгәртелгән явы шандырылган исемен в«< 1б>лаокннхлар* и ш 

Куйганнар Мим .uiii.ip.iii КурКЫП район ВЭЛӨКЧӘ Ире a i II.IHла ГВВПЛе кеше кебегрәк 
оч ii.il nop им Ш\ I гнрадарөк районга партия о IK.< КОМИКЧЫНЫҢ \ i вакыттагы 
икенче ickpciapc inniKO Иб.'гоилч Муратов килде Лимык СУКТЫРУ ҺӘМ Щ кик.. 
гапшырунын торышы б) 1штөгекимчә ICK.I.<P гурии ш кии.чпм.1 ^1к..|1 к- кухадык 
һәм кайбер район китекче ярен аякха бас гырыл капа е\, инюбе юн сүгеп кисәтте 
Кип МӘ 1ВЫрХИ< 1вр П i (ЫрСЯ i.i паныч laiiun к\и ним ИМВК ВИХХ -ччанмын-
\л м и н а 1 и м ц бер I абак о па ю па КерГвМ И) чирканчык a i\ б) i QU 
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1944 елны партия өлкә комитеты мине Лаеш районына жибөрде, берьюлы икс 
газета мөхәррире итеп Русчасы 1930 елдан бирле чыга икән. ә шул УК «Бо п.шсвнк 
юлы* исемендә татарчасын оештырып чыгара башларга кирәк Mima әлбәттә 
бик жине 1 6j шалы. Лаеш нигездә рус районы, татар газетасын чыгар) өчен w n i 
хәреф җыючы да табып булмады Рус газетасында секретарь әдәби хезмәткәр бар 
иде. татарчасында — юк. районда кулай кеше. теләүче табылмады Хәреф җыярга 
рус газетасынла (типографиядә) эшләүче, арада тәҗрибатерәк Марина Мору ква 
алынды Җитез, яхшы хәтерле, оста эшче булып чыкты ул. Мине коткарды мим 
язып бирәм, ул җыя. төзәтәсен төзәтә һәм барысын да тиз башкара иде Гомумән, 
коллектив та тырыш иле Жик\ көнен дә Лаешта каршыладым Ул вакыттагы 
шаттыкны. күңелдәге хисне анлатып бетерүе кыен 

Менә шундый хәлдә ике елга якын эшләдем Аннан мине өлкә комитеты КПСС 
Үзәк комитеты каршындагы партия мәктәбенә укырга җибәрде Журналистика 
бүлегендә укыдым Аны тәмамлап кайткач, бик нык таләп итен. районнарның 
берсенә райком секретаре булып барырга кыстадылар. Мин кат-кат. «мвтбуп 
эшләргә телим» дип. үз сүземне тәкрарладым Бик нык ачуландылар fi.ix.it 
шунын белән бетте «Кызыл Татарстан»нын Минзәлә зонасындагы үз хәбәрчесе 
вазифасында Минзәләгә җибәрделәр 

1949 елнын сентябрь аенда сугыш башлангач туктатылган комсомол-яшьләр 
газетасын «ЯшьСталинчы» исеме белән янадан чыгара башлау гурында карар игълан 
ителде Бу — республика очен күренекле вакыйга иде Мине шунда чакыр |Ы lap 
Хезмәт юлымнын башынларак комсомолнын Мөслим район комитеты секретаре 
булып та эшләгән идем. шуны да искә алыптыр инде. Казанга чакырдылар Внрслә 
мин башта авыл яшьләре бүлеген җитәкләдем, аннары пропаганда бүлеген дә 
тапшырдылар Б) вакытта редакциядә күп кенә фронтовик ЯЗучы-шагыйрЬЛӨр 
эшләде Гали Хужи (мөхәррир). Гамир Насыири. Сәхаб Ураискии Шәрәф 
Мөдәррис Штатта булмаса да Мәхмүт Хөсәен газета эшендә актив катнаша иде 
Салих СәЙДӘПКВ ре ВКЦИЯДӨ, Гали Хуҗи янында еш була иде Алар дус 1Ы1 ЫНЫН 
истәлеге булып-Халисә» дигән җыр калды Бу көИ бүгенге көндә лә җырлама Газет i 
битләрендә комсомол-яшьләр тормьпиыннан тыш культура-әдәбият. җир йә ИНДӨ 
сугыш булдырмау, гынычлыкны яклау темаларына зур урын бирелә иде. 

Тагын районга киттем Бу юлы Баулыга Нефть чыга торган төбәктә имми 
карыйсы килде Мине «Байрак» газетасының мөхәррире итеп билгеләде 1Өр РаЙОН 
газеталарының дүрт битле булып чыга башлаган чагы иде Иҗат өчен мәйдан typ 
Редакция коллективы район тормышын һәрьяклап киң яктыртырга тырышты 
-Байрак- кистасы республикада яхшылар сафына басты Мина райкоммын 
беренче секретареның газетага мөнәсәбәте ошамады Аиыпча райком вөки ie 
сыйфатында колхозларда булу кирәгрәк эш. Дөрес, бу — шул заманның чире иде 
Мин районнан китү әмәлен эзли башладым. Жае чыкты, мәсьәлә гавыш гь 
гына хәл ителде. 

Казанга кайткач анадан «Яшь Сталинчы»га урнаштым Бу юлы җаваплы секретарь 
булып, һәм бер елга якын мөхәррир вазифасын башкардым Соңгысы «вакыт п.ги • 
исеме белән Комсомол Үзәк комитетында мине олы кешегә санаганнар, яшьрәк 
кадр табарга кушканнар Илдә шундый шаукым да булып алды: җитәкчелектәге 
кадрларны тоташ яшьләргә алыштыру башланды Шулай булса да мин хәйран о так 
вакыт алча михәррир булып утырдым. 

1952 елны көзгә табарак Үзәк комитет карары белән Татарстан крайга 
әйләндерелде һәм өч өлкә игълан ителде. Берсе — Чистай төбәгендә һәркайСЫНЫН 
үзенең газетасы булырга тиеш Мин ул елны экстерн тәртибендә педагогия 
институтының тарих факультетын тәмамлаган һәм алга таба уку нияте белән 
аспирантурага керү имтиханын тапшырган идем Уйларым чәлпәрәмә килде Партия 
өлкә комитетына чакырып алдылар да Чистайда оештырылачак «Сталин байрагы» 
газетасына мөхәррир булып барырга тәкъдим иттеләр Мин ризалык бирмәдем. 
каршы торытт карадым Өлкә комитетының икенче секретаре Салих Гыйлемхан улы 
Батыев берничә бүлек мөдирен тиз генә кабинетына чакырып аллы да мәсьа [Өне 
анлатып * Безнен тәкъдимгә каршы килә. тыңламый йә нишләтәбез ш ш партиядән 
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Редакция коллегиясе С \ тач уңга Шәех Зәбиров. Гарәф ШәрәфетОинов. AIM аз дхмәтов 
ЬЛөдәртн Мостафин (бүлеп мөдирләре), Звйни Төхфәтуяяин I'җаваплы секретарь/ 

Шәмси Хамматов «редактор). Рафак Тимергалш /редактор урынбасары) 
Флорид Әгъэәмов /редактор урынбасары культура бүлеге мөдире) Зариф Габитов 

ЗанитХөснетдине* Заһидулла Шәфигуяяин (бүлек ыедирнөре) 1968 ел 

чыгарырга тәкъдим итәм*, —дип белдерде Минем әле мондый уеннарны аңларлык 
ыжрибәм юк иде, куркып, каушап калдым, партиядән чыгарылу да хурлык бит, 
риза булдым 

Чистайга хатыным Мәдинә Мөхәммәдьярова белән бергә киттек Ул бу вакытта 
«Кызыл Татарстан»да корректор иде, ә Чистайда тәржемәче булып эшләде 
Күренекле я |учыбы i Нурихан Фәттахның университет тәмамлаган чагы иде бугай, 
j i : i гәрҗемәче сыйфатында Чистайга килде. «Сталин байрагы» нигездә рус 
газетасыннан алынган язмалардан горырга шеш иле Шулай ыиланде па 

Эшләү очен уңайлы шартлар булмаган төбәктә һич кирәкмәЕәны гурдан кубып 
ӨЛКӘ оештыру, шәһәр газетасы типографиясе мом ки илекләре беЛӨН аш,на биш 
гапкыр дүрт битле газета чыгару шул хәтле уйланылмаган. акылсыз чара иле Моны 
һәркем аклады, каршы чыгучы гына булмады. Бер елга якын интектек, тешне 
кысып түздек инде 

1953 елнын мартында ил башы Сталин үлде. күп тә узмады, өлкәне бекр иләр, 
газета чыгару гуктатылды Чистайга сәфәрне гөмамлап, Камша.нп.шси кайттык 
MOX.IMмәдьярова элекке эшенә тотынды Минем кайту Казанда партия гарихы 
инсгшуты — Мәскәүдәге марксизм-ленинизм инсттпутынынфилиалы оештырылган 
и.11 Li 11 л Iуры килде. Анда В.И.Ленин әсәрләренең тулы җые тасын гатар ге генде 
чыгару очен гөзелгән бүлек тә бар иде. Өлкә комитеты бюросында рас ип. мине 
iiiMi ia билгеләде юр өлкән фәнни хезмәткәр кимәлендә Бу — республика очен 
l.i җаваплы һәм макта) ш ни иле Эшкә бер горурлык хисе белән кил.* горгаи 
и [ем Коллектив матбу пи гарма] ында] ы гаҗрибә к кеше iep |ән гупланган иле 
Без (әлбә! гө, мин дә) Ленин әсәрләрен гәржемә итү гәрлеманс ре ыкпияләү, үзара 
рецен (ия ie\ бе юн шегы 1ьләндек Ми кызганыч I960 елда ннститутны «шылар 
liaiii I.IIII.IH > е ахырына кадәр дәвам итү насыйп б\ IM.I n.i 

ИНСТИТУТНЫН in ре к юры ШӘМСИ Хамматовны -К.Ы 1Ы.1 Iaia|4 [ан-нын чохәррире 
пк и ой не |әде iep мин дә гоыерсы ю өченче гапкыр, б> ю ш бик такка шунда ю i 
ГСТТЫМ Башта берничә е i наршн юрмышы проп.папла һәм л| имним f>\ к-кләрен .ы 
Ш1 I.I (ем, аннары iшаш eiep\ie e i .1111.1.1 хуҗаЛЫГЫ бү ieien ҖИТӘКЛӘ KM 

\ia.i 1 Һәм авы i хуҗалыгы \ i чорда матбугатның, щ \ исаптен *Ватаным»ныи да 
иш гемасы булды тиргә мөмкин Респуолиханын партия оешмасы һем көкүывте 
аны i хужлльныи үсгер\ очен iyp пырышлык бе ып ш шлвр һем күп гер ю чаралар 
күрәләр иде Горурланып әйтә алам. иатбупп хезмәткәрләре б) кврөшнсн алгы 

СЫ 1ЫГЫНДВ бү 1ДЫ lap 
•Ватаным Гатарстан» газетасында авыл һем авыл хуҗалыгы мәсьәләләренә 

lMpiiaki.ii кип УрЫН бирелде Намлы намлы оел.т ЯрТЫ кием. кай 

ч , , м i pj и,u I.I белән (мәсәлән, урып-җыю, уныш бәйрәмнәре чорында, авыл 
(шчөннәренен кинешмө с iei пры кебек чараларда, югары нетиҗалөргв ирешкән 
районнар һәм хуҗалыклар гурында) шушы м « u i.ina иде Мин 
мә [ир ч.н ын ia б\ юкте Степан Дементьев Мөнир MS о i uut шнми i 

file:///ia.i
http://lMpiiaki.ii


медәрри! •• 

соңрак университетны тәмамлагач. Габделбәр Ризванов та килен кушылды. 
Районнардагы үз хәбәрчеләребез дә актив катнашты Кар янамы иегырмы 
салкынмы эссеме — без һәрвакыт юлда буядык умарта кор] i ipu нектар эзләп 
очкан кебек, төрлебез төрле якка чаптык Мин уэеы распуб [ИК i раЙОННврЫНДа 
гел булып тордым, күп яздым. «Совет әдәбияты» («Казан утлары»). «Азат катын* 
(«Сөембикә») һәм «Татарстан коммунисты» журналларында аерым проблемалар 
хакында публицистик язмалар, фидакарь шәхесләр, ярыш алдынгылары турыңда 
очеркларым даими басылды Китап нәшриятында очерклардан, нәсерләрдән 
тупланган өч жыентык нәшер ителде. 

Мин бу язмамда күбрәк авылга, авыл хуҗалыгына кагылышлы вакыйгаларга 
тукталдым Ә газетабыз кин диапазонлы, күпкырлы әдәби-сәяси мәйдан иле 

Хатыным Мәдинә Мөхәммәдьярова да гомере буе диярлек матбугатта 
эшләгән шәхес Ватан сугышы башлангач, университетта укуын калдырып 
«Тапюдиграфкка корректор булып урнаша. Аннары Камил Якуб исемендәге 
комбинатта шулай ук корректор хезмәтендә эшли. Без «Кызыл Татарстан»нан 
башлап «Совет Татарстаны»нда. «Социалистик Татарстлн-.тл һәм -В.плным" I.I 
бик күп еллар бергә эшләдек Редакциядә дә. өндә дә сүзебез гел газета турында 
булыр иле Шулай яшәдек Мәдинә хезмәтенең сонгы унсигез елында жаваплы 
секретарь урынбасары булды Ул чорда бу бик тә четерекле, тынгысыз эш иде 
Газетаның чираттагы һәр санын планлаштырудан башлан басылып беткәнче 
редакция белән типография арасында чабып йорергә. эш барышында туа торган 
низагларны тиз генә хәл итәргә кирәк Мәдинә боларны сүз әйтмәслек итеп. 
төгәл башкарды. 

Вафатыниан сон Мохәчмә.п.нрованын татин хәрефләре белән язылган истәлек 
дәфтәрен итътибар белән укып чыктым 1941 елда сугыш башлангач, халыкны Идел 
елгасы буендагы төбәктә окоп казуга туплыйлар Көзге салкын урнашкан. Идел суы 
катам-катач дип торган бер матдә кешеләрне «Яков Воробьев» исемле пароходның 
трюмына шыплап тутырып. Тәтеш төбәгенә озаталар. Пароход Тәтешне узып. 
Даниловка дигән урында туктый Мәдинә дә шунда була. аны һәм тагын Ка НННЬГН 
12нче урта мәктәбендә бергә укып. корректор булып бергә эшли башлаган Әлфинур, 
Мәрьям һәм Асияне Богдашкино дигән чуаш авылында кечкенә генә бер өйгә 
урнаштыралар Алар алты кеше булалар, салам жәеп. идәндә йоклыйлар Барысы 
ла жиле чакрым ераклыктагы имән урманында аркылы пычкы белән агач кисәләр. 
эштән яши торган оиләренә ягу өчен кисе ггөн гуралган утынны күтәрен кайталар 
Биредә бераз аллан рак килгән Афзал Шамов. Фатих Хөсни. Әхмәт Юныс та эшли 
Журналистлардай Хәмзә Кәримов. Габдрахман Калыиров та шунда була Алар бер 
өйдә 7-8 кеше яшиләр Менә Мәдннәнен истәлегеннән шул вакытны чагылдырган 
бер өзек «Без ятучы абыйлар белән дуслаштык Берәр борчуыбы i хәсрәтебез булса, 
аларга бара идек Алар безне тыңлый, киңәшләрен бирәләр, тормышта күргән 
хәлләрен сөйлиләр, безне тынычландырыи юатып җибәрәләр иде» Мәдинә Афзал 
Шамов турында аеручы җылы сүзләр язган «һәрвакыт якты йөз белән каршы ала 
иле.> лие II.HI истәлек дәфтәрендә. 

Язганымча, мина республика районнарында эш белән күп йорергә туры 
килде Ә юл йөргәндә еш кына һич көтмәгән-уйламаган хәлләргә лә юлыгасын 
Бик гади генә. әмма үлем белән куркыткан бер очрак һич хәтердән чыкмый 
1943 елнын декабрь ахыры иде бугай Мин Шогер районыннан Әлмәткә кайтып 
киләм Авылдан авылга диярлек ат белән Әлмәт районы чигенә житәрәк 
тукталдым Колхоз идарәсендә Әлмәт районының якындагы бер авылына 
илтеп куюны сорадым Ат җигеп, чине илтүне 12-13 яшьләрдәге бер малайга 
тапшырды чар Кон кичкә авышкан эңгер менгер вакыт Кинәт кар ипа башлап 
буран кузгалды Ат көч-хәл белән диярлек, әкрен генә бара. Кар бураны күз 
күремен дә томалый башлады Якында гына кебек бер ут яктысы күренде 
Авылга якынайганбыз икән дип фаразладым Малайны кызганып (кире кайтасы 
да бар бит), җәяүләп барып җитәрмен әле дип уйлап, кайтарып җибәрдем 
Авырлык белән булса да ут юнәлешендә атлыйм Бервакыт утны югалттым 
Баруымнан тлкталым Күнелгә «Кар астында калсам, мине кем эзләр дә кем 
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табар» дигән шөбһәле уй к н д о Буран басыла төштеме, янә якты нур пәила 
булды, туп-туры шуна карап атладым да атладым Бер авылга килеп кердем \ты 
балкып торган өйгә уздым. Ул шушы колхозный ( Ж ә ч ә к авылы) рәисе булып 
чыкты Урманнан утынлык бүрәнәләр алып кайту өчен өмә оештырган икән 
Карчыгы өмәчеләр кайтуга бәлеш пешергән Өйдә тәмле бәлеш исе анкый 
Мине якты йөз белән каршы алдылар Бәлеш белән сыйланып, жылы ятакта 
И1елепләр йокладым 

Матбугая белән гөтәлрәк әйткәндә, гаэета-журиаллар белән мин Мөслим урта 
мәктәбенен 5-6-7нче сыйныфларында укыганда ук кызыксына илем Ул минем 
дөньядагы, илдәге хәлләр белән танышырга теләүдән башлангандыр Көнчыгышта — 
японнар белән, көнбатышта Финляндиягә каршы сугышлар булып алды. Испаниядә 
фашистик стройга каршы революция барды, анда халыкны яклап ирекле гаскәр 
сыйфатында Советлар Сокны сугышчылары ла кашашты Дөнья тыныч 11 
Анмиянен хөкүмәт башлыгы Чемберлен сугыш кабызырга тырышып бертуктаусы I 
чыгыш ясап торды Болар барысы да мине кызыксындыра иде һәм мин мәктүптән 
кайтышлый китапханәдә гукталыл яна килгән газеталарны караштыра кирәк 
тапкан хәбәрләрне укып чыга илем Очы шушыннан башланган сәяхәт бөтән 
гомергә сузылды. 

Матбугатта эшләү дәверендә бик күп яхшы кешеләр, башкара горган 
хезмәтләрендә яхшы нәтиҗәләргә ирешкән шәхесләр белән очрашырга туры килде 
Хәзер берәм-берәм искә төшәләр Язмамны тәмам iа\ алДЫННаи берсе турында 
сөйлим әле. Бу — Фин сугышында һәм Ватан сугышында катнашып, җәһәннәм 
утларын кичеп исән кайткан Актаныш районы. «Чишмә» колхозы рәисе Ясәви 
Хосәенов Ул. рәис итен сайлан]ач. кыска гына вакыт эчендә колхозын НЫККүгөрде 
игеннәрдән югары уңыш алуга иреште, герлекчелекне үстерде, төзелешне И 
белән алып барды, ташландык хәлендә калган кечкенә авылларны яңартты Чишмә 
авылы янында гына бик матур урында буа буып. балык үрчетүне оештыр ш Мин 
анда бул [анда Ясәви белән шул күл буенда, анын ишел чирәмгә кү*М ПВН ярын и 
сөйләшеп утырдык Биредә язучы Мөхәммәт Мөһ men шагыйрь Мостафа Ногм 1н 

бел.til сөекле КОМЛОЗИТОрыбыз Сара СаДЫЙХОВа та б) iun КИТКӘННӘР KyHl 
куш килгәндер, даны бшен респуб гикага гаралган ко к о з уңганнарына б 
«Чишмә» жырын иҗат иткәннәр. Мөгаен, алар да t ie дә ши1ъри җанлы лы|> 
яратучан Ясәви белән шушы урында уй-фикерлөрен уртаклашы 
утырганнардыр 

Мин яшәгән гомердә 01 ылмас гык вакыйгалар яхшысы да, гетр 
яманы ла күп булды Дөнья kJiK.ii \ 1гәрде Ельцин бе ин Горбачев һәм 
иярчен-юлдашлары ипләгәнне дә о ф л ы к гүгел Какшамас кебек г 
гуздырып Iара ш.1.nip Башка менәр 1вгөн колхоз совхозлар кебек • ' • 
чыкты Халык күнелендө жырь на к 11 \ы 

Язардай гарих вйтердөй сүзем бихисап Җитеп торыр, язуымны тәм.е 

Медлррис М(Х I \ФИН 

\мтормш: Сугыштан ( рьямкышшншшр* 

1< ия I Ватаным Татар* ••• 
районында партия райком > \рчлда район советы 6а 

комитеты рөиа 6} \ып т 

Редакциядән башта с) ышка китүчеләрнең барысы 

Кадыйрол uaiioi .очты Актаныш районындагы 

каяхозыколлектив хуҗалыкб) 

http://kJiK.ii


Шаян сәхифә 

УЕНЫ-ЧЫНЫ БЕРГӘ 

Робагыйлар1 

сЭачанага аңлы кеше ярамындыр. 
Шуна бәхет безнен нозгә карамыйдыр 
Кипче, шәраб, сине «кабып» аңны җуйыйм 
«Заманага яраклы»ҷ саналыйм бер. 

Каберлек б) — хан да шаһ та ята шунда. 
Күрче күзем — менә. ни ул фани лонья! 
Гүзәлләрнең ай шикелле нурлы йөзе 
Күптән монда — кырмыскалар авызында 

Туфли м н и т , i и ш 

« М и н һ а җ маҗаралары»ннан 

9U 7әрсә сөйләшәләр икән язучы өерләшләр дип. төркемдәгсләрнсн сүзләрен 
тыңларга керештем Марсель Галиен дигәннәре, уртага басын, камыш бармагын 
яны ндагыл арга төзәп, дөньяның нидән яралганын аңлата икән Минем дус Ыркаелга 
анын дөньясы көлке roe мы ахрысы, ул чатнап торган көлү авазын Казан өстеннән 
Чувашия ягына гегөрөтеп җибәрде 

Сираҗи днгөннарс - Күрсәтәм әле мин шарга! Кирәкләрен бирәм әле мим аларнын!» 
— дип кемнәргәдер ми ми Оэынбуйлысы впилсинме, мандаринмы дигәне2 — Сираҗи 
янаган саен. читкә карап мәгънәле генә елмая Ни сөйлиләр икән болар дин. кырыйдан 
гына тынлап торам Ыркаел шигырь язган да шуны тикшерәләр икән Шигырьлә «сукыр 
тәрәзәләр каш сикертә» дигән сүзләр бар икән. шуна бәйләнәләр. 

Ыркаел мине күреп алды да: 
— А-а-а. Минһаж. әкә. — дип кысып кочаклады Аннан 
— Әйт әле шул наданнарга, «сукыр тәрәзәләр каш сикертә» [ИГӘН сүзләр ни 

анлата? — диде. 
— Димәк, с^ i ген турында бара Фатирларда ут юк. тәрәзә кара күзлек кигән 

сукырларның күзе кебек 
Марсель Гаднев миңа җирәнеп кенә карап куйды да 
— Ә «каш сикертә* дигәне ни анлата? — дип сорады. 
— Димәк, фатирда кемнәрдер уйнаш уены уйный. Тәрәзә сукыр булса да. 

аларнын нишләгәнен ишетә һәм каш сикертә. - дигән илем Ыркаел аркамнан 
какты Чак авып китмәлем. 

Хәсән Туфан тәржемәсендә 
: Автор Лвбиб Леронны. ягъни Лемон Лерон улы Лероновны к, м ә тота 



— Малалис, Минһаҗ әкә1 Шигырь анламаганнарга аңлаттың. — лиле 
Без сөенешкәнгә ачуы килгән Сираҗи: 
— Син, бабай, -Единый Россия- членымы0 — лиле 
— Нишләп апай сорыйсын9 — дигәнгә: 
— Сеч районыгыз белән Туфан Мюшуллннга иярәсез бит Туфан Миңн) шин 

коммунист булганда, большевик илегез Туфан Мнннуллин елиныйга күчкәч, шул 
якка авыш кан сыздыр, — диде. 

Озын буйлы — гәрәйфрукзымы. лимонмы лигәнс — затын, авызын ермыйча 
гына, читкә карап елмайды да: 

— Син, абзый кеше, Ыркаел Зәйдулланың без тикшергән шигыренә пародия 
яза аласыңмы? — диде. 

— Нәрсә ул пародия? — дип сорадым 
— Пародия ул — кеше язганга охшатыбрак, катебрәк язган нәрсә, — дигәч. Ыркаелнын 

шигырен сорап алын укып чыктым да. уйлап та тормастан, пародия укыдым: 
Сукыр тәрәзәләр каш сикертә, 
Чукрак тимер ишек күз кыса. 
Аксак бетон баскыч чалкан яткан. 
Шул баскычта кемдер кыз кыса. 

Ә фатирда — чулак караватта — 
Тыңкыш юрган шәрә тән көтә, 
Кәләш кебек бүртенгән ҖИЛ П9НЯ 
Табут капкачларын селкетә. 

Язганым Ыркаелга ошады, Казанны яңгыратып гагын бер козле Марсель 
I ал ис и, колгән сыман кебек шикелле изеп. «кмх-кмх» лип кунды Сираҗи суюнергә 
өлгермәде, абзар капкасы хәтле ишектән бик тә мәртәбәле гәүдәле берэ, чыгып 

— Әйдәгез, егетләр! — дип, машинага утырып, каядыр китте. 
— Кая ашыга безнен рәис? — диде берәүсс 
— Фәнни канфиринсиягә даклад сойләргә китте, — диделәр 
— Нинди канфиринсия'' 
— «Донья әдәбиятын чәчәк аттыруда Роберт Миннуллинныи искиткеч iyp ро ю» 

пи.HI фәнни канфиринсия була, — диде кемдер 
Мин ганымаганы 
— Роберт үзе каршы килгән икән. «мин тыйнак кеше, канфиринсия i гкөрмөгез», 

iiii.iii. шк Ким Могаллимович «Алай итмәгез инде Роберт Мвгаллммович 
һеренчед.ш CIMI.HI башка канфиринсин үткәрерлек 6\ Г8Н шагыйрь юк икенчедән, 
беЗНвН институтка ла эш күрсәтергә кирәк», — ДИГ8Ч, Роберт ояла-ояла ризалык 
биргән, имеш. 

— Димәк, лиле кайсы (ыр, безнең республикада кризис гагыи u кечеячак 
Канфиринсия материаллары китап б) алп чытачак га бетен гятар, чиен кийлап 
ябырылы \1 китапны укыячак. 

РКТВМ МИМ1 V ( И М 

,//(,111 килер янын ы мина 
Шаяннар китми кебек 

Шаяннар янында мина 
Аш ш ки) юттан кебек 

Дөньянын кайсы шр я\ ы 
Ге i мине чи1 ш кебек 

http://cimi.hi


Марсель Г АЛИЕВ 

Көнләштереп... 

-Аышкы гөн Як-ягын кар көрте сарган асфальт юлдан машинада кайтып 
килатәр Икә^ Р\ль тотканы — Буа театры каһарманы, ярык курай (ыжылдавына 
охшаш тавышлы Раил Салри. анын янәшәсендә — дуамал мәкалапәр чьи арып 
күпләрне йокыдан яздыручы Искан |өр Сираҗи 

Өч кон буе Кукмарада булганнар, хатирәләр бүлешеп, гор килен кантын киләләр 
болар Юл тигез Кәеф шәп Фара яктысы төн карасын талымсыз и.ша уртлап 
бара 

Кинәт! Яктырып, каршыга ЕШ-ак куян сикереп чыга Куркуыннан юл уртасында 
катып k.i.ii.m жан иясен таптатмыйм иш Раил р\ 1ьнс кыри борып о.перә Машина. 
күләгәле итәген җыеп, асфальт астына гомырыла мәтәлчек атып кар көртенә 
кадала. 

Икенче көнне Я п/чылар берлегенә килен керәләр болар Яңадан гуган шикелле 
икесе лә шат. 

— Жигули челпәрәмә килле. анысы чер1 L НИМ Үзебе i исән кал пик бит, үзебез, 
егетләр! 

— Юарга кирәк бу вакыйганы, — лиешә сәбәп табылуга сөенгән язучылар 
— Кылган Гөнаһларыбыз куян булып каршыга чыкты, бугай, - ДИ Искәндәр 

Сиражи 
— Гөнаһларыгыз ерунда, куян чаклы гына икән -- тип Ркаил Зәйдулла 

шаркылдап көлә һәм егетләрне көнләштереп, өстәп куя — Әнә. мөфти Госман 
хәзрәтнең джибына поши кадәр поши килеп бәрелгән! 

Сөт калыр да ни китәр? 

( in с юнче класс укучысы Mapai Көбиров гакта янына чыгып, Дәрдемәнднен 
цшгыреы ямап сөйли башлады Шнгырьнен соңгы куплеты мондыйрак булырга 
гиеш и к 

Ул мөкаддәс к.ш бе юн j 1 
Изге сөткә ни жнтәр! 
Сөт калыр. Ватан китәр! 
Сөт калыр. Ватан китәр! 

Марат Кәбиров сал кын-таләпчән күзле укытучыга карап алды да каушап китте 
һәм соңгы юлларны болай дип ярып салды 

Сөт калыр, Вамии китәр! 
Сөт калыр, Вамип китәр! 

Сәхифәне Марсель ГАЛИЕВ өзерп&де 

ПА 



«Печән базары» 

КАРАЧКЫ ВАКЫЙГАСЫ 

Колхоз рәисе булуына ике дистә еллан артып киткән Гали Вәлиевичка ла 
яман авыр чор килде Бер яктан, инде ярты ел буе хезмәт хакы бирелмәгән 
колхозчылар белән эшләү авырлашса: икенче яктан, тагын да хәтәре, район 
башлыгыньш көчәя барган күзәтүе анын тәмам тынычлыгын алды. Икенче ел 
рәттән күрсәткечләр аска тәгәри Моңарчы күнегелгән алымнарның берсе лә 
үзен акламый башлады. Яңаклап тәртипкә кертү, колхоздан куу, аркадан сөю, 
кызыксындыру чаралары дисенме — берсе дә файда бирми Күтәрелеп каршы 
чыгучылар ла, сөзелеп эшләүчеләр дә күренми Рәиснең җитәкчелек стиленә 
түзә алмагач, хуҗалыкта юньле бе псчләр да калмады 

Әле ярый, озак еллар партоешма секретаре булып эшләп, партия таралгач, 
профсоюзны җитәкләгән сыман йорүче. авыл чапкынын ямьсез кушаматын 
цңенә күтәргән — куштан Сәгъдие бар. Моңарчы сер бирәсе килмәгәнгә, 
анын белән киңәшмәде ул. Ә менә бүген миенә оеткы салып карарга булды. 
Шундый уйлар бе юн Гали Вәлиевич иртән дүртләр тирәсендә телефоннан 
Сәгъдигә шалтыра! гы 

СӘГЪДИ i из генә киенеп, хәвефле уйлар белән элекке колхоз, бүгенге күмәк 
предприятие конторына ашыкты. Хуҗаны көткән арада тагын фаразлар 
чоңгылына чумып: «Әй каһәре, пенсиягә дә дүрт ел бар бит әле. эштән алса. ни 
эшләрмен '•• - лип кыбырсыды. Гали Вәлиевичнын аяк тавышлары ишетелгәч, 
Сәгъдинең йорәге сикерә үк башлады Тормыш аны хуҗаларның аяк тавышын 
ганырга өйрәтте Музыкант ноталарны белгән кебек, алардан көтәргә мөмкин 
мәрхәмәт һәм хәвефләрне бик оста сизә ул. Хуҗалар тавышындагы интонация, 
күз карашы һөы авы I ясалышлары буенча да ул бер атналык прогноз бирергә 
сәләтле Әнә шул сәләте аны трмыш арбасыннан төшереп калдырмады, һәр 
xyxaia яраклаша алучы маэмайга әверелдерде Юк-юк. бу турыла ул үзе генә 
белә. башкаларга сиздермәскә гырыша Әнисенең; «Соңгы сүзеңне хатыныңа 
i.i сөйләмә!» дигәне ана алла н ш и и иконнардан да өстенрәк. 

Сәгъди бисмилласын әйтеп, рәис кабинеты гупсасыннан . м и л ы Гали 
Вөлиев] ыи йөзча шмнарын и \ * н ө куркыныч янамавын сиземләгәч кулын 
сузып күрешергә җөрыл итте һәм акыллы п шикелле хужвсынын күзләренә 
карады Шулай итеп үзенен гугрылыгын бөтен барлыгы белән хуҗасына 
си шерергә гырышты 

Шуна бераз кәефе күтәрелгән рәис: 
Йә Сәгъди ни иштибеэ көймә комга герөлде бит, кинән иик булмаса! 

. ,,ш әйтеп кучм партия иманы бетте күперләр яндырылган Кире 
кайт) б) I.I ка ica п ан ш синен бе юн мина урын юк Шуңа күрә у i гурыда 

сөйл мик вәссө 1ам 
Контроль бетте Гали Вәлиевич контроль Син кон да юлда Бе печләрнен 

шып ипи бырдые гына калды (арплата к>к ши халык >шлөми Әллә, мин 
әйтәм сыер абзар юрына ек гаханө юргө re юви юрга гөшерө горган җиһазлар 



КӨРХ] t д и н о в 

куйыйкмы 9 Язып торучы микрофоны да булса... Кемнең эшкә гаяк гыкханын 
минутында белер илек. чарасын да күрер илек. 

— Йә-йә. кызма әле. күктә йөрмә, жиргә төш! — диде Гали Вәлиевич - J i 
син әйткән нәрсәләргә акча каян аласын? Куйсаң да ватачаклар б т Хәзер 
халыкта курку бетеп бара Ну шушы демократия дигән нәрсәне каян казып 
чыгардылар'! Гөрләп бара идек... Колхозчыларның ин ачуы килгән кешесе, 
яшерен-батырын түгел, мин бит Аларнын ачуын басам дип көйләп йорсән. 
минутында үтереп ташларлар. Кара. малай, әллә нинди дурак уйлар кила 
башка... 

— Үтерүен үтермәсләр дә... Менә японнарны әйтәм, —дип кабынды Сәгъди. 
— иллә дә башлы халык, диләр. Элекке елларда бер гәзиттән укыган идем. 
Шоферлар кагыйдәләрне бозмасын дип, юл буена полицейский манекеннары 
ясап куйгач, тәртип бермә-бер яхшырган. Бер завод хужасы, имеш. эш артка 
киткәч, прохолнойга үз карачкысын ясатып куйган. Ачуы килгән эшчеләр 
аның чыраен төяләр, ди. Шулай итеп эшләре ходка киткән. — Сәгъди кыюлана 
төште — Бездәге җитәкчеләрне зур акчалар түгеп гарәпләрдә ял иттергәнче, 
японнарга эшкә өйрәнергә жибәрсәң иде' 

— Эх, беткән баш беткән, әллә үземнең карачкыны ясатып куйыйммы 
икән? 

Сәгъди рәис сүзеннән бөрешеп үк калды: 
— Бездә килешер микән, югарыдагылар ни әйтер, көлкегә калмабызмы'.' 

— кебек сораулар тезде. 
— Сон, хуҗалыкны тәртипкә кертмәсәм. мине барыбер эштән куачаклар 

бит. Башка ход юк. брат! 

Карачкы ясауны хатынын аерып даны чыккан клуб мөдире шома Гайфигә 
тапшырырга булдылар. 

Ике көн дигәндә иске сырмалардан төрелгән, шәп костюм-чалбар кигән, йөз 
чалымнары ла хуҗага охшаган карачкы әзер булды Гайфи үзен боек скульптор 
дәрәҗәсендә тоеп, иҗат шатлыгына ләззәтләнеп шактый утыргач, телефоннан 
шалтыратып, кор тавыш белән: 

— Гали Вәлиевич, нәрәт үтәлде, — диде. 
Рәис озак көттермичә килен тә җитте Карачкыны күрү белән: молодей, 

булдыргансың, мә мөгәричен, дип бер шешәлек акча тортте дә иртүк, кеше 
күрмәгәндә, контор каршындагы каенга бәйләп куярга кушып чыгып та 
китте 

Иртән конторга килгәндә, теге каен тирәсендә халык күплегеннән Гали 
Вәлиевич адымнарын акрынайтты Аны күргән төркем, гаепле сыман, як-якка 
чайкалып куйды Хуҗа: «Кара. каһәрләр, ошатканнар бит, ә9» — лип бераз 
уйланып торды да ишеккә юнәлде. 

Яңалык авылга яшен тизлегендә таралды. Хихылдап көлүләр, төрле 
фаразларның иге-чиге булмады. Халык мавзолейга Ленинны күрергә барган 
кебек агылды да агылды Хәтта моннан җиде ел элек Гали Вәлиевич кыйнап 
параличланган фазан Шәйхи дә аягына баскан иде. 

...Ул төнне карачкы ничек куелган булса — шул килеш кунды Бары икенче 
төнне генә кемдер эшләпәсен бәреп төшерде. Бу хәбәр авылга тиз таралды. 

Өченче төндә карачкы шактый зәгыйфьләнде. Милиция чакыртып 
эзәрлекләүләр булмагач, карачкыны көндезен дә килеп типкәләүләр башланды. 
Халык арасында төнлә карачкыны көчләргә маташканнар икән, дигән имеш-
чич1ешләр лә таралды 
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Терлекчеләрдән беренче булып кылый Фәирү 1ә хезмәт \акы бирелмәү \чси 
алды. Өч тапкыр ике бог арасына типтем лип мактанып иоргән. 

Шуннан китте инде карачкыдан үч алулар Шома Гайфигә аны бер атна 
эчендә биш тапкыр яңартып куярга туры килде Клубны ачмыйча, шунын 
белән генә шөгыльләнде 

Менә шуннан сон сәер хәлләр башланды Акча даулап чагымын кыйнарга 
гадәтләнгән токсе Ибрай карачкы дөмбәсләп канәгатьлек ата башлалы Сыер 
савучылар иртән яокә барышлый карачкыны яңаклап китә торган 6j 
Мал-туарга көрәк-сәнәк белән сугулар бетте Механизаторлар салам тарттырырга 
дигән солярканы аракыга алыштырмагач, ферма яннары ла эскер! белән Г) 1ДЫ 
Терлек азыгы кертүчеләр дә сүгенмичә генә ботен кочләрен куеп эшли Чечен 
сугышында сапер булып хезмәт иткән Гәптери малае Фәрит тә. на всякий 
случаи лип саклаган динамиты белән сенаж өстендәге бер метр калын гыкта] ы 
тун балчыкны шартлатып, фермага i\p файла китерде 

Колхозчылар эчке киеренкелектән бушанып, тырышып эш ги, гынычлал 
яши башладылар, Район сводкасында элекке «Коммуни 1мга» ко козы бүгенге 
«Үрнәк* күм.ж предприятиесе сот саву буенча егерме җиденче урыннан 
беренче урыша күтәрелде Гали Вәлиевич исә мактаулы җитәкчегә әверелеп. 
киңәшмәләрдә алгы рәткә депутатлар янына утыра юрган булды. Кыска i ына 
вакьп (чендә халыкка берьюлы өч ашык кезмөт какы бирелде Ә стрессны 
йомшартуны инде башкалар дәвам итте Гали Вәлиевич басымына чыдый 
алмыйча а ныл лап чыгып качкан бәндә 1Әр Ка tan Мәскә^ Һәм башка аклардан 
махсус кайтып, .ИП.1Н карачкысын кыннан киттеләр HI) i ихтыяҗны исәпкә 
алын, асфалы юллар салынды, күмәк предприятие уз автобусын йөртеп кассага 
шактый акча кертте. Балалар, һонәр остаханәсендв сувенир карачкы up ясап. 
туларны базарларда сатып, мәктәпне компьютерлар бе 1ән i\ гыр ш lap 

Бу биниһая jyp вакыйгалар беркемнең дә игътибарыннан '\\и гә калма 1Ы, 
урнөклелөрнеи ли тәҗрибәсе акрынлап республика масштабына күчте 
Анда л\и.\ саен семинарлар үте горды Дәрәҗәле делегация • 
агылды. Гали Вәлиевичныи \.\ дәрәҗәсе күтәрелеп, хакимияп башлыгынын 
беренче урынбасарына әверелгәч куштан Сәгъдиен узенен ярдәмчесе итте 
Аның тәкъдиме белән район үзәгендә карачкы яса) цехы ачылып көнкүреш 
комбинаты кризистан баеп чыкты, мисезлек бет 

Әмма гора-бара карачкы кыйна) халыкны гуйдырды Бихисап семин 
кунак сыйлый сыйлый • Үрнәк» куҗа [ыгы бөлген «ккө гөшә баш ia.n.i. алган 
повар кредитлары бурыч са шыгына батырды Хезмәт хакы бирү янә тукталды, 
күрсәткечләр гүбән гәгәрөде 

Колхозчыларда гагын Гали Вәлиевичны гәпәлөп бушану геләге барлыкка 
килде... 

.)мма ул бу вакыты a.i.tpin.m к\ H.I ҖИТМӘС I 
ЯНЫП ни HI Ъ.пи iai.ni и [в пи 1С 
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БУЛГАНДА — КАДЕРЕН БЕЛ, 
ЮГАЛТКАЧ — ЕЛАМА 

БӘЯН 

Очвнчс бүлек 
Яңа тормыш 

Җитмәсә телефоны да биргәнне күптән ашап бетергән икән! 
Эштән өенә кайтып җиткәч, ишекнең бикле икәнен күрде, Алсуның кая 

киткәнен дә белми иде ул Ярты сәгать көтте, бер сәгать, ике Ниһаять, урам 
борылышыннан сумка күтәреп кайтучы Алсуны күрде 

— Гафу ит инде — диде Алсу. ишек кырында чүгәләп утырган Илнарны 
күреп — Кибеттән әйберләр алган идем менә 

Илнар торды да 
— Мин сине ике сәгать ярым көтәм инде! — дип тавышын күтәрде 
— Гафу ит. — дип аның хәленә керергә тырышты Алсу 
— Шуның хәтле озакка китәсе булгач берәр кешегә ачкычны калдырып 

булмыймыни ул? — дип каршы чыкты Илнар 
— Мин нәрсә үз көемә генә йөрдемме әллә, Илнар? — дип аптырады 

Алсу — Нишләп шулай чебеннән фил ясыйсың? Башка вакытларда вокзалда 
сәгатьләр буе көтеп утыра идең бит әле - Шулай диде дә "Әйдә", — дип аның 
җиңеннән тартты Алсу 

— Ул вакытта бар да башкача иде шул, — диде Илнар, өйгә керә-керә 
— Кайсы вакытта? Элек без язылышмаган чактамы? Ә хәзер инде миңа 

башкача карыйсың, шулаймы? 
— Юк инде — диде Илнар — Кайчан сиңа алай дип әйткәнем бар әле? 
— Ләкин сүзләреңнең мәгънәсе шуңа барып тоташа. — д и п бүлдерде аны 

Алсу — Нишләп «син миңа кирәк түгел» дип кенә әйтмисең? 
Илнар аптырап калды Аннары: 
— Әгәр дә син мине киләчәктә дә шулай сүгәсең икән, — дип, елмаеп, 

Алсуны кочаклады. — мин сине менә шулай тотачакмын 
— Җибәр әле) — диде Алсу 
— Син өйләнешкәнгә кадәр дә шулай дигән идең, — дип көлде Илнар 

Ахыры Башы 3 5 иче саннарда 



— Әлбәттә, чөнки мин үзгәрмәдем синең кебек түгел инде 
Алсу стенага эленгән календарь янына килде дә өстәлдә торган ручкасы 

белән бүгенге датаны түгәрәккә алды 
— Нәрсә бу? — дип сорады Илнар 
— Син минем белән талашкан һәр көнне шулай билгеләп куячакмын, — д и п 

җавап бирде Алсу 
— Нишләп"?—дип көлде Илнар. 
— Кияүдә булуның ничек куркыныч икәнен белер өчен. 
— Әйе, бу—куркыныч Кич белән син шулай сугыша башлыйсың, тырналган 

җирләремне күрсәтимме? — дип шаяртты Илнар 
Алсу. уңайсызланып 
— Ярар җитте инде, — д и п көлеп куйды 

Менә тагын иртә җитте Илнар да. Алсу да бүген иртәрәк торганнар иде 
Илнар кырынып утыра, ә Алсу бөтен җирне туздырып, нәрсәдер эзли иде 
Алсуның шулкадәр тырышканын күреп. Илнар 

— А л с у ! — д и п дәште 
— Нәрсә 9 — Алсу эзләвен дәвам итте. 
— Мине эзлисеңме син анда? Мин монда Алсу мин монда — дип 

кабатлады Илнар 
— Минем теге талисманым кайда икән? — дип ишетелер-ишетелмәс 

сорады Алсу 
— Эзләп торма.—дип белдерде Илнар — М и н бит үзем дә синең муеныңа 

менеп утыра алам 
— Шаярма әле. — диде Алсу — Исеңдә булса, син бүләк иткән идең бит 

Кая яшердең син аны? 
Илнар шул талисманны кесәсеннән алды да. Алсуга тагып — Кайчан да 

булса син безнең туйны искә төшерергә тиеш бит инде — дип көлде 
Илнар эшкә киткәч. Алсу янына Илнарның дус кызы килде Көне буе 

рәхәтләнеп сөйләштеләр алар Алсу гомер буе эчмәгән кофесын ясарга 
булды Икешәр шикәр салды да бер стаканны шул кызга бирде икенчесен 
үзенә алды Шул чакта ишек ачылган тавыш ишетелде Илнарның эштән 
кайткан вакыты 

— Менә. кайтты синең дустың. — диде Алсу — Карап тор хәзер гауга 
куптарачак. 

— Юк. — дип каршы килде ул кыз — Мин Илнар алай итәр дип 
уйламыйм 

— Тукта, бер минут кына көт әле. — дип көлде Алсу 
Илнар боларның янына килде дә теге кыз белән дә исәнләште Алсуга 

да сәлам бирде Шуннан соң Алсуның кулыннан стаканын алды да икенче 
бүлмәгә кереп китте Алсу аптырап калды 

— Күрәсеңме бернәрсә дә булмады. — дип елмайды кызый Алсуга 

— Көт инде Гөлназ, егерме генә секунд — дип Алсу чәчен җыя 

башлады 
— Син үзең башларга җыенмыйсындыр бит? — дип сорады Гөлназ 
_ Юк. — Алсу чәчен җыюын дәвам итте — Унбиш 
— Көтәм. — дип бөлдерде Гөлназ 
— Биш 
_ Алсу! — Илнарның кычкырганы ишетелде 

Күрдеңме? — дип көлеп җибәрде Алсу аңа Гөлназ да кушылды 

— Минөм в и з и р л а р ы м кайда ул. Алсу? — дип. кызлар торган бүлмәгә 

ч ы ю ы Илнар 



Алсу календарь янына килде дә бүгенге датаны билгеләп куйды Ул мескен 
әп-ак календарь кап-карага әйләнеп беткән иде инде 

— Нишләп син аларны һәрвакыт каядыр куясың7 — дип сорады Илнар 
Алсу түзмәде кычкырып көлеп җибәрде 

— Сиңа кызык —диде Илнар — Ә миңа — ю к —Алсу Илнарны кочаклап 

алды 
Икенче көн иртән үк Алсуны эшенә дәшкәннәр иде Бер малайны машина 

бәрдергән икән Шуңа медицина ярдәме күрсәтергә ашыкты ул Малайның 
әнисе бик борчылды нәрсә эшләргә белмәде елап та алды Ул ананың 
кыяфәтен күреп. Алсу үзе дә әздән генә елап җибәрмәде 

Малайны коткарып, эшләре беткәч. Алсу өенә йөгерде Өй янында Илнарны 
күреп аны кочаклап алды ул 

— Кочакла мине. нык итеп кочакла. — диде Алсу 
— Алсу нәрсә булды 9 — д и п елмайды Илнар. 
— Юк. бернәрсә булмады. — д и п . күзен йомды Алсу 
— Алсу. —диде Илнар, урамдагы кешеләргә карап — безгә карап торалар 
— Булсын 
— Урам уртасында кочаклашып тору бик үк 
Алсу аңа әйтеп бетерергә ирек бирмәде. Илнарның күзенә карап, шунда 

ук җавабын әйтте 
— Нәрсә 9 Мине кочаклау сиңа оятмыни9 

— Ярар Алсу әйдә өйгә керәбез 
— Җитте. — дип. Илнарны җибәрде Алсу — Син миннән хәлләремне дә 

сорамыйсың" Бүген нәрсә кичергәнемне дә белмисең! 
Алсу өенә кереп китте Илнар да аның артыннан иярде. 
— Ярар. гафу ит мине. — д и п елмаерга тырышты Илнар — Мин каян белим 

инде сиңа бүген нәрсә булганын9 — дип йомшак кына әйтте ул. кулларын 
Алсуның җилкәсенә куеп 

— Ал кулларыңны — дип боерды Алсу — Җитте инде! — Алсу тәрәзә 
янына килеп басты 

— Элек син минем хәлләремне тавышымнан ук аңлый идең. — д и п сөйләп 
китте Алсу — «Нишләп моңсуланасың9» — мине күрү белән шулай дип сорый 
идең «Өеңдә нәрсәдер булдымыни9», «Әниең белән ачуланыштыңмыни?»... 
Хәлләремне генә белер өчен дә син миңа көненә ике тапкыр шалтырата идең 
Исеңдәме9 1 

— Әлбәттә исемдә — Илнар Алсуның җилкәсенә башын куйды 
Алсу аны этеп җибәрде Тагын сөйләвен дәвам итте Шуннан соң гына 

Илнар да үз сүзен әйтте 
— Кайчан үсәсең инде 9 Син студент кыз түгел бит инде, Алсу) Хәзер мин 

синең өчен җавап бирәм! Ә син — минем өчен 
— Нәрсә хәзер туйдан соң кешеләр бер-берсен яратудан туктыйлармы 

әллә 9 — д и п . Илнарга таба борылды Алсу. 

Алсу автобуста эшенә бара иде Кәефе юк иде аның Күпмедер ара баргач, 
автобус туктады Ишекләр ачылды Һәм шуннан Алсуның әнисе белән апасы 
килеп керделәр Аларны күреп Алсуның күзенә яшьләр килде 

Аларда Алсуны күрделәр Аңа каршы якка утырдылар Алсуда алар янына 
күчеп утырды Күз яшьләре белән әнисенә карап торды ул. 

— Карама миңа —диде әнисе — Б е р генә тапкыр булса дә безнең белән 
кызыксынганың булдымы соң синең исәнме без, әллә инде юкмы? — дип 
ярсыды ана күңеле 

Алсу башын әнисенең күкрәгенә куйды да елап җибәрде 
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— Әни алай дип әйтмә. — диде ул — Сезне көн саен уйлыйм мин көн 
саен Мин сезгә шалтыраткан идем дә 

— Син кереп тә чыга ала идең бит 
— Ничек"? Үзегез бит миңа өйдән куып чыгарган вакытта кайтма дип 

әйткән идегез 
— Әтиеңнең шундый кирелеге безнең бөтенебезне дә юкка чыгарачак, 

— дип әйтте әнисе — Аның авырып китүенә карамастан 
— Нәрсә булды аңа'' — дип аптырап сорады Алсу 
— Мин бит врач түгел — дип җавап бирде әнисе Алия кесәсеннән 

анализларны алды да Алсуга бирде. 
Алсу аларны күрү белән нәрсә булганын аңлады 
— Бу — рак әни! Минем аны күрәсем килә 
—Аның белән күрешсәң, бик яхшы булыр иде — дип каршы килмәде аңа әнисе 

— Без синең янга дип килә идек иңде Ләкин күрешкәнне әйтмәссең иңде аңа 
Өенә кайткач. Алсу иренә әнисе белән апасын очратуын әтисенең авыру 

икәнен — барысын да сөйләп бирде Барырга кирәк икәнен дә аңлатты Ләкин 
Илнар каршы килде — Алсуларга барасы килмәде аның Шулай итеп көн арты 
көн үтә торды Алсу үзе генә бармады Төгәл бер атна үткәч кенә юлга чыктылар 
Көн уртасына барып җиттеләр Урам буйлап барганда күрше апасы очрап 

— Ашык кызым ашык" Бәла килде — д и д е 
Бу сүзләрнең ни аңлатканын тиз төшенде Алсу белән Илнар Йөгереп 

керсәләр ни күрсеннәр өй тулы халык бүлмәнең нәкъ уртасында Алсуның 
кәфен ябылган әтисе ята иде 

Алсу тиз генә йөгереп килде дә чүгәләп утырды Ни эшләргә нәрсә дияргә 
белмәде ул Әтисе янында апасы әнисе утыралар иде 

Алсу әтисен сыйпамакчы иде. ләкин әнисе. Алсуның кулын тотыл 
— Кагыласы булма аңа, — дип тыньм тавыш белән әйтте — Аның җанына бу 

ошамас Бер кеше дә үзенең атә-анасына син китергән хәтле хәсрәт китермәгәндер 
Алып кит моннан үзеңнең иреңне Бүтән безнең йортка әйләнеп кайтасы булма! 

Алсу әнисенең алдына тезләнде 
— Әни, — дип кычкырып елады ул — Әни' 
Әнисе берни дә әйтмәде, кулын да кымшатмады Алсу янында утырган 

апасын. Алияне кочаклап алды Мескен кыз елавын дәвам итте 

. Ңрк>ич1' булек 

Б е р а й д а н с о ң . . . 

Алсу белән Илнар өйләрендә иде Алсу китап укый Илнар йомырка кыздыра 
һәм үзенең Мәскәүдә үткәрә торган проектын сөйли Ләкин Алсу тыңламады 
— күзендә яшь иде Илнар моны күрде дә тыныч кына 

— Тагын ничаклы еларга җыенасың 7 Күпме вакыт үтте бит инде. — диде 
— Нишлим соң инде 7 Күз яшьләре үзе аккач, нишли алам соң м и н 7 

— Әгәр дә мин туй белән башыңны катырмаган булсам бу хәл булмас та иде 

— Мин үзем гаепле. — диде Алсу — Качып язылышыйк дип мин үзем 

әйттем бит сиңа 
— һәм миңа моны эшләргә туры килде 
— Шулкадәр үкенгәч, нишләп соң мине ташламыйсың7 — дип бүлдерде 

аны Алсу — Әтисез дә яши алгач, синсөэ яши алырмын әле 
Илнар ачуыннан пешереп тә бетермәгән йомыркасын савыты белән идәнгә 

атып бәрде дә чыгып киттө. 
Бөр минуттан борылып керде дә. Алсуның күзенә карап 
— Кайдан мин үземә икенче тормыш алыйм с о ң 7 Син бит миңа язмышган 

бирелдең Хәзәр гомер буе синең белән интегеп яшиммени инде 7 — диде 



Алсу тагын елый башлады Илнар 
— Менә. һәрвакыттагыча, — д и п аңа төртеп күрсәтте — Ү з е ң кабынасың, 

аннары үзең үк елый башлыйсың — Янынарак килде дә: 
— Минем белән шулкадәр авырмыни сиңа 7 — дип сорады — Нинди 

начарлык эшләдем мин 7 

— Начарлыкны мин эшләдем ул! — дип җавап бирде Алсу — Әти-
әниләремне ташлап калдырып синең белән киттем! 

— Шулай булгач кире кайт шул өеңә1 

— Син чынлап әйтәсеңме7 — д и п тыныч кына сорады Алсу 
— Әйе1 Тай моннан! 
— Ярар, — дип кабатлады Алсу, — ярар 

— Алсу1 Алсу. — д и п артыннан чапты апасы Алия Алсуны куып тотты дә 
исәнләште 

— Сәлам — д и п бер көйгә генә җавап бирде Алсу 
— Кайдан гына эзләмәдем мин сине, — дип, еш-еш сулый-сулый әйтте Алия 
— Ә нәрсә9 Берәр мөһим эш бар идеме әллә? 
— Ничек дип әйтергә дә белмим инде.—дип көлде Алия Аларның артында 

куп вакытлар элек Алиянең кулын сорарга килгән егет басып тора иде 
— Сәлам. — дип елмаеп исәнләште ул егет 
— Без тиздән өйләнешәбез. — дип җавап бирде Алия һәм шатлыгыннан 

көлеп җибәрде Алсуның да кәефе күтәрелде 
— Ник яшердегез моны миннән 7 — дип сорады ул 
— Сине шуның өчен эзләдем инде мин Шуңа күрә Илнарга берни дә 

әйтергә кушмадым. 
— Илнар7 — аптырады Алсу — Ул сезнең хәбәрне беләмени? 
— Безнең очрашуны Илнар үзе оештырды, — дип җавап бирде Алия 
— Әйе. мин аңа бик рәхмәтле, — дип, апасының сүзләрен раслады егет 
Алсу ни әйтергә дә белмәде 
— Алия, миңа хәзер үк Илнарны күрергә кирәк, — дип, Алсу йөгереп китеп 

барды Алар саубуллаша да алмадылар 
Алсу бүген бик бәхетле иде Әйтерсең, ул беркайчан да кәефсез булмаган 

— авызын ерудан тыела алмады Илнарны уйлый-уйлый йөгерде ул Зур юлны 
аркылы чыгып барганда Алсуның каршына кинәт кенә бер машина килеп чыкты 
Алсу берни эшләргә дә өлгермәде — машина аны шундук бәрдереп китте. 

Илнар офисында иде Телефон шалтырады Трубканы бер кыз алды 
— Алло — диде ул гади генә — Әйе — бу юлы моны сөенгән кыяфәт 

белән әйтте — Әйе! — бу юлы инде елмаеп ук җибәрде 
Аннары телефонын сүндерде 
—Дуслар. — диде ул бөтенесенә дә күз йөртеп, — без Мәскәудән контракт 

алдык! 
Офистагылар шатлыктан ни эшләргә дә белмәделәр Иң бәхетлесе Илнар 

иде Бу хәбәрне Алсуга әйтергә дип тиз генә чыгып та китте ул Ай. шат тә 
иде соң бүген Илнар' Моның кадәр беркайчан да сөенгәне юк иде бугай аның 
Наушникларын колакларына асып. ялтырап торган мотоциклына утырды да, 
элдерде генә Көн кызу булганлыктан, өстендә футболка гына иде Көйгә 
кушылып җырлый-җырлый барды ул Зур урам буйлап барганда юл уртасына 
җыелган халыкка да игътибар итмәде чөнки кәефе шәп иде Ләкин шунда аны 
бер полиция хезмәткәре туктатты 

— Күрмисеңме әллә, кая чабасың7 
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лк җилкән 

— Миңа бу урам буенча барырга 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, икенче юлдан вокзалга китте. 

Алсуга «Вокзал каршында очрашыйк әле» дигән смс кына җибәрде 
Кичке җиденче ярты Илнар вокзал каршына килеп туктады Шунда 

ике танышын очратты Танышларын гына дип тә әйтеп булмый инде. 
төркемләшләрен дисәм дөресрәк булыр 

— Сәлам — дип сүз башлады Илнар 
Аның каршында берсе ябыграк, икенчесе, киресенчә, тазарак ике кыз басып 

тора иде 
— Сәлам, Илнар, — д и п җавап кайтарды алар 
— Син монда нишлисең-? Алсуны көтәсеңме'' — дип сорау бирде ябыграгы 
— һәрвакыттагыча, — дип елмайды Илнар 
— Әгәр дә син миңа өйләнгән булсаң, монда кеше көтеп тормас идең, 

— диде тазасы, шаяртып 
Илнар югалып калмады — җавабын кайтарды 
— Әгәр Алсу ун минут эчендә килмәсә, без шушы Казанның берәр ЗАГСына 

кереп язылышырбыз 
— Вәт алдакчы, — диде тазасы, көлеп. 
Кызларның икесе ике юлдан китеп барды 
Илнар исә түземсезләнеп көтә бирде Ун минут үтте унбиш Ярты сәгать, 

бер сәгать Ә Алсу һаман юк Телефоннан егерме кат шалтыратты бугай инде, 
ләкин Алсу җавап бирмәде Үзенә урын таба алмады Илнар Аптырагач, эшенә 
шалтыратты. 

— Исәнмесез, доктор! 
— Илнар? Хәлләр ничек? 
— Минем яхшы, — дип җавап бирде Илнар Ләкин кыяфәте яхшы дип 

әйтерлек түгел иде 
— Ә Алсуның хәлләре ничек соң? Мин бүген аның белән сөйләшмәкче 

идем, ләкин ул эштән алдан ук киткән булган Алтынчы яртыда ук 
— Ярар, доктор, соңыннанрак сөйләшербез, — өметен җуеп, телефонын 

сүндерде Илнар 
Шунда вокзал янына полиция машинасы килеп туктады Машинадан бер 

тазарак кына кеше чыкты да, шул тирәдәге халыктан 
— Сезнең арагызда Илнар исемле кеше бармы? — дип сорады 
— Илнар мин булам, — диде Илнар, каушый төшеп 
— Әйдәгез, минем белән киттек. — диде полицейский 
— Кая? — дип аптырап сорады Илнар. 
— Хатының янына, — дип җаөап бирде тегесе 

Эпилог 

Илнар Алсу яткан палатага керде Палатада Алсу үзе генә түгел иде — аның 
әнисе, апасы да бар иде Илнар әкрен генә Алсу янына килде Башның күздән 
өске өлеше капланган, күзе йомык иде Алсуның 

— Кызым, ач күзеңне, — диде күз яшьләренә буылып әнисе — Син бит 
һәрвакыт сөйләшә торган булдың Нишләп соң хәзер дәшмисең? Нәрсә дә 
булса әйт инде, ач инде күзеңне 

Алсу селкенмичә ята бирде 
— Миңа үпкәләдеңме син? — дип сорады ана кызыннан — Үпкәләмә инде 

миңа Ач кызым, күзеңне 
Шулвакыт Алсу бөтен җаны-тәне бөлән калтырана, селкенә башлады 

Әнисә, апасы, Илнар нәрсә эшләргә дә бөлмәделәр 



— Доктор нәрсә б у л д ы к — дип кычкырып җибәрде Алия — Нәрсә 
булды9 1 

Палатага тиз генә доктор керде дә. калганнарга чыгып торырга кушты, 
бүлмәнең ишеген ябып куйды 

Илнар палатадан чыгуга дусларын очратты Дуслары килгән — авыр 
минутта ташламаганнар аны 

Дусларының берсе утырып торган бер ир-атка төртеп күрсәтеп 
— Илнар машинаны менә шушы кеше йөрткән. — диде — Ул Алсуга 

операция ясасыннар өчен үзен туганы дип әйткән. 
Илнар шул ир-ат янына килде дә күз яшьләрен яшерә алмыйча, туп-туры 

күзенә карап 
— Догаларыңны укый тор Үзең өчен Әгәр дә аның белән берәр нәрсә 

булса мин синең тормышыңны тынычлыкта калдырмаячакмын — д и д е 
Күпмедер тынлыктан соң Илнар дәвам итте 
— Ничек бәрдердең син а н ы 7 Исерек идеңме? 
Карап торышка исерек дип тә әйтеп булмый үзен Йөзе чиста саф. начар 

кешегә дә охшамаган Кайгырганы, үкенгәнлеге дә күренеп тора 
— Мин сине тынычлыкта калдырмыйм! — д и п кабатлады Илнар 
— Ходайның үзенә тапшырыйк. — дип җавап бирде теге ир-ат — Алсуың 

белән бар да яхшы булыр 
Менә палатадан врачларның чыкканы күренде Керергә ярый. дип белдерде 

алар 
Палатага иң беренче булып Илнар керде Алсу янына килде дә. чүгәләп 
— Алсу Алсу| — дип исемен кабатлады — Мин беләм, син барысын да 

ишетәсең Син ишетмәгән булып кыланасың гына Ачуым чыксын дип 
Алсу дәшмәде 
— Тор. тор хәзер ү к — д и д е Илнар күз яшьләрен тыя алмыйча —Нишләп 

син мине калдырасың9 Син мине бәхетле иттең, хәзер миннән китмәкче 
буласыңмы 9 Беләсеңме — дип дәвам итте Илнар, —сине болай итеп 
беркайчан дә эзләмәгән идем мин Бүген сине беренче тапкыр үземнеке иткән 
кебек тоелды миңа Шуңа күрә мин сине тагын җуя алмыйм Алсу. Алсу. 
үтенәм синнән Кадерлем Алсу кайтчы минем яныма. — д и п ялварды Илнар 
— Үтенәм синнән 

Шул вакытта Алсуның керфекләре селкенеп куйды Әз генә вакыттан соң 
күзен дә ачты Алсу әнисен апасын күрде Аннан соң гына чүгәләп торган 
Илнарын күрде 

Илнар бәхетеннән елмаеп тора иде Алсу көчкә-көчкә генә 
— Курыктыңмы9 — диде 
— Мин инде үлгән идем — диде Илнар елмаеп Алсу. авырлык белән 

булса да елмаеп алды 
— Миң бөтенләйгә киттем дип уйладыңмыни 9 Ул вакытта кем белән 

талашкан булыр идең соң 9 — дип тагын да ныграк елмайды Алсу — Мин 
сине яратам 

— Минем өчен син нәрсәгә ә з е р 9 — дип сөйгәненең битеннән үпте 
Илнар 

— Мин сине яратам — дип кабатлады Алсу 
— Поезддан сикерә аласыңмы9 — дип сорады Илнар Алсу «әйе» дип тә 

әйтеп бетермәде Илнар 
— Юк беркайчан да алай дип әйтәсе булма Шаярып кына булса да алай 

дип әйтәсе булма 
— Мин сине яратам 



ХИКӘЯ ЯЗА АЛАСЫЗМЫ? 

Былтыргы II'. 12нче саннарда, дәвам итеп язар өчен. башламнар 
бирелгән иде Килгән хикәячекләрне бапны дәвам итәЬ 

Нәни Хәсән 
— Исәнмесе-е-е-ез! Хуҗалар өйдәме-е-е? — д и п сөрән салды Хәсән, 

зур урыс капканы ачып ишегалдына аяк басуга 
— Исәнме, абый, сиңа кем кирәк?.. 
Хәсән «дерт» итеп китте. Аның каршында тач үзенә охшаган, зур 

башлы, зур колаклы җиде-сигез яшьләр тирәсендәге бер малай басып 
тора иде... 

Үзенең балачагындагы вакытын күреп Хәсән телен чак әйләндереп 
— Син син Хәсән буласыңмы 9 — дип сорап куйды 
һәм эчтән генә «нигә алай дип сорыйм соң әле бу мин дә инде» диеп 

уйларга да өлгермәде, теге малай 
— Ә син минем исемне каян беләсең 9 - дип сорады 

— Беләм инде Мин синең турыда барын да беләм 
— Тагы нәрсәләр беләсең 7 — диеп теге малай такылдап төпченә бирде 
Хәсән үзенең балачагындагы Хәсәнгә тагы да җентекләбрәк карап торды 

Шул ук ямаулы ыштан Шул ук ялан аяклар Хәтта Разыя карчыкның кыяр 
бакчасына кача-поса кергәндә кычытканнан чагылган беләкләрнең тимгел-
тимгел бүртеп кызарган урыннары да шул ук Малай соравын тагы кабатлады 
Олы Хәсән, тотлыга биреп 

— Си-ин син үскәч зур галим булырсың әле Профессор Тик моның өчен 
якшы итеп. тырышып укырга кирәк 

— Тагы нәрсәләр беләсең? 
— Мин барын да беләм Хәтта синең Разыя әбинең бакчасына кыяр сугарга 

кергәнеңә чаклы беләм Әни турында да беләм —диюенә малайның куркудан 
куллары калтырый ук башлады Ул сүзне икенчегә борырга чамалап һәм 
тавышын бөтенләй әкренәйтеп 

— Ә әни авырый Түшәктә ята тора алмый — д и е п башын аска иде 
Малай менә-менә елап җибәрер чиккә җиткән иде Аның хәлен аңлап һәм 

юатырга теләп: 
— Син егет кеше бит Нык бул Ә әни терелә ул Терелә — д и п малайның 

башыннан сыпырды 
Бу сүзләрне ишеткәч бәләкәй Хәсән җанланып һәм шатлык аша 
— Чынлапмы? Әни тереләме? - дип сорады 
— Әйе әйе Менә күр дә тор мин әйткән иде диярсең әле Йөзгә җитә әле 

у Л диюенә малай бөтенләй шатланып өйгә таба торып йөгерде 
«Хәзер аягын бөрә», дип олы Хәсән уйлап та бетермәде малай нәрсәгәдер 

абынып егылды Шулай шул бармагы канап чыкты Авыртуын басар өчен. 
аннан да бигрәк өлап җибәрмәскә тырышып 



— Әни. әни' Син тереләсең Син тереләсең. — диеп ишектән кереп 
югалды 

Әле генә олы Хәсән шушы хәлне күрде Аяк бармагы авыртудан чак 
кычкырып җибәрмәде Малай чагы белән сөйләшүдән айный алмый торды 
Йортка күз йөртеп алды Барысы да нәкь ул балачактагы кебек Шул ук 
җимерелә язган салам түбәле абзар Шул ук бәрәңге бакчасы «Уф Эш. эш 
дип бөтенләй акылым бутала башлады Кайткан көе берәр ял йортына барып, 
дәваланып алырга кирәк» диеп йорттан тизрәк чыгып китәргә ашыкты ул. 

Хнсамп inn ИСМӨГЫЙЛЕВ 

Ир була аласың, ә ата булу... 

Исәнмесе-е-е-ез' Хуҗалар ейдәме-е-е? — дип сөрән салды Хәсән, зур 
урыс капканы ачып ишегалдына аяк басуга. 

— Исәнме, абый, сина кем кирәк?.. Хәсән «дерт» итеп китте. Аның 
каршында тач үзенә охшаган, зур башлы, зур колаклы җиде-сигез яшьләр 
тирәсендәге бер малай басып тора иде. 

Хәсәннең капкадан чыгып кирегә йөгерәсе килде Юк. ярамый Әнә бит 
малайның сорау тулы елтыр күзләре аңа төбәлгән Бу күзләр дә, бу караш 
та аңа таныш 

Сулышы бераз тынычлангач авыр итеп тын алды да, малайга сорау 
бирде 

— Әниең өйдәме9 

— Юк, ул мәктәптә эштә өйдә апам гына. 
— Ә синең исемең ничек9 

— Ильяс, — диде малай аптырый төшеп 
Хәсән сәгатенә күз салды, нәкъ көнүзәге икән Мәктәптә дәресләр бетәргә 

әле ике-өч сәгать вакыт бар Фәрзәнәнең эштән кайтуын көтәргә булып урамга 
чыкты Җиңелчә генә тамак ялгап алырга исәпләп кафега кереп утырды 
Утырды һәм үткәннәргә кайтты Хезмәт күрсәтүче кыз аның яныннан «Абый, 
сезгә нәрсә китерим9» — д и п берничә кат әйләнсә дә, аны ишетмәде Күрше 
республикадан килеп Казанда югары уку йортында укыган еллары Тулай 
торак, институтта узган ял кичләре, сәнгать түгәрәкләре. Мирсәет Яруллин 
җитәкләгән хорда чыгыш ясаулар, һәм. ниһаять Фәрзанә Аннан кино-театр 
залларында бергә утыру, сөю-сөелү, вәгъдәләр һәм Әфганстан 

Фәрзәнәне җәен укытучыларның белемен күтәрү курсларына җибәрделәр 
Менә ул ел саен үтәргә кирәк булган лекцияләрне тыңлый Бүген никтер эче 
поша борчыла Бер пар лекцияне тыңлагач, ул, сөйләшү пунктына кереп 
өенә шалтыратырга гаиләсенең хәлен белергә уйлады Главпочтамт янына 
җиткәндә генә янына җиңел машина килеп туктады да, эченнән шадра 
битле, киң җилкәле, кулына кәшәкә тоткан бер ир-ат төшеп, аңа исеме белән 
эндәште 

— Фәрзәнә1 

Хатын сискәнеп китте, адымнарын тизләтергә уйлады. ләкин инде ир аның 
каршысына ук чыгып баскан иде Әле һаман дә аптырау катыш куркуын җиңә 
алмаган хатын иргә күтәрелеп карады Янәсе нәрсә кирәк сиңа миннән 9 Ләкин 
сорауны бирә алмады Сыңар кашлы шадраланган бу йөздәге янып торган 
күзләрне күргәч, сорау бирергә дип ачылган иреннәр кабат ябыла алмады 
Таныды ул аны. күзеннән таныды 

Йә Хода' Ике дистә еллар элек ул бит аның үлеме турында, аны табутын 
ачтырмыйча гына авылларына алып кайтып җирләүләре турындагы хәбәрне 
аңа Ильясның хезмәттәше Фәрваз сөйләгән иде бит Фәрваз хәтта Хәсәннең 
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Фәрзанәгә язган хатларын, аның соңгы әманәтен дә тапшырган иде Хәсәннең 
таулар арасында оборона тотканда танкта януын авыр хәлдә госпитальгә 
озатуларын шунда вафат булуын да Фәрваз сөйләде аңа Ни соң б у ? Өнемме, 
аяк өсте урам уртасында төш күрәмме, әллә саташаммы"? Мизгел арасында 
башыннан мең төрле сорау йөгереп узарга өлгермәде, үзенә таба сузылган 
куллар аны инде кочагына алды Фәрзәнә әле һаман берни дә аңламый иде 
Шул куллар аны җитәкләп җиңел машина эченә алып керде Менә инде алар 
кунакханә бүлмәсендә Тын да алмыйча берникадәр утыргач, Фәрзәнә, ниһаять 
аңына килеп, сорау бирде 

— Сез кем"? Ни өчен мине бирегә алып килдегез7 

— Танымадыңмыни соң, Фәрзәнә 7 Әйе, юктыр шул Синең белән вәгъдәләр 
бирешкән Хәсән юк шул инде Каршыңда физик һәм рухи яктан яртылаш 
таланган Хәсәнең, ягъни аның өрәге генә басып тора 

— Юк.юк Алайдимә Таныдым мин сине, таныдым Күзләреңбитуэгәрмәгән. 
Нәкъ яшьлектәгечә ялкын чәчеп торган көйдергеч карашың Хәсәннеке булып 
калган Инде аңыма киләм бугай Сөйлә үзең турында 

— Сүзләр күп, Фәрзәнә Әйдә. бераз капкалап алыйк та йөреп керик. 
Сөйләшербез, аңлашырбыз Сагындым мин сине 

Хәсән чәйнекне кушты, суыткычтан җиләк-җимеш алып табын әзерләде 
Фәрзәнә керфек тә какмыйча аның хәрәкәтләрен күзәтте 

Алар караңгы төшкәнче урамда йөрделәр Идел, Кабан күле буйларын 
урадылар Бу сөйләшүдән Хәсәннең Әфганстандагы яралары, елдан артык 
госпитальдә дәвалануы, аннан кайткач, укуын дәвам итүе һәм бүген дәүләт 
учреждениеләренең берсендә җитәкче булып эшләве, гаиләсез икәнлеге 
мәгълүм булды 

Кичкә алар яңадан кунакханә бүлмәсенә әйләнеп кайттылар Бу кайтуны 
ничектер алар икесе дә шулай тиеш кебек кабул итте Хәсән кунарга чакырып 
тәкъдим ясамады, Фәрзәнә ник һәм ни өчен кайтканын аңламады Ләкин 
хатынның күңелендә бушлык, шул ук вакытта Хәсәнгә тартылу бар иде 
Фәрзәнә. кулындагы бәллүр савытның төшеп ватылуыннан курыккан сыман, 
кинәт кенә пәйда булган Хәсәннең шулай ук кинәт кенә юкка чыгуыннан 
курыкты Аның аяклары да, күңеле дә бернинди карышусыз кунакханәгә 
атлады 

Иртәнге якта Фәрзәнә ире Фәрвазга шалтыратып балаларның хәлен белде, 
өч көннән соң укулар тәмамлануын әйтеп, килеп алуын үтенде 

Ә Хәсән ничә еллар өметсөэлектә яшәгән җанының уянуыннан тәнендәге 
һәр күзәнәкнең хәрәкәткә килүеннән туган шатлыклы бер канәгатьлек кичерде 
Алар хушлашмадылар, вәгъдәләр бирешмәделәр Гап-гади«Саубул» —сүэөн 
генә әйтеп аерылыштылар Менә шул Хәсән кафе өстәлендә суынып беткән 
салкын чәен эчеп стаканын каплады да урамга чыкты 

Аны каршылыклы уйлар биләгән идө «Миңа бит госпитальдән чыкканда 
«өйләнә аласың, ләкин әти була алмыйсың», —дигәннәр иде Баксаң малаем 
үсеп ята икән бит Рәхмәт, Фәрзәнә Икебез генә белгән бу вакыйга шулай сөр 
булып калсын, ә улымның кайчан да булса мине табачагына ышанып китәм 

Хәсән Фәрзәнә эшләгән мәктәп капкасы янында озак кына басып торды 
да, аның гаиләсен бозмаска, кайткач та үэөмә өйләнергә кирәк дигән ният 
белән юлга чыкты 

Ф Ш Ц М \ VMM \ M O I t V 
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«Ак җилкән» конкурсына 

\1ин _ Дэйсвн Гйдпмщтнота гади Оер 
авыл кызы Арчи районы Яңа Кишет авылымда 
дөньяга килгәнмен Яңа Һы/чин урта мәктәбенең 
XI сыйныфында укыйм Кечкенәдән тялпанырга 
яратам Табигатьтәге нәр ) кәрешкә ь&р җан 
иясенә сокланып карыйм Ш\ i чакларда күңелемдә 
ниндидер ш tap уяна Үзеннән-үзе төрле фикерләр 
туа Чәгаен «илнам килү» дип саналадыр инде 
Күңелемә килгән уйларны ак кәгазь битләренә 
сырлыйм Ә язып тәмамлагач ничектер ясиңелбулып 
китә иңнәремә канатлар үскәндәй тоела Әсәрләрем 
өчен районыбызда сәләтле балаларга бирелә торган 
ПАхунов ҺӘМ Г.Тукай премияләренә чаек булдым 

БЕР МИЗГЕЛ 

Каядыр ашыгучы халыкка күктән күңелле һәм назлы итеп кояш елмая Аның 
янында каурыйсыман нечкә һәм ак болыт кисәкләре тибрәлә Акрын гына 
искән җилдән агач яфраклары селкенә Ләкин җил әкренләп көчәйгәннән-
көчәя барып, болытларны куа 

Берәү гел ашыгучылар арасыннан атлап, күзе күргән якка таба бара 
Юк. ул әллә нинди алда тормышы булмаган кеше дә түгел, яшәү мәгънәсен 
дә җуймаган Бары өйдәге кычкырышу-талашулардан туйган, язмыштагы 
рәхимсезлекләргә каршы тору сәләтен югалта баруын тоя үзенә аңлау таба 
алмый азаплана Үзенең кая баруын да белмичә, уйларына бирелеп атлавын 
дәвам итә Җанында шундый бушлык салкынлык хөкем сөрә Менә бүген дә 
юктан гына чыккан ызгышка түзеп тора алмады ишекне бәреп япты да урамга 
ыргылды Яшәүнең мәгънәсен каян табарга икәнен уйлап, күзе күргән якка 
таба атлый 

Зәлия мәктәпкә ашыкты Бүген аның көне начар башланды йоклап, 
дәрескә соңга калды үч иткәндәй, башта пифт ватылды, соңыннан баскычтан 
төшкәндә туфли үкчәсен сындыра язды Менә ул урамга чыкты да үтеп 
баручылар төркеменә кереп югалды Кәефе бозылды 

Зәлия аны ерактан ук күреп алды шуңа да карамастан кәефе күтәрелмәде 
Ул әле дә ачулы иде «Урамда көз1 Яңгыр да. кар да яумый». — дип, әкрен 
генә үзалдына сөйләнде «Әйе шул1» — диде аның каршысына килеп баскан 
егет җавап биреп Аларның күзләре бер-берсенә төбәлде Егет елмайды 
һәм кыз янында туктап калды Башында берничә минут кына кайнаган уйлар 
шунда ук юкка чыкты Аның алдында назлы карашлы кыз басып тора. ул аңа 
елмая 

- Чуар күлмәк кигән моңсу урам. сары төсләр анда куерган Язучылар 
тикмәгә генә мактәмаганнардыр көзне Менә минем күңелемә дә шигырь 
юллары килде — дип сүз башлады егет 
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Зәлия аптырашта калды Егет шигырь юллары белән сөйли башлады бит' 
Хәзерге егетләр шигырьләрне белми аңламый дип уйлый иде ул 

- Син бик матур сөйлисең — д и п мактап куйды Зәлия аны 
- Алай ук белмим мин шигырьләрне Табигать мине ул сәнгатькә тартмый 

бугай Ә син ничек'? 
- Минем бераз килеп чыга кебек үзе — д и п җавап бирде Зәлия 
Берничә секунд тынлыктан соң алар бер-берсенә нәрсәдер әйтәсе иделәр 

пәкин бу бер үк вакытта килеп чыкты Алар елмаештылар Моңа кадәр берсен-
берсе белмәгән бу ике яшь йөрәк ыгы-зыгы тудырган халык арасында басып 
тора Ленар үзенең җанындагы бушлыкның акрынлап тула баруын тоя Зәлия 
уку кайгысыннан тулысынча арынган Иртәгә орышырлар дип тә борчылмый 
Егетнең карашыннан күзләрен ала алмый «Синең исемең ничек с о ң ? — дип 
тынлыкны бозды Зәлия каршыңдагы егет — Минеке — Ленар» 

- Зәлия, — дип тын гына җавап бирде ул 
Шулчак яңгыр яварга тотынды Яңгыр тамчылары асфальт буенча тәгәрәде 

Урам буш калды Бары тик подъезд түбәсе астына качып торучы Ленар белән 
Зәлия генә иде урамда Юлдагы гөрләвектә яңгыр белән көрәшеп кәгазь көймә 
йөзеп бара Менә көймә тирбәлә-тирбәлә аларның каршына йөзеп килде 
Зәлия белән Ленар икесе берьюлы көймәгә сузылдылар Ленар кулларын 
җибәрде Зәңгәр күлмәкле, җебенә кадәр юешләнгән киемнән басып торучы 
саргылт чәчле кызның кулындагы зәңгәрсу көймә үзен коткаручыга шундый 
килешә иде Шулчак подъезд түбәләре артыннан кояш нурлары тәгәрәде 
Күктә үзенә җирнең барлык төсләрен туплаган салават күпере калыкты Һәм 
беркем дә шушы бәхет капкалары эчендә кешеләргә шатлык таратучы илаһи 
бер хис яшеренгәнен абайламады Ленар белән Зәлиянең күз карашлары 
салават күперенә юнәлде куллар кулга үрелде 

Көз шундый сихри мизгел инде ул бер карасаң ямьсез көн начар кәеф 
икенче карасаң көтелмәгән очрашу мәхәббәт ялкыны Бер мизгел һәм ул 
барысын да үзгәртергә сәләтле 

Халык әйтсә, хак эЙтэ 

• Глм тигән* и <п шал иахәббәт кемчелексез б) имя 

• Газагн ызгыйшым юк 

• Гашыйкка Вохара <>•; ерап түгю 

• Гыйшык menu т <• : vm ачкыт ы 
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ЯҢА ЗАКОН 

Россия Президенты Владимир Путин 
гаммәви мәгълүмат чараларында, әдәбият, 
сәнгать әсәрләрендә, кино сәнгатендә. 
концерт, театр тамашаларында, күңел ачу 
чараларында сүгенүне тыя торган законга 
кул куклы Документ хокукый мәгълүмат 
порталына урнаштырылган 

ФЕСТИВАЛЬ 

Казанда атаклы балет биючесе Рудольф 
Нуриен исемендәге XXVI] Халыкара классик 
балет фестивале булды Ул Муса Җәлил исе
мендәге опера һәм балет театры сахнәсена га 
нылган исемнәр, яна талантларны жыйды 

Фестиваль «Саптипа Вигапа ИЛИ Колесо 
Фортуны- премьерасы бетән башланып 
китте Балетмейстер Александр Полубенцев 
(Санкт-Петербург! әлеге әсәрне Казаннын 
театр тормышында зур вакыйгага тиңләде 

Фестивальдә XIX гасыр хореографиясе 
шедеврлары — «Жиэель» (төп партиядә 

Свй ана laxapom), -Баядерка». «Дон 
Кнут • •• |еГк' шное otcpo- т.(К1.лим телле 
Барлык спектакльләрдә төп партияләрне 
Россия һәч Ауропалан чакырылган бию
челәр Һәм солистлар башкарды 

Фестиваль прогграммасынын иманча 
юнәлешен Германиянең танылган Дорт-
мунд балет фуппасы дәвам итте. Әлеге 
коллектив дөньякүләм танылу алган һәм 
алар белән мөхтәрәм чиреографлар Уиль
ям Форсайт. Александр Экман. Дуглас 
Ли Ь.б ли ти Дортмунд-балет Казанда 
ике спектакль -Сказки Венского леса» 
(И Штраус А Берг музыкасы. Син Пэн 
Ванг хореографиясе) һәм «Триптих» (-The 
Vertiginous Thnl of Exactitude» бер актлы 
балет. У Форсайт хореографиясе. «Cacti» 
А Экман хореографиясе һәм «PianoPieces» 
Д Ли хореографиясе) күрсәтте. 

Фестиваль афишасында Георгий Ков-
тун сәхнәләштергән «Алтын Урда». «Спар-
так" балетлары да урын алды Форум гала-
концерт белән тәмамланды 

СИМПОЗИУМ 

Казан федераль университетының 
Филология һәм мәдәниятара багланышлар 
институтында -Төрки дөньяның таныл
ган шәхесләре Мәхмәт Әкиф Эрсои һәм 
Габдулла Тукай» дип аталган халыкара 
симпозиум үтте 

т 

Ltimagi-ir. 
т tonu 
1җтимагы!1 мәдәни 

тормышыбыздан 

Ул бөек тагар шагыйре' I а б i\ i 1.1 К к IN 
ның иҗтимагый эшчәнлегенә багышланды 
Симпозиумда Мэкмәт Әкиф ярсой исемен 9 
ге Философия һәм сәнгать фонлы 1мкиллоре. 
Торкия. Аз.»рбанжап Кпам.и in Греция. 
Кыргызстан Сербия Маке ЮНГИ Үзбәк 
стан шулай \к Гагарсган һәм Башкортстан 
республикаларыннан гКЛИМНЭр кпн.шиы 

ЮБИЛЕЙЛАР 

Гатарстан Респуб тквсы Президенты 
Рөстәм миңнеханов Кремльдә «Я 1кын» жур
налының баш мөхәррире Йолды i Миннуллн 
на һәм редколлегия вәкилләре беләм очрашты 
И.тбашы кунакларны журналның 90 еллыгы 
белән котлады, басманың үсеш перспективада 
ры белән кызыксынды, яшь журналистларны 
әзерләр мәсьәләләрен күтәрде 

Очрашуда Татарстан Республикасы матбу
гат һәм гамм.ти коммуникацияләр л1ентлыгы 
җитәкчесе Ирек Миниәхмәши кашашты 

Г Камал исемеңдәге Татар дәүләт ака
демия театрында журналның 90 еллыгына 
багышланган юбилей кичәсе булды. 

•Сөембикә» журналы Г.Камал исе 
меңдәге Татар дәүләт академия театры 
бинасында КИ) еллык Юбилеен билгеләп 
үтте Бу тантананы II Бөтендөнья татар 
хатын-кызлары форумында катнашучылар 
да тамаша кыллы 

Бәйрәмлә Татарстан Дәүләт ( оветы Рөи 
се Фәрит Мохәммәтшин катнапмы Ул Га 
тарстан Республикасы беренче Президенты. 
Тагарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе 
Минтимер Шаймиев котлавын ирештерде 

Фәрит Мохәммәтшин редакциянең бер 
төркем хезмәткәрләренә дәүләт, хөкүмәт 
бүләкләре. Рәхмәт хатлары тапшырды 

Жыр-муэыка белән үрелеп барган бу 
кичәдә бүләкләр лә. котлаулар да күп бул
ды Журналның баш мөхәррире Ләйсән 
Юнысова тантанада катнашучыларга да. 
тамашачыларга да рәхмәт әйтте, милләт 
аналарын тәрбияләүне максат men куйган 
журналның киләчәктә лә үз миссиясенә 
тугры калачагына ышандырды 

Татарстан Язучылар берлегенең Г Тукай 
исемендәге клубында әдәбият итлиме КФУ 
профессоры Хатыип Миннегулоика 75 



яшь тулу унаеннан әләби-музыкаль кичә 
булды 

Юбилярны Татарстан Республикасы 
МӘДӘНИЯТ министрлыгының бүлек баш-
iui ы вазифаларын башкаручы Рәшит 
Фәтхуллин. Татарстан Ятучылар берлеге 
рәисе Рафис Корбанов. каләмдәшләре 
Рабит Батулла. Рәлиф Гаташ. Фәрит Яхин. 
Марат Әмирханов. Нәҗибә Сафина. Фа
тыйх Кутлу һ б котлады 

Хатыйп Миннегуловнын юбилеена 
багыш танган тантана Казан федераль 
унинсрситетында да үткәрелде 

БӘЙРӘМ 

19 майла республика журналистлары, 
мөхәррирләр, наширләр. полиграфистлар 
Матбугат көнен билгеләп үттеләр Буунайдан 
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе 
Фәрит Мохәммәтшин массакүләм мәгълүмат 
чаралары җитәкчеләре, журналистлар белән 
ОЧрЯИПЫ Аннары медиафорум. семинарлар 
үткәрелде «Корстон» үзәгендә XVII -Бәллүр 
каләм» конкурсының жинучеләрең бүләкләү 
гантанасы буллы Анда журналистларны Та
тарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәм-
иөтшин, Татарстан Журналистлар берлеге 
рәисе Римма Ратникова. «Татмедиа» матбугат 
һәм гаммөви коимуникацияпвр агентлыгы 
КИТМСЧесс Ирек Миннәхмәтов. күпсанлы 
кунаклар котлады 

Ф.фш Хәйрулла улы бер торкем каләм 
ия вренв юэмәпсөрлөргедтлетһам хөкүмәт 
бүләкләрен шул ИСӘПТӘН -Татмедиа^ ачык 
акционерлык жәмгыятенен генераль ди
ректоры киңәшчесе Равил Фәйзуллинга. 
• Мәйдан» журналының баш мөхәррире 
Вахит Имамовка һәм «Чаян» журналынын 
баш мөхәррире Рафаэль Хелиулловкв -Фи
дакарь хезмәт өчен» медальләрен тапшыр-
ii.i Ц I,ҺК.1.итүче i,ip и р л а л ш журналыбыт 

хезмәткәре. -Татарстан Республикасының 
атка ишан млгбупи һәм гаммөви коммуни
кации лөр кеэыөтквр» исеменә лаек булган 
ЛИЛИЯ I .ii.iv I lima да бар 

Быелгы -Бәллүр каләм» конкурсына 
моңарчы күрелмәгән ^ 1өмдө ни iep каб) i 
ИТС ТӨН Жәмгысе - 5 меннән артык IIA.II 
жим( ик Жиңүче lap дистәдән артык ними 
маниядә би и с I.IHI.'H Л тарным барысын ла 
сәхнәгә чакырып котладылар Бөйгенен ни 
югары 0\ юге I ран-пригабу юлы матбугат 
ветераны. «Татмедиа* ачык акционерлык 
Квмтыятенен генегя л мректоры киңәш 

i4 .Км.и каНОВ 1 к к m I ты Лил 
и гомобн № 1ЧКЫЧЫ галшыры I ры 

1 VII ГАНА 

к ILIU Ратуш iu.ui 1.120 • 
Россия-Италия добм премиясен гапшыр) 
гантанасы б) i ш Б) 6i tax !012 елда \ \ 
псырнынкуренекл) шгыйрөсе Б< ишӘхмө 
Q I иш I ui I.I ien нәб) i виры i ш 1 

РОССИЯ Италиянең чип. шагыйрьлөренв i !> 

яшькә кадәр) өч номинациядә гапшырыта 
Батар — -Рус шигърияте* -Италия шигърия
те, һәм -Әдәби тәнкыйть яки бүге 
поэзиясе турында эссе- Бые i Татарстан 
Мәдәният министрлыгы һәм Язучылар 
берлеге тәкъдиме белән яна номинация 
булдырылды Ул атеге бүләкне \дкән ел 
басылып чыккан шигырьләр өчен (рус яки 
татар телендә) Татарстанда яшәүче шагый
рәгә (35 яшькә кадәр) тапшыруны күздә тота. 
Бездән бу мәртәбәле бутәкнен беренче иясе 
шагыйрә Луиза Янсуар булды 

Тантанада Татарстан мәдәният министры -
нынберенче урынбасары Ирада Оюпова. Рос
сия ягыннан жюри рәисе, әләби төнкыйгме 
филология фәннәре докторы. -Русская ли
тературная инициатива» фонды президенты 
Наталья Иванова. Италия ягыннан жюри 
рәисе Стефано Гарлзонио. Россиянен галык 
рәссамы. Россия Сынлы сәнгать академиясе 
нен хокукый әгъзасы. Б Әхмәдуллинанын ире 
Борис Мессерер һ б чыгыш ясады 

ОЧРАШУ 

Татарстан Язучылар берлегендә Россия 
Федерациясе Президенты каршындагы 
мәдәният һәм сәнгать советы әгъзасы. -Ли
тературная гаэета»нын баш мөхәррире, күре
некле язучы Юрий Поляков белән очраш] 
булды Анда сүз нигезлә әдәбиятнын бүгенге 
хәле. проблемалары, мәдәни бат танышлар 
ш\ 1 исәптән гагар әдипләренен әсәрләрен 
рус теленә тәржемә итү һәм «Литер i 
гаэета»да бастырып чыгару гурында бар ш 

ПРЕЗИДЕНТНЫҢ РӘХМӘТ ХАТЫ 

Гуманитар фәннәрне үстерүгә гурө юш 
керткәне, фәнни-тикшеренү һәм оештыр] 
личәнлегендәге казанышлары өчен Та тар 
стан Фәннәр академиясенең Г Ибраһимов 
исемендәге Тел. әдәбият һәм СӨНГВТЬ 
инс1ит\ 1Ы чирек юры Миңну I.IHH кич 
Мөгаллим улына Татарстан Республикасы 
Иренмен тынын РәхМӘТС бе i Юре i ie 

МАКТАУЛЫ ИСЕМ 

Масса к ^ [ӘЫ МӘ] ьлүмаз чара [арын 
үс герүда] е ка 1аныш шры һәм i 
1ык нәтиҗәле кезыәте эчен «Казан ул 

лары» агурна [Ы pe.i.iKiiii 
r a i a i a — а Л ы п Илга up кы мва 
i ми ) \ \ пуб INK к мним гта 
һвы гаммөви коммуникацияләр ю 
|ч-- тигән мак1.1\ ti.i т е м биреме 

\1,1\1\\1к0.1ЫИ ФИРМ и мд (АЛ 

МәхТ] мко ыЯ Фир u и п ка ш мирасын 
пропагандалауга һәы Гөркмәнс] 
1 .и ipe 1 ли арас ын ы 6ai 1аны 
үстерүгә керн.", а Минш i.iNN 
Роберт Мөгаллим улым Герк! 
Президенты Указы белән Мәхтүмколый 
Фнрш и " 
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
• И Ы ' Ч П М О Н ПО» л,е Р журнала Каааи щ 

en 1.ХУСНИЯР. Ромал Ураган (првд.); рассказы Р . Н И З А М И ; 

спои Г Р А Х И М \ И.ИКСАНОВОЙ Д С И Р А Я ф ^ А В Л Е Т Б А Е В А , Р.САЛАХИЕВА 

Конкурс Hd ! :. . \;.. 'Л \ X A K O B A Послед карм 

Н У Р И Е В А 

•Литературная критика И ВАЛ! I4 .\-\_\ Куда ведет и * 

К . К А Р И М О В ГооиншаЙ Сабантуй Г.САГИТОВА Лвшая девушка». 

-История- И ГИЛЯЭОВ Мус) ШММСКНС шинные Н Германии В I 1ервон Miip.iH.ni i»>i 

..Книжное обозрение..: Рецензия Г.НАСИБУЛЛОВОЙ Ш ИИГ) М \ ч З И Н А Оонять бы 

set г. мир 

I [ауха Ф ГАРИ! ЮВА И с к а м ш ш 

1 Ьмять в и т а — и н и а ждавши га М.МУ< I \<1)ИНА 

В А Р Х У Т Д И Н О В Чучело 

к ш Л Г А Л И М З Я Н О В О Й 

Из фотоархива журнала 

Дж'НННК OtllN. И .ЛИЗНИ 

На наш» обложках Фестиваль Науруя Фото Р.ЯКУПОВА 
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Photographic archive of ihe шарагше 

Diary of locial-cultural life 

On our coven Festival Nairn» Photo by R.Yakupov 

Тышлыктагы сурәтләр 

Тышлыкның дүртенче битендә Төрки халыкларның Халыкара «Нәүрүз» театраль 

фестиваленнән бер күренеш Калайның Г Кариев исемендәге Татар даүләт яшь тамашачылар 

театры артистлары Н Исәнбәтнең «Җиле кыл» спектакле. 2013 ел. РЯкупов фотосы 
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ХУШЛАШУ СҮЗЕ 

2014 елнын II маенда 87нче яшендә язучы-прозаик. әдәби тәнкыйть 
мәкаләләре һәм публицистик язмалар авторы. Сажидә Сөләйманова премиясе 
шуреаты Гөлчәчәк Кәрим кызы Галиева вафат булды. 

Гөлчәчәк Галиева 1928 елнын 5 февралендә Татарстанның Арча районы 
С еже авылында укытучы гаиләсендә туа. Үз авылларында җидееллык һәм Арча 
педагогия училищесында урта педагогик белем ала Читтән горы и укып. 1954 елда 
Казан дәүләт педагогия институтынын тарих факультетын тәмамлый. 1946-1952 
елларда туган авылы мәктәбенең башлангыч сыйныфларында укыта. Шул елларда 
авыл советы депутаты, жәмәгать тәртибендә үзешчән сәнгать түгәрәге җитәкчесе 
һәм авыл яшьләренең комсомол оешмасы секретаре вазифаларын да башкара 
1952 е ман Г I а.шсна Казанда төпләнеп яши Әүвәл шәһәрмен 26нчы һәм 89НЧЫ 
мәктәпләрендә пионервожатый. 22нче личе яшьләр урта мәктәбендә тарих укы-
гучысы булып мши. 1963 елдан Идел буе районының 18нче эшче яшьләр урта 
мәктәбендә унбиш ел директор хезмәтендә була 

Бала чактан әдәбиятка, туган телгә гашыйк Голчәчәк Галиева мәктәптә эшләгән 
елларында ук балаларга үкнен ГӨП белгечлеге бу.пап тарих фәненнән тирән белем 
бирү вазифасы белән генә канәгатьләнмичә, базалар күңелендә матур әдәбиятка, 
man ie.ii,h мәхәббә! уя ту юнәлешендә дә п.фышдык күрсәтә Тора-бара үзе дә 
к\ iMii.i каләм алып кондэдек магбузапа әдәби н 1чалары. бигрәк 1ә аерым әдәби 
ВСӘрЛӨрнен идея-эстетик эчтәлегенә, тезенә каналынмы генкыйть мәкаләләре, 
репен ияләре белән катнаша башлый Анын узган гасырнын туксанынчы елларында 
Һәм и на гасыр башында дөнья күрми ихал портрет оры һәм гөнкыйть мәкаләләре 
аерым караш-фикерләре әдәби җәмәгатьче it Mien бер в юшен га кайнар бәхәс iep 
i j (тат) бе ми бергә авторның каләмдәше Фәнис Rpj шин әйткәнчә «Үткенлеге 
mine дәлилләргә бай булуы, кешенең кемлегенә карап тормыйча, бары тик 
әдәбиятыбыз үсешен генә кайгыртып язылуы белән кызыклы* 

Бер-берсен яратышын кавышкан парный төрле тормыш сына) [арына гучар 
ите нэп мөхәббөз гарихын чын сәнгатьчә матур би кжле re i бе 1ән һәм психоло! ик 
ГИрөнлектв тасвирлаган «Ту и ак» новее ie I о нәчәк I .ишевага аеруча поп\ шр на к 
Kinep.i ••[ д китабы 2001» конкурсында II иөрөжа Диплом бе юн 6\ [әклөнгөн 
i>\ әсәр буенча күп кенә җирләрдә Арча \пае Балтач Саба районнарында 
Казан китапханәләрендә гимназия гәр ю мәктәп tepaa һәм м> iefi tap ia укучылар 
конференцияләре уза, матбугатта повестьнын идея-фикер иггөлеген әдәби 
i .ни сыйфат [арЫН аналпм-пап күпсанлы у най мәкаләләр басы 1.1 

21ЮЗ елда өдибөнен «Тулгак^ әсәрен һәм бүгенге җәмгыятьтәге кешеләр 
[расында барган астыртын көрәшнең нигезендә акча байлык комсызлык ятуын 
һәм шуңа бәй ie 6j пан гөр ie бозык 1ык ах [аксы шык күренеш гарен фаш иткән 
-Oie тгөнөмет* исем ie яна повестен хикәяләрен мөка юләрен истә иж язмаларын 
ү i (чеНӨ ВЛГаН икенче КИТабЫ бЖ Ы 1ЫП '",па Башта «Ка ип > i iapu-н Ш, аннары 
1010 елда аерым китап б) 1ып басылган •Газзвбану» романы исә психологик 
шр ек һәм norrj [ярлык җәһәтеннән I Ь 1гак*ны ia j i шрды 

I l а тема 2001 е ман Гатвр< ган Я тучы шр берлеге әгъзасы н к 
Крабы ип .IHII.IL ы ; vш ii.i гадел гь ах 1ыя ш ка иш i ебе i китте Ул 

күне [ебезда ю шун шй б) шп калыр 
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