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БУ САНДА:
Әхтәм ЗАРИПОВ
«һәр халык артисты да
милләтнекеме?»

«Ул бик ми пи җанлы кеше иле Һич кенә
дә андый алмыйм ипчек яһүл кызына
өйләнде икән?! Бервакыт ул «Өйләнешеп
бераз гына яшәгән илек Беркөнне npi.ni
шшн мина: «Фёдор! Фёдор!» — дип
кычкыра
— Кемгә кычкырасың? — дим.
— Сиңа! — ди.
Юк инде, җаныем, мин Фәйзулла б) 1ып rj кын, Фәйзулла булып үләрмен.
( кңа өй юнеп я пышуым да бик җиткән, - дип сөй [өде»

КЫСКА БОЯННАР
КОНКУРСЫ
Рифэ РАХМАН
«Кот син мине»
Әллә нинди ШОМЛЫ ТӨН б) [ДЫ б)

й

Зөлфирә бер торды, бер ятлы Ятса.
юнь юл йокыга китә азмады, торса, башы тәмам айнып
бетмичә, исәрләнгән кебек, йокы бүлмәсе белән аш-суныкы
арасында арлы-бирле йөренде. Соңгы тапкыр торганында
ишек өстендәге сәгатькә караган иде. әле һаман өч икән.
i )йтәм җирле, өйдә бик караңгы дип уйлады. Кайда гына сон
Лотф) 1 1аеы?..
Нишләргә белмәгәннәнме йокысызльп ына сәбәп итепме, баш
даруы алым эчте -кап тыш ыеызльп ы үтмәде Аптырагач, бер
1Ш булсын әле .пи өндәй, гама] ына валчык узарлык түгел бер
вакытта, о ш чәйнеккә гум-тугырык су салып, газ плитәсенә
i ыртты Утырл •
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ТАЛЛЫКҮЛДӘ БЫЛБЫЛ БАР
БӘЯН
Ул балта белән кизәнгән саен һәр күзәнәгемдә яшәү суты әкренләп кибәбарлы
Мин толым очларынын җиргә якынаюын гоям вле генә жил кочагында иркәләнеп
назланган гәүдәм авыртудантүгел,тамырларымнан аерылунын котыл ш е и i икәнен
анлаулан суырыла, сызлана, куырыла. Аввм балвлврынын без каеннарны нәзберек
диюләре хактыр, мөгаен минем уткөнемдө калган язлардагыча с\ НЫГЫП CJ II.II ым
елыйсым килә. Тик, ни үкенеч, күч ипиләрем кипкән, мин гаиышсьн II.IH.I
үзалдыма үксим Хәер, кычкырып кычкырып сорән салсам ла. бу җиһанда лай
авазын ишетүче, аңлаучы, гомумән, аңларга теләүче табылыр илеме икән?
Балтасы үтмәс Оуллымы эл лә ипле бу ир-егетнен буыны сыек илем
селтәнүдә кыеп тошерәсе урынга, ул иренеп кенә кизөнө-кизөнө гәнемне
җәрәхәтләвен дәвам и п е )ni р.не бела горганга охшамаган inj 1 и с н ә гагын
балтасын бер читкә атып. тәмәке койрәтергә чүгәләде. Озаклап, гөм ran гарткач
дөньясында бер гаме ка гмаган вй жиргө cj >ы a m \к ятты башында) ы иске
кәпәчен кашларына гөшереп, күзләрен йомды Янына йөзеп кенә и г ә н д ә й
килеп туктаган ялтыравык кара машинаны ла искәрмәде \ i
ӘЛЛӘ Йоклап
ук китүе булды и и к ' 1 Машина гавышсыз б) ica la аннан сикереп гөшкөн
хуҗасыныкы шактый кор ик. *и
ко не 1әи е IKI.II ипли ботинкасы белән жирлә
яткан егетнең кабыргасына гөртеп
— Э ш е н беттеме әллә? — дип я р с ы п ш д ө ш т е Erei iepi ten торып
утырды
— Ни бит, Шамил Сабирович гегс якларны чистарттык инде Перекурга
гына ишкән чем — Ул гаепле кешедәй к\ i мрын угалап горды ла җирдә яткан

балтасына үре i te

Тик ШаМИЛ [ИГӨННӨре о m/piv*, б\ и.ш чыкты ә дшәнче балтаны үзк\ п.ш.и i 11.1
да Күз ИЯрМӨС җитезлек беЛӨН минем кәүсәмә бер генә киенде lll\ t ми не 1лә
боген гәүдәмне сәер бер жнне 1 лек һәм коючкыч авырлык би.ым ВЛДЫ Мин
кулына баллга ич кап 6j кырык яшьләрдәге ир-егетнен күкрәп горган 6j п ш ш ы н a
үз кавемемне ганыпө ггер к м Ишетмә к жвн авазымны улда ншетмәде \ртын i.i
капгырап горган егеткә борылып баятычв ачулы гавыш белән
Мчи 1ӨХМӨТ1 \ 1И1 и \
,,, ,,!,., к •• китаплары авторы Чаялыда мыш

АЙГӨЛ

ӘХМӘТГЛЛИЕВА

— Җәһәтрәк кыланыгыз! Кичкә эш беткән булсын! — дип әмер бирде
— Бетә. бетә. Шамил Сабирович! Басу яклап иске каберлекләрне чистартып
бетердек, мен,, монысы ни бит. әллә ни борынгы түгел бугай Бүсер кебек,
берүзе тырпаеп. читкә чыгып калган. — Егет нәрсәнедер әйтеп бетермәгәндәй,
карашын зират ягына борды
— Анысы синен проблема түгел. Койманы тигезләп куярга кирәк дидемме?
Ташландык бер кабер аркасында фәлән метр җирне әрәм итә алмыйм бит инде
мин
Ир таш юлдан гына Йөрергә яралган затлы ботинкасындагы балчыкны
кагарга иелеп, кире уйладымы — урталай бөгелгән жиреннән тагын тураеп
басты. Бөркет карашы җирдә жәирәп яткан мин каенны түгел, ниндидер
чиксезлекне. киңлекне күзли иде. Ул минем иңрәвемне, инәлүемне ишетми,
ишетми
Әй ир-егет! Ә бит без синең белән бер тамырдан, кардәшләр Сүзләремә
колак сатсан. сәерсенер илең Чөнки син, гомумән, сәер кеше Каян беләсең,
дисенме'' Әллә дәшмисенме? Дәшмә, кирәкми. Баягы егет кебек, син дә яшел
чирәмгә кырын ятып, күзләреңне урыс кәпәче белән каплап, кояш астында
бераз черем итеп ал. Үткәннәреңне барла Ашыгасын, тукталып уйланырга
бер генә минут та вакытын юк. шулаймы'' Тик син минем яныма киләчәксең,
барыбер киләчәксең бит'

Елкылдап торган кап-кара «Maibach» халык телендә кантур дин кенә
йөртелә торган идарә йорты алдына килеп туктады. Тәрәзәләре дә кап-кара
булганлыктан анын меңдәге кешене күрү мөмкин түгел иде — тәрәзәдән
үрелеп караган сәркатип кыз, ничек кенә кызыксынмасын, ят машинада кем
икәнен ачыклый алмады Үзалдына иренен турсайтып, компьютерда пасьянс
уйнавын дәвам итте. Ул да булмады, ишек бар киңлегенә ачылып к и п е , култык
астына күн папка кыстырган, *нә-жептән генә чыккандай затлы костюм кигән
ир затының иркен адымнар белән кереп килгәне күренде Сәркатип кызның
компьютерындагы көртләр яшен тизлеге белән юкка чыгып, экранда ниндидер
эшлекле таблица барлыкка килде
— Абзый үзендәме9 — Заманча киноларда күз күреп ияләшкән к и ң җилкәле,
озын буйлы, кызлар аһ итәрлек артистларга охшаган, үз-үзен тотышында чатнап
торган ныклык һәм тәвәккәллек чагылган таныш түгел ир каршыдагы ишеккә
ияге белән генә ымлап, шулай диде
— Зариф абыймы? Юк бит әле ул Килер микән...
Кыз иңбашын сабыйларча сикертеп куйды да янә кызыксынучан караш
белән ят кунакка күтәрелеп карады Ир, анын сонгы сүзләрен ишетмәгәндәй,
ЖИНен кайтарып, кулындагы сәгатенә күз салды Ул арада ишектән җил-жил
атлап, дөресрәге, тәгәрәп дигәндәй, түгәрәк гәүдә килеп керде. Халык телендә
хуҗалык җитәкчесе Зариф Харисовичны исемләп торган кеше юк иде, үз
артында кемдер «Туп», кемдер «Түгәрәк» дип кенә җилләре Анын кыяфәтенә
карасаң, шушы кушаматлардан да кулайрагын табып булмас кебек шул: уртача
буй һәм бүселеп чыккан зур корсак. Анын атлап йөрүен күзаллау мөмкин түгел;
ул чыннан ла атламын бугай, йә шуып, йә тәгәрәп кенә йөри шикелле.
— Извини, брат, көттердем бугай. — Зариф кунак белән ике куллап күрешкән
арала сәркатип кызга «чәй әзерлә» дип кырку гына әмер бирде дә үз бүлмәсенә
керә-керешли сүзен дәвам итте. — Үтерәләр бу семинар белән... Сукмаклары
безнең тирәдән үтмәсә сон Чыкмаган җан гына калды бугай. Бүген кон буе
юз читендәге агачларны буяттым. Теге атнада гына бер кат йөреп чыккан

•

илек яңгыр янып харап итте Ярар. безнеке калып торсын Значитсы. чынчынлап зшкә тотынабыз дисен инле. Шамил энекәш Син. ни. «фаләнович»
дип тормасак. үпкяяәмв инде, брат, аны.] кешесен үзен беләсен
Зариф кин өстәл артындагы кәнәфиенә кереп чумды, кунак тәрәзә буендагы
диванга аркасын терәп утырды да күзләре белән кабинетны айкап алды
— Сөйләшенгәнчә, документлар әзер — Шамил папкасын ачып. фай.па
пөхтәләп салынган КвГаЗЬЛӨрне Зарифка суэЛЫ — Шунысын ла кар.!
мине сатып алынганы гына түгел, схемада күрсәтелгән жярләрнен барысы ла
кызыксындыра
— Ала-аи . — Кәгазьләргә күз төшергәч. Зарифнын геүюсс кебек \к
гүтәрөк безе сүрәнләнеп китте, ул сул кулы белән пеләше ялтырап күренгән
башын сыйпап алды. — Монда би r Opal. 1ВЫЛ хал кынын Көтүлек *лр Юре i.t
печәнлекләре дә кереп чумган
Шамил, мина барыбер [ИГӘНДӘЙ баШЫН кышыр салып, мыскыллы елмаеп
кына куйды
— Абзый, башынны авырттырма мәсьәлә >..*.i ителгән - У i барыш ы бе шн
генә өскә ымлап күрсәтте. - Каршылар юк Халыкка пай җирләре өчен ң иимр
Ә инде сыерларын ic шлөр икән абзар артында, теләсәләр бакчада мисстыр.
анысы мине не волнует!
Зариф иңсәсен җыерды да кәнәфиеннән күтө)
Әйтүе рәхв1
Гаши мине таларга тотынырлар ипле бодай
дошманы урьи
ia күрәләр иле Хәзер бит кеше. тырт итөлывса дә, гәзнпсв
шалтыратып, журнал ш. i чакырыр! a i i.i на гора алары на v. шөрен к\.
җай гына чыксын
— Син НӨрСӨ, абзый, әллә н иплидер журнал ям алар аллымда кал i ы pan нниәм
[имәкче бу лае
мы әллә'
Шамил ун кулын ДИВВН аркасына саЛЫЛ, кырын
HI i ы
Килгән кунакларны җайлап каршы ал> майлан озат) еннеи вазифаңа
кермимени?
кцжфнын йөзе гагын сүрәнләнеп киме Ул ике кулын чалбар кесәсенә
тыгын, ишекле гүрЛС Пиренеи ки пе ШВ ишекне ачып
— Нәзилә чәен б) ишы?
онл кыр] гына ишеште
Ишеккә колагын герөп диярлек горган кызыкай, шуны гына юпсәндән,
бер генаһсы 1 кыяфәт гә елмаеп
— Алып керимме вил сораыакчы илем. ншиф абый
пи м |в бераздан
к< жене подноска куелган гам гомнар, ике чынаяк чәй күтәреп, Шамил
алдын ш ы өс I-- ire куй |ы
Чәйнекне дә кертел куйыйммы, нцшф абый '
— АЛЫП кер ш ишекне ВЙбӘТЛӨП ВП! ГвГв ЯКТВН!
— Men.i пи i вЛДЫНДа 1ариф абый ДИП биен кенә iup.Li.ii-'
Шами I мәмк
кенә men баш бврМаГЫН ЦШр1 ИТШ
Бөтенебез бер беребе i в i шн ia «Әпншнмпбни ни к 6pai шины шундый
Ә Й [Ө
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п а м ы н и in

КИТвШ

Счё! номер ШВЫ ^ [ГӨрМӨГӨН Юр бК1 '
Шами I кайнар ч.ишс ашыкмый
п л и болгаткан җиреннән сора) ш караш челән күтвре ЮП К 1|
Юк
га
(аркф нигәдер го
ил куйды.
Нәрсә син беренче гапкыр кияү куенына кергән кы шай оялып калдың}
Шамил шаярткан буль
|вшса ю к> июре шактый усал ялтырый и и
— Бу бит бу бил Врал
шы 1ны гулаем сату дигән суз
— Дөрм Гади генә итеп әйткәндә мин мтыяни сатып адам
— Да i
1 \\ сүзгә влганмады ифифнын икеләнүе, йомшап калуы чыгырыннан
|пдыыы Шамил KIHI.II кенә кызыл опта
||Л

— Керделе-чыктылы сөйләшүчеләрне женен сөйми, абзый. Кайбер
нәрсәләрне, оныткан булсаң, исенә төшерәм 1995 елны, үзен элек житәкләгән
ко коедагы ничә йөк машинасын тиеннәргә генә сатып алдын да. бик әйбәт
кенә сумнарга өйләндереп, Хәчито&тар оешмасына озаттың? — Шамил диванда
яткан папкасыннан ниндидер битне эзләп тапты да. тиз-тиз генә күз йөгертеп
алгач, судтагы хөкемдар тоны белән с,зен дәвам итте — Сннен кул аша үткән
K.IMA J» чашинатары. кочбаиннар. тракторлар — боларын мин сүз унаеннан
гына... Чагтылагы өчәр бүлмәле ике фатирын. Казан янындагы жир кишәрлеге,
бататарына атып биргән -Тоиота»ларның ничә миллионлык икәнен сиңа
санап күрсәтергә кирәкмидер бит 0 Үзен хуҗалык житәкчесе. хатының, кәгазьдә
генә булса да. — авыл башлыгы Кыскасы, монда да син үзен баш. үзең түш.
шулаймы, абзый? Әле мин сина авыл башындагы кулъяулык хәтле жир өчен
генә дә күпме күчердем, ә? Әллә син >л акчаларны мондагы Гайникачал карчык
пенсиясенә өстәп куйдым димәкче буласынмы'1
Ни гажәп. Зарифны бу сүзләр аптыратмады. Үзе хакында шулкадәр төгәл
мәгълүмат тупланганын алдан ук белеп торуы булдымы, әллә инде эчендә
кайнаган утны йөзенә чыгармадымы — ул тәмләп кенә чәй чөмерүен дәвам
НТГе Аннан сон гына. гаять тыныч тавыш белән:
— Брат, бата-чага сүзе сөйләмә, пажалысты. Бер кул белән бирәләр, икенчесе
белән аза торалар Эшләгәнне барыбер күрә белүче юк. — Зариф та. бая Шамил
күрсәткән кебек, бармагы белән өскә ымлап күрсәтте.
— Син монда ничә. ун ел хакимлек итәм дисеңме'' — Шамил күзен кысыбрак,
туп-туры Зарифның йөзенә текәлде. — Ун ел эчендә бармакка бармак сукмый
кабинет күсесе булып утыруыңны эш дисең инде Хетавыл эчендәге юлларны
тигезләтсәң дә... Тәгәрмәч төшеп ката дип торам, иормәле түгел бит.
— Сон. брат, кайсына акча житкереп бетермәк кирәк, ә?
— Стоп, стоп! Акланырга кирәкми' — Шамилнең йөзе тагын баягыча
усалланып китте. — Син миңа менә шуны әйт әле: моннан., егерме биш ел
чамасы элек авыл башында тезелеп киткән ат. сыер. сарык фермалары бар иде.
Аскы урам артында мәнге җимерелмәслек итеп салынган амбар бар иде. Мин
әле генә расчет ясаган кишәрлектә комбайн-тракторлар тезелеп торган парк
иде. Аларнын акчасы да синен кесәгә кереп яттымы?
— Ә юк. брат, мин монда килгәндә хуҗалык ионы йолкынган тавык хәлендә
иде. бүтәкәләренә хәтле актарылып ташланган иде — Зариф ямьсез итеп хихылдап
куйды — Әле дә жан асрап яшәгәнгә шаккат син. моңдагы халык белән.
— Хатыкка нәрсә булган?
— Аларга ни. үгез үлсә — ит. арба ватылса — утын. Эчәләр, брат. Хатыннар
эчә. Урамы-урамы белән, панимаеш. бордель оештырып яталар. Өйләнгәне.
өйләнмәгәне, яше-карты шулар янына йөри. Авыртмас башка тимер тарак
булды инде атары ла Кичә генә берсенен хатыны зар елап минем янга килгән
Монын ире. тәчәке тартач дигән булып, төн уртасында чыга да югала, чыга
да югала икән Ш у н ы ң хатыны: «Наиләне авылдан кучасан. йөзенә кислота
сибәм*. — лип каршымда как штык басып тора. малай
— Наилә дисеңме? — Шамил, үз колакларына үзе ышанмыйча, сискәнеп
китте, шул хатәтен Зарифка сиздермәс өчен. чынаягына иелеп, чәй йоткан
Г>\ 1.1 ы

— Бар инде монда Менә. малай, акча түлим, бир дисәң, урам уртасында
сузылып ятарга мужыт
Кая куасың инде аны. йә? Чирле анасы ничә ай
улалыкча интегеп ята. яхшымы, яманмы, монысы карый бит әле. ашата.
җыештыра дигәндәй
- Зариф, кулын селтәп, кесәсеннән тәмәке кабы
чыгарды, тәрәзә янына кузгалып, тәмәкесенә ут элдерде. — Ничава гына

тлллыкүдщ) ьы -|ьы.1 ЬАР
нәмәрсә үзе. адәм рәтле итеп киендерсән. йә бөтенләй чишенлерсән — Тамак
төбеннән оятсыз ыржаю авазы чыкты
Шамил әле генә ишеткәннәрдән телсез калган иле Күз алдына, ппусыер
чагынын и н татлы һәм ин якты истәлеге булып, озын толымлы, шөпшә билле
КЫЗЫКаи килеп басты Ике арада егерме биш ел гомер жәирәп атса ав күне жен
яртысын әле лә булса авылга бәйләм готкан күзгә күренмәс жепдәрнен берсе
иде бит ул кыз Зарифның Наилә дигәне бөтенләй башка берәүдер. Шамил
хәтерендәгесе андый гүбәнлеккә төшмәс, юк. ышана торган чәл түгел 6)
Зариф бүлмәсендә артык ни кар ш ш р г а ГСЛӘМНЧӘ, Шамил шп итеп сикереп
торды
— Абзый, әкиятләр тыннарга вакыт юк Тиешле кәгазьләрне тизрәк әзерләп
бетерү жаен кара
Шулай диде дә папкасын алып, jpe-зре атлап чыгып та китте.
Урам буйлап иркенләп, жәяү атларга теләсә дә. үзәкләрне өзәр l
таныш һәм шул ук вакытта бөтенләй чит-ят тоелган сукмаклардан үткәннәрен
эзләп таба алмасын белә иде. машинасына кереп утырды ла кара гарөэа юрнс
күтәреп, кузгалып китте. Кемнедер бик җентекләп күзәткәндәй як-ягына
карый карый, ташбака тизлеге белән генә барган шәигә ирен ч и к бе ИШ
ү[алдына ачы келемсерог] га куйды ганыл салам бирер кеше tap .
кенә. апаем» дип анын сәламен алырдай lap да күренми иде ч i 1арнф янына
сугылганчы ук. күкрәгендә актарылган дулкын шанын тыя алмыйча аскы
урамнардан. Таллы күл буйларыннан урап килгән ОӘЫ аптыраудан шакка1 кам
иде. Авыл урамыннан үлв1 чире кырып үткән диярсен: хәлле генә күренгән
йортлар янәшәсендә капка буен бил гинентен кычыткан баскан, гормыш
гаме сүнгән байтак гашландык өйләр күзгә пимама Чокырланып беткән
юллардан бүгенгедәй коры көнне дә рәтләп йөрерлек түгел Янгыр ауса
4-1111--- i машина белән авы глбөтен [әй кереш ie чыгыш ш б> (мыйдыр MOI аен
-) ['аллыкүл'' Ул ык бөтенләй булмаган кебек юкка чыккай ис 1 •
елаган таллар гына кемнәндер ярдәм сорап с икрама кебек 111 > i гирогөвс ггөн
чүплек тавы гына бирегә адәм балаларының елкмаш .ис IM.U.HICH сойли
иде Шамил узе күргәннөргв ышанмыйча машинасыннан тишеп гал tap
янына якынрак килде Борынына бәрелгән әшәке истән күнеле болганса
да кире борылырга ашыкмады Капчандыр ай нурында шадраланып горган
тымызык күл өсте урымын м гв 1С 1еш ка I шклары, иске машина кабинасы,
капчык капчык әллә гавык эл ы үрдәк ионнары бә ф.»Ф кәга 1ьләрс күгәреп
бер берсенә ябышкан кием са [ым хәтта сарык \ юкса 1әрена кә1 геаунал ата
иде. Күнелендә бүтенгөчв rai ш cai ыш и 1аһн бер истәлек б> M.HI саклашам
у р ы н н ы ң болай мәсхәрәләнүе Шамилне гетрөндереп җибәрде Ччуданмы
хыялларынын челпәрәмә к и ң е н н ә н м е , ир тешләрен шыгырдатып куи.ты
яңак сөякләре биешеп алды Күл урыныннан әллә ни ерак гүгел »лек
Ж.ӘЙГС ат утары бар и те
чәзер J i ГИрӨДӘ кеше биеклеге ГИГӘНӘК, шайтан
гаяклары, кычыткан гына швйлвнө Гаштан салынган фермалар урынын \я a
тирес өстем (Ә җәйрәп үскән л табуI.I гүтәдтөреннән башка берни калмаган
Әкияттәге жен пәриләр каядыр күчереп куйган [иярсен
бер генә гакта
п,| ram к ис.'ie ia күренми Болар хакында алдан хәбәрдар б\ [маса Шамм i
үзен башка а в ы н а , атай II.HI.I I.I Iүгс i башка планетага мәктем ЯКИ гөш
күрәм дип юатыр и те
(ариф авызыннан Наиле гурында яңгыраган котсыз сүзләр Шамилнен
күңел гынычлытын алды Ялгыш гңлагандыр бәлки c,i бөгемләп башка
Наилә хакында барган [ыр Шулай икәнлегенә инанырга ге ю\ б) i ашы ир
машинасына УТЫРЛЫ И УРВЫ ОЧЫНа una ООрЫ i ты

Ишекне ачуга, ирнен йөзенә ниндидер авырс\. тынчу һава килеп бәрелде. Башын
бәрмәс өчен тупсадан иелебрәк атлаган шәйгә үк ул өй эчендәге хәерчелекне күреп
телсез калырга атгерде бугай — «Керергә ярыйдыр бит'» дигән соравы шактый
көттереп янгырады Бүлчәнен яртысын биләп торган, акшары кубып беткән мичтән
табагач белән ипи табасы атып маташкан чатын әйләнеп карамады.
— Чукынып йөрчә әле. үзенә кирәктә тәтәй телләнеп. — диде дә, кайнар
табаны бияләйле кулы белән тотып, өстәл өстендә яткан мендәргә каплады.
Сутышны буа торган һаваны арыш ипие исе күчеп китте — Күзгә кырып
салырлык та юк
Шамил әллә аптыраудан, әллә шаккатудан берара телен тибрәтә алмый
торды. Ул хәтта күнеленен ерак бер төпкелендә татлы әрнү булып ничәмә-ничә
еллар дәвамында сакланган тавышны таныгач та сискәнергә кыймады бугай.
Өй эченең коточкыч ярлылыгы, котсызлыгы өнен алган иде. Бер-берсенә
таба янтайган тәбәнәк тәрәзәләрдәге төсе унган, сизрәгән пәрдәләр, башына
тиярдәй булып куркыныч сыгылып торган түшәм такталары, идәндә палас ролен
үтәгән ниндидер алама чүпрәкләр — болар барысы да Шамил күреп өйрәнгән
дөньяның капма-каршысы иде. Почмактагы тимер башлы иске караватта
калын юрганны муенына хәтле тартып яткан сап-сары йөзле берәүнең борын
астыннан үзалдына әллә ыңгырашканы, әллә нидер мыгырдаганы ишетелә
Кайдадыр бәрәнге йә суган ише әйбер череп ята микән — өйдәге тынчу һава
гына житчәгән. яу булып вак чебен бөтерелә.
— Әннәче Мин бит Рачай керде дип торам — Мич алдындагы хатын,
табасын идәнгә куйган җиреннән борылып карады да ишек төбендәге затлы
кыяфәтле ир-атны күреп, читенсенеп китте. Нигә икәнен дә абайламастан, кашына
ук тошереп бәйләгән яулыгын йолкып алды, юа-юа тосе уңган иске халатының
артык кыскалыгыннан читенсенгәндәй, итәкләрен тарткалагандай итте.
Бу — Наилә иде. Гәүдәсенең элекке чандырлыгы югалып, тулы йомры төсмер
алса да, баш түбәсенә төйнәп куйган чәчләре карга канатыдай каралыгын җуеп,
урыны-урыны белән ак буйлар күренсә дә, кайчандыр туп-туры булып сызылып
торган кашлары йолкынып-юкарып калса да, ирен читендә вак-вак буразналар
шәйләнсә дә, бу — Наилә иде. Күз кабаклары шешенкеләнеп, күгелҗемләнеп
торса да. карашында самимилек һәм җылылыкның эзе сакланмаса да,
күзләренең коңгырт-каралыгы да, сул як борын канатындагы кечкенә коңгырт
чин дә, маңгаеның кыл уртасында беленер-беленмәс кенә күренгән җәрәхәт
эзе дә, дулкынланганда кул бармакларын биетеп торуы да Наиләнеке иде Тик
Шамил моңа ышанмады, дөресрәге, ышанырга теләмәдеме, курыктымы — «гафу
итегез» дип борылып чыгып китү ягын карады. Салыныбрак торган агач ишек
еламсырап ачылды Бөркү өйалдыңнан гомер бакый буяу әсәре күрмәгән,
каралып беткән баскычка аяк басуга, ир күкрәк тутырып һава суларга теләде, тик
нидер бугазын кыса. тын алырга ирек бирми иде Ул авыр адымнар белән җиргә
төште Атлаган уңайга ишегалдына карады: түбәсе чалшайган ярымҗимерек
келәт артында б\я>лары кубып, тимерләре кәкрәеп беткән, хан заманындагы
иске таганны күргәч, дерт итеп китте. Юк, ул ялгыш кермәгән иле...
— Шамил! — Яулыгын кулына тотып чыгып баскан хатын бик әкрен, әмма
бәгырьне телгәләрлек тавыш белән шулай диде лә җавап өмет итмәстән, хәле
беткән кешедәй, лап итеп пычрак баскычка утырды.
Ир эндәшмәде Ана тизрәк бу ихатадан, алай гына да түгел, урамнан, авылдан
чыгып югалырга кирәк иде Шуны аатаса да, аяклары хуҗасына буйсынмады
J I кире борылып баскыч буена килеп басты

— Мин Мин идем, Наилә...
— Чыгып качарлык булгач нигә керден? — Хатын башын кутәрле лә. сорау
биргәнен бөтенләй оныткандай, әрсез карашы белән ирне башыннан аягына
кадәр күзәтеп чыкты.
Шамил өстендәге кыйммәтле костюмыннан, кершәнлән ак күлмәгеннән,
елтыр ботинкаларыннан кыенсынгандай, үсмерләрчә оялчан елмаеп куйды
— Хәл белергә Күрешергә — Бу очрашуны бөтенләй башкача күзаллаган
Шамил, хыяллары урланган сабыйдай, битараф кына шулай диде
Наиләнең йозенлә ниндидер мыскыллы елмаю пәйда бутлы Ул. әле лә б) ica
баскычтан тормаган килеш, күхзәрен кыса төшеп:
— Ә нигә күрешмисен'' Җирәнәсенме'' — диде ирне үчекләгәндәй
0
— Син нәрсә инде. Наилә Ни хәлләр сон Тормышлар ничек '
Хатын тиз генә эндәшмәде Бу күрешүнең өнме. төшче икәнен аңларга
теләгәндәй, кисәк кенә күзләрен челт-мелт йомгалап аллы. аннан, башын
күтәреп, без кебек карашы белән Шамилгә укталды
— Жан бар — эчәм Менә шулай яшәп ятыш Яшәү дип әитергә яраса
1
— Үзен сайлаган тормыштыр бит' — Шамил уйлаганын кычкырып
үкенмәде, туп-туры хатыннын йозенә текәлеп каралы
Наилә тагын тел тибрәтергә ашыкмады. Әкрен генә урыныннан кузгалды,
тулы беләкләрен 68СКЫЧ култыксасына куеп сөялеп басты да. еракка, ниндидер
билгесез ноктага күз ташлап, байтак шулай сүзсез торды Аннан келәт apl
жимерек таганга бармагы белән төртеп күрсәтте
— Син оныткансыңдыр да инде Берчак әнә теге таганнан чәчрәп барып
гөшкөиемне диюем
— Мин ныгытып атыкдырыясам егыласы гүгел идең дә сон... — Шамил,
хатынның маңгай уртасында шул вакыйганың мәтелек нсггелегс булып калган
җәйге карап, авыр сулады.
— Вәт шул. Бәләкәйдән жебегән булганмындыр инде Таганнан гына гүтвд,
тормыш арбасыннан да төшеп калдым инде мин. Шамил
Беравык, сүз берләшкәндәй, икесе да гын тордылар. Авыр тынлыкны
Шамилнсм ГВМШ кырып куюы бүлде.
— Наилә, мин яңадан килермен әле. иркенләбрәк Хадимә впя 0
күрешеп чыгармын Хвзер китәргә кирәк, ашыгам. — Ир кесәсеннән гәмвке
кабы чыгарды, тик кабызырга ашыкмады Аны Оер учыннан икенчесенә
кучергөләгөч, кире гыгып куйды
Наиле ялангач аякларына иске келүш леп, көтелмәгән кунакны озатырга
к\ на им Капка гәбендәге таять iai 1Ы машинаны күреп, хатын ГВЗБЭПЛӘНүдән
башын чайкады, якынрак килеп көзгедәге кебек чагылган швулесене
текәлеп горды, аннан /найсыэланып, бер үзенә, бер Шамилга кү* ташлады
Хыялларында ничәме пич.' ядлар шушы күрешүне көтеп, күзаллап, rai ш
уйларга чуМЫР ЯШӘГӘН б) ике ш буПШ канма каршы яссылыкта басып ГОрЯ НДС
111\ны аңлауданмы, башка сәбәп 6j 1ДЫМЫ - икесе дә пирәк калка гәбеннән
яшьлек ел мрыным ie ice 1 шаһитс яныннан качарга, бер берсенен кү юннан
югалырга ге юдс юр
Машина артыннан ка нан өрфия пиен таралып беткәннән сон да Наилә бер
урын и байтак басып горды Әле б) пан очрашунын rem кенә гүге теген шушы
мин) та i ыня ян шш ял [ымы
катыннын кү ларс кюнл кнере кп ачылды j 1,
кош кебек галпынып юл уртасына ук чыгыл басты Аннан, нәүмн гланеп, әкрен
генә кирегә .н ia гы Өйгә кергәч гәүз халәтеннән гиз генә арынмады, почмакта
ыңгырашкан аваз ишеге гач кенә айнып китквндәя б) иш
_ Нан ie Нам ю иш

лПГРЛ ӘХМЭТГЛЛНЕВА

Әнисенен су соравыдыр инде. бертуктамый авызы кибен интегә Наилә
ӨСТ8 [ДӘ ГОрген 6.inka_uiH кырые кителгән чынаякка кайнаган су агызды, карават
янына килеп, авыру өстендәге юрганны ачкач, бер кулы белән Хәлимәнең
башын күтәрде.
Кем не > Г' — диде ана кеше. ике-өч йотып, башын читкә алгач.
Наилә эндәшмәде. Бераздан гына әнисенең аяк очына килеп утырды да
анын сары сарган йөзенә текәлеп карап торды.
— Мәисәрәттәинең оныгын хәтерлисеңме? Казаннан кайтарып куялар иде
дә, жәи буе авылда ята торганые. — Хатын ниндидер татлы төшен күз алдына
китергәндәй, хыялый соенү белән үзалдына елмаеп куйды.
— Ә-ә. — Авыру карчык күзләрен йомган килеш кенә көчкә аңлаешлы итеп
эндәште. — Синен белән... чөгендергә йөргәнеме?
— Шул. Шул.
— Аягыма утырмадыңмы'' Көзән җыера. — Карчык гәүдәсен селкеткәндәй
итте.
Наилә, кузгалып, әнисе өстендәге юрганны ачып ташлады Килеп бәрелгән
әшәке истән борынын җыерып, сөяккә калган, ялтырап торган аякларны үзенчә
сыпыргалагандай итте.
— Кемгә кайткан 9 — Хәлимәнең Шамил турындагы сүзне дәвам итүе
иде.
Наилә җилкәсен генә җыерды. Кара инде, анын ни өчен, кемгә, күпмегә
кайтканы турында да сорашмады лабаса. Ярар, икенче юлы иркенләп
сөйләшерләр әле, килермен, яңадан килермен, диде бит Шамил. Хәер, ул теге
юлы да, моннан егерме биш ел элек тә шулай дип киткән иде. Сабыйлыгы
да чыгып бетмәгән — кая бетсен, аларнын мәктәпне тәмамламаган чаклары
иде бит — Наилә ышанды, ышану гына түгел, ымсынды, өметләнде шул
сүзләргә Һәм... көтте... Бүген булмаса иртәгә, каратут йөзендә нур балкытып,
Шамил кайтып тошәр дә аны үзе белән алып китәр, алар өчен уртак таң атар,
бәхет кояшы елмаер дип көтте. Шушы өмет белән яшәп, унсигезе, егермесе...
утызы тулганын да сизми калдымы? Әллә сизмәмешкә салышып, үз-үзен
алдадымы9 Стенага эленгән көзгегә текәлеп торганда, чигә буенда ялтыраган
бер бөртек ак чәчен күргән көнне ул көзгене генә түгел, өметен һәм хыялын
челпәрәмә китереп ташлады. Шул мизгелдә көзге урынында какшайган кадак,
сазаганланып килгән кыз күңелендә коточкыч бушлык һәм битарафлык пәйда
булды Бу — куркыныч, шомлы, өметсезлек тулы бушлык иде...
Наиле үзенә урын таба атмый тинтерәде Жанында кисәк кенә буран
купты, өермә тузгыды Моңа кадәр бар борчу-мәшәкатьләрне шешә белән
хәл итәргә күнеккән хатын йөрәк януын басардай чара тапмады Кемнедер
зарыгып көткән кебек, әледән-әле тәрәзәгә күз ташлады. Ел буе су күрми
тилмергән пыялаларның пычраклыгын әле генә искәргәндәй, сискәнеп китте.
Гаҗәпкә канган кыяфәттә ишек кашагасына. соңгы тапкыр кайчан агартылганы
онытылган килбәтсез мичкә, әнисе өстеңдәге атама юрганга карап алды Күз
күреп гадәтләнгән дөньясы аңа бу минутта бөтен шыксызлыгы белән ачылды
Ямьсез иле. караңгы, нурсыз, мәгънәсез иде бу дөнья Бөтенләй көтмәгәндәуйламагаңда Шамилнең пәйда булуы әлеге караңгылыкны тагын да көчәйтеп
җибәргәндәй тоелды Моңарчы бар тормышы җан асраудан, көнне төнгә, төнне
көнгә ялгап кына яшәүдән гыйбарәт булган хатын, ниндидер башка дөньяга
ки ien теккәндәй, гаҗәпләнгән кыяфәт белән тагын тирә-ягына күз ташлады
Бәгырен нидер гелеп-чеметеп узды Атылып дигәндәй ишегалдына чыкты
баскыч буенда яткан чиләкләрне эләктереп, урамдагы колонкага йөгерде
КДЯОЫР соңга катудан курыккандай, ашыга-кабалана су агызды, аннан тулы

•

чиләкләрен чаипадлыра-чайпадлыра. оенә таба атлады. Җылытырга дигән суны
чуен казанга өстәде, казан астынла инде сүрелеп килгән күмер өстенә идәндә
яткан кайрыларны ыргытты, вак утын алып керергә дип. янә ишегалдына чыгып
чапты. Су кайнарланган арала тәрәзәдәге алача пәрдәләрне сыдырып төшерде.
алардан күтәрелгән [уэяв каш-керфекләренә сыланды
— Өйне сөртештерчәкче илем — Ишек катынарак күчерергә телән
Наилә әнисе яткан караватны иплән ввНӨ \ »НӨ таба тартты — Уф. Tap.i_u.in
төшмәсә...
— Мине күмгәч к>ар илен әле Хет идәненне юешлә башта, шудыртырга
.кинелрәк булыр — Хәлимә күзләрен ачмый гына озек-сиек Ш) аЛ лиле > te
хәлсез бармаклары белән карават читенә ябышты — Интекмәсен лә ерагая
Наилә «(ләтчәле Тырыша-тырмаша караватны күчергәч. ТИИППИ! Пнанлал
су әзерләде, мич арасыннан кер порошогы алып салды, иске простыняны
ерткалан, чүпрәкләр исады да эшкә керепме
Тәрәзә пыялаларын юып. бүрәнәләрдә!е \\ иины сортештергәндәи шк.<ч чи
;чснә әзме-күпче ш кунгандай булды Арурак челтәр-пәрдә ише әйбер лгенда
күрер күЭГӨ тагын ла күркәмләнеп КНТӨр иле ШЭ Канн аласын ли яларнЫ
I l.i и лә. берни ГВПМаяча] ЫН белсә лә. почмак: а юрган иске санлык янына ки ten
чүгәләде. Калайлары гутьиып. төссезләнеп калган капкачны куырыч нафталин
исе килеп торган чүпрәк чапракмы КЫИМЫЛДатып каралы ЮныирвК пиәннәре
күптән аякланып бепе шул Әинсенен чкгулесе
и югө бирнәлеккә
дип жыйган челтәрләре нендвр юрган гыш вры ая аракыга алмаштырылып
бетте. Алар гынамы Иске булса да. келтерәп зшли торган тегү машинасы бар
иде, ул да китте. Әтисеннән истәлек бу пып калган күкеле iyp еөгать
чагында бүредәй юк чагында шүредәй» пи иле .тисе
ана пенсия китергән
конне Наилә янына rre-бете кыелып, ду китерел бәйрәм итәләр яв •^\^^л\^ баш
гөзөтә-төзәтө, ки юсс айны көтеп көннәр атна ир үтеп китә

Мин әкрен генә үлеп барам Шулай la лапым рухым беЛӨН бирешмәскә
тырышам әле Нәрсә көткәнемне, кемне көткәнемне бик яхшы Ое аш
мин
соңгы тапкыр булса да беркөн күргән ка;чч! [эшем беЛӨН очрашып квЛЫрП nw\\\'
Ул минем җан авазымны ишетергә шеш' чдеы баласынын Иерөге урынында
мүкләнгән таш ятмый [абаса иргәме сонмы \ i чипе гаяырга сискәнергә
уйланырг.i \\^\\\'
Кибеп корып барын кәүсәм буйлап котылгысыз рәвештә үлем якын юша
KOII.I.-мысы 1 HIM эне чак чйлыйы чөнки мине гамырларымнан аердылар
ипле күпче ГСНӘ млпынсач л,\ I ЕбКХӨЧв >\и\к\ каеп б\ ГЫЛ кош Ир Сайравына
күмелеп яки әрвахлар рухына юга KI.IH.IM кжер •п\\^1\ утыра алчанчлкчын
Пп ВЯНЫЧЛЫСЫ уаеМНенүк кар I
әрем чина болта бе 1ән ки миле 1 \и\ ип
калтырап утырган \и>\ 1Әрен ю учак утына ыргытсалар бу кадәр ^к үкенечле
гоелмвс иде Бер карыш кир эчен бш оер карыш вогр очен
Хәер .ч^ч
ба l.i iapi.iin.iH акча ҺӘМ чл\ ЯрТЫННаН ВбЫНВ СврТвНв йвГвргӨН НвЛЛӨренДӘ
ИИНеМ кебек KBpl КЯЯННЫ кы памын ГОрм |) [ары пннлидер гайре ПЮИТЫЙ DB I
гүгел Каенны гынамы бер-версен таптап үтәләр сыталар нэвлөр \
Шунысы аяныч мяю юк итәргә әмер биргән яшьнрүэеүк чи печ гаиырларыма
бәй ЮНГӘН
цч гнрв оеп им н a I п ничәнче көн г\ юган иашнна [алышларын күмеп,
алын тавышы ншатвлә түпяме? Шуя үзе бап ул үзе! Менә \ 1 беркөнге ялтыр
м шшнш мним ишеген ачын кулындагы амааыяним кабянага ыргытты да.
ике к\ ш ба юн ой юна пишып иннеы гавафал борыш ш Карашы исә гагын
м

киңлекләрне иңли иде Якынрак кил. ир-егет, балачактагы кебек, яланаяк
калып, тузанлы сукмактан бер генә Йөгереп үт әле...
Ул мине ишетте. Салмак кына атлап, яныма ук килле. элекке зират коймасы
урынында аркылы яткан яралы кәүсәмә килеп утырды. көрәк йөзедәй кип учы
белән юка тузымны сыйпап алгач, тын калды. Берконге гаярьлеге, усаллыгы
юкка чыккан кебек, йөзен ниндидер уйчанлык биләп атган. Бу халәттә п и к
утырмады, кисәк кенә кыймылдап, зират эченә кереп китте Мин анын иеләиелә кабер ташындагы язуларны укыганын, кайберләре алдында, нәрсәдер исенә
төшерергә теләгәндәй, шактый озаклап басып торганын күрдем. Байтак кына
шулай әрле-бирле йөренгәннән сон ул тагын минем кәүсәмә килеп утырды.
Бер-беребезнең жан авазын ишетер өчен кайсыбыз ни генә кыла ала"
Хәтерлисенме, әнә теге, юк. син башыңны борган якта түгел, унгарак кара.
унгарак
Әйе, шул наратлыкта Мәйсәрә әбиен белән печән чапканынны
онытмадынчы? «Пасадкыга барабыз» дип икәүләп чыгып китәр идегез, әбиеңнең
иңбашында берсе зуррак, икенчесе кечкенәрәк ике чалгы булыр иде. Синен кулыңда
— бер литрлы банкага ясалган сөтсез чәй, телеч-телем киселгән мич ипие, дүрт
йомырка, шырпы кабындагы тоз, сапсыз чынаяк салынган чүпрәк сумка Рөт-рӨТ
тезелеп киткән яшь нарлар арасында чалгы белән сеттәнү сезгә түгел, имәндәй нык
ир-егетләргә дә кыен булгандыр әле. Шулай да сер бирмәдегез бит, әй. бәрәннәргә
кышлык печәнне чүмәлә итеп әзерләп куя идегез! Черки, кигәвен, марҗа көянтәсе
— әбиен энә карагын шулай ди торган иде, хәтерлисенме? — бимазаласа да. син
дә үзенчә селтәнеп, керт-керт чапкан булдың, ир-егет икәнеңне раслыйсын килде.
Әтиен тегенди-мондый эшләрдә кайтып булышуны белмәде шул. почта аша акча
жибәргәләп торгач, житә дип уйлавы булдымы? Син исә бишектән төшүгә үк
үзгәрәк булдын Жирне яраттын шул син Яланаяк чабуына да. әбиеңнән бер
тотам калмыйча, әле печәнгә, әле җиләккә, әле бөрлегәнгә, чөгендер эшкәртергә
йөрүенә дә шул сәбәп булгандыр, мөгаен. Каян беләсең, дисенме? Каеннарның үз
сере Минем тамырларым бик еракка, сезнең нәселнең чишмә башына тоташа
бит Шуны гына искәртәсем килгән иде: хәзер инде чалгы күтәреп печән әзерләп
йөрүче юк авылда. Капка төбенә китереп сатканны — әзерне көтеп утыралар Менә
хәзер шаулап үлән өлгергән, мәмрәп җиләк пешкән чак — болын-кырда берәр
кеше заты күзеңә чалынамы? Кул көченнән генә түгел, табигатьтән, җир-анадан
ераклашты кеше; элекке тупас, кытыршы куллар нәфисләнде, анын каравы,
күңелләре тупасланды
Ә теге яктагы, күперне чыккач ун яктагы буа исендә микән? Син. Рифат,
Наилә өчәүләп су коенырга төшә идегез, хәтерлисенме? Судан беренче
чыкканыгыз бүтәннәрнең киеменнән шатырдатып «каз боты» ясап куяр иде дә.
кырык әйткәләшеп, кырык дуслашып, мәш килер илегез. Буа юк шул инде, басукырларны коендырган, тирәсендә сез чабышып уйнаган су сиптерү җайланмалары
да күптән юкка чыкты Күрәсеңдер, инеш суы да кибеп бара — беркемнең дә
исе китми, берәү лә чаң сукмый, уянырга, башкаларны ла уятырга уйламый.
Исләре к т с ө , су буйларын өеч-өем чүп базына әверелдермәс иде. бакча артында
тигәнәккә батып утырган яр буйларын чистартыр, үзе яшәгән дөньяны матурлау
өчең тырышыр, кемдер килеп авызына каптырганны көтеп утырмас иле...
Авианы, анын урамнарын, кешеләрен оныткансыңдыр шул. Бик күбесен
танымыйсындыр. Хәер. каяннар танымак кирәк? Син тузан туздырып к ө т ,
каршыларга чапканда, капка төбендә җыйналып, ипле генә чөкердәшеп
утырырга яраткан әбекәйләр күптән бакыйлыкка күчеп бетте бит инде. Көтү
каршылыйм, кич утырам дип җыелучылар юк шул явзер авылда, һәркем үз
кабыгына кереп бикләнгән Мал асраучылар ла айлап ту, с i көнләп кими бара
••• к ы н Ляыашш име лә тимер капкалар артын,, керен каЧТЫ бугай

БАР

Ямь генә түгел, кешеләрнен йөзеннән лә. күңеленнән дә җылылык качып бара
— анысы тагын да куркынычрак Хөсетлек, бер-береннән уздырып байлык җыю
басты халыкны Кулыннан эш килгәне сукранып ятчы и анысы, дәүләтне дә
сүгеп утырмый — жир җимертеп яшәп ята
Карашынмы урга урачга юнатт әле Яшел түбәле мәчетме әйтәм — син бәләкәй
чакта да, тилерен кайтып йөргәндә дә юк иле бит ул Күрше-күлән ураза
айларында авыз ачарга, жомп көннәрендә намаз укырга ли п Мәйсәрә әбиен янына
жыела иде Син. бала-чагалыгын беләндер инде. атар тирәсеннән тизрәк чыгып
Ычкынырга Гына Тора илен. Чөнки беләсен: карчыклар башта чиратлашып, борын
астыннан ш н а көйләп, читләре саргаеп, теткәләнеп беткән иске китапларны син
акламаган телдә әй укыйлар, әй укыйлар, аннан бер-берсен бүлә-б> т \ ИВСШВШ
яшь вакытларын, кар суларында бата-бата скнввв ПШуЯВрыЯ ИСКӘ ISHIKiBfiq
югыналар Ничә җыелышсалар, һаман шул бер сүз. бер үк симәнә Сүзнең
үзәкләренә угкән фаҗигале еллар турында икәнлеген син каЙЛВрДМ ое D M НрӘК?
Борыныңны җыера илен лә урамга торып чаба илен К\ п.пиа — түгәрәк ипидән
кисеп алынган зур телем, өстенә писүк сибәргә лә онытмыйсын
Оие мәчет
юк иде. тик кешеләрнен күңелендә иман орлыгы бар иле. нинди генә дәһшәтле.
ачлы гуклы углы елларда ла юкка чыкмаган оеткы бар иле Хәзер менә кыйгач
аен балкытып, азан тавышы яңгыратып утырган нечетка врав п и л а м ив пит
Мәчетнен we дә кешеләрнен күңеле кебек үк буш анла-санла сугылып узучы
бер ИКЕ кешене исеп имәсен Керүче юк, ниям игәсен Имансызлар күбәйгәнгә
күр.) авылыбыздан кот качты да инде С әбөбен алла о я кител описе юк
Нарса биреп кайтып mi башлавыңны бизнес иш кет»бая юн утырасынмы?
Кемне алдарга nupi уын? Үзеңнеме? Чынбарлыкны ганырга куркасынмы?
Сине бит жирсү. туган туфрак һәм тамырларын гартын кайтарды *. ип
башкалада гына гүгел. Рәсәйнен әллә кай төбәкләрен тә >ш җәелдергән Жнр
in.ipi.iH аркылы горкылы гизгән, гөр ie банкларда! ы юлларларын күкрәк
киереп яшәртә мөмкинлек биргән эшмәкәр, шушы авыл башында m
комплекс Һем фӘЛӨН мен гектар җирдән алыначак керемгә МОХТВЖ ВНЫВКЧВ
буласынмы әллә' Аяк шбеи яшәп яткан җиреннән к>кр.»к гүренә кинәт кенә
кереп оялат ли тыш ысы нык дәшеп кайтарды сине hep ми не i a.i синен гулы
гормышынны ниндидер билгесе т буш гык биләп алды i 1буш гыкны байлыгын
i.i яраткан хатынын па. күз карасы кебек кадерле кызын да гутыра алмавы
Гөннарен гынгысыэга вйлвивиц вөряерегс жан гынычлыгы качты синнән Бу
калиен кайчан булыклы т и исенә төшеримме' Интернатта ч тышын утырганда
Рифаттан авыл фотоларын җибәрүне \ ген гәп илен Балачак тустын ирен ч.ое.
их башына менеп ГӘ, кибеп барий инеш буй мрына ки ieil ГӘ урам ВМЛВНвП
гөчалл т чолтсурәткә гвшер и I ик син авы осы уэентәпя наскай өбнаняаи
к.и бәбкәләрен саклаган капка төпләрен танымадын Гани гашхвн карчык
.muu.i лак урамны — тегендә, мокла тырпаен ran ш taui шн тык йорт мрны
күреп йарәгея «э итте Кычыткан шгәнөк гад баскак нр 6vn !ары и HI иле
синаи эчен Ө Гал anq 1 сип кайчандыр гәүта гвлкыр кы лар арена татыган
I, м һ и урын
чуп I** пшына вй иттән Бу - коточкыч и п
ЖдН п.шыч п.пынны п 1\ ш I.I i.ip урдалымы ' •.) i.i.' ипи ләрендә әбиеннен бераз
улкаж Вазепәйпабулып j i чакырдымы сине' Ничек кенәб) масын, кешаишвя
бер кәйне сиеканел шом ншыл уяндыя па качын п р а р п кнддан

Шамил машинасын кое яиында калдырды ia урамнын геге очына юл тотты
^ ten бөтен 1ӘЙ башка капка гөбе бЭТСН юй башка ЙОСП каршы азасын
алдан u in ы me и к н и ia күпея күзе сирень чачөгена күмела

гыйнак агач йортны, яшел койма аша үрелеп караган ю ш а ш куагын, шумын
ышыгына сыенган артлы эскәмияне керергә өметләнде Буявы кубып беткән
эскәмиядә, ияк астыннан бәйләгән ак яулыгын балкытып, яулык чите белән
авызын канлый биреп, үзалдына жыру көйләп, әбисе утырадыр кебек Менә
ул, ашл-жил аглап килгән Ш а ч ш н е күреп алыр да. авырткан билен кул аркасы
белән уа-уа. урыныннан кузгалыр, һәр җыерчыгыннан нур сирпелгән йөзен
мурпашырып, шаярып кына бармак янар. «аркаңны бөкрәйтмә. туры атла.
Кызлар яратмас алайса», дип өстәп куяр...
Болан булмаячагын да белә Шамил. Ш у н ы аңлаудан, хыялланырга да хакы
юклыгын төшенүдән кинәт кенә тагын да авыррак булып китте Күз алдында
салават күпередәй балкып киткән үткәннәр хатирәсе кул белән сыпырып
алган кебек юкка чыкты Алар урынына каршыла клуб хәтле иркен таш йорт.
тимер челтәр бизәкләр белән чуарланган таш койма — салкын матурлыгы.
мәһабәтлеге белән үзенә тартып һәм шул үк вакытта этәреп торган бөтенләй
ят дөнья пәида булды. Монда Мәйсәрә карчыкның ишегалдын бизәгән бәбкә
үләнен да. сары тунлы каз бибиләрен дә. койма башына эленгән, талдан үрелгән
каз оясын да күрү мөмкин түгел иде. Ир уртасы Шамил, кисәк кенә бугазын
китереп кыскан төердән кыенсынып, күлмәк изүенең төймәсен ычкындырып
куйды Аның бүгенгесе белән үткәне арасында төп-төгәл егерме биш ел ята...
Ю к , еллар түгел, төзәтә алмаслык, пычак белән кыра-кыра юсаң да агартып
булмаслык ниндидер тап. хата. олы бер ялгыш бугай ла ул Гажәп. моны аңлар
очен шушы авыл туфрагына кабат аяк басу гына кирәк булды микәнни соң?
Нишләп сон әле Шамилнең әтисе — тормышның бөтен сабагына өйрәткән.
әллә нинди катлаулы чытырманлыклардан чыгу юлын табарга булышкан
якын кешесе — гади генә бер хакыйкатьне улына аңлатмаган? Ә бәлкем, үзе
лә аңламагандыр...
Шамил башын югары күтәреп һавадагы каурый болытларга текәлде. Гажәп.
Казанда болытларга карап тору түгел, күз кабагын күтәрергә дә вакыты юк бит
анын Эш кәгазьләре, юл. кешеләр, бетмәс-төкәнмәс саннар, планнар, планнар,
планнар Кечкенә генә төзелеш оешчасы оештырудан башланган бизнесы менә
бүгенгедәй чәчәк атсын өчен баш калкытмый йөгерергә кирәк иде шул. Бүрене
аяклары туйдыра, диләр. Хәзерге заманда авызыңны ачып. күкнен зәңгәрлегенә
мөкиббән китеп торсан. кулыңдагы сыныгыңны йолкып китүләрен көт тә тор.
Елгырлар, таш астыннан чыккан шомалар, үткеннәр заманы бу. Теге чакта,
дөньяларның асты өскә әйләнгән чорда Шамил әтисенең ни сәбәпле тәгәрмәч
эчендәге тиен урынына бөтерелгәнен аңлап бетермәгән иде Мәскәү юлыннан
кяйтыл кермәве, ли урынында куна-төнә ятулары да. әнисенең чәпчемәве дә
сәер иде Бераздан аңлашылды: жилнен кайсы яктан искәнен яшен тизлеге
бе ЮН юшенгән танышлары әтисенә дә акыллы киңәш бирергә өлгергән икән
Сабир ничәмә-ничә аяк киеме туздырса туздырды, мәгәр үзе житәкләгән
Р09С юш оешчасын баш-аягы. өч катлы яна бинасы, бөтен техникасы белән
бергә приватизацияләп. үз исеменә күчереп куярга җитеште Шамил армиядән
кашуга, әтисе Казанның яна баена әверелгән, тормышын төбе-тамыры белән
үзгәрткән иде Бер урында озаклап таптанып торсан. ул урынның үзен өчен
сазлыкка өйләнүе мөмкин, дигән бит берәү. Барыңа канәгать булып, әппәр
итеп кенә утырмады Сабир: тегендә чапты, моңда йөгерде, тиеннәрне сумнарга.
сумнарны долларларга әйләндерү өчен кылны кырыкка ярырдай булып йөрде.
Институтка документлар тапшырган Шамилне дә үгетләп маташты -Укыйм
дип чиләнеп, вакыт әрәм итмә. улым Жаның теләгән дипломны мин сина
ун көндә кулына тоттырам-. - дип кат-кат әйтеп карады, һ и - и . ул чагында
әтисе Шачилнен башында нинди уйлар бөтерелгәнен чамаласамы"" Бот чабып
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көләр иде Укып бетергәч, авылга кайтып, әбисе нигезендә челтәр коймалы
ой житкерергә. ситсы күлмәкле Наилә белән бәбкә үләнле ишегалдында
яланаяк иорсргә хыялланган Шамилнең уйларыннан Шүрәле кытыклаганда л
шаркылдый-шаркылдый көләр иле ул
-Кинәгблилар* урамында — шәһәр
читендә вкияпвгедвИ калыккан т n.i йортлар урамына үткер телделәр әнә
т у п л ы й исем кушарга ла өлгерле — купшылыгы белән күзне камаштырган
ике к а м ы КОТТедҗ сабантуй мәйданыннан к и ч булмаган ишегалды, елкылдап
торган машина.. Шуларны калдыр да жәһәннәм чигендәге авы ira. юлсы i.
сусыз, лисез, акчасыз жан асрап маташкан *дыра»га кайт. имеш Үзе туыпүскән, кендек каны тамган авыл. ни хикмәттер, әтисе өчен әнә шулай «дыра»га
Гына әйләнде дә калды шу I Мвйсврв карчыкны җирләп, иорт-жирен сатып
килгәннән сон Сабир Каенчым ЮЛНЫ бөтенләй онытты
Шамил дерт итеп китте Әтисе турындагы уй йомгагынын очы үзенә килеп
сарылгач юненнән кайнар бер дулкын Йөгереп узды Юлны онытты, имеш <>
үзен? Төшләренә керен тилмерткән күл буйларын да. чөгендер басуларын да.
себерке бәйләгән каенлыкны да. нә*ек билле Наиләне дә хәтереңнән сызып
ГаШЛагаНГЯ кемне гаепләрсең' Ирнен уйларын бүлеп, костюм кесәсен.!.ис
телефон аваз салды. Алуга жранда Лени о н ы н сора) ш карашы пайда буяды
Шамил көлемсерәп куйды катынынын тавышы ишетелгәнче үк анын шушы
фОТОСЫ, чыннан да. сорау ала б.имлыи кебек шул.
— Кадерлем. син кайда әле9 Рульдә гүгелм»? \iita азагында кайтасынмы,
юкмы? Мин якшәмбе Кыташа ОЧЙН анынчы өйдә буласынмы'' — Лениза
гадәтенчә бар соравын бер сулыш га leien салды ы Шамил ни лә булеа эшен
өлгергәнче — Бездә барла яхшы. Алия янында әни кала, борчылырга кирәкми
Мин дүрт-биш көннән ары тормам Шалтыратырмын. — дип өстәп куйды
— О кей! Карап Йор! Урлап калмасыннар' — Шамил шаяр) кагыш ш) ми
дигән арада катыны «ца гую целую* лип. трубканы куярга ла җитеште.
Ленизаның шул инде: ике авы) сүз алышырга жае юк N или вл Шамил
ана туристлык а г е т гыгы ачып бирде Әлеге ипкә ашн сызганып югынган
хатынына тәүлекнең егерме дүрт сәгате дә житми КӘӘвр
Шамил телефонын iyiu кесәсенә ш\.1ыргач бизәкле кликаны этәреп,
кайчандыр әбисенеке. ЮК, ЮК, әбисенеке ГӨНӘ ГүГӘЛ, аныкы — Шамилнеке'
— булган ишегалдына .inк бас i ы Бая ы каһәр суккан юер пи ын гамак гәбенә
килеп бөялде. Таш җәелгән ишегалдында к\ i авын алыр гык нөктәлек, сынар
чүп бөртеген тапмассың Мал гуар абмры. мунча ише коры налвр тагын бер
койма белән бу к-и к\с и лн )аек бакча булган урЫНДа лыч м и имләш әп матур
беседка балкып утыра Ир уз гомерендә беренче гашсыр беседка күргәндәй,
варягны белән шунда шиикчаннп сатты Б) урында б> урында
Мәйсәрә
өбисенен сәрви куак оры сыгылып) гыра иде Шамил уткандв сүткәндә аладааи
борчак Kviaii.ma охш.нан алкаларны men сыбыЗГЫ HL.HI ИӘШвЛӘНв алкамын
бер башын чеметем гена гешләл кузакны ярып жибәрә. иенләге вак IUK
борчакларны СЫДЫрЫЛ ГӘШврӘ ВӘ аяйлап кына авызына кабып елмдукш
урынына ч> м ч> и килә ( в р ш IBPJMJII арырак кура в и д а й ике гөл карлыганы.
урам як l эрә м ы lao.i ак чәчәк ага юрган сирень КУВГЫ бар иле әбисенең
И ки п. башында К а и н н л н кашып i өшүгә кәтелгөн кунакларны ни әүвәл әнә
1п\ I ак чәчкәләр каршылый iopi.ni м ic Хеэер боллрнын барысыннан әрнүле
хатирв tap гене гасын калган икән urj 1
\1Ч.1И.| к а т к а н н а н бирле N I . I M H I \ t ИПНДВ икс -мин- яши баш к т ы н
аңлаган и п Әлеге аларнын икесе в>үэ көенә, \ i сукмагы бе иш, бер-борсәнв
комача) [амый гына an 1
уа бмэнесыи гагын и багг) устерү;
максатыннан шушы актагы мул гуфраклы вэгрлөрне сатып алырга ишен
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ю е 1 врерге ниятләгән, хисләргә караганда салкын акыл мөһимрәк ш т санаучы
булдыклы нпмөкәр, икенчесе, икенчесе... Бу туфракның кайчандыр сатып
.LiM.H.iH кае ВӨ Аныкы булуын аклаган: шушы яшенә кадәр таш калада яшәсә
дә. үзе лә сизмәстән ярты җаны белән авылга бәйләнеп калган; кайчандыр
шушы туфракта яланаяк йөргән ran-гали адәм баласы иде. Тик ир бар вөжүде
белән сизә: бирегә аяк басуга ук анын үз-үзен тотышы да. уйлары да. хәтта
кврек&тләре дә кискен үзгәрде Ерып чыккысы i ГОвлтаи мәшәкатьләре дә.
башын авырттырасы урынга, киресенчә, ниндидер жан тынычлыгы иңдергән
кебек Өстендәге затлы кәчтүмнәрен лә. Италиягә баргач ат бәясенә сатып алган
күн ботинкасын ла салып ташлап, нәкъ балачактагыча, кыска шортиктан гына
калып, урам буйлап яланаяк атлыйсы килеп китте Биредә инде аны хәтерләүче
па калмагандыр Алая лисән Наилә бер керфек кагуга -Шамил'» дип эндәште
бит Хәер. ул бит Наилә. Наилә
— Бәй. улым. баллан бирле өйгә кереп җитә алмыйсың түгелме'* Кем дип
әйтсәм дә - Аягынын берсен көчкә сөйри-сөйри генә биек баскычтан төшеп
килгән таза гәүдәле карчык, күзләрен кыса төшеп. Шамилгә текәлде. — Рифат
вяына КИСӘҢ, МН ЖИТНН кайтып керәсе юк анын. балакаем.
Карчыкнын йөзенә карап кем икәнен хәтерли адмаса да. Рифат диюеннән
ani,iн әнисе Рвжнбе булуын чамалады Шамил. Йөзен балкытып, баскыч төбенә
килде
— Рәжибә апа бит. әйеме9 — диде ул. ике куллап күрешергә үрелгәч.
— Мин инде. балакаем, аксаклап-ту ксаклап мин йөрим. Үзең генә... күз
күргән кешегә охшамаган
— Шамил мин, Рәжибә апа. исендәме? Менә. әбекәйнең нигезен булса да
курим лин кергән илем
— И-и da лакаем Н игә баштук шулай димичә торасын17 Сабир малаемыни '
Горнәдирдай ир асылы булгансың, каяннар танымак кирәк. Әйдә. әйдә. өйгә
үт әле. чәйләр куеп җибәрәм, улыкаем — Карчык күгәрчен күк гөрли-горли
Шамилне өйгә әйләкләде. үзе. анын аркасыннан кага-кага. аягын сөйрәп
арттан атлады — Аяклар бетте. Шачилкәем. дөньялар рәтләнгәч кенә кәкрәеп
калдык менә шулай.
— Бик бирешчәгәнсен әле. Рәжибә апа. кызлар кебек күренәсең. — дип
шаяртты Шамил, биек тупсалы ишекне атлап кергәч.
) юк Рифатлар авылнын аскы урамында тора иле Су керергә, тау шуарга.
борчак урларга Шамил. Рифат. Наилә гел бергә йөрделәр, беренче сыйныфка
ла бергә барасы мр иде Әти-әнисе Шамилне Казанга алып киткәч, күрешүләр
жәйгә генә калды Наилә белән Шамил, икесе дә бер урамда булгангамы.
j I кәйләрдә дә агылый белән тагылый кебек йөри бирделәр. Рифат исә
күбрәк әтисе янында, комбайн тирәсендә кайнашты Шамилнен хәтерендә ул
кыскарак буйлы, кашларына төшеп торган җирән чәчле, борын тирәсенә вакнак сипкелләр чәчелгән, күп сөйләшми торган бер малай булып саклана Күн
еллар үткәч, балачак дусларны заманнын Интернет дигән могҗизасы кабат
-дуслаштырды - Шунда «очрашкан» мәлләрендә томан аша гына төсмерләнгән
сабый чак хатирәләрен искә алдылар, бер-берсенен хәл-әхвәлләрен белештеләр
Туган аны li.i анын бүгенге көнкүреше хакында ла Шамил ин тәүдә Рифа1
ч чаннар аша >кып белде...
Мәйсәрә карчык нафа i ымнан сон Сабир туган нигезен шуларга саткан иде.
Күр әле кан сараедай нинди йорт җиткергәннәр' Иркен заллары биек-биек
. күмелеп, яп-якты булып тора. Сап-сары бүрәнә стенага ат арбасы
кадәр телевизор беркетеп куйганнар, почмактагы диван-кәнәфиләр дә затлыдан
күренә
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— Рифаткаем күрше колхозла агроном бит, улым Аларда ни. җитеш лөнья.
безнеке кебек бетеп барган авыл түгел Эше лә бар. ашы да бар. дигәндәй Әле
ирыи гебе-тамыры белен кузгалып чыкмадылар, шунысына шөкер ителсен
Килен лә, үзе лә кайталы-китәле иореп эшлиләр, телчекләре лә шундагы
мәктәптә. Безнекен ни, гөрләп торган мәктәпне печә-печә. башлангычка
калдырып туктадылар, менәтрәк Ярар, хәерлегә булсын... Үзен сон, улыкаеч.
Иочыш-фәлән беләнме, үтеп барышлыймы'' Атаннын да. аэеҗнен Пв бер дә
күзгә-башка күренгәне юк бит, шуна әйтүем Әйдә. чит кеше кебек кыенсынып
горма, кухняга чыгып утыр әле
Рәҗибә аны аш бүлмәсенә алып чыкты Анда да яп-якты пәрдәләр,
әфлисун төсендәге матур гарнитур, шундый ук төстәге өстат-урындыклар күз
явын алырлык иле Шамил кулындагы папкасыннан каплы кәнфит чыгарып.
Рөжибөгө сузды.
— Монысы бәләкәй (енә күчтәнәч, олы итеп алырсын. Рәҗибә an.i,
лиле
ул һәм у i сү(л,<ренә үзе шаккатты Болай дип еш кына әбисе әйтә иде түгелче
сон'.' «Мәле, улым, бәләкәй генә күчТӨНВЧ, ОЛЫ итеп ал ще», дип шаярта иде
учына кызарып пешкән юш салып
— И бәбекәем, синнән кеч күчтәнәч әчет итә инде Рәччәтләр н\сын.
бише белән әйләнеп кайтсын Кая, ачып та куй инде, үз күчтәнәченнән авыз
ик.HI, ншерен озын булыр. Алла боерса — Карчык өстәлгә ап-ак чынаяклар,
тәм-томнар тезгәч, түшәмгә тиеп торган суыткычны ачып, банкадагы сөтне
үрелеп алды Чынаякларга сот салгач, кайнап утырган чәйнекне СӨЛГв бе ЮН
тотып, икесенә лә чәй ясады. — Булганыннан җитеш, тартынып утыра к>рч,>
И гомерләр пиен Мәйсәрәттәйнен киткәненә дә бишбылтыр бит инде Аны
җирләгәч, нигез юк дигәнсездер, бер лә кайтмалыгы t шул
Шамил тиз генә эндәшмәде. Каршысында утырган Рәжибәнен, нәкъ
әбисе кебек, бераз көйләбрәк сөйләшүеннән, нәкъ анылча. BUST, run ГУрЫ
сүзләреннән, колакны иркәләгән ниндидер күзгә күренчәс моннан и 1рәп китүе
булдымы, үзалдына уйга бирелүе идеме Бераздан гына:
— Әбекәйнен каберен күрсәтерсең әле. Рәҗибә апа — лиле иикысыннан
кинәт уямын КИТКӘН 1ӘЙ
Карчыкның кәнфит КӘГаэв әрчел MtTflUDOm кулы юкка ШвКХВНДВЙ lepe.i.i.di
куйды.
— Ай Алла. бәбекәем Адай I.IIII куйдырмаган булса, урынын чамалый
алырбыз микән? (иратны кое яклап туранчылар бит, кеше кырыла гына.
шәһәрдән дә кайтарып кына торалар
Ярар. жан биргәнгә жүн бирер әле
Ходай, г.шчый кал чабы i Кашкан-кайткан, ни ien.t китмисендер б и ' А т н а
көнне иркенләп барыр юк
— Жомга икән — җом1.1
Шамил, килешкәнлеген белдереп, инк какты
Берөрсенө атал кайттыңмы, йомыш-фәдән беләнме дигәндәй? — Рәҗибә.
КӨрӨЗЛе балНЫ Шамил алдмнлрак » I . I л ә . байдан бирле гелен кычыт ri.ipi.ui
сорауны бирергә ашыкты.
)ш i.ip i.i бар ип ie
Шамил е i\uen кына Ш) i.in ли ie. артыгын ачылып
китмәде
чвы т ы сшындыы, абеаэанне
СаГЫНМЫЯ ни
Кендек канып ПШПШ җир булсын ла
РШ
Men,
[уйганчы ГОрЫрСЫН, ^ЛЛВ боерса Өебст иркен канчата \Ә1 те лисән !,.
Рәжибө апа, вәкмая ышсы ачан кайгырма Мии районла, кунакханә и
:
урт
,|м. әйбер |әреч и* ш\тш
111 ач ил с\ МШ ГӨГӘДДИ алмады
чьшачп.ш га 1инквсена шап игеп куеп, ирме Ь\ \ щт
Әйтме №• е\ юма ю! i омер шенә каян кая бар кайтып, райун ш гына
куныл йөрисен бар! Әбекәй ише ю, аткай ниге к ип как герәл горасы урын и

лйгел
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Жук-хук-җук, үзебездә күпме кирәк торасың — вәссатач! Мунча ягып җибәрәм,
.ни с лам, рәхәтләнеп кунак буласын, бетте-китте, вөйт!
Рәжибә карчык, ике сөйләшергә урын калдырмыйча шулай диде лә. учларын
ирләрчә шапылдатып, пичәт тә сугып алды. Аннан. Шамилнең чынаягына
тагын чәи ясады да. күпереп пешкән ипи телемнәрен, тәлинкәдән алып, кунак
алдына кичерде.
— Мич ипиен авыз ит әле. Шамилкәем. тансыклагансыңдыр Авылда мичле
кеше бармак белән генә санарлык хәзер, газ кергәч, уптым илаһи сүтеп ташлаган
булдылар Безнекеләр дә җимереп аткан ие лә. дучовкы белән ерак китәрсен,
бар... Мич тутырып ипи дә салмагач ни... Чыгардылар, оиаллына менә дигән
итеп мич чыгарып куйдылар. Җан рәхәте. Шамилкәем. бәлеш салам дисәң дә.
тәбикмәк пешерәм дисәң дә.
Авыл хәлләрен, искә төшкән кешеләрне сораша-сораша. сүз артыннан сүз
китте.
— Рәжибә апа. шуны сорамакчы илем: Хәлимә апа урын остенә калган икән...
— Шамил сүзен әйтеп бетермәде, сораулы караш белән карчыкка текәлде.
— И-и. Шамилкәем. әйтмә дә инде. — Рәжибә гаебе бар кешедәй тәрәзәгә
таба борылды.
— Ахирәтләр идегез бит. хәлен белешеп торасындыр?
— Белешеп дип — Рәжибә Шамилгә карамады. — Хәзер кеше кешегә
йөреш \ бармыни > •]. бөбекаеы Үземдә, менәтрәк. аякларымны кочкә өстерәп
кенә атлыйм шул Аннан. Наиләсен әйтәм әле. адәм рисваена әйләнеп бетте
бит. бусагаларын үтеп керерлекме Гаякка юянып булса да урап кайтырмын
.1 к КуПТВН инде ОСр илтермен дигән сүзем дә бар иде.
Шамил күңелеңдә гупш җавапсыз сорауларны үзендә калдырды. Кичкә
Әйләнеп кайтырга сүз биреп, карчыкны ышандыргач, машинасы янына ашыкты
Район үзәгендә очрашасы, күрешәсе кешеләре бар иде — билгеләнгән вакытта
гага i йөрергә яраткан ир еанаулы сәгатьне сузарга теләмәде.

Ул кичке караңгылык иңгәч кем.» чаи 1ып туктады. Тирә-якка сөт исе. авыл исе
таралган иле — машинасыннан төшеп, бертын комсызланып һава сулады Кыска
гына вакыт аралыгында үз-үзен танымаслык булып үзгәрүенә шаккаткандай,
башын чайкап куйды, аннан соң гына капка келәсенә үрелде. Машинаны күреп
өлгергән нәрлер. мөгаен - ул арака болдыр буенда гөлт итеп ут кабынды, күкрәген
чаче кебек үк җирән төстәге ион баскан ялангач гәүдәле ир аягына кәлүш элеп
каршы атлаган шәйгө Шамилгә дустанә елмаеп кул изәде.
— һо-о. кайткан берәү!
- Риф» ' - Шамил дә. елмаеп, күрешергә кул сузды — Вәт үзгәргәнсең.
малай!
— И яшьти. үзен сон. Ну шәп иткәнсең әле кайтып!
Ирләр дөпе-дөпе кул бирештеләр, машинаны ишегалдына кертеп куйгач,
кичке тынлыкны яңгыратып сөиләшә-сөиләшә өйгә юнәлделәр.
Рифатның хатыны Гөлгенә дә каенанасы кебек үк бик ачык йөзле икән
- Шамилне к>птәнге танышыдай күреп, балкып каршы алды
- Районда калгандыр дип әнкәй ут йоткан ие. әле дә кай пъп ыз! - диде ул
гөлдер-гөлдер килеп аш әзерләгән шәйгө
Кичке ашны ашагач, чиста сөлге тоттырып. Шамилне мунчага озаттылар Бер
ЯТЫ сауна, икенче өлеше юыну бүлмәсе итеп ипләнгән, душ кабинасы куелган
оарекнасы кафель белән зәвыклы итеп бизәлгән мунчаны күреп ир үзалдына
е 1м,п, 1ы шәһәрен бер читтә торсын' Каен. имән яфраклары арасына мәтрүшкә
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кыстырып бәйләнгән себерке белән озаклап чабынганда, уйлары, бәгырен
с ы н а т ы п , авыл урамнарын әйләнде Гочеренен татлы төш кебек җемелдәп
алган мәле генә шушынла утсәдә. ничәмә-ничә еллардан сон да үзәкләрне өзәр
дәрәжәлә якын һәм газиз иде авыл Югыйсә. Жир шарынын байтак илләрендә
булып, сокланып туймаслык океан, лингез ярларын, күләгәсенә ярты авыл
кереп хәл җыешлы мәгърур агачларны, берсеннән-берсе затлы вунакханаяврне
күргән ир-егетне гап-гали бер авылнын чокыр-чакырлы урамнары, чыпчык
Твэен күмәрлек инеше, каз-үрдәк мамыгы коелып калган капка төпләре КИП
дип шаккатырыр! ,1 пнш ли ВДВ? Шаккатуы түгел, кинәт кенә бәгырен актарып
ташлаган хистән йомшарып калуы иле Шамилнен
Ул үзен белә-fxMi.mii.m бирле әбисе янәшәсенлә үсте Әби дип. анын бала
чагында Мәйсәрә әбисе пенсиягә дә чыкмаган иде ләбаса Шамилнен втисе
армиям алынганчы ук өйләнеп өлгергән Ялга кайткан вакытта гына ялтыр
башлы улын сое и киткән дә Украинада тагын өстәмә хезмәткә калган Хатыны
— Шамилнен әнисе Фәһимә — «ирсез калыр хвлеы ЮК» лип. анын артыннан
юл тоткан. АЛТЫ яшенә кадәр Шамил алар белән елга бер күрешеп, янында
булу-булмауларына һич исе китмичә. вбнСС янап чатларга кул бармак.ирми
төшереп, үз коенә яши бирде Дүртпочмаклы җыйнак оинен гена гүгсл, яздан
башлап кар төшкәнче бәбкә үләнле шпегалдынын бакча артында чемченпм
каз бибиләренен яланаяклы хуҗасы булып, күкрәк киереп Аерган малайны
мәктәпкә барыр ВВКЫ1 ЮШСВЧ, шушы иркен ИКПВН аерып каерып Ка ВЩГВ ВЛЫП
киттеләр. Сабирнын хәрби хезмәткә нокта куеп. башкалага кайтып гопләнүе
булган икән Капка төбеннән кузгалып киткән чагында Мәйсәрә әбисенен
егылмаска ТСЛВГВНДВЙ баганага сарылып калуын Шамил озак. бик 038К IUKI.II
кү 1 алдыннан куып җибәр.» алмады. Сабый бала гына булса та > i үзенен дә
ярты җаны шул капка гәбендә озелеп калуын яхшы аңлады.
Ьер кәлимә русча белмәгән малайны Казан кааеысерәл каршы аллы.
[Дамилне ип гажвл [андергөш
ионда бер генә кеше дә яланаяк Перми иле
Башта менә шунысына күнвгвалмый пвнтервдв ш шй Мәктәпкәбаргач, гагын
аптыратканы шул булды — монда берсе дә ул аңлаган га т а сайлашын т и
Житмәсә.ак чырайлы llUHMp малайлары анын сөйләшкәненнән лә дәрес воден
СОН ботинкасын букчам с.ыын яланаяк кашын китүеннән тә бармак гортеп.
егыла-егыла Квда Пр ИДв КаЙСЫ •МауГЛ№ ли. кайсы - Кпарин- ли
аркы ВКЫЙ
Беркөнне Ша*
узмвде авызын арыл горгаи малаймын өстенә йодрык
ш п н ^ п lani.iaiiлы Берсенен борыны икенчесенең ирене канап, БОСТКШ якасы
УМЫРЫЛЫП чыккач кына малайлар .»>м.юышуын 1\кгады Монын белән генә
бетсә бер көл, борыны асммерелгаи малай икенче көнне өаын гонвфеятв v яшнвн
биш алты яшькә о |ырак абынсын җнмкл.ш кил М
Абый оигөнонен \ ишен кем югев күроании ки ш и кам икс куашм чалбар
Кесәсенә ГЫГЫП берС) I (В каТМЫЙ i НИИ Шамил ГНРВЛН ВЙЛӘНеп ЧЫКТЫ Аннан
U4U арасыннан и ш
впи итая гөалрое »
) К , п.] добВЛ МОеГО брапнпку '
ли тс ВЛЛВ каян ӨСГ8Н кар.пан
кыяфәттә
Я ,, ,!
. щ и ' Шамил анын no. ми D01 сузуы члмлшан кебек килеп
чыкты
| | ip [ОН I и что?
,,,,
а нвтга уд миннән 1твтарн№ шл кала? - Шаым
)и,
аңлатырга с\ i гоба алмагач, ю п ы ла шарча ярып са
,) к Гена ^ ЮИ кыланчыкларча ичкан мадаммын йөзе > л эреп кнгге Ул бер
пиченә, бер ШаМИ 1Гв карай ННСвОӨН КЫвгр 1Ы -Чинары, имән бармагын чшәсе
Вуен м борга ми iHooam *
van
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— Ты че. дурак что ли Без тоже татарлар ведь. — диде ул, шуны да
бе ишсенмени питан поз белән.
Шул вакыйгадан сон Шамилгә мөнәсәбәт үзгәрде Баксан. .•татарин» дип
мыскыллаган малаиларнын күбесе аның кебек үк татар өммәтеннән икән
ләбаса...
Базар - хәзер инде көлеп кенә искә төшерә торган хәлләр. Шәһәрнең кырыс
горыышы белән таныша башлаганда Шамил жинеп үткән тәүге каршылыклар.
Янында пичек кенә өтәләнеп йөрмәсеннәр. Шамил әти-әнисен лә гашкаланын
урамнарын ла. тәти киенеп йөргән күрше малайларын ла бөтен күнеле белән якын
ИТӘ алмады Кытыршы куллы әбисен, анын ярты караватны биләгән ястыкларын,
карават астындагы ояда утырган ак казны, көтүдән кайтмый тинтерәткән йомшак
тунлы бәрәннәрне сагынып, үзәге өзелде Шушы сагыну. шушы Җирсү аркасында
ул үз эченә бикләнде, алай гына да түгел, алып киткән әти-әнисенә. үзен читкә
җибәргән авыл урамнарына карата күңелендә ниндидер ачу. үпкә лә барлыкка
килде. Хвер, хвйге каникул башланып, авылга кайтып төшүгә, ул үпкә бөтенләй
бу матаңдай эреп югала, малай бөтенләй икенче кешегә әверелә, йөзе ачылып.
адымнары иркенәеп китә. Биредә ул тагын ялангач тәнендә кыска шортиктан
гайре бер киеме булмаган Мауглига әверелә. Бар нәрсә дә янә үз урынында: черки
баскан инеш буенда үзе кебек үк ялан тәпиле Наилә белән балык тотулар да.
Галлыкүлдө кызы-малае җыелып су коенуларда, тәгәрмәчле арбага бидон куеп.
•шшмәго йөрүләр лә. капка төбенә өелгән бүрәнә өстенә кунаклап, кичләрен
көнбагыш ашап утырулар да. чөгендер басуында кайнашулар да Болар барысы
да һәр жәйдә кабатлана торган жанга якын күренешләр
Ә сонгы жәйдә... Сонгы'' Нишләп шундый ямьсез, шомлы сүз уена килеп
керле сон әле. Шулай, сонгы жәйдә. сонгы кайтуында Шамил авылны
танымады Авыл дигән сүзгә дәү әнисенен яранлы тәрәзә гәпләре, бәбкә үләнле
ишегалды, ак яулыгын яшьләрчә чөеп бәйләгән ләү әнисе үзе һәм... урамнын
икенче очында яшәүче Каратолым Наилә сыйган иде. Ә ул жәйдә... яран гөлләр
нишләптер кибеп корыган, әбисе үзе дә сулып-суырылып калган иле Наилә
исә — әле узган жәй генә кечкенә буйлы, нәзек толымлы чандыр кызыкай
— киресенчә, тәмам тулып пешкән сылуга өйләнгән, күз карашларына тиклем
ниндидер серлелек ингән Анын чишмәдән су күтәреп кайтканын КүргӨН Шамил
сәлам бирергә лә онытып, тотлыгып калды: бу инде бүрәнә өстендә симечке
чиртеп утырган гелбистәсе Наилә түгел' Анын каршында бит очлары алсуланган,
гәүдәсе килешле булып түгәрәкләнгән, бер елмаюы белән дә күпләрне аяктан
егарлык җиткән кыз басып тора иле Хәер. Шамил үзе дә озын буйлы, ярыйсы
гына киң җилкәле, дулкын чәчле егеткә әверелеп өлгергән иде.
Мәйсәрә әбисенең исә йөзеннән төс качып, күрер күзгә үк картаеп киткән.
Авыруы турында кычкырып әйтмәсә дә. үз хәлен үзе генә белгәндер Үткәндәсүткәнл.' га i Шамилнең аркасыннан сөеп:
— И бәбекәеч. син дә җиткән егет булдың бит. шәй Бәхеткәйләрен булсын
берүк, — лип кабатлый ла. күнеле йомшан, яулык чите белән күз төпләрен
сөртергә тотына
Сонгы әйе. сонгы жәйдә лә Шамил Наилә белән чөгендер басуына эшкә
порте
Авылда төрле эшкә йөрүче алты хатын бар Аларга «кайда эшлисен» дигән
сорау бирү урынсыз — төрле эш дигәнгә барысы да сыеп беткән кебек ЖөА буе
КОЛХОЗ кырынла чөгендер эшкәртү, юл читләрен чабу. чистарту, сарык йоны
ал\ ферма буяу, кыскасы, нинди ип бар — барысы да менә шушы алты хатын
ӨПСЯМ Кышларын-көзләрен ничектер, әмма аларнын аоМ КүрМӨГӨННӨрСЯ,
кышы кырыкка ярырдай булып йөгерүләрен яна гына кашкаң Шамил дә
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бик яхшы аңлый Жәен аларнын һәрберсенә берәр гектар чөгенлер эшкәртергә
бирәләр. Башта беренче, аннан икенче, өченче, артык чүпле булса, дүртенче
кат та эшкәртергә кирәк шул басуны
Ул елны чөгендерне ферма артынлагы басуга чәчкәннәр икән Егерме бишәр
рәт итеп бүлеп бирелгән кишәрлекмен икенче башы күрше авыл очында ук.
анда барып җиткәнче күзен күгәрерлек Инде үзләрен олыларга санаган Наилә
белән Шамил бу юлы бригадирдан аерым кишәрлек сорап алдылар
— Өч көннән сон хәл бетте дип елап килерлек булмасын штубы' — Фәнис
матай бишегеннән читләре саргаеп беткән дәфтәрен, колак артыннан инде
бармак озынлыгы гына калган карандашын алып. нидер тамгалады да азарга
Хәлимә кишәрлеге янәшәсеннән егерме биш рәт санап бирде Очлы башлы
таякны бик һәйбәтләп җиргә кадап ана карандашын төкерекли-төкерекли
Н + Ш дигән тамга сукты
— Инде. Фәнис абый! — Наилә күзләрен җемелдәтеп колем атбөрдс
— Плүсләп язмасан да үзебезнен кишәрлекне танымый калган юк әле'
— Язам әле, язам Туегызга чакыргач, кызык итеп сөйләргә кирәк булыр
дип списиәлне язам1 — Фәнис кыршылып беткән кепкасын мангаена күтәреп
куйды ла Шамилгә кү) кысты
Наиләнен Йозе комач кебек кы (api.ni ЧЫТТЫ
— Абау. Фәнис абый. әллә нәрсә сөйләмә инде! Ш.*һнр егет юрена кияүга
чыгарга җыенган кеше юк әле момда'
— Шамилнен шәһәрлеге инде анын
Шулаймы, энем?! А и р кешесе ул,
күремем тора. җир ярата! Андыйларны таш калада бвйявл га ГОШЛ I
Алай дисән... Чөгендер дип кенә җәй буе авылда ятмыйдыр әле б]
Борынында кызлар иседер!
Кәтмәннәренә таянып, аларны тамаша кылып горган т ы н н а р
көлеп җибәрделәр.
— Жәгезинде. балаларны оялтып тормагыз сана!
Хаинме к) гынаа яулыгы
белән хатыннарга селтәнгән булды — Анын каравы акчасы иш аңына куш
була аНЫН
— Менә-менә. ӨЙЛвиерГЯ КИП ННЧв ел рәттән акча эшли беэнея Шамил'
Хатыннарның берсе шулай дигәч. Шамилнен ая бНТЯвренв f\ КВЛТЫ J \
дәшми-тынмый гына читкерөк кител басты Гвртмвле сүзлврга упкв гугвл,
әллә нинди afuiafiiKi.il л\ ХИС кунв ЮН ГуГЫрДЫ Наил.) дә ИреННӨрСН КЫСЫЛ
аяк очына гына карап басыл юра иде.
Шулай да кыз сер бирмәде:
— Өйләнергә түгел лв имде Ә мня
— Ботен серне лә ачаргамы юкмы
дигәндәй. Наилә 6epai чшенсенеи горды Лиман .ишсен.» карап
Мим фен
алам, чәчме башраявта и киптерә да пмяшныи я\ киме рважп увшаврыагын и
күргән идем 141 ы t сум и l.ie гнем юра' БеТМВСЯ leii.i Ярар иде
— Эрлөмвгон сукмаган — Шыгаи сала ыштанлык булган нн
Хәлимәнең ахирәте Рәҗибә шулай ииюч нма
— Фәнис, ишетсен колагым, балаларга акча япанда почем каласы б) ПО)
— Китчәле. ул актан кыерсытканы мк бригадирыбызнын 1онаһасы

кирәкми
— Хатыннар, болай тет чар юл горсаж гвшка парах калмый бил готыныйх,
б) гмаса!
— РВОКИбвНен к\ и.! жнне i \ i башлап к\ i с.исын ате Лимам к\ ПЯЫрбЫ t!
(.юан гуртаяларышаЯ сайрашкан хатыннар уз кввләрена Шамил бааяп
и in и ^ i асая ярына алка дагын ш иш Чвы i гына гүгвя бые пгы кал ^ >е и
, ,i,»pi,ni fiyiail ia Н т . п е р шар ЛвХКЯЧа авВМСЫ I Г9ГВИШГО алмын i.ip и •
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шуны аңлауданмы, бер-берсеннән тагын да читенсенеп. берара дәшми-тынмый
гына эшләделәр Әле күтәрелеп кенә килген чөгендерне сирәкләү бик жай гыдан
түгел иде кәтмән белән катырак селтәнсәң, барысының ла төбе-тамыры белән
кубарылып чыгуын көт тә тор. Иелеп, һәрберсен кул белән аралый башласаң,
кичкә биленме тураиталмыи җәфаланачаксың И ң үзәккә үткәне шушы беренче
кат дигәне инде анын Ике-өч атнадан, сирәкләнгән чөгендерләр ныгып киткәч,
чүп үләннәрен кәтмән белән бәргәләп бару ул кадәр желеккә төшми.
— Төшкә тиклем теге таллык турысына барып җитә алабызмы, ю к м ы '
— Наилә, бер читтә каракучкылланып күренгән иңкүлеккә ишарәләп. Шамилгә
сынау ii'i карады.
Малай анын гадәтен белә: бу чөгендерне азакка хәтле зш итеп бетергәнче
Нан В . i l i a никадәр вак-вак кишәрлекләр бүлгәләп, «тегендә кадәр, монда
ЕВДӨр «иләп бетерәбезме» дип. тенкәгә тиеп бетәчәк әле. Кызыграк булсын
өчен. Шамил кайчагында «юк» дип кистереп әйткән була Әй шунда кызның,
үз сүзен өстә калдыру очен, жил-жил кыланулары... Быел Наиләнең кәтмән
белән селтәнүләренә кадәр үзгәргән. Элекке ашкынуларын, каударлануларын
кул белән юып алганнар диярсен. һәр хәрәкәтенә ниндидер салмаклык, иркәлек
иңгән Күр әле ак җирлеккә кызгылт борчаклар төшкән яулыгын ипчекләр чөеп
бәйләп куйган: ат койрыгыдай калын толымнарын бер тоен итеп «кадаклаган»
микән — баш түбәсендә туп шикелле калкып күренә. Бүтән җәйләрдә, кояшны
куркытып, басуга озын жинле кофта, чалбар киеп килә иде. быел кыска
жикле ситсы күлмәктән бөтерелә. Ялангач тәпиләренә злгән иске кәдүшенә
күз салчасан. кичке уенга җыенып төшкән диярсең. Шамил билен турайтып
баскан арала Наиләга к> I юшергән саен үзе дә сизмәстән йөзенә ялкын кабуын
тоя иде Кызнын да май кояшы астында каралырга өлгергән түгәрәк йөзендә
торып юрып ниндидер серле елмаю балкып китә. ул. Шамилгә сиздермәскә
тырышып вакыт вакыт лн\,]\\ ягына борылып ала Карашлары очрашкан мәл
б> ica икесе лә ишә икәнен тә аңламастан кыенсынып, ку шәрен читкә алалар.
Нәрсә булды сон аларга? Төртмәле сүзләр әйтешеп бер-берсен үртәүләр, шуннан
тәм табып көлешүләр, сабыйлар кебек, аркаларына балчык атып уйнаулар
шулай ук тик үткәндә, мәңге кире кайтмаска дип югалганмы? Өлешләренә
тигән балачак шулай күз ачып йомган арала үтеп тә киткән микәнни сон ' Алар
икесе лә уз хисләреннән үзләре үк ояла торган тагын бер садә чорга — яшьлек
дөньясына аяк басканнармы?
— Шәһәр кызлары матурдыр инде ул. әйме. Шамил'' — Наилә башын иеп
чум ЕӘТЫӘН югән жиреннән капыл гына шулай лип сорап куйды.
— Әллә
Матурдыр инде Мин шуларны карап йөриммени? — Малай,
таптың сорар нәрсә дигәндәй, инсәсен җыерды.
— Мин сина бер әйбер әйтмәкче идем дә... — Кыз. үзен ишетә күрмәсеннәр
дигән шикелле, тирә-ягына каранып алды. пышылдабрак дәште: — Түлке колмә.
яме... Мина класстагы малайлар записка яза да записка яза. Ә минем ачуым
китә аларнын берсенә дә эндәшергә теләмим. Синен белән рәхәт ичмаса
Карале, ШамВИ, мәктәпне бетергәч син җәйләрен авылга кашын, болаи озаклап
ятмассың инде. әиме'
Б\ о т уйлап баш ватканы булмаган Шамил кызнын очы-очка ялганмаган
җөмләләреннән аптырабрак калды Ни әйтергә белмәгәч, тиктомалдан сүзне
икенчегә борды
— Ә чин бүген клубка төшмим Сәпидтә йөрим Борчак басуын карап кайтам,
быел ла тунда чәчтеләр микән - Шамил Наиләгә күтәрелеп карамый гына
кәтмәне белән чөгендер янындагы алабутага селтәнде Аннаң, сүз аралаш кына
өстәп куйгандай: — Теләсәң, аппарам. Алга утырырсың. — диде.
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Наилөнен күзеңдә шул минутта очкын кабынды ла ә дигәнче сүнеп тә
куйды
— К и т , исәр. теге атнада гына басуларга агу сиптерделәр!
— Исер. исер — Шамил Наиләне үчекләп, анын кебек авызын бөрештереп
шулай диде. — Беркон яуган янгыраяяв кайчан ЮЫП төшерде инде аны Барасын
кидмәсә барча. Рифатны котыртырмын
Наилә, теләсәң нишлә дигән кыяфәттә читкәрәк атлады да. нидер исенә
төшкәндәй ҖВПӨ1 КСНӨ Шамил янына кире килеп, анын колагына ис i дс
1
— Барам Кое янында көтәрсең, яме Алайса, әнкәй колак итен ашый башлар
- К и t пышылдап кына шулай лиле д.. нигәдер бит очларын кызартып, сүзсез
калды.
Авыл өстенә жвйгс караңгылык өрфия калынлыгы гына инә K y i бәйләнә
баш игач кына «кич чыккан» яшьләргә жәйге төннен озынлыгы — бер карыш.
В ДИГӨНЧе чекрәеп кояш калка
Шамил велосипедына атланып кое янына килеп җиткәндә, тыкрык буеннан
Наидәнен лә к и п итәкле ак күлмәге күренде Ж И Г - А И Л атлан килгән кыз.
.[дымнарын Юри ВКреНӨИТеП, башын ЧНТКврӨКбОрЫП, барсам бардым б
ЮК дигән КЫЯфвТГв генв якыная иле
— Шамил .щл,! л\
i СӘНИЛ1Ә бодай ГЫН1 йөрибез, ә1*
Шамил нәкъ менә былтыргы басма борчак чәчкеннәрен белер >>чсн
велосипедка .планым кич чыктымы' Ана ипме! губыктан Н
yn.ipii.iM дөнья өйләнергә әзер и к
Кыз кич белән генә чәчен юган и и ом ай пш ю шампунь исе бөрке ien
ШамилМСМ бОрЫНЫН КЫТЫКЛаДЫ У i аякларым бер якка сал 1.ШДырым утырган
Наиләдән ким.MI \уш иока исергәндәй кая гвба барганын ая абайламастан,
велосипедым авы i чигемдәге ку i 1 ма борды Малайның кыска жинле к^ ГМвГС
аша КЫЭНЫН үзенә герәлеп утырып 1.<н * ы 1ысы үтеп керә. күкр.нем пешерә
кебек иде Такыр юллан жал гына тәгәрәгән гагөрмөчлөр 9 ике самими ш и н ы н
бербӨТенГӨ .терелми иорәк ГИбешенв КУШЫЛЫП iniieieлер инкче IM.K. кем.»
КЫРЛЫЙ иде.
Тирә аты сыгылмалы таллар бе IBH К кймаланган ку UWH өсте ай нурында в ie
гип-тиге (булып в ie шадраланып ялтырый Шамил ве юсиледын ш) I галларга
килеп ю р и юрдай булып гуктвтгы к ы ш ы куркытуыннан гам ran кандай,
үзалдына елмайды.
— Абау! Суга мәтәлеп гөшөбе * кип юрам 1
Жиргя еижвргөи и.ш ia к> t u n
AM лазе ур ына се.ип селти, читкәрәк китте
Гөшсө им ie! ( унын к и жы ш чагы
— Май башында ук күке кычкырып не им к кеше шуннан бир И
— Ку-ку. ку-ку' — Шамил учын авызына куеп к\ i буен 4nii.iivin.ni
кычкырын куй [Ы
1 1 1 М уртасында саташкан күке кычкырса гына инде
Наиле егетне
үртән, бала ч а н кебек ГСЛ КурСӨТП
( им \ иш саташкан күке!
Шами шеи ю бил бирәсе килмәде
\n iv би) рөк ямьсе i саташкан күке Кы чармы и.< чачвкка йә йо i ш иа
п ш in 1Әр ое IBC4 н ки Ю8
Ярар сон Фысл фысп фьюп фькл
Күке гугел син
сандугач юк
бЫ [бы i os ц.1|ч i.in i i 1ЙСЯ
былбыл?
НаиЛӨ ЧЫНЛап к.мен КУЙДЫ
Карале Шами I ое шем
l., i II.IK^ 119 бы (бы i и р сайрыймы сон j г?
Менә бил берсе яр буенда бертуктамый сайрап j nipa
Шамил ю
Наиләме үрТӘП ЯНЫН КвбМ ИТвП ГвЯ КүрСӘТТе

АЙГӨЛ

ЭХМӘТГЛЛИЕВЛ

— Кит әле. синен белән сөйләшеп тел әрәм иткән мин жүләр... — Наиле
үпкәләгән кыяфәттә читкә борылды
— Тапашып киткәнче, вида, су керәбез.
— Кит исәр! Төн уртасындамы11
— Төннән курыккан кеше юк әле монда. — Кыз алдында батыраеп киттеме.
Шамил тал арасынарак атлады ла. ә дигәнче күлмәк-чалбарын салып, суга
1,1 сикерде Анын пошкырына-пошкырына йөзүен кызыгып күзәткән Наилә
гүзмөде, Шамил кул читеннән ерагайгач, ак күлмәген кызганып тормыйча,
киенгән килеш кенә суга тоште Чыннан да. күл суы тәннәрне иркәләрлек
АЫ H.I шулкадәр рәхәт иде. Башта аяк-кулын гына чылатып маташкан кыз,
ниндидер ярс\ дуамаллык белән эчкәрәк атлады да колач салып йөзәргә
тотынды Үзенә таба борылган Шамилне күргәч, балаларча шаянлык белән
чыры 111,111-чырыллыи яр буена ашыкты.
— Миннән исәр дип көлә. үзен сон. — Шамил, судан чыгуга дер-дер килеп
торган Наиләне үчекләп, шулай диде. — Кем инде күлмәк белән су коена, ә?
Таллар буенда үзе дә юеш тәненә киемнәрен киеп куйгач. Шамил кызганулы
караш белән кыз ягына борылды Борылды ла. ниндидер могҗизалы рәсем
алдында мөкиббән киткәндәй, шул халәтендә катып калды Кызнын юеш
ак ч 1ч,.ю гененен пар шфалытыв күрсәтергә теләгәндәй, бөтенләе белән
сыланып беткән дә монарчы мондый матурлык белән күзгә-күз очрашканы
булмаган егет-малаины өнсез калдырган иде Наиләнен ике йомарлам май кебек
калкып күренгән күкрәкләре, учка сыеп бетәрдәй нечкә биле аны аһ иттерде.
Ул үз РОЙгы мрын сиздерүдән куркып, читкә борылды Наиләнен:
— Шами-нл! Кашыйк, мин бит болан катып үләм! — дип дерелдәп дәшкән
гВВЫШЫ аны чынбарлыкка кайтарды.
Бер-берсен бишектән үк белсәләр дә. бу мизгелгә кадәр үзләрен егет һәм
кыз дип хис итеп караганнары булмаган Шамил белән Наилә һәр икесе күнел
түрен биләп алган ят тойгыдан тартынып, оялып калдылар. Шамил кыюсыз
тына \ ten кочакларга үрелгәч, ни гажәп. кыз чырыйлап читкә тайпылмады.
— Хет шулай жылын әфәк — Шамил үз тавышын үзе танымады...
Шул күл буенда алар тәүге тапкыр үбешергә өйрәнделәр, шул күл буенда
үз гомерләрендә беренче тапкыр сагыну, ярату кебек олы хис турында
сөйләштеләр
Бу җәй аларга балачактан ук бөреләнгән хисләрен бер-берсенә яшермичә
әйтергә кич чыккач, оялып кына. тарсынып кына бер-берсенен кочагына
сыенырга, әле сабыйлар, әле җитлеккән яшьләр булып серләшергә мөмкинлек
бирде Наиләләрнен бакчасында әтисе исән чагында ук мәнгелек итеп ясап
куелган тимер таган бар иде — кайбер кичләрне балачактагыча шашып-шашып
шунда атындылар, берәм-берәм лә. бер-берсенен алдына утырып та тибрәлделәр.
Бер кичне җилләр белән нрыша-ярыша атынганда Наилә Шамилнең алдыннан
чәчрәп җиргә барып тоште. мангае уртасыннан сиптереп кан ага башлады.
Яшь ишелер, курку белмәс, хыялый иделәр — елыйсы урынга кынгырау кебек
чынлыи-чынлыи көлгән кызнын ярасына төкрекләп бака яфрагы ябыштырып
куйдылар да янә таганга менеп утыртылар.
Саф михвббәт бөреләнеп өлгергән жәй генә. тан җиле кебек, күз ачып
йомганчы, артык тиз үтеп китте. Һәр кичне ике самими җаннын очрашуына.
бер-берсеннән ояла-ояла үбешүләренә шаһит булган авыл урамы көз җиткәндә
ятимләнеп каллы
Анын бар дөньясы җитеш иле Казан кызлары арасыннан ин сылуын, ин
нәфисен табып өиләнле — Ленизадагы затлы чибәрлек ханнар нәселен.м гене
0\ пая 1ыр Шактый билгеле агентлыкта модель булып эшләгән кызнын башта

ГАЛЛЫКҮЛЛоы,|.-|ЬЬ

i„,p

фотосына, соныннан үзенә күзе төште егетнен Ял көнендә дуслары белән шәһәр
үзәгенә бильярд уйнарга килгәннәр иле Ярымкарангы залда кеше әддәни күп
түгел, талгын гына музыка уйнап тора. бер почмакта тәмәке төтененә күмелеп.
яшь-җилкенчәк, ә Шамилләрнең өстәленнән ерак т^гел. шактый күнелле
компания бильярд уйный иде. Араларында кызлар да бар. алар әле салам белән
коктейль суырып утыралар, әле көлешә-көлешә уенга кушылалар. Берсенен
кийны жайсызрак тотуы булдымы, тәҗрибәсезрәк идеме — ул тәгәрәткән шар.
яшел постаулы остәл өстен генә күпсенеп, идәнгә — Шамилнен аяк астына
ук очып тоште
— Ну-у. Лениза' — Кызлар, үпкәләгән кебек, бертавыштан шулай лип сузып
куйдылар
Калганы кинодагыча килеп чыкты: идәндәге шарга Лениза да. Шамил дә
берьюлы иелделәр дә башларын күтәреп. бер-берсенә текәлеп калдылар Аксыл
сары чәчләре эре бодрәләр булып инбашына таралган, карангы зәнгәр күзләре
төпсез күлне хәтерләткән кыз үзе дә экраннан сикереп төшкән кебек иле
Шулкадәр чиста һәм дөрес йөз сызыклары — очып китәргә җыенган кар п.иач
канатын хәтерләтүче кашлар, уеп ясалгандай кечкенә аны i. килешле борынның
ун канатында җемелдәгән нәни асылташ аны .жияш алиһәгә охшата иле
Мизгел эчендә кыз үзе дә Шамилнен ягымлылык борке иән каратут йөзен, төн
карасыдай күзләрен, ияген икегә аерып торучы сөйкемле чокырчыкны, тыгыз
кин җилкәләрне, көрәктәй кулларны шәйләп, гелсез калды &нын
баһадирның үзе тора иде.
Минем бит сезне күргәнем бар' —лиле Шамил, ап-ак тешләрен җеме и.пеп
һәм күптәнге танышын очраткандай, бик куанып — Бетен оешмамын реклама
буклетыңда сезнен фото иле бит!..
Чь
HI ла Оер ике атна гына элегрәк Шамил шул буклепа каска кнел
төшкән искиткеч чибәр кыз сурәтенә, внын баш [арны өй юн врер юк с мадонна
бик бирелеп карап торган иле Я IMI.MII лшен
бүген менә аллыйм шул
гүзәлкәи тора түтелм(
Шушы очрашу мона кадәр кызлар гурындауй арга вллеяи вакь гыбэ шаган
Шамилне үзгәртте дә куйды
Икесенең дә япте бара. оя корырга вакьи м к оерка wp очрашып иор!.<ии.»н
сон, ду китереп туй ясадылар Дөрес яши Башлагач, икесендәге капма каршы
сыйфатлар күзне ярып керә башлады Шамил сирвк-мирӨК буш вакыт тәтесә,
татар спектакле карарга өйдек га Лениза исә борынын җыера да балет карарга
Йәбулмаеа СИМфОНИК Оркестр КОНШфТЫИа барыйк НИШ үгетләргә ю\ынл Юк
җанына, рухына якын булмаганны Шамил катыны хакына т кабул ите алмый
иде. шулай уртак фикергә килә алмыйча, бер-берсенә үпкәләп ге иөргәли
башладылар Андый чакларда Лениза пырлап айдөн чыгып китә, кибеттән
кибеткә йөреп, бер кочак әйбер күтәреп каткач гынычлана үзе тагын.
Бәйрәмнәрне Шамил табигать кочагына чыгып ^\ коенып шашлык пешереп
үткәрү ягында булса Лениза без үкчәле гүфлиләр киеп ресторанда утыр)
тарафлары Дорес. мои ii.iii n.ma вак гелшигар аларнын арасына вл 1-й in салкын
җн i өрмәде Өрүен I ик Шамил оер ачы чакыикап.не аңламый калмады ике
арала самими рӨХӨТҖЫЛЫЛЫК1» ЮКНИ KIKI.II IUKI.II анык ЙӨрвгенCI
күз алдына аны 1 \рамнлры Галлыкүл буе, шул күл янында Нан ю белән гвүге
үбешүе ки ип баса <• онгы агвянен ая нпъ
j 1 ^чим л\и.-и коточкыч с\ i
уена килеп керн-'
Нанлвлөрнеи цач «кәмияле капка гепләрендә уткай
кичләре «вллв нишләп китәсе килми бю але» иш каин кабал борылып
килүләре бер в< юсипедта икәүләп урам әйләнүләре гвтлы сагыш булып
бәгырен телгәли Күрәсен беренчя мәхәббеп тгөннәренен шул икәнен үзе ю

анлачыича. белмичә калгандыр. Шулай булмаса. туган авылына юлын кисмәс,
шпаналар ботганып китте яки кайтыр нигездә кеше калмады дип кенә \ i-\ mm
плащ w i,.n маташмас иде. Ә бит сонгы(!) аерылышуда Шамил бөтенләй дә
отыларча итеп «Киләсе кайда сине дә Казанга алып китәрбез әле. укырга
1л берга керербез-, дип кызмын күңеленә яшерен өмет салган иде. Киләсе
кәй б) шады
Карт 1ыкнын үзе кебек үк сагышлы коздә Мәйсәрә карчык
мәнгелеккә китеп барды Беркем белән саубуллашмый китте. Бердәнбер улына
- авылын да. үскән нигезен дә артык санламаган Сабирынл вйтергө теләгән
сүзләрен ЛӘ әйтергә өлгермичә, бар хәсрәтен, гомер буе газизләрен сагынып
яшәвен һәм ялгызлыгын үзе белән алып, жомга иртәсендә дөнья куйды Ачы
хабөр килем ирешкәч. Сабир белән Фәһимә шул конне үк карчыкны жирләргә
кайтып киттеләр: көзге каникулда су юлы белән сәяхәткә киткән Шамил исә
бу югалту хакында әйләнеп кайткач кына ишетеп өнсез калды.
I l h i сонгы кәйдән сон авылга бер генә тапкыр кайтмады бит ул! Еллар
үтү белән бар да әкренләп тоныкланды: мәктәпне тәмамлауга, армия хезмәте,
аннан институт, үз эшен башлау... Наилә турында, «әллә кайчан кияүдәдер
ип.1С- .иш -1 ВЛДЫИа сагышлы гына уйлап куяр иде...
Лени Я белән корган ояда ул хыялланган җылылык булмау бик еш кына шул озын
толымлы кызыкаины исенә төшерергә мәжбүр итә дә. Шамил, күңеле нечкәреп, уе
белән балачагы, үсмер еллары узган авыл урамнарына әйләнеп кайта.
Әгәр бөтен җире җитеш диярлек мул дөньяларында почык борынлы бер
сабым и б) юа ба оси бөтен юй башкачага әверелер иде аларнын тормышы,
гик ни көтеп тә. МОНДЫЙ куанычка ирешә алмадылар шул...
Барысы да ничектер көтмәгәндә, үзеннән-үзе үзгәреп китте.
Л е н т а беркөнне, машинасыннан гөшүтө, бозлавыкта таеп, аягын
камчык п.фн.1 С ИШЯН кебек их; имаса ла. рентген-мазар үткәрсән. ышанычлырак
б) IMP и н
Шамил катынын шулай лип үгетләгәч, каршы урамдагы балалар
больницасына кереп чыгарга булдылар. Терәлеп торган күрше хатыны шунда
имли. «андый-моидыА очракта минем янга гына керегез, рентгента утырам»
дигәнен кайчандыр уенга борганнар иде — кирәге чыгар дип кем уйлаган?
Беренче каттагы тар гына коридорный ярымкараңгы бер почмагында тавышгынсыэ гына ике малай утыра иле. чиратсыз кереп китүне килештермичә,
Лениза белән Шамил да каршы эскәмиягә урнаштылар Алар да бер-берсенә
с , ! катмыйча, гөссеэ стеналарны күзәтеп, узелларына тын гына уйга чумдылар.
Күкрәгенә бияләй хач к генә баланы сыендырып, эскәмиягә ак халатлы шәфкать
туташы килеп утыргач кына сискәнеп киткәндәй булдылар. Яше илле-илле
бишләр тирәсендәге таза гәүдәле медсестра, юа-юа нинди тостә икәнлеген
ы аерып uy.iMae.ii.ik ч>ир-*кк.» mpcn.ui нарасыйның битенә ислем МЫДЫрмылыр нидер сөйли, тегесе, йөзем җимеше кебек күзләрен нәрсәгәдер бик каты
гажаплөнгөндөй киереп ачкан да. керфек кагарга кирәклеген дә оныткандай,
шомраеп калган.
Лениза башын Шамилнен җилкәсеннән алып. тураеп утырды, иозенә чыккан
сагышлы төс белән медсестра кулындагы нарасыйга текәлде.
— Fлачын үзе, — диде ул. сүз юктан сүз булсынга әйткәндәй.
Шәфкать туташы, шуны гына көткән шикелле, гөлдер-гөлдер килә
башлады
— Отказной бала бит бу Мондыйлар еламый, шаккатырсын инде. укол
•салвида да шыңшып кына куялар' Үз хәлләрен тууга ук беләләр диярсең...
— Отказной? — Ленизаның да озын керфекле зәңгәр күзләре киерелеп
ачылды, ул тыны кысылып тагын баланын йөзенә төбәлде. Уч төбеннән әз
генә олырак булган, алма битле шушы сабыйлан иңчекләр баш тартмак кирәк?

1.ЛР

Аны тудырган хатыннын йөрәге урынынла таш кисәгедер, мөгаен Менә бит
ул. күпме акчалар түгеп, күпме дәваланып та ана булу бәхетенә ирешә алмый
газап чит» .) мнила берәү үз каныннан яралган җан җимешен язмыш иркенә
i.illl ип китә
— Әйе шул. безнен Олечкабыз лөньянын тагын бер бәхетсезе Шулай бит.
ЖИМвшем? — Медсестра, үзен шнлагандай әле дә булса тын гына яткан баланын
бизенә иелеп ЯНЫН тойчы кебек кенә борын очын. уймактан да кечкенәрәк
авызын үбеп алды. — Почык борын ул безнен. караҗимеш ул безнен!
Күрәсен, гомер буе сабыйларны яратып эшлегендер — хатыннын йөзендә
аналарча кайгырту ярылып ята иде.
— ЛСиде айдан туса да. хәтәр тере бала! Тегендиләрне куып та җитте узып
9
та китте, әйеме. Олечка Менә. документларны тутырып бетерсәк. Балалар
йортына озатабыз үзен. Әй. сабый, сабый, ниләр генә көтәдер — Мелсестранын
түгәрәк йөзендә ихлас сызлану п.шла бутлы
Гашлаидык бала ис.» олы мрнын хыянәтен дә. үзен көткән ачы нзмышнын
ла ни икәнен аңлаган кыяфет ге мес-мес сулап ятуын белде.
Бәхетсез җанны күкрәгенә сыендырган шәфкать туташы рентген бүлмәсен»
кереп КИТҮГӘ, Лениза, бите буйлап гӨГӨрөгән ку t ЯШЬЛОрвННӘН кыенсынмыйча.
тагын иренеп җилкәсен,) башын саллы Шамил дә үзалдына гетрвнеп калган
иле ЙОМШак кына итеп хатынынЫН кулбашыннан сыипалы
— Шамил! — Лениза, аягы авыртуны да онытып, калы п кына урыныннан
торды. — Әйдә. шул баланы ^ нИЗс иәалыл китәбез в?УлбИ1 м бил шундый
нәни. курчак кебек кенә1 Ничек инде. әтисез-әниес i
Хатын инә ки диярлек
иренен күзенә гекәлде.
Котелмәын I.IKI, шми.щ ире n.mii i.iii ю м' i ка л 1ы Чөнки злегрәк. инде үз
язмышлары белән ри олашкач, чит баланы алу турында ин башта Шамил ^ к
сүз кузгалтып караган иле Лениза исә кулларын б) гын 6j гый каршы төште, «бу
хакта әйтмә ю сөйләмә ЕВ мина п\и кешенен баласы кирәкми!» дип авызын
каплады Бүген исә катынынын күзләрен мә
:М1,1 алыйк* ип
горуы гаҗәп хәл иле
— Туктале Лениза син нәрсә инде Шулай ашыгыч кына Уйлашырбыз,
сөйләшербез
Шамил хатынын!
адөтенбвла вяеннан гормөеан врачка
күренмичә, чыгыл китәргә вә күп сорамаячак
Огказвойлар бор шушы
i,,i |,| ii.iii.i ң к - и е р и ш 11 пч I 1.и .ж K.ipapia i.ut.l.ipra КИЯВЩЛВШВрТӘ КИРӘК
булыр
— Бүтәннәр рүтел, шушы кы иш алабы il
.Киша кинәт кенә истерикага
бирелеп, карминын ia оам up J ПЫруЫН ВаОНЫТЫП, икчаклыичлкмлкдын елый
баш I., и,,
Лннаи шундый пш ю ис килә! J i шуи П.ш бө ИИВВй!
VK
I ни, сеЛЫНГВН КУЛЫН ВЛДЫНа куеп угырган малай .нарны кшыксынып
күзәткән аогреннөн .ич.1и.ш ачып калды, икенчесе ишектән бадв күтәргән
шәфкать гуташы чыгуга яшен гнэлаге wi,m
күрәсен, уэевая чираты
[маган (ыр
кабинетка кереп кналды
m
I аф) итегез! Лениза кагазьлөрен KJ нык астына кыстырган MIBJIH цашнп
бе югенө каты 1ып анын юлына вижы iu ишне
Бер генә нәрсә сорыйсым
к,,.,,
1 к Әгәр бе 1 б) бв шны к 1.1 лыкка авырга п поакЗ
Me ice< гра ни гажрл ашырам л ш гадәти сорауга тал б) пандай бик гыныч
кын | кавап кайтар ш
\п п.ш геләгегез булса озакка сузмагыз иртәгә ук каведукшшй янына
i [ . u , нәрсә пичек икәнен ч .inian.ip Балалар Портына жнбәрелсә
KM
мондыйларга бик гиз ия габылуы в мөмкин
гарип гугел аетәа нароаов үз
урынында китмәсә красавица өнеме, Олечка!
П

Менә шул рәвешле аларнын өендә, бәхет кояшы булып, Олечка-Алия
барлыкка килде Шамил белән Лениза корган ояга нур инде, җылылык кайтты.
Хатынын бөтенләй башка кыяфәттә күреп. Шамил дә шаккатты: баксан,
вакыт-вакыт эч пошыргыч дәрәжәдә зыялы тоелган Ленизада йомшак күңелле,
каигыртучан гап-гади хатын-кыз, әни кеше яшеренеп яткан икән ләбаса!..
Хәзер инде күз явын алырлык чибәр кыз булып үсеп килгән Алияләре
- тормышларының алтын бизәге иде. Яшьлекләрендә Шамилне авылда
калдырып, бала сөю тәмен татый да алмаган Сабир белән Фәһимә өчен дә
күктәй ингән бәхет кошы булды кыз, әби белән бабай анын өчен жаннарын
өзеп бирергә әзер иде.
Шамил еш кына үзенә дә шакката: өйгә алып кайткан көннән бирле шул
нәни төенчеккә баш-аягы белән бәйләнде дә куйды. Шулкадәр якын, шулкадәр
газиз, шулкадәр тансык иде бу нарасый! Үз бәгыреннән өзелеп төшсә дә, бу
1 иклеы кадер ю булмас иле кебек... Ул сабыйның каләм белән сызгандай кыйгач
кашларыннан, керпе энәседәй тырпаеп торган кара чәченнән, үтә күренмәле
кебек нәзек колак яфрагыннан шаяра-шаяра бармак очлары белән сыйпап
үтә дә, күзгә күренмәс тылсымлы җепләр белән балага көннән-көн ныграк
бәйләнә баруын тоя
Теше чыкканда, прививка ясаганда температурасы күтәрелеп куркытуын
исапха аямасаң, гул кебек тәгәрәп үсте Алия: елап, авырып борчымады; кояш
кебек елмаеп уянды, әттә-әннә дип татарча дәшеп теле ачылды Бу мәсьәләдә
Шамил гомер булмаганча катыны алдында каты торды, русчаны бакчада да,
мәктәптә оа өйрәнер, ӨЙДӘ татарча сөйләшсен, дип кистереп әйтте.
Кызын исенә гешергач, Шамил үзалдына рөкет елмайды Бит очларында уймак уимак чокырчыкларын балкытып, иозем җимешедәй конгырт күзләрен тутырып,
•елкы әнием» лил әзе ten юрган Алия аларга гаилә җылысы, мәхәббәт китерде.
Ленизасына ор-янадан гашыйк булып, анын үзе өчен бик кадерлегә әверелгәнен
аңлагач, Шамил хатынын кулларында күгәреп йөртергә дә әзер иде.

Мунчаның алгы ягына чыгып. Шамил башыннан ук салкынча су койды,
дөньясын онытыл, озаклап уйланып утырганыннан үзенә үк уңайсыз булып
китте Ике аккош төшерелгән зәнгәрсу олы сөлгегә сөртенгәч, рәхәтлектән
ИЭрӘГӨН гәнен ялкауларча гына кыймылдатып, ишегалдына чыкты
Авылмын күге биек. йолдызлары иодрык-иодрык Ир өйгә керергә
ашыкмады, бертын чекрәеп юрган йолдызларга карап хозурланды
— Жинел пар белән, яшьти! — Рифат та ишегалдына чыгып баскан икән,
М П . Ш Һ И Ы шифалы су шешәсен Шамилгә сузып, беседкага таба әйдәкләде
— Гаепләмә инде, тегенди-мондый әйбер белән шаярудан туктадым Өйгә дә
керткән юк
Ирләр салмак кына атлап беседка эченә кереп утырдылар Челтәрләп
эшләнгән түгәрәк өстәлгә инде жиләк-җимеш, чынаяклар, төрле тәм-том, зур
касә белән салкын катык чыгарып куелган икән, бер як кырыйга беркетелгән
браның сүрән яктысында патшалар табыны кебек күренә.
Талчыбыктан үрелгән кәнәфигә кереп чумган Шамил алдында яткан агач
кашык белән катыкка үрелде. Тел йотмалы, киселеп-киселеп торган авыл
ризыгын авыз итә-итә:
— Мунчагыз шәп! Дөньяңны түгәрәкләп бетергәнсең, — дип Рифатны
мактап куйды
— Юк. яшьти. барысын да түгәрәкләп бетерергә ярамый, аннан кителә
баш ши > 1 — Рифат олы бокалга шифалы су агызып. Шамилгә сузды.
I
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— Районнан кайтышлый син эшләгән хуҗалыкка сугылдым әле Аи-яи.
малай, корып та куйгансыз анла!
Шамилнен тел шарлатып гажәпләнүе ихлас иде. Машинасыннан тошми
генә күрше авыл урамыннан әйләнгәндә дә аптыравынын чиге-чамасы юк
иде. Ике авыл арасы сигез-ун чакрым булса булыр. кузгә ташланып торган
аермалыкка ышанырлык түгел Асфальт юл жәйрәп яткан төзек урамнар.
ике яклап тезелеп киткән катлы-катлы йортлар — хуҗалык анарны үзенең
ипчеләренә дип махсус салдырган икән: әллә каян балкып торган таш мәктәп,
мәдәният сарае, чәчәкләргә күмелеп утырган ихаталар.. Ахшам намазы б) щы
микән манарадан яңгыраган азан тавышы, урам буйлап мәчеткә таба ал иган
ир-атлар, балалар.
Мондый күренешне Шамил кайчандыр Мордовиянең Аккүл-Азюрка авылына
баргач ы күреп шаккаткан иде. Юлга чыкканда ук андагы татарларның м\ i
гормышы гурында ишетеп белә. көнбагыш үстереп сәүдә итүчеләренен Ка иш
Чаллы базарларын -яулап арчуларыннан» да хәбәрдар иде Бак. мул яшаулөренен
төп сере ялкауланып ятмыйча, сәүдәгәрлек итүдә генә дип уйлаган уйлары авыл
башына килеп керүгә жялгәочты. Ул машинасы белән юл чатына килеп туктаган
урында, иге-чиге күренмәгән басуда бертөркеч халык бил бөгеп чүп уган маташа
иде Кинәг горле яклап искиткеч моңлы азан тавышы ишетелә башлады
Басудагы халык бил турайтып күтәрелеп басты, барысы берью ш ип i.iiu i.in
азан тынлап хозурландылар ашып кайсы кая намазлык жәеп. СӘҖДӘГӘ ИС 1Д£ЛӘр
Соңрак, авылда җиде мәчет барлыгын ишеткәч, ак кәләпүшле ир юрнен Урам
[утырып җомга намазына агылганын күргәч. Шамил бөтенләй башка дөньяга
эләккәндәй чие итеп, гагын гаҗәпләнеп калды Шул мәллә ул \ и өчли гажәеп
юылган ачыш ясады: күкрәп яшәгән авылның төп киче снү.т.и.-р юкта гүгед
гасырлар буена сакланып калган диндә, иман ныклыгында иде
Мен.) бүген, Рифа! авы t суларын корыгын мактаган хуҗалык ^ i.ue б> и.\и
авылга юл уңаеннан сугылганда, Шамилнең хәтерендә кылт итеп Ьккул
урамнары яңарган и к
( ез нәрсә, әллә барыгыз да мәчет суфыйларына әйләнеп беттегезме?
лип сорады Шамил уенын чынын барга кушып -- Урамда берәр исерек
очраса
Рифат ел ман малы аш ырлмллы Шлми
• ,
.ш пи ииккл1ып
кына куйды Ваза 1вн олил\\ в п.\\] кабыгын чистарткан шайге
Ә син көлмә, 41 J шулай Мин \ иш ое намазны, ура оны гаядырмаека
гырышам хәзер, яшьти Гартуны гашлввы гына - үлем бе пн бер менә, —диде.
II 1,1 ми [нен күзе маңгайга менгәнне сизмәмешкә ..алышып.
Д,1 ,i ЫШаНСВН ышан ышанмаган юк диген...
Ба 1ЫК башыннан чери даби] МвНӘ син безнең Кае ил ы ны кара лилось.
[отканы ипи ш арбага гөялгөннөре да шундыйга өйләнеп бетте гге бете
урлый к, юнөкай 1л нәрсәча п-\\\.\ «хатасынасөйри, па сугыша Ярты авып
район la учетта гора киметел айтмесәм «Нур» куждлыгында нигә бөтен юй
башкачамы ' Безмен \ужа oapi.n-i.in ui кулда инабе и эш ә "i ie w җир җимер ien
кешедән ютал
вбелв Башта ук тәртипне каты куйды ш урынына
|ШЛИ
ipaKJ
( Ч епкил, гүп i гөмвке тартырга »ятишый! Сукрана идек ошамый иде
янәсе, яна себерке ннача себерв \ i «коннарын гакмакчъ була Ничава, бер
. . | ч е * н [ в барыбЫ i\-i" М ш ИНГаН коймак ясады әлифне гаяк иш белми илек
мәчеткә барып вөга иләр пынлын юрмч пама на u ингмн к'к юрмышка бүтән
|ән карын б) а |ык Әсинкө IMS бер мин гена гүтел күбебез щ tafl
ку35(
Мәчет артындагы мәдрәсәне күрергә өлгердән микән
гирө-жк авыллардан
«
,п к ы а картлары м ки icu УКЫЙ малай Дин белән алдырды — НИГӘ

яшереп торырга. Урлашу юк. эчү юк. анын каравы, халыкка эш бар, акча бар
Дәүләт программасы буенча менә лигән портлар салынды, яшьләргә кереп
кенә утырырга... Без дә Гөлгенә белән шунда урнашырбыз, балалар очен аа
j найлы булыр ДИГӘН илек тә Әнкәй бит. ике аягымның берсен дә атламыйм,
лип кистереп әйткәч... шушында төпләндек инде.
Шамил нигәдер уйчанланып калган иде Рифатнын «барысы да дилбегә
тоткан кулдан тора» дигәне белән килешергә дә. килешмәскә дә белмәде.
Яшереп торасы юк. авылнын хәзерге тормышын, анын ничек сулавын ул бик
сай күзаллый Олеге дә баягы, колагына-күзенә чалынганнардан нәтижә ясап
кына дигәндәй Шулай да Каенлынын бүгенге халәтенә, тез чүгеп, җиргә иңеп
баруына бер Зариф Харисович кына гаепле була алмый бит инде " Әйтик, жир
хуҗасы, агроном булып эшләгән Рифат туган туфрагына түгел, күрше авылга
бия бөгеп хезмәт итә икән. монда ниндидер хата бар кебек.. Кунак булсая
пыЙнак булырга туры килә — Шамил үз уен турыдан ярып салмады Катыклы
касәне ашыкмый гына төбенә кадәр ялтыратып куйгач, кәнәфигә терәлебрәк
утырды
— Ә синен башына «туган авылымны да шулай күтәрергә иде» дигән уй
кереп караганы булмадымы0 — Шамил барыбер үгезне мөгезеннән эләктерде.
- Ниндидер кшшешөкка шушы жирләргә хуҗа булырга мөмкинлек биргәнче
диюем.
— Әй. яшьти. син бала-чага булма инде... Бездән сорап торучы бармы?
— Еламаган балага ичезлек каптырмыйлар... Авыл халкы бер булып
күтәрелеп чыксамы'
— Безнекедерме? — Рифат булмастайны сойләмә дигәндәй, кулын селтәп
куйды — M.mie кыймылдыйсылары юк Әле беркөн генә күрше-тирә абзыйлар
белән сөйләшеп тордым. Мин әйтәм, пай җирләрегезне межалап куегыз,
ЮКументлар артыннан йорегез. дим. Тилегә караган кебек карап куйдылар.
•Нишлим мин ул җир белән'1 Болай әле елына дүрт-биш капчык булса да ашлык
бирел Юралар uwu бушка бит ул...» дип үземә акыл саттылар. Кулларына
кигереп тоттырганны файдалана белмиләр, теләмиләр дә. Авыл халкы үзенә
ш ы п \ I пай хирлөренен кайда икәнен дә белми бит. кызыксынып та йөрми
Ию 148 ычкыналар бугай инде. беркемгә бернәрсә кирәкми. Рәтлерәк яши
башласан га i чар шилар Мин менә бу өйне яңартканда нинди генә сүзләр
ишетмәдем' Эш юк Каенлыда. яшьти. эш юк Менә шул үзәгенә үтә халыкмын
акылын ГОМ1ЛЫЙ Шаккатырсың инде: эшләргә теләүчесе дә юк бит әле анын
Югыйсә, күпме жир кысыр ята. чәч. үстер. төзе. Эшләгән кеше беркайда ла
юкка чыкмый
Шамил тиз генә знләшмәде Аннан, карашын бөтенләй читкә юнәлтеп.
үзалдына гына СӨЙЛӘНГӘНДӘЙ, әйтеп куйды:
— Син алай дисен лә Элек элпем башы чыкмаганнар бүген ни хәлдә?
Хәлимә апа турында ишеттем — ята икән хәзер беркемгә кирәксез булып
Нык чагында, бил бөккәндә кирәк булган, бүген кереп хәлен белүче дә юк...
К Рифат, нишләп кенә беттек сон без. ә? Наилә... шундый хәлгә тошәр дип
кем унлаган' Нишләп берегез лә ярдәм кулы сузмады сон ана? Өенә кереп
караганын бармы?
Рифат нидәндер курыккандай, сискәнеп китте
— Керерсең Анын ишеген каксаңмы? Икенче көнне үк кеше телендә
буласын Гөлгенә ишетеп алса...
— Гөлгенәнең \зен җитәкләп барырга иле Авылдашлар, сабакташлар, дуслар
яшен - Шамилнең йөзе сүрәнләнеп китте — Төрттергәнгә ачуланма, мин
үзем лә синең кебек үк гаепле

••• ГШ.Н.АР

Авылга аяк баскан мәлендә уйлары-гамәлләре белән бер кеше булса, хәзерге
минутта Шамил үзен икенче кеше кебек хис итә иде Каршылыклы уиларынын
очына чыгарлык түгел зур трасса буендагы жирне чистарттырып, тиi арада
төзелеш башлап Җибәрергә НИЯТЛӘГӘНДӘ, аны бер генә нәрсә кызыксындырган
кебек иле- Уңай :ы урын, ЮЛЧЫЛЯр күп булачак: кафе да. машина запчастьләре
сатылачак кибет тә. кунакханә дә. техника ремонтлау биналары да кыска вакыт
эчендә чыгымнарын каплап, табыш китерә башлаячак иде Тик нуры сүнеп
барган шәм шикелле каршы алган аньп анын уйларын, ниятләрен әермәдавылдаи пир гуздырып ташлады Анын колагына бары тик ынгырашу авазы
гына ишетелә иле ул кайчандыр яланаяк йогерын урамнар ыңгыраша, кибеп
корыган күл буенда таллар ннгыраша, гаярь ирләре ташлап китк.ж йорт Пф
ыңгыраша, балалар уйнавыннан, шау-шуыннан иехрүм казган тау битләре
ыңгыраша
Шамилнен хан гынычлыгын урлаган шушы авазга кушылып,
Мәйсәрә әбисенең -Катыр жирен барда кайтып кал Мин сине кайтырсын
лип комм, балам», дип чакыруы ишетелгәндәй була

Аныру карчык, озек-озек ыңгырашып, урынында кыймылдап куйды
Наилөнен чыгыл ктк.ш чагы булды бугай, эндәшкәне ишетелмәде Yi язмышы
белән күпми ризалашкан, ипле- КӨН игүенен ботен мәгънәсе газраилне коту.1
генә кайтып калын Х.*.тнM.I к\ < кабагын күтәрерлек коч тапмыйча авыр
сулады. Типсә тимер озәрлек ирләрне, мыек кына гөртеп килгән e m герне
сабыйларны һич көтмәгәндә килеп ала горгаи өжвл анын бусагасына юлны
оныткан динрсеи Жир күтәрә алмас гөнаһлары ла юк шикелле. Ходай иш..
шулкадәр la юллыйдыр? Гөн газаплары да кан га ил гары u бергә кушы ггач
иңчекләр г ү >м.»к кирәк? И и ^ юнен, ни күз төбәп үстергән бердәнбер ки [ынын
бәхете булмады. Инде Наиләсенең кыланмышлары очен оялуы и нурлануы
да узлы Хәлим.шеи yi w.ie чәл — тәненең сызламаган вхлетенә гөшмәгән
күзәнәге юк бугай, укол ясаган минул гарда гына бераз басылгандай итә анысы
да озакка бар* I к^ иңне гүшөмгө [ек.in. сулышын ы нин гартыл китерер юй
булып, гилмереп өжөл көтүдән да яманрагы юктыр Уйлармын ia очы кырые.
гөртибе юк хәзер әле үткөндв вле бүгенгедә а
гып гик йөри V i ике аранын
кайсына гына килеп гәртв гевн яө күнелне яктыртырлык бер генә аклык га
төсмерләнми Үткәнгә кайтсаң
кояштан алда горыл соңрак йоклаган бар
сәгате колхозда би t бекрөйтеп үткән айлар, еллар Бүгенгесендә — иске кврамп
белән чикләнгән сана) 1Ы көннәр
Карчык сөяк белән гирегө гене калган к\ сын КОЧК.. КЫЙМЫЛ штыл к\кр,'к
турысына китерде 1>>ш карашы бе гөн ни.» гүшәмга аннан шр.» ягына гөбал к
( генада чебен не белән чуарланып беткән иске көче яныңда ире бе юн чин.
чагын Li пар ran гөшкөн cypei ленеп гора н и Б) минутта м ван ип ы йөзләрне
әйле шәмле кчы 1 ос мер мсә i.) бер һәм бер юнбер к лгерie я кврьб) пангамы,
күңеле һәр сызыкны ^inw белә Хәбиренең нәрсәгәдер гаҗәпләнгән ei.iM.in
чөелеп киткән каш [арын уе бе ген сыпырып куй ш якасы кайтары поп торган
кыска ясинле күлмәгендәге буй-буй сы якларны сыйпап каралы бер го (ымын
юкасына икенчесен күкрәгенә гөшерел салган чин. катыннын I
балкыган и т е буй кил бармак гарын Йөртеп ал ш
Хәлимәнең күзеннән сыпылып чыккан кайнар бөртек ирен чи генә тәгәрәде
N гомерне и ЯШвН J ПЫ 1вЙ ЯКТЫ КЬК КЯ МИ 1ПВ № ппен Кукен ле uiv i учКВ СЫвЛ
бетәрдәй бәхетне да күпсенде Чоиш !>\ панына шөкер итеп. бер-берсен арты
« төн ан иш яшел ята шр и в Кара каршы чәй wen утырган ш cj 1 чк күкрәген
ютып,
|нкәсенә сыгылып кына гәште Хәбире 1>ер уй шсаң, утызын гутырыл

к ң м килгән гайрәтле нрнен йөрәк күтәрә алмаслык хәсрәте дә юк иде кебек
Ш\ 1.ш шмыштан кем генә уза ала...
Карчык янә авыр сулап карашын тәрәзә төбенә күчерде. Юганнан соң
иркен сулап калган пыяла аша кояш нуры үрелгән иде. Анын яктысы буяулары
КҮОЫП. тоныкланып беткән Ленин башын гажәпләнеп күзәтә диярсең, өйдәге
ин зур баплык шикелле, түргә, гөл чүлмәкләре утырырга тиешле тәрәзә төбенә
менеп кунаклаган бу сын үзе дә әллә шаккатып, әллә ниндидер каһкаһә белән
\ рамга, тышкы дөньяга текәлгән. Бар нәрсәнен асты-өске килгән туксанынчы
елларда Хәлимә аны кантур ишегалдындагы чүплектән күтәреп кайткан иде
Мона хәтле ни ымсынып та кулына төшерә алмаган байлыкка шулай җиңел
генә хужа булуына сөенеп, ике атлыйсын бер сикереп, кош тоткандай кайтып
керде. Теге чактагы сын булды микән, әллә шунын игезәк сыңарымы — Хәлимә
артык баш ватып тормады. И ң мөһиме — әнә ул. түрдә, хәзер анын йортында
балкып утыра' Теге чак дигәне... Туктале. ничәнче еллар иде соң' 1 Җитмеш
сигезме, җитмеш тугызмы? Хәтер дигәнен күптәннән тишек иләккә әйләнде
шул... Кичен кансирт белән Габдулла Рәхимкулов киләсе ие. Әле ул вакытта
Хәбире дә исән иде бит. Хәлимәнең кантур җыештырган чагы иде. Шулай шул.
җитмеш сигезенче ел булгандыр. Парторг Галимҗанның протез аягын сөйрәп
кабинетына кереп барган җиреннән:
— Хәлимә' — лип шәрран ярып кычкыруын ишеткәч, коридор юып йөргән
хатын дертләп китте. Сулы чиләген, пумалалы таягын стена буена куеп.
I алимҗан артыннан атлады. Тегесе, керә-керешли өстәл янына үтеп. лап итеп
урындыгына чүмәште.
— Апай ндөненне гашлал тор Менә моны кеше рәтенә кертергә кирәк
— Парторг сейф өстендә торган Ленин бюстына ияге белән ымлады. Хәлимәнең
берни анышмыи торуың күреп булса кирәк, урыныннан кузгалып, җиз
ПЭСен ЮГС СЫННЫ кулына алды. — Рәхимкуловның бүген как раз туган коне
ИКӘН радиодан ишетеп калдым. Падарыксыз булмас, мәйтәм, бездә паздравит
итәрбез. Шушыны чистартыл, ялтыратып куйсаң, бер дигән инде...
Хәлимә, юеш кулын халат итәгенә сөрткәч, бик кыйммәтле нәрсә күрем
бюстка үрелде дә. аптырап китте.
— Бәй. мин аны таш кебек авыр дип торам тагын! — диде сынны әйләндереп
- <)п,.ч буш нвыврсө икән бит бу! Эче куыш икән!
— Ап-паи' - Галимҗанның йөзеннән төс качты, ул дәрес аңлаткан укытучы
т и к е ик йодрыгы белән өстәл читен төеп алды. — Үтерәләр болар, телләре
нәчә сүләгәнне колаклары ишетмәи
Ха и н ә \ icy иәрендә бер хилафлык күрмичә, әле дә булса кулындагы башны
әйләндерв-тулгвидыра, кабинеттан чыгып китте. Тузан җыеп утырганга гына
гонык гессеэ б) 1ЫЛ күренгән икән - теш щеткасына кер сабыны сылыйсылыЯ һөйбөтлап югач. Ленин бюсты мәгърур кыяфәткә кереп, нур чәчә
торганга әйләнде. И шул чагында Хәлимәнең ымсынулары! Аларнын бәләкәй
гена кыйна* кына пиләренә төс булыр иде микән'» Юктыр ла... Мондый затлы
әйбер нәчәлникләр өстәлендә йә булмаса артистлар өендә генә торадыр шул
Үз уе белән авыр сулап кына килешкән хатын, алтынга әверелгән сынны бармак
бите белән әле болай. әле тегеләй сыйпап, кадерләп кенә парторг өстәленә
кертеп куйды Кич концерт башланыр алдыннан Галимҗан бик ялкынлы нотык
готын ГабЦ) иа Рәхичкуловка шушы затлы бүләкне тапшырды
Еллар үткәч, җан кебек әйберне чүплектә күреп. Хәлимә егылып китә язды.
Жырчы йөк итеп үзе белән алып китмәгәнме, әллә инде кантурда берәү генә
0) шапишы - Ленин бюсты аяк астында тәгәрәп ята иде. Сөенү, аптырау.
кын.,ич кебек КИС 1әр барысы бергә кушылып, хатын аны бик кадерне ядкарь

күреп, өенә алып кайтты Шуннан бирле тора әнә Сонгы тапкыр кайчан тузаны
сөртелгәнен үзе as ШТвр [әмидер Авыл урамына текәлгән килеш өнсез калып
юра .та гора, бахыр...
Хәлиме җелегенә үткән авыртудан йөзен чытып куйды Ай бер укакайларын
жәлләмәсәлар
Бил ай үзе интегеп. Наиләсен интектереп ятканчы
Картлык көнендә заман чире бугазыннан эләктереп алгач Хәлимә «ах»
ОИМӨДе «уф» аииӘДС бар теләге — -тизрәк газраил үзе белән алып китсен дә,
ген һем жан газапларыннан коткарсын» дию иде Наиләсенең — бердәнбер
кызынын авыл халкы арасында рисвай булып көн итүе карт ананың Веретене
кан саудыра, хурлыктан, үзенең чарасызлыгыннан көннөн-көн ул һаман оя
ныграк сула, бетеренә бара иде Кайчак шундый көннәр бута — Наил.) аңын
астын алыштыруны да, кибеккән иреннәренә с> гигерунс .ы бе ми аракыдан
ис-акылын җуеп, йә идәндә йә чо шшда аунал ята Аны уятыр)
карават тимеренә бау белен бәйләп куелган кашыкны көче житканчө к\
шакылдатып бергәләп карачасын, исереп егылган чагын ү) вакыты ЯОГГМИЧӘ
селкенеп гө карамый Яки үз ишләре кереп төрткаләгеч кенә ч-<ч-башын
туздырып iopi.ni утыра, тосе жуелган күзләрен ачар ачмас кыймы \ юл, чүмеч
тутырып су эче Аннан, нәрсәдер исенә төшкәндәй, үрмә к»п оняр к к Хә 1нмө
яткан каравай буена килеп геэлене вв башын юрганга герен кыргын пшьш
белән үкси башлый
Гуктап торган чакларында Хәлимәне сабый урынына бага «әна
кенә гора үзе Сыек кына итеп боткасын оя вэер 1вгән була иичке я:
нигә бер булса да, ХӘЛИМӘ яраткан арыш ипиен .1.1 пешер.' lib i ипи
балага әзерләгәндәй йомшартып йе оөтте изеп виисене кечкенә каи
гамчылап булса да ашатырга гырыша Мондый мал юрда Халимәнен кү кинән
сыпылып яшь гамчысы чыга ш е> юс i врн\ булып иреннәренә ягыла Наилә
исә. ничә еллар пор,.к гүрендә яшәгән ачык ярасына уэеук гозсиб^ юн куркып
гагын оныты 1Ырга, оныты шрга .иным

Рифатнын икенч! и i ш гуып iyp uui бебн rye \ гкәргвн кон и ie i ыйныфташ
inп акын күрүе булгандыр
Наилвне ю ашка имне килде «Ирле кешеләр
янында ятимленеп утырасым юк> в т каршы твшев дә өзмн-куймый кыстагач,
Наиле барасы име Рифатнын катыны Гелгвнв белен артык 1ралашып
йермвсв «из м күрешкән ю ачык men ж
в инз i .
өни булган I о пен.>нен йөзендә ба аштан 6..чете күргәч \\.п\ юнен йөрәген
моңарчы гатымаган ят тойгы телеп үтте Йә Хода \ г да яшрге катын кы
на шаньгп ба юлар сөеп яшәр ачен араты пикдыр шайка! Утыз яшен
Ki.iei.ip хыял ое кin яше ип ie
Юк көнлөш\ гүтел ниндидер үкенеч кисте
ни,,,,,,,,, Ы рен Шамилне уйлап а ш көтеп үткан гомере геге көннән стенада) ы
көэген! идәнгә алып гомырган көннән чи ми ваягө внлөнергө \u<:t\\ иле бил ә
\ i (ым,in салкын учак урынында нн top ялеп маташа гутелме? 1>\ яшен юанын
и и и к и,1 калган нин m бәхет б) кын инде Re? Ир-ai атына кү t уйнат) гүтел,
керфек гибрөтеп караганы т юк бап вным ^ ижөс\ * катса шр ге юеэ чукракка
вйленө бер чакрымнан урап үте Би щ ю яткан нарасыйнын үкчәсе!
сөйгән ю Нан [әнен башыннан кырыкмлеа кырык уй бөтере юл үги
килеп яткан ( 1быЙ и н бөрке тан куш ис
баш юрны өй юн [ерер u
гуймас Hi к i n H I IK кызның күнеленде аерма к\ галтты tmiH a шушындый
нәни йомгакны Йомарлап куенына сыендырасы кабартма кебек алсуланып
ю р м и ике биз алмасыннан иреннәрен аермый үбәсе күкре
ки ien ILK П1.К-Ы1 оер ie ПК ОН ИШ U 1Ы

Кунаклар жыелыпшл маташкан идеясе бүлмәсенә ул башка кеше булып
иле басты Акынчы коридордагы ОТ көзгедән жәһәт кенә үзенен ос-башына
м 1 йөгертеп аяды кыскарак лип борчылган шәмәхә итәге, шуна иш итеп үзе
теккән юнгерсу кофтасы шйнак кына бизенгән йөзенә бик килешеп тора.
Ьаш артына төйнәп куйган толымыннан тиз-тиз генә шпилькаларын тартып
аллы Калын кара чәчләре ДУЛКЫН булып аркасына таралгач, еллар санының
байтагы артка чигенгәндәй булды Учка сыеп бетәрдәй нечкә биле. төз. тулы
аяклары белән ул унжиде яшьлек кызларга биргесез иде.
Н ш юнен нәкъ каршысына хатыны белән Зариф Харисович туры килде. Ел
башыннан ук кухвяык җитәкчесе булып ИШГОсв дә. күрше районнан гаиләсе
белән күчеп килгән бу иргә башын күтәреп караганы юк иде кызнын. Авыл
халкының телендәге имеш-мичешләр колагына чалынды анысы имеш. үз
районында колхоз рәисе булып эшләгәндә, ниндидер кырын эшләре ачылган
ла. аннан тиз генә бирегә китереп утыртканнар «Бүтән җиргә» утыртырлар
иде 1.. - кайдадыр югарыла -йонлы куллы» кешесе бар икән... Бу сүзләр ни
дәрәжәдә хак булгандыр, Наиләнең үзенә кагылмаган сораулар белән баш
катырып торганы юк иде Менә хәзер тап алдында шушы кеше утыргач, нигәдер
сәер булып китте оер авылда и шәп. кемнен кем икәне белән дә кызыксынма
инде. Хатыны Фәйрүзә бераз арыган чырайлы, ябык кына икән; башкалар
кычкырып, көлгәндә авыз чик- белән көлемсерәгәндәй генә итә Анын каравы.
ире капма каршькы буга! суз алганда авызында сандугач сайрата, житәкче
булып шомарып беткән МП әллә каян күренә. Боз болыты төсендәге күзләре
шактый мут йөгерешә, ГУГврӨК и т е па каз канаты белән майлап алганнар
диярсең, п к шом,, чирли булып балкып тора. Яше кырыклар тирәсендә генә
булса да. баш түбәсе чиләк төбе шикелле ялтырый
Тост әйтеп, рюмка-бокалларны чәкештерергә үрелгәндә Наилә үзенә әрсез
караш ГОвП, ВЛЛв НИШЛӘП к и п е , чәч төпләренә кадәр тирләп чыкты. Зариф.
гире м)иьдәгеләргә игътибар итмичә күзен гаервйтып, ана төбәлгән иде Шул
караш каушаттымы. шаИтан котыртуы булдымы — элегрәк шәраб ише нәрсәне
ур] ми кына к>ч юрган Наил»башта бер, сонрак икенче рюмканы төбенә кадәр
ЭЧВП бетеруен анышмый ла калды.
Тәнәфескә ишегалдына ЧЫГУП авыл куенындагы төн караңгылыгын ертып.
бию кое яптырып башлады Берәүләр биергә, икенчеләр тәмәке кабызырга
ашыкты НаиЛВ баскыч төбендәге ут яктысыннан качып, үз-үзен кочаклап
бакча коймасы буенда басып юра иле арТЫНИВН, итәген жыера төшеп, ике
к\ i балан оятсызларча каты итеп кысып алуга, аны курку түгел, аптырау, өнсез
кал) биләп алды Әлегәч,) КЫЗНЫН гәненә мондый әрсез куллар кагылганы
и\ ашагангамы, әллә шау-гөр килеп кунел ачкан шушы кадәр халык арасында
ЮВЛКСГӨ калудан аректеме — бөтенләй телсезгә әверелде, сулышсыз хәлдә башын
артка борды Анын чәчләренә борынын терәп диярлек, инде кулларын кызнын
биленә шуыштырган Зариф басып тора иде.
— Әллә биеп алабызмы сон. апасы' — диде ул кайнар тыны белән Наиләнең
муенын пешереп.
Намяв әле дә булса эндәшмәде Аннан, үзенә бөтенләй хас булмаган ят
тавыш белен
— Хатыныгыз... — дип сүз башлаган иде. Зариф ямьсез итеп хихылдап
КУЙ 11.1

— Хатын ' Ә мене минем синең белән биисем килә!
Яна гына эчелган аракы исе борынына килеп бөркелеп. Наилә читкә
каерымы Әмма 1арнф, корбанына тырнагын батырган карчыгадай, аны
беләгеннән эләктереп, үзенә тартты, бию көенә богелг)-сыгыЛа. Наиләне ялт
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кына бетереп, тупас итеп күкрәгенә кысты. Караңгылыкта бервү-бервүтә
игътибар итчәсе лә. тирә-юньләгетәрлән кыенсынып, кыз әле агарлы. әле
күгәрде, тик ириен каты кулларына каршы тора алмыйча, үзе лә биюгә кушылып
китте Ни хикмәт, әллә бая ярыйсы гына зчелгән шәраб шаукымы булдымы
— бөтен гәүдәсе белән үзенә сыланган бу ир (аты анда җирәнү j
киресенчә, күнелендә кинәт кенә нинлилер усаллык катыш үч. тантана,
кемгәдер нәрсәнедер исбат итәргә теләү тайгасы барлыкка килде Парлылар
янында үзен артык кашык, аккошлар янәшәсендәге чәүкә лип чие итүне шушы
ямьсез тойгы каплап алды. Әллә шуна инде, ирнен куллары биегән уңайга
кофта изүенә үрелеп, авырттырып кысып алганда берни дә дәшмәде, тик әрсез
куллар бодай да кыска итәген тагын да өскәрәк сыдыра башлагач, артыграк
кылануын чамалап, артка тартылды ОЯ
— Ямьсезләнмәгез! — диясе итте
— Ярар инле 1 — Зариф гупас итеп кызны тагын да ныграк үзенә таба
тартты Аннан, колагына иелә төшеп: — ( он, апасы мәҗлес буе син ва миннән
күзеңне алмый утЫрДЫН ЛЯ Длили. кыланып маташмыйк, борын аСТЫ ЮШМвГВИ
үсмерләр шикелле... Ьезтә язшннанрак ганышырп кирәк. — лип иреннәрен
кы iin.ni бН] ОЧЫНа ГИГер.) гитерә > мы 1П.ППЫ.ил.и,1
Чыннан да шәраб күбрәккә киткән илеме, алла тәненә ир ЕП к\ шары
кагылудан изрәдеме — Наиле гәүдәеенен камыр кебек йомшаруын сизми
дә калды. Ашардай булып үзенә Рөбөлгәи ерткыч карашлы ирләп гупас 1ык
дәһшәт, гайрәт белән бергә нинлилер коч. хайвани дәрт бөрке ш вде ионын
белән үз гомерендә беренче тапкыр очрашкан кыз. яшүсмер диярсең
уй BQ
СӘЛӨТеН югалтты, банты рәхәт әйләнде. КИНӘ] кенә. ипне i губЫКТШ б) тып ГОС И
башлады. Салмак койгә бер-берсенә елышып, бакча коймасы буйлап усәмп
юнәлгән парны баскыч тобендә басып к а н а п Фөйрүзөнен и ш л е ч «әреннән
гайре чит күчләр абайламады гд бугай
Рифатларның капка төбендәге бихисап машина арасыннан кайсына ни
очен кереп утырганнарын ла. үзенең кем белән икәнен м м
әгенен Ю
уйламады Наилә by минутта үтенеп б о к н б а р п л ы н би пәгөн Н3рә\ һәм
шул ук вакытта 1ә\ M I C I M i ңч и ш ii.ie мысы s |әрпән башки и
калмаган кебек иле Зарифның бармаклары калтырана калтырана кофта изүен
ычкындырганын, машинаның арткы урындыгында ике гәүдәнен бербөтенгә
әверелгәнен соңыннан лл томан лшл гына Квтерлм ВЛ пы > i
Кә| чудо' Мин сине ирен әйдә калдырыл ки тон бичә иш уйлап Кешегә
әйтсәң кеше ышанмас1 Чудо!
Кызнын ген юзэәтеинән, .пм\.и\ ишәр башлап
үзе кул салуыннан чын чын тли шлкк.нып калган 1арнф чалбар гәймасен
шөктерө ләктәрө вдлә ничә талэшр шулаЯ ш п пбатлады
Наилә исә. әле генә б) поп \ наннан исана ки игәч гене бәрешеп катып
калды: башта шәраб гөэсиреннвн вйн) аннан нн кылганын анла]
бергә Kviiii.iTi.iii кинәт кенә күнелен болгатып асибәрде Ш м м ы яшенә
җитеп, хыялый, ик ты һәм t нр ки« юрвн и к л а л килгән кыз бар ми и i чендө
барысының челпәрәмә ВВТЫ гуЫННаН ӨИОеЗИДв К)к б) КаДӘр пычрак һәм кеше
ышанмас вөрежвлә мәгънәсез гамәл була аламы? Җитмәсә очракл
белей
Кыз машина ишеген квчка ачын өлгерде в укшуга гүзө алмыйча
косып кибәр и
Лагында басып w\w игмк гык исерек кешедән аллан пнлпән килеп өенә
пичек кайтып волками анышмады к ҺМ Чигәсенә чүкеч бе ю
кебек бер генә сорат) м ш и бора) гады нишләде ул нишләде, нишләде?
Иртән уянып киткәч гв кичәге хәл гөрнеп гештә генә б) п/ыиа вмел 1әнеп,
Наилә к> i юрец (f«pi
t бер ном ш
тусыз чыңбар апа ин коты и алма ты

Терсәк якын булса да. үрелеп тешләрлек түгел иде. А н ы ң бәхетенә, якшәмбе
п\ ивч мпкө барасы юк иле. башым авырта дигән сылтау белән, төшкә кадәр
мендәреннән күтәрелмәде Баш авыртуны үзенчә аңлаган әнисе, «и бала» дип
авыз өеннән сукрана-сукрана. үлән суы әзерләп эчерде, маңгаена юеш сөлге
китереп салды.
Көн уртасында өйләренә Зариф килеп кергәч. Наилә яткан җирендә, Хачимә
баскан урынында таш кебек катып калдылар. Ярты ел эшләп, аларның йортына
гүтел, мөгаен, уранына ла аяк басмаган рәис тора салып нигә киләсе иткән?
— И апакаем, истә-санла юкта дигәндәй... — Хәлимә, көтелмәгән кунакка
ни дияргә белмичә, бөтенләй каушап калды.
— Менә. халыкның нинди проблемалары бар — шулар белән танышып йөреш,
апа. — Зариф күзләрен әрле-бирле йөртеп, өй эчен айкап чыкты, Наиләнең
башын стенага таба борганын күрмәмешкә салышып, дөп-дөп басып түргә узды,
тәкъдим иткәнне көтмәстән. артсыз урындыкны алып, аякларын чалыштырып
утырды ла әле лә булса шаккатып карап торган Хәлимәгә текәлде.
— Йә, апа, ни хәлләрдә яшәп ятыш?
Үгезне мөгезенән алып бирелгән сорау Хәлимәне тагын да каушатып
җибәрде Шулай да тормышта күпне күргән хатын сер бирмәде, ачык йөз белән
үзе дә өстәл артына килеп утырды
— Безнен ни Ипләп кенә көн итү инде...
— Нигә, барысы да ал да гөл, бер проблемагыз да юкмыни?
— И. бар кешедә бер үк хәл инде — Шулай дисә дә, Хәлимә, хәл белешүдән
күңеле булып, тураебрак утырырга тырышты, жыерчыклы кулы белән өстәл
клеенкасын сыйпый сыйпый сүзен дәвам итте.
— Эшләгән чагында кирәкле кишер яфрагы иек тә, пенсиягә чыккач кына кирәк
бетте, апакаем Кар,) гаңнан юалхуззшедип чаптык, шулар чыга хәзер, аркада бөкре,
аякта рмвтиэ булып Ьырачларга күренергә кирәк дип куркытып кайтардылар
әле, менәтрәк Өйдә ир-ат булмагач, бүлнисенә йөртер кеше каян табасын'.' И-и,
сөйләсен q * гартсөн м I ИНДе, апакаем Акчалы кешеләр суын да өйгә генә кертеп
куйды, печәнен дә безнең кебек кул белән кыркып азапланмый...
Зариф. Наиләгә күз салмыйча гына:
— Цичава, апа. кызыйны кияүгә биргәч, күтәреп йөртерләр әле, — дип
үзенчә Totci.ii итеп шаяртып куйды.
— Чыкмады ипле. мине саклап утырып кала бугай... Еландай телләремне
чыгарып әйттем, иллә чыпчык үлми, жан асрармын, кит шәһәргә, тормышыңны
рәтлә, дидем, юк, колак салмады —Хәлимә, Наиләнең тешен кысып ятканын
күреп, өстәп куйды — Менәтрәк. кичәгенәк тирләп-пешеп мунча юган ие, жил
тектергән бугай, ут яна бүген.
Нинди жил эләктергәнен бик яхшы белгән Зариф көлемсерәп кенә
урыныннан кузгалды, түш кесәсеннән урталай бөкләнгән конверт алып,
Хәлимәгә сузды:
— Момаҗ кешеләргә хуҗалыктан бәләкәй генә ярдәм. Түлке этенә-бетенә
сөйләнеп йөрмәгез, яме.
Калтыранган куллары белән конвертны ачып караган Хәлимә башта телсез
калды, аннан рәхмәт укый-укый, шул арада зарын да түгә-түгә Зарифны
озатырга кузгалды
— И апакаем, ямыйсы тишек-тошыкның исәбе юк, каяннар гына безгә
юлын төште'» Газ керткәндә торбаларын калка өстеннән генә уздырдылар утын
-ак га. печән китертсәк тә җәфаланабыз гына. Капка төбенә аударып
китәләр дә. чиләнәбез икәүләп. Акчалы кешеләр түләп күтәртте, аларга ни ..
beJ сон. тиен санап Рәхмәтләр генә яусын инде. апакаем

тлллыкүлда ьыльыл БАР
Зарифны капка т о б е ш ь . н озатып к е р ь я ХӘЛИМӘ
— Менә бит. әй, бирим дигән колына — чыгарып куяр юлына. — дип.
шатлыгыннан куырчен урынына гөрли-гөрли. түшенә яшергән конвертны
а.п.ш гагын остәл янына килеп утырды. Бармак очларын токерекди-төкерекли
акчаны санап, дөньясыннан канәгать кыяфәттә Наиләгә борылды — Наилә
дим, барыбер йокламыйсын бит. тор әле, кара әле Киләсе аинын пенсиясе
килсә, шуны да кушып, әллә сон газ торбасын күтәрттерәбе *ме '
Наилә көтелмәгән жлтсэлек белән сикереп торды Чәчен-башын туздырып,
башта юынгычка атлады, кирәгеннән артык тавышланып су агыза-агыза биткулын чайкады Өстендәге бөгәрләнеп беткән итәк-кофтасын салып nun ип,
ашыга-кабалана культа мәккән беренче күлмәкне киде. иолкып чыгарырдай
игеп чәчен тарап-лшиды да әнисе кулындагы конвертны тартып диярлек алып.
карлыккан тавыш белән:
— Әнкәй! Ул адәмиен тиене д ә кирәкми, ишеттекме?! — дип гомер бу л маг айча
К ә л и м ә г ә каты эндәште д ә . ирләрчә дөп-дөп басып чыгып та китте.
— Нәрсә, әллә мине гүлөүле маржа дип белденме. хәшәрәт'
К> гын iai ы
конвертны Зариф алдына ярс) кәрәкә] белән гомыргач Наилә к, п ә р е н н ә н
яшен уты чәчеп, ике йодрыгы белән өстәлгә таянды.
Зарифаны күреп аптырамады, ирен чите белән генә елмаеп, өстәл артыннан
горды, ашыкмый кабаланмый гына диванга күчеп утырды Аннан сон гына
кичәге кебек әрсез караш белән Наиләгә төбәлде.
— Туктале, матурым, башта мине гыцла Беренчедән, хәшәрәт дип
арттырасын. — Зариф й ө з е н ә к и м с е т е л г ә н , үпкәләгән кынфә) чыгарды
— Хатын-кыз риза булмаса. беркайчан да өстене ташланганым юк, извини,
анын очен статья барын беләм' Аннан сон, бу яшенә җктеп, ир чырае күрми
яшәгәнче... Без шулкадәр бер-беребезгә туры киләбез, давай, KIK очен нерпы
бетермик. — Зариф Наиләнең би 1енә үре кп. мәж,буриләп пи.•HI..и я н ә ш ә с е н ә
утыртты Ү л исә, урыныннан к> т а л ы п , каршы стенада бар а л ы ш бв к и м ә г ә н
ишекне ачты, и к е бүлмәсеннән хушбуй шешәсе кебек кечкенә генә шеше им и п
чыкты. Чәй чынаягына салып, шәрабне Нанләнен к> шна готтырды
—
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Или ю инде байтак еллар мәктәптә пешекче булып эшли иле Берконне ак
тлатын салып, өйгә жыенганда. иумала-чилөкләрен күгәреп чыгып барган
җыештыручы хатын, ана карап-карап торды да:
- Карале, кызый, алай-болай авырын юктыр бит синен'' - дип турыдан
бәреп сорап куйды. — Билен бетеп маташа, аш тирәсендә кайнашып кына
0
тазарасын микән
Наилә башына күсәк белән китереп органдай катып калды. Иә Хода, әллә
сон. чыннан ДВ?
- Юкны СӨЙЛӘМӘСӘНӘ, каян килсен' Тәрәзәне ачып йокласам гына инде,
- дигән булды сүзне шаяруга борырга тырышып.
- Булса да оялма, җаным Яшен бара. үзенә иптәшкә алып кайтсаң да
гаепләүче б) гмас
Җыештыручы хатын сөйләнә-сөйләнә чыгып китте Наилә исә, ике кулы
белән корсак тирәсен сыйлый-сыйпый, утка төште: теге кичнең уеныннан
уймак чыгарга да мөмкин икәнлеге турында башына да кертеп карамады лабаса!
trap дөрес булса, өченче ай киткән була тутелме11 Наилә, коты очып,
ишек янагына сөялде.
Әнисенен үз хәле хәл иде Соңгы араларда күбрәк ятып торырга гадәтләнде.
Әле алты сызлый, әле бөтенләй гәүдәсен күтәрә алмый тинтери
Кызынып тулыланып китүен күреп тә эндәшмәдеме, әллә моңарчы чынлап
га •) I К] төренә ышанмавы булдымы — Хәлимә авыз ачып тел тибрәткәндә
Кан га карынында яралган яна җанга биш ай тулып киткән иде.
- Ичмаса, юньле кеше орлыгымы17 — дип кенә сорады ул тавышына
бернинди аптырау упкө, рәнжү төсмерләре чыгармыйча, өстәл артында дөге
чистартыл утырган җиреннән
Най га эндәшмәде Табакка иелеп кер уып маташа иде, яшь тулы күзләрен
.tiuki'n-i күрсәтергә теләмичә, читкә борылды
- Детсад базасы түгелсен \ ten бе исендер. Моңарчы азып-тузып кеше
re генә кергәнен б) гмады, — Әнисе көрсенеп башын иде. — Үстерергә көчен
Иди hi күбекле к> [ын халат итәгенә сөртә-сөртә. бер сүз дә эндәшмичә.
ишега |дына чыгып кипе Авыл халкы [еденә керүдән битәр, үз-үзеннән курка
м к j i Карынында] ы бала хурлык һәм оят җимеше булып, җан11ш учак утыдай
кий icpa иле Наилә утын лапасына керде дә, башындагы яулыгын болгап
очырды, \ if. өел куе пан әрдәнә өстенә башын салып, сулыгып-сулыгып еларга
тотынды. Бөтенләй башка берәүдән, ин саф, чиста хисләр белән яраткан,
пичәмә ничә с map көтеп тилмергән кешесеннән булса, сыңар канат үстерергә
дә соенә-соенә риза булыр иде Кимсенмәс, бу кадәр хурланмас иде, киресенчә,
игән яралган җан җимеше белән горурланып, башын югары чөеп
Йөрер иде Ә бу шулчаклы ят, хәтта чиркангыч тоелган бала. . Югыйсә, әле
кайчан гына — Рифат белән Голгенәнен сабыен тотып сөйгәндә генә нинди
in HI числәр тулган иде күңеленә, үзен әни буласы килү теләге чолгап алган
иде Тик мен,, шушылай, коточкыч мәгънәсез тостә яралырга тиеш түгел иде
> 1 сабый, шеш түгел, гугед иде'
Корсак эчендә әле йодрыгы, әле үкчәсе белән үзенен барлыгын белдереп
гибенгәндә лә Наиләне бары тик курку гына биләп ала Тибен,», димәк, җаны
бар иеән дигән сүз Югыйсә, күңелендә яшерен өмет бөреләнгән Наилә кызу
мунчада кале беткәнче себерке белән ничәмә ничә чабынды, аякларының
жегөре кнмсынче колонкалап попы чиләкләр белән кирәксә-кирәкмәсә күпме
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су ташылы; ашханәдә олы-олы кәстрүлләрне тулы килеш әле бер. әле икенче
урынга күтәреп мәшәләнде. Бала. барысына үч иткәндәй, тибенүен белде
Тагын бер нәрсәдән — хәлен Зариф белүдән, анын белән очрашудан уттан
курыккандай курка иде Наилә Күпме генә сиздермәскә тырышсан ла. иртәмеСОЯМЫ гәудәнен килбәтсез юанаеп. Keuie күзенә бәрелеп торачагы көн кебек
ачык КиннэрвК кием КИГӘЧ ВЯегө түзәрлек тә. . Тик кайчанга кадәр9
Наиләнен бәхетенәме, әллә коточкыч бәхетсезлегенәме жде чыкты тагын
Октябрь азагында аны пешекчеләр курсында ике айга укырга дип Чаллыга
җибәрделәр Студентлар тулай торагына урнашкан хатын-кызлар кечнен кем
икәне белән артык кызыксынмадылар тырыша-тырмаша дәресләргә йвртоек
булды, авылның бетмәс-төкәнмәс хезмәтеннән беразга булса ла котылуына
сөенеп туялмыйча, йокы симерткәннәре, базардан базарга чапканнары булды
Ә декабрь азагы житәрәк. инде укуны төгәллибез дип йөргәндә урталай
бөгелеп төшкән Наиләне «Ашыгыч ярдәм» машинасы бала тудыру йортына
алып китте...
Жиде айлык булып дөньяга аваз салырга ашыккан КЫЗЧЫКНЫН гомере КЫ I
өстендә иде. «Кендек бавы бик каты итеп муенына уралган», диде табиблар
Сабыйны вертолет белән ашыгыч рәвештә Казанга алып киломда, Наилә
калтыранган бармаклары белән, үзе RM.HI. «Баладан баш тартам» дигән кәгазьгә
кул куйды.
Әйе. ул чагында Наиләнен күңелендә ниндидер нвызсоенеч гантаяа
ниһаять, барысы ла бетте! Ул гарьлектән дә, хурлык ХкмешвННӨН лә котылды Ак
халатлы табиблар кулындагы бу уч төбе кадәр генә төенчек — ку • ( в г а и ш П Ш
песи баласыдай хвлсс i сабый анын күңелендә ае генә да аналык хисе
Котылдым, барысы да бетте диген уй күпкә көчлерәк иде.
Тик Наилә бернәрсәне — барысының ла тора -бара башланачш ин к> i алдына
да китермәде
Авылга кайтып төшкәч. Хәлимөнен су «е 1Сорелына -төште» иш кәнә шавал
биреп КОТЫЛДЫ ул Ин беренче ип шин р.л.нт.шеи. иркенләп, бар тнлһллрын
юып төшерергә теләгәндәй мун ia атып керде Сетка в ш ш к ш күкрәкләре
генә, авыртып, тенквсенв гиде Наиле еларны башта сөлге бадән гыгыздал
бәйләп кушан иле. икенче кон ис ПШ1 КОбәк к.иклн ку|фӘКДвреНв барНӘК бвЛӘМ
кагылышлы булмалы ( ызлануы йөзенә чыктыбугай ише* каш астыннан гына
карал утырды утырды и горыл KV
ш чынаяк китерәп готтырды
Савып карабулмаса И бала бала
Артык сораулар биреп чынбарлыкны
белергә теләмәве илеме алла шуны бе гудөн куркуы бул шмы
Ха мне гелен
йозакка бикләде артыгын сорашмады гәпченмөде Ш у к ш и н е ia авыр сулап
ишегалдына чыгып ки ге
Коточкыч авырт) да иреннәрен гешли геш ш, ничек кирәк алай күкрәген
саугач Наилә чынаяктагы сөткә орал карал горды да мич арасындагы чиләккә
илтеп түкте Шул мә ию йөрәк гүрен пычак ба иш сызып җибәргән iafl б) i ш
,, .ни,,,, нарасые кем кулында, кем имезә, кем карый аны? Башына килгән
шушы уйдан хатын ч.шкллыи китте, к> шндагы ш н а я г ы ндәнгә гәгәрап, аяк
встында че
рөмө киме Исерек кешедәй аллан тлпөн килеп апалыктан
чыккан и.HI ю гөсе качып, мичкә герәл к
1,,н йокысы II Йокы 6j lM.i [ы Ко i.iK гәбен i.i бертуктамый в ш а н ба ш
пишшы Наиләгә гынгы бирмәде урынында кырыкка бөтерелде әйләнде,
i\тынчы, .нмыр.плч 1,1ыш\ ш гөштән арынырга гедап, ндәнгә гөпкп ятты.
I |И а л д ь
л,, шыбыр гирга багы
чрәп юрый утырды вларнын
бозланып каткан идәндә н гүшәмда п стеналарда и готаш боз
юасында яп алантачбулыл анын сабые ата Гунулан өзгәләнеп инәлеп елаган

( Н Ш , ишетүче лә. биләүгә төрүче лә юк - Наилә ук кебек атылып, анык
янына томырылды Янбашы белән өстәл почмагына килеп бәрелүгә гәненө
таралган авыртудан анына килде. Тирә-ягына каранса, бернинди боз ца бала
өш кена күрүе икән Моны белү генә тынычлык китермәде, урынына
барып, башыннан ук юрганын бөркәнеп ятса да. нарасыинын өзелеп чие ил
елавы һаман колагында яктырып иде
Мондый ген беренчесе һәм сонгысы түгел иде. Хәер. төннәре генә гугел
көннәре лә саташулы төшкә әверелде анын. Кышкы каникуллар бетеп, эшкә
баруга, мәктәптәге балалар чыр-чуы түзә алмаслык бер газапка әйләнде. Алар
ашханәгә шаулап кереп, гөрләп чыгып киткәнче Наилә кырык үлеп. кырык
гередде шушы чыркылдыклар арасында, күзгә күренмәс булып, инәлеп-инәлеп
анын кызчыгы елый Ике колагы өзелеп чыгардай итеп яулыгын кысып бәйләсә
лә. үрсәләнеп елаган тавыштан алай гына котылырлык түгел иде.
Бу - коточкыч иле. Үзенең ни кылганын, җинаятьче икәнен аңлау Наиләне
акылдан язар ләрәжәгә җиткерде. Артындагы чыш-пышларны да ишетмәде,
әнисекен үзалдына кибеп-корып барганын да күрмәде, колагында — бары
тик сабый тавышы, күз алдында — керфекләрен күтәрергә дә көче җитмәгән
сабый иде. Ике ай эчендә ярты картайган Наилә беркөнне катгый
карарга килде барырга, баланы алып кайтырга! Үз җаныннан өзелеп төшкән
кынмы 1чык юбаса, төкерәсе Зарифына да. кеше сүзенә дә...
I е н к н кы ппызны башка гаилә тәрбиягә алган. Алар турында бернинди
мәгълүме! ы бирмибез -Баш тартам» дип акка кара белән үз кулыгыздан
азгансыз
Ә юге сц инмз Н.ш юнен башына күсәк белән органлап тәэсир итте
Нәрсә нәрсә би ми i.i б> lijpc.i мөмкин икәнлеген ул уйлап та карамаган иле
Бер ишектән икенчесенә төртелде, күз яшьләренә буылып, аякларына егылды
— күпне күргән табиблар салкын кан белән култыклап торгыздылар, шундый
ук салкын кар.ии белән озатып калдылар.
Өметләре өзелгән канатлары каерылган Наилә буран-оермә уртасында
.манили нп.1 ялгыз калган мосафир хәлендә иде Көрәшергә, унга-сулга
кип [анын булса да дөрес юл >зләргә анын теләге дә. көче дә юк иле — ул.
к> шөре кай чкка төбәлсә, шул тарафка юл тотты
Өенә кайтып кер>ы. әнисенен шаккатып торуына ла игътибар итмич
с.ш II iKiii.i.i'11-iii чүпрәккә трелюн аракы шешәсен эзләп алды Ир-атка йомышлары
гөикө 1111.1.1 кешесен шушы ычмәт коз кара торган иле — исчән алып кам гасы булса
I.I агач бупшгырта кирәксә дв Сонты араларда моңа гына канәгатьләр аз калды.
Һәр гамәлне акча белән генәбәяти башладылар Бәрәңге бакчасын сордерым дисен
л.*. ГИрес түктерВЫ ДИСВН да акча акча кирәк хәзер1 Күрше хакы — Алла хакы дип
горучылар л.1 кондәп т\гел. сәгатьләп кими бугай
Н.ш 1ә үзалдына ачы елмаеп, буш өстәлгә аракы шешәсен һәм кырлы стакан
китереп утыртты
— Карале моны. әйтмәгән саен — Мендәргә аркасын терәп, аякларын угалап
утырган Хәлимә, хәле җиткәнчә сикереп торды да. стаканны я.и эләктереп алды.
Чзуын китте бала Болай да урамга чыгарлыкны калдырмадың
Н.ш к+эндәшмәде Торып, киштәдән чынаяк алып килде, яртысы булырлык
итеп аракы салгач, бертын уйланып торды
Әнкәй! Бүген минем исереп карыйсым килә. — Шулай диде лә аракыны
авызына каплады Кабымлык мазар эзләп кузгалмалы, озаклап тын алмый
торды Тнне буйлап утлы дулкын йөгереп узды. Тагын, тагын салып эчте Наилә.
баш ииенен уйлаудан туктар минутын көтеп, бераздан тагын ярты чынаяк
бушатты Ана *лнел булып китте Колактагы бала тавышы, ниһаять, тынлы
гомумән бөтен лонья ниндидер тынлыкка чумды

< а шыкка таба бер адыы атлау ж и т ә и к ә н Икенче аяганны суырып алганын
сизми дә каласын Мондый чакта кечлер үзе этенә-төртенә булса ла котылырга
маташып чәбәләнә, кечлер ярләм сорап оран сала. кечлер исә. барысын ла
я м ы ш иркен.) калдырып, ИПЛӘП кенә бата баруны хуп күрә Янәшәдәге л-»р исә
бу көлне кемдер колеи, кемдер кызганып, кемдер мыскыллап күзәтә, коткарам
дип кул сузучы гына табылмый
Наилә белән лә шулай булды Онытылырга теләп кичләрен эчеп. нрта юрен
баш тозөтө-төзетә Йөри торгач, ашханәдән чыгардылар
Мәктәп директоры — чәчен ничә карача сарылы-каралыга буяп йөрүче урта
яшьләрдәге катын, кабинетына чакыртып, аңлаешлы итеп әйтте
— Ничек ОЯЛМЫЙ шушы кыяфәттә киләсен, мәктәп бит бу. монда балалар
бит! — лиле.
Балалар шул балалар Аксыл. сары. кара чәчле кызчыклар, кынгыра)
урынына чынлап, чырык-чырык килүче сабыйлар
Авыл жирендә тотрыклы эш урынын булу — олы бәхет Эшен бар икән
ОШӘК .111п,1н ца бар ДИГӘН сүз Шуна күрә мәктәп, кәнсә. кибет гирөлөренә
пир урнашып калган кеше шул урынына теше-тырнагы белән ябышып «I.I Ш
ип [е Пиен дә, ойлә сине туендыручы ир-атын да булмаса. сот тапшырган
акчага гына ерак китеп булмый шул Наилә авыр уйлар бе ют калка п
эскәмиягә килеп утыргач, үзалдына аптырап китте хәзер ферма да калма ш бит
ичмаса, сыер савучылар, иртәле-кичле автобуска тоялеп, күрше хуҗалыкка лик.'
йөриләр Колхо 1 ашханәсенең, бер як стенасы череп, химере и п пешкәненә
бишбылтыр Җыештырырга булса да керәч дияр илен — клубны кайчан сүтеп
i аңлаганнары да күптән онытылган
Аяк герм сүз әйтер ир .и га юк бип
.тылда
күбесе, биредәге ипсезлектән кул селтәп тетен.т.* монда шабашкада
йөри. Чытып китмөтоннөрен хатыннары туйдыра — кайсынып
мәктәптә, көнсөдө имли...
Хәлимәнең пенсиясен,) icn.t яшәрт.* калгач болан :ы очны очка я н а п кына
ЯШӘГӘН Йорттан KOI качты ҖИТМӘС
П каян гына кич VM.ipi.ipiI керүче юр
пәйда булды кайсы кибетнекен кайсы әйдә куылганны кыстырып Наилә
i
,i елыша башладылар Хатын яларнын берсен лә кумады Баш гөэөтерга
олөп гилмергән чакларында, күрше күлен пиле бушка бер йотым бирмәскә
,ш 1ӨНГӘЧ, акча эшләү юлы ла габылды ian.ni Хатыныннан, кеше I
куркуын жинеп, ө I is чип. чактш ы хис пра нооиа рәшеп әллә мажара оләл
н II янын мен (әренә йөзлекләр гаш и п китте
К п [гөн Рифа! ой.п 1ы чо i
I f i c M.iK i i Шриф Калдырган акчаларны ергып ЬфГЫТКШ Наилә 6) ЮЛЫ J I
кәга иьлөрне ниндидер юһәр елмаю бе юн сөенә сөенә күкрәгенә кысты
Карынына ингөн сабыйнын .насы гурында белүчеләр юк ириф үзе ю
белми сизми калды» лип уйласа да. Нания алгыша иле .HH.II асирендв сер
п,,,, н нәрсә булмый була п алмый Чыбыксыз плафон авылнын |
бергә генә \ Ю ала
\л а х п
беренчелөрдөн булып кфифнын хатыны Фәйрүзә белгәндер
Мвгаен Иренен холык-фигыленә итәк колы булуына ишеп кысып яшәртә
күнеккән хатын М-м юнен чи и» көянтә ч пяреп чишмәдән кайтуын бар генә
. gj
j i иде геге көнне мажлес и а к ш ы н u нцзмфка сарылып чьиыи
k
киткән нечкабил иде Хәер хәзер менә бн юнен нечкәлеге м ira күренеп юкка
ii.iKK.in гека 1ебрәк карасаң, ярыйсы пика i\ шланыл китүен искерми мөмкин
гуте I
•Тагын бер кәнтәен -иим арттырырга ашена
ш к Фөйр, я 6j с, ләрне
үтеп багышлый гына явызыннан и р п л к . ш i.m и>һөр елмаеп
И р в н в
фами ше сорап ки ш * i я»

Зарифның күлмәк сәдәфен төпчәләп яткан кулы берара һавала асылынып
торды «Кайсысы •• Олеге уе тел очында йомарланып калды. *Кеше ышанмастай
с\ ше чын б) IOI да сөйләмә», дигәндәй, хатынына каш астыннан гына сәерсенеп
карап куйды да һич исе китмәгәндәй, ашыкмый гына киенде
— Фантазияң шәп синен, әрәм булып ятасын, —дип күңелле көйгә сызгырасызгыра чыгып китте
•Теге тинтәк баш булса, әллә кайчан йөгереп килер иде... Алан дисәң, ярлы
тәкәббергә ышан син Теге юлы акчаны тотып тураклаган булды, тинтәк дими
ни дисен. > Машинасын кабызган шәигә ирнең башыннан әллә нинди уйлар
йөгереп узды «Бал-майда гына йөзеп яшисе бит инде ул татлы бичәгә, ә..- Юк,
пич.) барсам да. бусагасына да якын китерми, шайтан хатын Аңгыралыгы белән
шунысы узса гына инде» Зариф Наиләне бүтән бимазалап йормәде. машина
тәрәзәсе аша урамда күз салганда шикләнебрәк куйса да. янына барып сүз
катмады "Каракның бүреге яна. диярләр. үзе килеп тагылмаганда башыма бәла
канва Вөрмиы a ю* Ирнен тук чыраеннан мыскыллы елмаю сызылып үтте
Соңыннан авьи кибетенең ишек төбеңдә очратты ул Наиләне Май башы иде
ШакшА күңелле күренгән хатынның изү сәдәфләре дә юньләп төймәләнмәгән.
озын галымы аниан-моннан гына баш артына төйнәп куелган, коңгырт күзләре
сыекланып кысылып калган Зариф, сәерсенүен йөзенә чыгармаска тырышып,
көр тавыш белән исәнләште
— Синен арткы бүлмәңдә аракы өзелми бугай... — дип мыскыллы елмаеп
щдаштс Наилә үзенә хас булмаганча ямьсез хихылдап. — Башта тукран
гукы I N.II1 I үгерөк в'
Гап МШЙгадш сон биш чакрымнан әйләнеп уза. Зариф өйләренә килеп
ишек каккан ш ал ю нинди пычрак сүзләр белән коендыра торган хатынның
бүген мене шула! п ы а ерып. үзе үк нидер сорап торуы гаҗәп тә. сәердә иде.
1ариф
Ге юевн аракыдан шәбрәкләрен дә табабыз, — диде Наиләнең сүзләре
л р п л ш нинди ндек т у ы н чамаларга ГЫрышьШ
Гик каТЫННЫН чыннан ла уз хәле хәл иде бугай:
— Яздырып бирмим ли. хәшәрәт. - дип кибет ягына башы белән
ымлады
Өенә .и up ы к кына рәтен бардыр бит'» Китереп китәрмен.
Зарифны гагьш аптырашка калдырып, хатын күндәм генә борылып китте.
Машинасына имилеген, кабымлыгын салып. Зариф килеп җиткәндә.
Наиле оер йотым суга п.лмергән юха еландай, бәргәләнә-сушла баскычта
утыра иде
•\iiacu. мина ла ЩГПНП булырга ярыйдыр бит'.'
Намлап инде барыбер иде - каршыңда ялтырап күренгән шешәләргә карап
май кояшыдай елмаеп җибәрде...
Шушы көннән сон Зариф хатын янында тилгән, карчыга урынына бөтерелә
Башиды дөньясын онытыл зчкән мәлләрендә Наилә өчен дишеч тубыктанга
мере ю нцжф алып килгән сыйдан соң бәйрәм мунча алдында, чоланда дәвам
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Үтәреп алды. бер якка салынып төшкән
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и м ә г ә ч , бер кулын бушатып, каерып ачарга туры
>• ЯГЫН кычыткан баскан с у д а к т а н баскычка якынлашуга Шамил

ТАЛЛЫКҮЛДӘ ЬЫЛБЫЛ ЬАР

дертләп китте — аскы бусагада, тезләренә башын салып. Наилә утыра иде
Хатын үзе дә сискәнеп торып басты, Шамилне күргәч, йөзеннән саран е маю
йөгереп үткәндәй булды.
— Ә-ә, син икәнсең — Теленеп уйлаганны әйтүе түгел иде.
— Берәрсен көтә иленме әллә? — Мәгънәсез сорау бирүен анлагак Шамил
сүзне ГИЗ ГСИв икенчем борлы — Иркенләбрәк киләм лита идем бит Менә.
болармы ӨЙГӘ кертеп урнаштырыйк ВДВ ХӘЛИМӘ апага, бераз күчтәнәч
Идән сайгакларын шыгырдатып, эчкә уздылар Өйлә карангы иде. Наилә
ишек янагы тирәсенә үрелеп, ут кабызды Беркөнге вак чебен көтүе күренми,
мич \; агарып, ЯЕГЫрЫП калганга охшаган Шамил ихтыярсызлан идән-түшәмгә
күз йөгертеп алды да, ясалма кор гавыш бедән сөиләнә-сөйләнә ботинкасын
салып, караватта хәрәк.лсе! яткан Хадиме янына юнәлде
Карчык хәлсез керфекләрен күтәреп, буш карашы белән Шамилгә текәлде
[акылымы, танымадымы — йөзендә берпинли хис-юигы чагылмады
— Шамил бу, ВНКВЙ Әйткән илем бгп — Наилә дерелдәгән бармакларым
тынлата алмаудан гаҗизләнеп учын угалады
Артсыз урынлыкны ВЛЫП, Шамил карават янәшәсенә килеп утырлы не ie
төшеп:
— Хәлимә апа, хәлен ничек'* — дип сорады.
Сүтәр һәм сораулар арчык икене яхшы аңлашыла иле карчыкның к> шары
каксояккә калып, үтә күренмәлем әйләнгән, йөзенә күксел -сарыл ы төс ингән.
сүс кебек юкарган ак чәчләре мендер өстене жеп-жел булып сибе ггәи
чыгардай нечкәреп калган муены сулыш алган саен гармун күреге кебек
җыерылып куя Анын көч-хәл белән
— Көзем ягам Рөхмвт, бөбкөем, —дигәненә күнеле гулып Шамил карашын
читкә алды Башын күтәреп Наиләгә борылды
— Бавыры. — Xan.ni артык qj 1 <штмәде.
— Мин... берәр ничек булыша аламмы?
< онгы көннәрен санап яткан
авыруга инде берни, беркем яравы итә алмаячагын Өелсә в>, Швынл шулай
дип сорамыйча кала алмалы - Бәлки дарулар, уколлар кирәктер'
— Морфиен бушлай бирәләр дә Анын артыннан иастаянны йөреп
буламыни Авылда врач ише кеше юк, район бүлнисена барып алып кайтырга,
буш савытларым илтергә кирев
Maui.' чарасы i шпретго к\ м,ш селтәде
— Пвмперс-мазарлары булмн u б\ ы. булмаганда юк...
Сүзләрен бүлем, кеммендер юлы каш басыш өйалдыңнан үткене инкчелде. Ул
да булмады, ишек ботен буема виере ки ачы i u.i. берәүнен тарак күрмәгән генжәла
башы пәйла буллы Күлмәк LM.HIH.IIV чаЛЫШ ГӨЙМВДВНПН КВОВСЙШВ бүЛТӘвП
торган шеш.» чалбарын иным .la лсклрак rarmjii асьиЫНДЫрПШ, пычрак аякларының
ГЫрНаКЛВрЫ КИТКӘН б) ко\^\.\\ адәммен ииюнә лә карарлык гүгел иле Күзләре
шешенеп, кысылып беткән, аскы «рене ярылып шаттан, ике каш арасы, борыш
гирәсе аө әллә киселүдән, әллә бөре т\ m кы ядллы кмвгөрла геска кергән
Ом,им. ки'
АДӘМ, ГОШе ГӨШКӘН ВВЫЗЫН ачкан хәллә Шамилы coietl
карады да. ике кулын чалбар геэенө ышкый ышкый, күрешергә якынайды
Барин, на'
— Сыпыр! әле, Рамвй Синен кайгы гүгел
Наилә Шамилне гәүдәсе
белен капларга ге [вгәи юй, ике арага керем б.и ты i әрх>
ен исе w китмә ie.
кесәсендагаболганчык гәстәгв шешәне шап влтоөствяпутыртты, ^ в, ваы-әеы
торган ( умка юрны күреп гиви җитезлеге бе ом шунда үрелде.
__ Ух-ты' Ка Ласа гына i Л баш ашын, ә?
с уэея эшем бетерергә алгермәде, Наилә аны ashei кенә җилкәсеннән
лөктерел, иввжУввв гвба лте

АЙГӨЛ

ӘХМӘТГАЛИБВА

Ычкын in KM БИТ, яп - Хатыннын авызыннан чәчрәгән әшәке сүзләрне
ишетеп сәрхушнең керфеге дә селкенмәле. Шамил исә аптыраудан телсез
калды Ул әкрен генә кузгалып, ишекне ачты. котсыз адәмгә кулы белән
тотынырга җирәнеп, башы белән генә чыгарга ымлады Тегесе, артына борылып
чигенә-чи генә. кыланып баш иле.
утат, берни Түлке ни, даруны гына.-.
Наилә өстәлдәге шешәне алып. Рамайнын култык астына сонды.
- Бар. бар. чык әле. Рамай. янадан. яме. янадан.
Чыга-чыгышльш Рамая ДНГӘНенен өйалдындагы чолан ишеген ачып каравы
күренде Шуннан башын тыккан килеш карангыда тагын берәрсен күрергә
өметләнүе булгандыр мөгаен, аптыраулы тавыш белән:
- Ыстыран-ны
Бүтән кунаклар юк. значитсы... Урынын да җәелмәгән
гүгелме? - ДИП тамак төбе белән гыжылдап көлгәне ишетелде Наилә аны
гпсалап гартквләп баскычтан төшергәндә, сәрхушнең:
- Асыл кош эләктергәнсең, апасы, жәлләмә, яме. Тагын-тагын килерлек
булсын, саранланма. — дип ыржайганы да Шамилнең колагына килеп
иреште
Шамил эл ы һава җитмәүдән, әллә биредәге коточкыч тормышны бөтен
пюре юге белеп анлаулан буыла башлаганын сизде Ничарадан бичара кыяфәттә
авыру карчык өстендәге юрганны рәтләштергәндәй итте лә үзе дә ишегалдына
П.1К1 Ы

- Җирәнәсенме0 — Наилә нәкъ беркөнге соравын кабатлады.
- Ышанасы килми — Шамил хатын янына — баскыч бусагасына килеп
j [мри.!
- Минамы. Рамайгамы? Син аны танымагансыңдыр инде
Бездән
•Ирек ие
Аскы урамдагы Галимҗан абыйны белсәң генә инде...
Парткуы не исендәме? Шунын оныгы бит Рамазан Галимҗан абыйларның
iүр Оекчасында кн ирлге китеше юрган аша берые, оныгтын микән. Шуны
урлап кимерел утыра идек бит. әй.. — Наилә әллә көлемсерәп, әллә уфтанып
кун ни
Бер икс ел м\ i га булып та торды, аннан асылынып үлде
- Кем'' Мулламы'' — Үз колакларына үзе ышанмыйча. Шамил кашларын
кыер и.i
Музла шул -Ү »енә кул салу — күтәрә алмаслык гөнаһ» дип вәгазь сөйләп
йөргән кеше Тынгы бирмәделәр бит Бездәге халык сон Ни Аллага, ни муллага
ышанмыЯ • ) юк геге юй, мюк болан иле. хәзер йөргән була», дип чәйнәделәр1Вр 1' "Мәчеткә биргән сәдакаларны үзен урлап барасын» дип бер
шпанасы йөзенә бәреп әйткәч, йөрәге чыдамагандыр инде. мунча алдына
кайтып асылынган Әйтүчесе кем диген — бригадир Фәнис абыйны онытмадын
ла онытма и.ш ня к
Рамазан тегене «бабайны син генә үтерден» дип кара
яндырып кыйнаган. Утырып чыкты Әллә дүрт. әллә өч ел шунда Кайтканнан
бирле бәгк1 юп-cyi ылыи йөри Ул да беркемгә дә кирәкми, бичара... Кергәләп
йөри шулай Утырып эчәбез, аннан Иә җырлыйбыз, йә жылыйбыз...
- Бүтәнчә ярамыйдыр шул
Ииш юрге кушар илен 1 — Наиләнең тавышы усаллык катыш мыскыллы
иишради — Белсен, өйрәт — ничек яшәргә 9
- Син бит
син бит
юк. болай булырга тиеш түгел иде... — Шамил
героекяврен Рвэ өстенә куеп. ияген Йодрыгына терәде, сүз табалмый төртелеп

кашы

- Ә минем бүтәнчә яшисем килми — Наилә лә кулына таянып утырды
- Барыбер бер мәгънә дә юк. Ярарсана. гел мин дә мин... Үзеңдә ниләр?
Күренеп тора тормышын көйледер

ТАЛЛЫКУЛД.Ч Л

— Зарланмыйм алай Бер урында утырып торган юк. лөнья кутан булам
Менә бит. авылга да кайтырга җай чыкты
— Егерме биш елдан сон диген...
— Әбекәйнен хәлен беләсем килде... Сонгы араларда бик еш кына төшкә
керә башлады, әти дә шулай ди. Аннан... эшләр дә бар иде. — Шамил эш
турында ачылып китәргә теләмәде. — Зиратта әйләнеп йөрдем, әбекәйнен
каберен генә таба алмадым.
— Таш та кайтарып куя белмәдегез бит. каян табасын' Берәрсе күрсәтсә
генә инде. — Наилә Мәйсәрә карчыкмын кайда җирләнгәнен чамалый иде.
аңын. баш очына утыртылган ялгыз каенны да таный иле Хәер. ул бит әллә
кайчан, шуннан сон зират капкасын ачып кергәне булдымы''
— Рәжибә апа белән жомга көнне барырбыз дигән идек Ул ла таякка калган
и к ә н . кочкә йөри
— Анын каравы Рифаты Әле күрештегезме сон ' Чистый алпавытка әйләнеп
бетте... — Наиләнен тавышында өнәмәү чагылып китте
— Эше әйбәт, акчаны шәп түлиләр икән. әйләнә им и
— Түлиләр инде. ярты авылны чыгарып сатсын да Сыер фермасын гына
да әллә ничә юл ташытты (ни
Наиләнен сүзләрен аклап бетермәгән Шамил сәерсенеп апа карады Хатын
исә, шәрә беләгенә килеп кунган черкигә шап итеп сугыл ВЛШЫ В исе китми
гене дәвем итте:
— Фермаларны да сүттеләр, амбарны да. клубны ла Бетен таш-кирпечен,
калаен, тактасын КамАЗларга тояп, *Нур»га ташытты Рифат Кайтканда
күргәнсеңдер әле. анда заправка артында алагаем комплекс төзеп куйдылар
бит, безнең фермалар ташыннан бит инде ул. Кемнең кулында — шунын
авызында Череп баюларына аптырыйсы ЮК Ярар инде хәзер намвэ укып.
гөнаһларын юып йөри Андыйлар тыштан караган в барысы па .«, ши Әй,
төкерим сана... Син соң үзен турында берни пв СӨЙ юмисен, ватык патефон
кебек мин генә такылдап утырам — Наилә ^ к в сизмәстән ба т а к т а г ы ч а
шукланып, терсәк очы белән Шамилнең биленә төртте
— Ү з бизнесым бар Хатынымныкы ца >т ЕШЛ ч Юабы I В чвбабы i имле
— Шамил саран гына шулай ДИП куйды.
— Хатынын чибәрдер өйеые
> »к га «шәһәр кы шары матурдыр» о т
copauibipra яраткан Наилә бу ЮЛЫ nuiciiT.ni цө , пэрмәгән кебек тоелды
- Балалары! ы i оя o.n.i.IMP инде
Шамил гиз генә жләшч.мс Тени (асы белән Азиясен күзалдына китереп,
рәхәт елмайды Аннан түш кесәсенә үрелеп әчесе бергә гөшквн пэсяе фотоны
кулына алды Узган ХӘЙ һиндстанга баргач, пальмалар аллеясы буенда
HHMK.HiiMi.ip иле Наилә сурвТИе к\ ЛӨреНӘӨЛе якынайiыи ә re ерагайтып, бик
җентекләп, озаклап карады Күне 1 гепжеленнән кубары иып килгән дулкынны
сиздермәскә гырышып, •салма елмайган б) иш
— Хатынын курчак шикелле ик.«и

Кызын в матур

г ү л и берегезгә щ

охшамаган
Шамил iaii.ni жанап k.iMiapupia ашыкма II.I Kap.um.in [ИТКӘ борЫП
— Без аны кы i II.IKK.I a 1 гык > iefx шеке б> 1ма 1Ы
шм МОИМ кадәр иң
ЯКЫН кеше lape гегмбе и эм ч-рнс кинәт кенә Наилә алдын га ачып сал 1Ы НИГӘ,
ни эчен әйтте ул момы
ар , и ю анмшмый калды
Катыннын күзләре ми ire 1 гчен te шар б) иып гүтөрөк юн и Йөрәге нәрсәдер
си кигәндәй врс] аттай чыгымчы шл гнбөрге готын ш
,i ,,
нитей будды ул, үз плотен үзеннән >к ишерерго геләл
Ким [.ш tua и цвтЯ

АЙГӨЛ ӘХМӘТГАЛИЕВЛ

Бодай лип сораганда бяыренен ничек телем-телем телгәләнгәнен Наилә
• лнлыи iue.
— Ялгыз хатын баш тарткан, жлде айлык булып тугач, курыккан микән
•\нлыи кабахәтләр белән дөнья тулы бит хәзер. - Шамил элекке кебек,
янәшәсендә сердәш дусты Наилә утыргандай хис итеп. ачылып китте.
- Шундый аналарны тернәге утыртып жәзаласан да аз... Ярар. үз гөнаһлары
эчен жавап бирми калмаслар әле...
— Эхзәп килмәдеме сон' — Хатыннын тавышы кинәт кенә карлыгып калган
иле
— Килеп карасын' Аннан, кем нәрсә раслый алсын? Туу турыңдагы
т о к л ы г ы н а туган көнен дә башкача яздырдык — 26 декабрьдә туган булган.
без -киленче март дип үзгәрттек. Ул безнен кыз гына. бетте-китте'
Наиләнең кинәт кенә хәле беткәндәй булды, аяклары такта идәнне тоймаска
ВЙЯӘНЯВ Урыныннан кузгалса егылып китәрмен дип курыккан хатын, төсе
качкан битен аска иеп:
— Шамил, мин өйгә керим әле. Әнкәй эндәшә бугай Кайчагында рәтләп
С) 1ыи да алмый тыны кысылып ката. — лип кенә әйтә алды.
— Карале, Наилә, кислород мендәре китертикме әллә? — Шамил, урыныннан
кузгалган шәйгә. борчылып, шулай диде. — Шалтыратсам, иртән үк вертолет
бе юн китереп җиткерелер
КйЧ-хел Гк.\<1\\ торып баскан Наилә артына чигенә-чигенә ишеккә таба
атлады
— Каш син Шамил Ничек тә үзебез Безгә хәзер бернәрсә дә кирәкми
инде
inn пышылдады күгәргән иреннәрен ачар-ачмас.
— Алай димә Кирәкле уколлар да. мендәр дә булыр, иртәгә сугылырмын
Ш а ш i артык с\ i әйтмичә, капкага юнәлде.
Шамил' — Татын шул. бәгырьне телгәләрлек сагышлы тавыш ирне
артына борылырга мәжбүр т л е Наиләнең нишләптер мизгел эчендә яралы
КОШ сыман кечерәеп, борешеп калган гәүдәсе баскыч култыксасына сарылган
И ie
Кызыннын.. исеме ничек '
— Алия. Алиякәй. — диде ир. сәерсенүен яшермичә. — Нигә?
— Болан гына Бодай гына Шамил — Наилә, авыру кеше сыман бөкрәеп,
өенә кереп китте.
Анын тырнаклары учына батып кергәнче кулларын йодрыклап, үзалдына
• VIIIM Алия* лип кабамый кабат 1ыи. ишек янагына йөзен терәгәнен,
кычкырып жибәрүдән тыелып, иреннәрең кан чыкканчы тешләп үксегәнен
Щами i ишетме к, күрмәде
Шамя i Нанлелөреви чыгуга, машинасын кабызды датуп-туры районга юл
тотты Рифатларга кайтырга теләмәде ул. кунакханәгә барып, уйлары белән
4iit.ii каласы шнеткәннәренен очына чыгасы килде.
Барыл гуктауга, аскы каттагы буфеттан яхшырак тоелган ике сыра. тозлы
(фисташка) чикләвеге алды да. бүлмәсенә күтәрелде. Ут кабызмады.
кечкенә шкафтагы пыяла бокалга салкын сыра агызды, өстәл янына килеп
Казанга шалтыратырга тиешлеге исенә төшеп, кесә телефонын алды.
сәгатькә күз ташлады Шулай да кирәкле номерны җыеп. фәрман рәвешендә
кискен кискен күрсәтмәләр бирде дә. сүзне озакка сузмыйча телефонын
сүндер ie
(. алкын сыра йөрәк түреңдә кайнаган утны әз генә дә басмады. Чикләвекне
ачылмаган килеш шкафка ыргытып, атлас җәймәле кин карагшка килеп ауды.

Бүлмәдәге телефон шалтыравына борынын җыерып, яткан җиреннән тормый
гына трубкага үрелде.
— Хәерле кич' Иркенләбрәк ял итәргә теләмисезме'1 — диде йомшак тавышлы
хатын-кыз русчалатып.
— Мина бернәрсә дә. беркем дә кирәкми Борчымагыз — диде дә Шамил
шап итеп телефонны куйды Шулай да күнеле күтәрелеп КИТКӘНДӘЙ буяш
«Кара син аны. бәләкәй генә район гостиницасы димәссең!». Тик әлеге уйны
бүген күргән-ишеткәннәре бик ТИЗ күмеп узды
Монарчы күңелендә ымсындыргыч татлы тош булып сакланган авыл. анын
кешеләре. Наилә — болар барысы хәзерге чынбарлыгы белән Шамилне тетрәткән
иде. Элек балалыгы, яшьлеге белән генә күзенә чалынмаганмы, агзә чыннан да
бөтенләй башка тирәлек урап алган булгашш - шуны аклый алмый тинтерәде
Авыл дигәч, бер берсенә кич утырырга иоргән күрше карчыклары, урам тутырып
уйнаган бала-чага. колхозның аьыр лиеннән арып кайтса да. кичләрен ду
китереп клубта биегән яшь-җилкенчәк ку I алдына килә иде. Хәзер исә урамнар
шомлы тынлыкка чумып калган Кеше тавышы ишетелми — шунысы гаҗәп
Нинди каргыш ТӨШКӘН, кем каргаган соң бу авылны ' Әллә барысы ла читтән
генә сагынып яшәр очен еракка-еракка таралышым беткәннәрме' )ш юк,
шуңа күрә кубарылып чыгып киттеләр, шикләр Димәк, димәк.. Көч-гайрәте
ташып торган авыл егетләренә, кызларына эш булса, авылның яшәреп, яна
сулыш ВЛЫП КИТеренв омет бар дигән сүз? Н ш ә булмасын шәһәр!ә килеп
аяк терәп эшләүчеләр дә тамырлары авылга тоташкан адәм балалары ыбаеа
Укытучылар, табиблар. шшәкәрЛӘр И i баш гыклары, китекчеләр — авылның
бәбкә үләнле туфра! ында мин басыл, егы п а н и да җиргә гаяныл ускән гаярь
затлар түгелме?..
Шамил фәлсәфи уйларын читкә куыл онытылып йоклап алырга келәле
Ләкин күзен йомса, ятимләнеп үзенә баккан авылы пәйда була иде — бу
халәттән котыла алмаган ир аркасын каранаi башына герал юрый утырды
Рәхәтләнеп, кара яндырып ымәке lapiacbi килеп кипе Кыймылдарга иренлеме
— бу теләген читкә куел гш ыи м к и йомды
Әгәр. әгәр... Сатып алган җирләрне аерым кешеләргә биреп уз пиләрен
ачарга момкинлектудырсан к>и юл мал асрыйм .un.4in.ipi.' фермалар гозер!ә
була... Әбисенеке кебек куш исле чш юра сыр ш сыр IN гүгәрәк ипи пешерә
горган цехлар гәэесән ' Күпме >ш урыны күпме уналлы ай ни.in Ly i
Үзенең «наполеонскии» планнарыннан үзе ук елмаеп Шамил сикереп
горды Костюм кесәсеннән гәмәкесен алып. гәрөэә буена килеп басты.
кабызылмаган гөмөкене ирен читенә Ki.iui.ipt.m гагыи елмаеп куйды «Ә
нигә'.' Чынга ашмасiли чыя i ryie.i
Хәзер »үЛӘ1 гө авылны горгыэ) очен
МӨМКИНЛеК бирә бер аНЫН ҖИЛКӘСвНв генә салынып ятканчы
Чиыл.мрла
мәктәп, бакча клуб гөзи башладылар бап инде без дә кул кушырып утырмасаж
Эне бит ганыш егетне yfl 1ыйм әле, җиләк үстерү идеясен күтәреп ы чыкты
ипләп га күрсәтте - минисгрлыктан ук килеп кы 1ЫКСЫНДЫ lap ардәм нтәргә
ышандырып га м и н - юр hit юге * булышабыз дип горганда raj шр ку черер!..
була
Авылдашларны җыеп барысын ая уртага салып сөйләшергв кирәк
Чыгыл киткәннәр и бөтен 1өйгө югалмаганнар имр гамыр оры монда б) юа
барыбер бер кайтыр iap to бу бил бе men авыл, e m юр безнен авы i безнеке
минеке!* Аннан сон j 1 бил бөтенләй ук ялгыз гүтел! Әтисе - т и е н кирәкле
урыннарда ломга ире ганыш шры булган байлыгы бер гугел, мен авы а ш
аякка бастырыр [ык .пич- бар шбаса! к у та ку i каран утырып сөй юшер юр
Икенче к и п I I L I M I I I 1НЫ үЭ •НӘШӨГӘНЯ уПфТЫП алып кашыр. б\ суКМаКДЯр,
чүгеп барган м\ битләре, гузанлы юллар втдее *.>ч*:н бөтенләй ят атка
•I •

әверелмәгәндер пөбаса, Күнел кыллары тибрәнмәслек т а т бәгырьле кеше түгел
ia \ 1 Туган г\ фрагына аяк басмаган, әнисе каберенен ни хәлдә икәнлеге
; 1ЫКСЫНЫП га гормаган икән — бу ялгышларны, хаталарны төзәтергә
сон түгелдер Тезләнеп баш органда, кичерү сораганда, гуган вдр үз балаларын
һәрчак гафу итә лиләр бИ1
Әгәр Интернет битләрендә Рифат белән аралаша башламаса. туган авылы,
анын бүгенге тормышы турында бихәбәр булып яшәгән Шлмн i кинәт кенә
менә шулаЛ кубарылырга уйлар иде микән'' Казан юлын еш таптаган Зариф
Харнсович белән очрашу кыенлык тудырмады телефон, Интернет заманында
жир шарынын теләсә кая почмагындагы адәм баласын эзләп табарга мөмкин
бит Очраклы гына шулай килеп чыктымы — анын белән беренче күрешүләрен
Шамил «Туган авылым» комплексында билгеләде Шушы очрашуда ук йөгерек
к> tne гук чырайлы бу кешенен акча дигәндә туган анасын сатарга әзер бәндә
икәнлеген аңлады Зариф үзе дә Луковский урамы чатына килеп туктаган
машинага күз салуга, ни җитте кеше белән генә эш итәргә җыенмаганын тиз
төшенде. «Тачкасы шәп. сигез-ун лимонлык кына да түгелдер» дигән уй йөрәген
яндырып үтте Акчага тилмереп яшәмәсә дә. Зариф бөтен байлыгын кеше күзе
алдына чыгарып селкүче, бүген иркенләп тотучы затлардан түгел иле
Башта сүз нәкъ менә Зариф җитәкләгән авылда Шамил башларга теләгән
геэе ieiii һәм ана кирәкле жир кишәрлеге турында барды Долларлар дип кенә
СӨЙЛӘШКӘН эшмәкәрне Мәскәү-Уфа трассасының бик уңайлы урынында
урнашкан авыл кызыксындыруы Зариф өчен табигый тоелды, ул тәкъдим иткән
бәя лә күнелне кытыкларлык иле Шулай да
— Момын ише сорауны мин ялгыз башым гына хәл итмим бит. брат. — дип
бик каты уй инган кыяфәт чыгарырга онытмады. — Өстәгеләр ни дияр бит?..
— Ain.ici.ni мин > KM катыртам, абзый Синен б а т ы н к ы авырттырырлык
COpaj lap калмас — Шамил мондый типлар белән ничек сөйләшергә кирәклеген
пик яхшы белә иле
\ i i.iM.i күрешүләрдә алар инде тәмам әшнәләрчә кул сугышып, мәсьәләне
«ал итеп гә кундылар Зариф авыл башындагы җир кишәрлеген чистартып
•итчеләр табарга вәгъдә биреп кайтып китте.
I имерне кы ,\ынла сугарга күнеккән Шамил лә озак көттермәде, ниятләрен
апегә әтисе белән лә уртаклашып тормыйча, авылга юл то п ы

Авыл башына вертели төшкән дигән хәбәр авыл халкын әллә ни шаккатырмады
Ишеткәне банный лие фәрман белән инде» дип Зарифка ымлап китте, бер-икесе
ирәсен ю бе шекле кыяфәттә авыз чайкады •Пасылкы китергәннәр диме
сон
I I I V M
"
Халимәттәйне бүлнискә апкитәселәр икән... Зарифның симерүе
бир! Ultra пли •• лип берсеннән-берсе уздырып хәбәр уртаклаштылар
Кемненсүзе юрес икәнлеген тәки белә алмаган халык канәгатьсез генә таралышты
кеше tap пасылкы ала, безгә пучтыны ла атнага бер китерәләр Бәй
Хәлнмәттөй ^ м ә юменн сон әле ул? Зарифка бирталет - безгә шымытыр Сонгы е шарда гирә-яктагы гаделсезлектән, аерым бер елгыр бәндәләрнең
'иргөн кир суларны акчага әйләндереп, череп баюларыннан, җир
кешесенең кадере югалудан өметен җуйган, шул сәбәпле үзләре дә сизмәстән
ггы күне 1 де гаш бәгырьле, дөньясына үчле затларга әйләнеп барган халык
аналыклардан яхшылык көтми иде Бөтен Рәсәи иле төбе-тамыры белән череп
барганда ур к и т , . , «дауга корылган заманда, катлаулар арасында бар п„кка
нкмн гади жир халкын көннән-көн ныграк үз төпкелен. ПЦПЯ
куркыныч төпкел иле. Монда килеп эләккәннәрне Көнче гек үчлек.

башкаларга теш кайрап яшәү көтә иле... Шунысы тагын ла куркынычрак
— кешеләр ул упкыннан ераграк китәсе, бер-берсенә кул сузып, яктылыкка.
кояшка таба атлыйсы урынла ниндидер каһкаһәле ләззәт белән, аяк астынла
ялтырап күренгән һәрнәрсәне акчага тинләп. баш иеп артка таба йөгерәләр лә
йөгерәләр Ку ларын күт.(pen күкләргә ялварасы урынга, иреннәре асса итеп
бер генә теләкне кабатлый: акча. акча, акча Аллаһы Тәгаләнен каты кисәтүе
oy.nan.ia, айнып га киткәндәй тоелалар: бер тамчы янгыр төшми җирләр
ярылганда, игеннәр башакта ук кибеп-корыганда, этәр чишмәләре cj юлын
типлап i ,
1мас<1. киресенчә, и ге-и к белән с> туфаны йотканда,
таулар күкрәгәндә жан өчен куркудан, үзләре лә сизмәстән, олысы-кечесе
Ходайга ялварырга тотына Мәрхәмәт ie И аһб) ярларны ишетел Җир йөзенә
үз шәфкатен салуга ге 1ӨГӨН ге 1әклөр, әйткән ваэерлөр онытыла бар ла гагын
yi пенә кан ii.ni mm.) Урлаганы урлый эчкәне we галаганы галый
Шамил бир1ән күрсәтмә буенча, анын ун кулы ышанычлы |усты Ленар
вертолет белән дарулар, медикаментлар алыш килгән иле. Рита исем ie шәфкать
гуташы JH Шамил үтенече буенча килде Иркен район үзәгендә документ
лиләре белән йөрүен бела iap иле. урамда очраган берәүләп сорашып
Наиләләргә юнәлделәр.
Егерме беренче гасырда ла татар авылында кыек ишекле кыек пкмюөде
шушындый соры йорт барлыгын күреп Казан кунаклары Оер гажәл i
ой эчендәге хәерчелек, бушлык аларны бөтенләй шаккатырды
— Без Шамил Сабиронич соравы буенча
Ленар бе i.m Гша почмав
карава!та ягкан ХӘрӨКӘТСе t карчыкны с ieii.ua аркасын iep.ni И
сузып өнсез утырган Наиләне күрГӨЧ, банка Оер берсенә карашын ал [Ы Шр
Җавап кайтаручы булмады Хатын гүя аларнын кергәнен күрми әйткәннәрен
ишетми иде.
Рита, берни аңламыйм кигәндәй инсасен җыерып, гагын юлдашына
борЫЛДЫ Аннан КӨЛӘ! ҖӘҺӘТ ai.l.ni НВИЛӘ ЯНЫИШ НС 1ДС бОрЫНЫНЯ EH I
сасы аракы нее килен боркелле
_ Кар. «әле сез Наиләме ' Мин Рита булам, ме юестра Шамил Саб
сезнен әниегез авыр көлдә ята, игән иде бер)
аны каравымны
үлемле Ленар, vi ИСереК, мине ГЫНЛаМЫЙ la
I'mа чарасы (кылфа
артка чигенде.
— Хы Исерек кеш* күргәнен юктыр
Най ю ямьсез көлеп башын күтәрде
Күзлөренен гөсе сыекланып бо 1ганчыксуп1 охшап ка.нап и н
НӨрСӨ Ана рӘХӨТ БүгвН 6) IM8I В НрТӘГӘ КОТЫ Ш Ы
Рита бераз аптырап горгач авыр) карчык аткан карават янына атлады
Юрганны .1ча гөшеп X
мәге габа и
— Апа. ее i мине ИШеТӘСС (Ме '
Хәлимә керфекләрен күтәреп ганыш гүге i кызга п I
— Су бирсәм - ПЫШЫЛ иш к ы на ЧЫКС1 Ш карчыкның С, 1ЛӘр* ан. иеш ГЫ
п ie
1>и11 а р Ы бире каранып өстәлдә горгам чынаякка чәйнектән с) агызды,
карчыкнын и. ш е ш кына күгәргән юИ ^к>-^ суны анын (яреннаренө ппардс
•\HII.HI сон Хәлимәне әкрен генә кыймы i атып аркасына анбаш арына к\ \
гөшер кО боже! t ез мине кач алып килдегез?
Кы i артка гайпы 1ып, Ленарга
, к.
\|п,|п про юженьнврен юньле баш ш караучы и б> шагай, чи иткә
п к я
.,,, 1ӨНеГ беТКвн! Ничек Т\ ieii ПВ J I?
р и т в натурым сине барысы өчен ie пик ихшы гүлөнер Шамил
Сабировичньш и м икәнен беләсен Беразга гүзәрсен инде
letup

1ГЫ капларны өстәлгә бушата-бушата: — Көз башында Испаниягә
9
барасы аде лип кем хыяллана әле. ә Акча күктән яумый, матурым... — диде
бшс ЖНТДИ итеп
1
— Ә монысын. — Рита ияге белән Наиләгә таба ишарә ясады. — нишләтергә
9
Бәлки ана система куяргадыр
— Үзен кара Син бит зшеннен чын остасы, —дип, Ленар салпы якка салам
кыстырып куйды
Рита Наилә янына чүгәләде.
— Апа. һичьюгы караватка ятыгыз әле
Сүзен төгәлли алмады. Наилә, кулын черки кугандай болгыи-болгый:
— Күрәсем килми! Чыгып кит! —дип ярсып кычкырды да башын күкрәгенә
асы и.шлырып. үкси-үкси еларга да тотынды.
— Мин ана тынычландыра торган укол ясыйм. Булыш. — дип Рита Ленарга
ымлады, үзе почмакка куйган зур сумкасына үрелде

Шамил районнан кичкырын гына кайтып тоште Иң беренче зш итеп ти щви
гохлеш башланачак урынга тукталды. Чүп-чарны чистартып бетергәннәр исне
коймалар, сүтеләсе алачыклар сүтелгән, кырмыскадай кайнашкан эшчеләр
кайсы нәрсә бс юн буташып йөри. «Акча түлим дисән. тауны да күчерерләр»
Бу — мыскыллы уй түгел иде. киресенчә. Шамил нигә икәнен дә аңламастан.
көрсенеп куйды
— Барин, мужыт мина ла берәр әмер булыр, ә?
Әтисеннән кинога акча сораган укучы малайдай башын иебрәк артыннан
эндәшкән пычрак чәчле, искереп беткән яшелле-күкле омончылар кәчтүме
киген киемле ир — кичә Наилә өендә күргән Рамай иде. Шамил сынаулы
караш белән ана башыннан аягына каләр күз йөртеп чыкты.
— Нәрсә, баш авырта, төзәтергә кирәк, шулаймы? — Сорау бирмәсә дә
6) 1ыр иде калтыранып торган куллар, инәлеп-инәлеп үзенә төбәлгән күзләр
НӘКЪ шулай икәнлеге хакында сөйли.
-IKIUUUII им не ипшч i к)б-бои приказны үтим — Рамаи тугры эт кебек
к\ i юрен гүгөреклөндердс
Жен ачуы чьиып. аны тибеп очырырга житешкән Шамил кинәт кенә
сура к'п
— Кеше үтерергә кушсам '
Йолкышмын куллары салынып, иңбашлары шиңеп төште. Авызына
якынайткан сеяжне кире тартып алдылармыни — нәүмизләнен, шәмәхә чырае
aiapi.ni китте.
Н\ ) барин Ярар зугчы үзем үләм... — Шулай диде дә. синнән дә
булмады лигән кебек бер кулын селтәп, алпан-ти ими кирегә борылды.
Шамил бертын аркасына төбәлеп торды
— Тукта!
А..Һ..1 кенә барып, машина ишеген ачты да кечкенә суыткычтан затлы
коньяк шешәсен, бордечокпш кечкенә рюмка үрелеп алды.
Рамай Рамазан бетен авыл егете... - Үзалдына СӨЯЛӨНӘ-СӨЙЛВШ
сәрхуш янына ал иды
Шешә күргәч, куаавре» мизгел эчендә яшәү яме. нур, җылылык тагын
- ы - ИМНДИ ЯКТЫ о е м р т > щщ Р а м а и Шамилне кочып алырга теләгәндәй,
икс к\ 11-1 и җәен. авызын ерды
— Чын кеше икәнсен. парнн' - Шамилнең рюмка сузган кулын ялап үбәрдәй
очып ыкагьом калып, баскан урынында биеп үк куйды "

ТЛЛЛЫКҮЛД.-) ЕЫЛШЛ Ьли

Затлы эчемлекне бер тын белән авызына озаткач, күзләрен йомып, шактый
озак ләззәтләнеп торды Аннан, ат шикелле, башларын чайкап, пошкырып
алды.
— Яшиселәр килеп китте, рәхмәт, барин!
Рачаи борылып китәргә ашыкмады, тагын тамасына өмет итүе булдымы.
башка с ә б ә п ч е — каен кәүсәсе өстенә килеп утырган Шамил янәшәсенә
чүмәште
— Барин булсан да. jpe бәрән 1 с ашамагансын.
Шамил бер сүз д ә эндәшмәгәч, сәрхуш тә тынып калды Тик озакка түгел
— И-их. авызына гөкерим
Комбайнны әткәй белән кич шушында китереп
кун торган иек. тан белән айчыгын китәриек
Көн буе вкаү сер мшеп йөри
горгвныек басуда
( өйлешер к е т е ае калмады, авызына төкерим
Комбайн
да калмады
— Рамаи. кулын йодрыклап, үзенен тезенә сугып алды.
Шамил аны яна гына күргәндәй, текәлебрәк карады Чамалавы буенча.
Рамазанга у п . и оч-утыз биш яшьләр булырга тиеш. Тик төрмә мәктәбеме.
аракы сәбәпме
ул кар] бабайга вй ю н г а кебек иде.
— Рамаи. Рамазан... — Нишләптер Шамилгә бу исемне икеләтеп әиг\
кулайрак тоелды — ( нна рәхәттер вйеме, юзәттен исе, баш авыртуын бетә
Бернигә каран йөрәген д ә янмый п е н о ә пошмый
— Нишләп янмасын, апай. нишләп янмасын! — Рвмайнын бврни ВНЮС
онытылды, ул сөйләшергә иш.ип пшевнына куанып, канатланып ук к и п е
— Тигезлек тә юк. гаделлек тә юк дөньяда, апай Ничек йөрәк аямасын
Примеры, шушында Зариф булып Зарифы сине таракан урынына да күрмәсен
инде. килмешәк башы белән
Кем инде ул. жә? Уза дв бер ГВрвЖЯН, шөреп.
Аныл җыелышында авы i ачып сү» әйтергә куркалар шул
— Рама иш кап ш
катлы сүгенде лә. читкә борылып, черт итеп җиргә гокер ie
МннвЙтам НВМӘ,
шул... тан куркып горырга М> i> исе ү «.'безнекеләр үк авызны юмалый бил
заразылар! Имеш. мин ю р м ә кошы. имеш. аракы имеп тик кенә утыр &кәы ю
уйлаганымны әйтәм Нигә, дөрес гүгелменн? Ни шкы б а р а ю щ б е з н е ң авылны
эте-бетемә кусоклап сатарга, ә? Бетте бил пиле. апай бетте, чыкмаган алны
гына ка
Ьсрәр караңгы почмакта манчысам, впей!
Рамазанны капа
итеп очкылык тотты. Ул рәшәткә рәвешенә кертеп, бармакларын чалыштыр щ
— Ашау >чүбайдан, үлем Ходайдан булса и анда да реям гүтвлшуя
N\
сүзе теленә кергәнгәме, Рам.най иреннәрен ялман. Шамн men аяк от
шешеге ымсынып куйды In к бу хакта сү (кыймылдатмады. — Хикмәт Зарифта
гына да түгелдер инде апай ггеы белсен Кешесе хайванга әйләнеп бара
Күршене. гуТанны белу бетте, ыстырам
Щами i катышмый гына яным сөйлвгвнен ш н л а п утырды

«Йолкыш дип

кенә уй и оии аны •
— Нәрсә. Наилә белән ы шулай ф ә 1сәфө корып j гырвсы >мы. ә'' — диде ул
кинәт кенә сүзне башкага борып
— И апай
ӘЛЛӘ СИН nip Н а и м Г6НӘ ВНСвНМе?
Рамазан КӨЛМӘДС
ыржаймады и ш ә д е р кашларын кыер.ш
Авылда ичурга андый хатыннар
Наилә нөрсе ирлеләр* ю кнмен куймый
Кайсына акча кирәк сансына бүтән
и., м.» М е н ә син мом Li нәрсә 1 а ч ипи к а гвэетө оиделврме? Бөрер платный
угалок га ачыл кибврс
рты авыл череп байый апай менә күрерсең,.
Минем бабай i.i 14нжке о п а л шрвквмвп куп иде ип вшны укыр и к
i,» •ахырэаманнын пвчти бетен i июмәп юра бар»
мк
M1)tlN

шп башын се овал утырыр

[учны шз I " 1 '
к а р а к Рема шн әгәр
ювалану] калып барам [нсәм?
Башына шушы
, ,., млн,, KI
уен ШаМИ I кычкырып әйтеп Ш КУЙДЫ - Наиләне ю

ЛИГӘ I ӘХМӘТГАЛИЕМ

сине вв

Эчүне ташлата торган әллә нинди нәрсәләр бар бит хәзер, теләк

кенә б\ юын
Рамазан тамак төбенә кылчык кадалгандай тотлыгып калды, пычрак
бармаклары белән киезләнеп беткән чәчен тырмаларга маташты да корт
чаккандай сикереп торды
— Ю-ук апай. айнык күз белән яши башласам, тучны берәрсен бәреп
үтерәм бн1 мин Болая, ичмаса - Рамай сүзен гөгелләмәде ип ал шешәгә
кы н лн\ 1Ы караш ташлап, нидәндер бик каты курыккандай артка чнгенә-чигенә
китеп тә барлы
Берьялгыш калган Шамил байтак кына башын иеп утырды. Аннан
машинасын кабызды ла бөтен көченә куалап. Зарифның кан сараедай йорты
каршына килеп туктады. Хужанын теше сызлый идеме — ун яңагын колак
теннан ук бинт белән бәйләп куйган, йөзе качкан Шамил аны-моны сорашып
горквлы рәксе пена шдөште
— Документ lap -пер Синен кул куясын гына калды. Иртәгә тошкә кадәр
с i n una барысы ла күчерелгән булыр.
Акча күчерелгәнне үз күзләре белән күрмичә кәгазьләргә кул куярга
ашкынып торчаса да. Зариф Шамилнең ниндидер ярсу. усаллык бөркеп торган
чыраена карап i с\ i корәштерчәскә булды. Шулай да
— Брат, мондый эшләрне болай аяк өсте. кичкырын эшләмиләр бит инде.
— дип авызын ачар-аччас зарлангандай итте.
— Алайса утыр машинага, районга киттек Төнле мине лә. кәгазьләрне
лә саклап чыгарсын - Шамил ачуы кузгалуын яшереп маташмыйча, без
карашы бе юн мюяфкя төбәлде. - һәр секунд исәптә икәнне беләсен Банк
ачылганчы - Ир түш кесәсенә үрелеп, телефонына күз саллы. — Төп-төгәл
ундүрт сәгать бар
Нфиф m ишмәде Башы белән генә ымлап Шамилне ойгә чакырды
— Тарта торам Укы. яхшылап таныш Борчылма, счетына монла язылган
гошаләр гүгел, сөйләшенгән сумма күчәр — Шамил тәмәкесен кабызып,
ншегал (ЫНДа басып калды. Зариф кәгазьләрне култык астына кыстырды да.
биек баскычтан чәче житезлеге белән атлап, ой эченә кереп китте
Кон н i .1снар бе н и сои ишеп, Шамил медсестра кызиын Хәлимә янында
калуыннан Наняәнен исерек булуыннан хәбәрдар иле Аяклары ул йорт янына
ai lapra ашыкма 1Ы > Иегәчә күргәннәре дә башына сыймый ВНЫН хыялында
һаман ал самими сөйкемле б) ШШ саклашам кы НЫКаЙНЫН ГОрМЫШ гопкеленә
РӘГВрвгән алама хатынга әйләнүен акылы кабул итә алмый иде Бер караганда.
б) гирә 1ӘН баш аягыңны алып. мөмкин кадәр тизрәк китеп югалу ин жаилысы
б) пыр кебек Күзен күрми, колагын ишетми, үзеңә турылан-туры кагылмаган
проблемалар белән олш катырып чиләнгәнче. Икенче яктан, ул бит — Наилә.
үтелсен ел аюдай ^н матур, иң татлы, ин сагышлы кайтаваз булып, йөрәкне
жылытып торган зат Анын упкын читенлә басып торганын күрә торып, тартып
аласы урынга, алны-артны күрчи ташлап чабаргамы?..
Шамил айдан әйләнеп чыккан Зарифны аптырашта калдырып, документларны
карап п гармыйча папкасына салды да «иртәгә күрешербез'» дип коры гына
кач Пазга кенә кузгалган машинасы белән күздән дә югалды.
Каршылыклы уйларын читкә куарга тырышып, ир урам башында! ы иске
Өй каршына миен гуктады Керергә аглыкмалы Өн белән бергә картайган
хаомияне кулы белән сыпыргандай иткәч, аркасын бөкрәЙТӨ төшеп, шунда
pa i.i каршы өялөрнен кайберсендә >д сүнде Күрше-тирәнең, тәрәзә
(К арi ып,1 качып шушы капка гәбен, үчен күзәтүләре турында башына
кигермәгән көлле Шамил тагын уйларына чумды Төзелеш материалларын
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дөньямын төрле почмакларыннан кайтартып. Казан читенлә төзегән коттеджы,
бакчачылары күз карасыдай сыйпап-карап кына торган хәтфә үләнле ишегалды.
Ленизага да. үзенә лв аерым машина гаражлары: саунасы, бассейны, теннис
корты булган биләмәсе — болар барысы да менә хәзер ул утырган капка төбе.
кычыткан баскан ишегалды, бүген булмаса иртәгә ишелеп төшәргә әзер абзар,
келәп мунча лип аталган корылмалар янәшәсендә кинәт кенә мәгънәсен
җуйгандай булды Дөрес, ул мул тормышын үз куллары белән корды, акчаларны
үз хезмәте, тырышлыгы, йокысыз төннәре белән эшләп тапты Ш\ пи ла төп
таяну токтасы — эш башларга әтисе биргән акчалар иде ләбаса' Әтисенә яса
менә шушы туфрак, шушы туфрактан тибеп чыккан чишмә, шушы авы i яшә,
бүләк иткән, жан иңдергән Бөтен нәрсә алыш-бирешкә корылып беткән
заманда әтисе нишләп сон әле үзенен шушы туфрак алдында бурычлы икәнен
онытып җибәргән? Юк. әтисен генә гаепләү дөрес булмас иле III
көчсез нарасый чагында, әбисенен ябык кулларына тотынып тәпи йөргәндә,
шушы жир ана ла ТӨрөк-таяныч булды, егылып тезен канаткан мв
шушы җирдә үскән шифалы үләннәр дәва бирде; каз бәбкәләре саклап утырган
җәйге көннәрдә шушындагы г ал лар yi күләгәсенә ышыклады, тушындагы га)
күкрәгеннән бәрел чыккан чишмә гешлөрнс камаштырырдай салкын i
сыйлады Бүген исә караучысыз калган шушы жир. картаеп чаларган гел шр
кибеп барган чишмә ярдәм көтә •• Галларыма кынын үскән бере канап каккан
кош баласы кебек оядан бөтенләйгә китә дә югала, китә лә югала Ташкалада
күпкә кызыграктыр, күпкә җайлырак күпкә рәх.нгмктер Шулай ла нинди
генә затлы киемгә төренеп, нинди генә югары урында эшләмәсеннәр шармын
тамырлары ионда лабаса! Тамырларыннан Көз чөергәнне кем генә ярлыкар?!
Әрем катыш алабута нее в [ып килгән кичке кил шан гуфракнын щ \ шрын
да ишеттергәндәй булды...

— Шамил Сабипонич. килеп гуктагашлышы күреп калдым үзегез юк га
юк. — Орчык кебек бөтерчек Ританы Шами i Ка киша очратс i ганымж и и к — ак халаттан, ак калфактан күреп ияләнгән к*, \ кабакларына куе итеп кжгөр
күлӨГӨЛӨрсөртеп ЙӨрГӨН КЫЗ ярты көн 1чемлә laii iaли акыл баласына ӘЙЛӘНГӘН
дө калган диярсен Билен буып куйган кыска күлмәктән чин аякларына не и
чыккан артсыз башмактан гына; ал акка буялган чәчләрен илтифатсыз гына
баш артына м гәртеп җыйган
— Кайтмасатыэ, и иш.
кенә бетәр илем
Кыз арыган кыяфәттә ирнен
ян
өсенә ки leu утыр |Ы
До гого сттшшыйларбөтенесе бер нормаль кеше
юк кебек
Рита яшь кенә 6j ica u
кә ю гелгә te пик оста Берничә ел илек
Шамил өйләренә шәхси габиб һәм шәфкать туташы эзләгәндә. Ленар үзенен
танышларын бик мактап гөкъдим иткән я » , егет арттырмаган б) ал1 чыкты
Гәүлекнен геләсә клнеы какыiы булсын \ ie )
>н клиник.ил сменасын
жлй iaii kt>iii,iii. I'ma .ijiiK.ш e.'ian.i.i килеп жита Сүз (в ЮК кы жы ин беренче
чиратта яхшы гүлөнө юрган гонорар көлеп итә Ләкин миен ширена җиткереп
намус белән >\\\\\\
Ленизага и Шамилгә ю 1вул ягы аерата ошады Менә
би! Оер ВӨ1Щ б) i [Ы
Кй Н ан НИЧӨМӨ мич,» ЙӨЗ ЧаКрЫМ ерак 1ЫКП1 Ы ВВЫ ил
\л ки ieii ҖИТКӘН
Шамм ' ирека -: данс iMaen куй (ы
Нәрсә 8 I ю авы i erei юре бәя юнө ю баш i •
Какой егет! Ионы йо IKI.IHI.III пшыкка охшаган берсе кереп йөрәгемне иш
| 1 ( ,, |енар белән кислород баллонын көйләп маташа и вх «оацл втырга
я (Mil
кергәнсез*
ere бәндә разбой сала баш \л ил 1енаранын тмер трак күрмәгән
чәченнән җилтерәтеп ишегалдына боягаганда ничек гатоашньш күрсәгез

— Рита кызык итеп нәкъ Рамай б\ ii.ni кыланып күрсәтте. — Ленар вертолёт белая
очып китүгә, прямо тәгәрәп, икенчесе килеп керде. Анысы исерек гүгел, но тоже
ненормальный ГО мнникага. то мина эт кебек орергә тотынды Үзен шишка итеп
курсвтеое килдеме шунда Нигә ул не в курсе, что за вертолет, анын жиронда,
ПРОСО ДПТрттп!. нишләп именноболарга. Кызык иттем әле: бик важный кыяфәттә
каршына бастым ла: *Минлстерство здравохранениялән. һәр акылдагы каты
ВВЫр) [арны барлыйбыз, .нарга тиешле ярдәм күрсәтеләме. хуҗалар к.пи ыртамы,
туларны белешәбез КИГӘН илем. шунда >к шәлперәеп төште.
— Ә Наилә11
— Хоаайкамы? Идәндә көелеп утыра иде. янындагы буш шешәне тотты
да теге колобокнын йөзенә томырды Ярый әле колагы яныннан гына тиеп
үтте.. Ничего, дару сортеп бәйләп куйдым — туена чаклы төзәлер Сез
Нам IH апаның аңа ничек акырганын ишетсәгез! «Синен аркада шушы көнгә
калдым мин. син генә гаепле! Атасы син булганга мин үз баламны харап
in гем Лракы мичкәсен.) дә син төртеп төшердең'" дип чыраена ябышты Мин
б\ масам, билләһи, бер-берсен үтереп гукгар lap иде Әйтәм бит. бөтенесе
странныйлар дип
Шамилнен йөзе сүрәнләнеп китте. «Тагын Зариф1 Әллә чыннан да бөтен
кешенең бәла-казасында өлеше бар инде'1 Бер пычрак сыер бөтен кәгүне
ниш птө .ш ' » Халәтен Ритага сиздерергә теләмәде, бераз дәшми торгач:
— Хәлим,i апа ничек ' — диде.
111.1МП i Сабироиич мим сезгә сразу әйтәм — мондый хәлдә ана беркем
даяршш ите алмый хшл гүгел, көннәр, ә бәлки, сәгатьләр калгандыр... Түзеп
атуынаба вЛ т апкхатыр IIJK Бая гушәмнен бер почмагына күзен әйләндереп
прады i.i прямо гаки сөенеп куйды Нәрсә пышылдый микән дин сорый
горпвч кпчк.1 аңладым «Килергә таккан!* ди икән Сез анда керәсезме?
Рмта урыныннан к у г а лып капкага iaOa .нлалы — Постоянно су сорый,
керим әле.
— Наилә андамы' - Ленар шалтыратканнан бирле йөрәген ГЫрШШ торган
соравын Шамил нигәдер пышылдабрак ӨЯТТС
— Да н а каядыр чыгып югалды Мин ана көндез анальгин белән димедрол
кушып укол Mci.ii.iM йоклап алды, кичкә вроде әз генә рәтләнгәндәй булды
Итәген» я) а л куеп пик озаклап чәчен дә тарап утырды әле. Шамил Сабирович,
HKOKCI .MM.I иаряюгоспансерга урнаппырыргадыр, ө? Жалко бит, такая молодая.
Вы бы виде ш ее во юсы — такие красивые, длинные. — Рита русчага күчүен
сизеп эстәп КУЙДЫ: - Ул мина да комплимент әйтте әле. шәһәр кызлары
матур 6v U ШУ i дяде
Шамил гагын ачы елмайды «Эх. Наилә. Наилә, син барыбер һаман шул ук
Наил.. - Йөрәген СЫ и.пып -әрнетеп үтте бу уй.
Рия акыным сиңа беразга түзәргә туры килә инде. Нәрсә дә булса
кирәксә шалтыратырсың
Наилә алан турында дөрес әйтәсен, без аны
мәҗбүри I..M бу юа i,i аякка бастырырбыз! Мин иртәгә төш җиткәнче урап
кайтам аңынчы йене болармы калдырыйм да... - Шамил машинанын арткы
ишеген ачып. зур сумканы үрелеп алды - Монда бүгенгә азык-толек үзен
юпмрсын
Әзерләп ашатучы булмастыр
-Борчылмагыз. Шамил Сабирович. моның ишене генә күрмәгәнме...
кита сумканы ялт кына з.ыктерде дә кычкырып көлеп тә җибәрде. Аннан,
берни аңламаган Шамилгә таба иелә төшем
— Каршыга борылыгыз әле Бер әбиме, апамы, баядан бирле кулын каш
.Kiei,, M a i капка өстеннән бу якка караг, пфа мле. янына тагын кемдер чьпым
б а ш Нхжүлөп мш, и карыйлар' - лип кычкырып әйтте •

— Алайса, мин китүгә артыннан килеп тә керәчәкләр әле... Артык
сүзләр генә кирәкми, яме Рита Бая бик юрес әйткансен министрлыктан
|ск министрлыктан
- Шамил \s итеп куа кысты ла. машинасына кереп
утырды

Нәрсә эзләп киллен син бирегә? Тагын rare юты кебек иске алачык эчендә
ир-атлар белән аунал ятарга, аннан, баш гвэәтер юк акча эш и алуына куанып.
ЗНрат артлатып кына кимешкә иләп чабарга ниятләвенме' Юкка. Атачыкны
да. элек рәт-рәт булып машина, трактор, комбайн гсэелел торган парктагы
бар нәрсәне дә сүтеп, жир белән тигезләделәр жрат коймасы комачаулап
торгач, күрәсенме, иске такталарны гына түгел, каберлекләрне дә пыран-заран
китерә башладылар Авыл халкына нәрсә' Гаҗәпләнеп аптырап, иңсәсен
җыерып үтүчеләр -Колманы алыштыралар икән- оял уйлаучылар бар — берсе
дә кулына балта тотып селтәнгән кемсәлөр янына килеп ниш м>тәре белән
кызыксынмый. Битарафлык пәрдәсе каплатам күзләрен юндырып, чабалар »
чабалар Бу җирнең яна хуҗасы кем икәнен эте белмисендер Алай дисен, > i
исемнең күңеленнән беркайчан да җуелмавын мин булып мин да ай шйм Ир
егетен үз планы: зур Трасса үтә topiaii yuan II.I урын икәнен чамалап, шинында
юлчылар очен кафе, кунакханә, машина рәтләү бинасы ачарга ниятләве икән
Каты куллы хуҗа. ЛИ кешесе ИКӨНС ӘЛЛӘ каин күренеп юра МИНУТЫ СӨГаТС
бүленгән, пичеләрен лу китереп ипләтә икс ач кой панда күр, никадәр
җирне актарып ташладылар...
Сине кызганырга җыенуым гүгел Шулай да аякларына HI биреп, яныма
туктал. Иңнәремә таянып булса \.\ ка i a i
Сәерсенмөден Кайчан \\.\ил күкрәп Mi.ipi.tn мин каенның чабып аударыштан
хәлдә җирдә ayii.ni ятуына син да аптырама ши арканны бвкрайтел башыңны
иеп килеп утырдып да ОЧЫ кырые буЛМВПШ үз уй ЙрЫНа ЧУМДЫҢ
Мин синен буй җиткергән чаганны шгарлмм аяе Син нечкә билләреңне
сыгылдырып, көянтә күтәреп уган ю Мәйсәрә карчык гөрәз биеклеге булып
үскән яраннары врас
л\\ к\\ салыр иде дә !сөбханалла* цга үзалдына
иреннәрен тибрәтер иде Оныгынын ш сине күргәч карашлары жаталөнап
китүен ул әллә кайчан СИЗеП апай И 1С (ӘбаСЯ \\\i\.t\\ КИНӘТ кенә МОИС) iam.ni
калыр иде Әүлия булмаея лл яэмышлврнын ничек языласын барыбер
белгәндер
Эчендә нинди утлар кайнавын сизенәм Ун ел иңде син җирдәге гөму| утында
янасын ун ел... Ул утны аракы юхметс белән генә сүндерел булматанлыгыш
.
щдо [ӘбаСЯ юк am.i4.ina бвр ЛӨККВН \an.ni кышы ГуКТатаМ тимә
)н ю
Айнырга куркасын син 1йныа
язмы
ш бетен чынбарлыгы ааш гүренне
әйләндереп ^л.*.\ си
иөүд
уггайсын, суларына пам җитми аяусыз
хакыйкать сине буя гынсыз калдыра Әйе син азшаягын Баласыннан үзе
ге юл баш гаргкан хатынны бүтән с\ i бе ten атап б) ыый һәм син \ юннюн
җинаять кылганыңны пик яхшы андыйсын Анда] илнл гүгел син нодрык
кадәрле нарасыеңны уйлап күз аңына китерел ун ел Буе гөмуг утында
яп.кын Айныган мәл юрендасинең Koian.ni v
ба ia гавышы күз ал ында
(,,, ,,, м м 1 | |8Се Урам И ишек' пан бв П Чага ЧЫр ЧУЫ пик' ак Ы 1 ИШ I 4t.ipi.ip
N.. и,) лиIкерә синен гекиареш
саташ) ш маяга аш мактар Авыр) әниеңне
идҷ, м
өкатъ iepe \ i мәхшәрне барка юр артка чигергән tafl итә дә I
бары! ы n \ i >\си.> каша Шунысы гаҗәп син үзеннән кала ГИрв
ючлелвр чие
беркемне (8 гая төмисен Ло\\\ шлисен Көчсеэлегеннетан)
\ini.ipa 1ЫММ1.1 '< и не кич ie ш н әйткәнеме гедгал иш юкме' Мин сине > кцне

гаепли алганын очен көчле лип саныйм Гадәттә, бик күп rap нн башта гаепне
читтән эзләргә тотыналар бит
Нәрсә исте санла юкта ыспай киемле кр-егетнен поила булуы башына \н
салдымы? Кайчандыр синен үзеңнең саф. чиста күнелле, самими үсмер кыз
6) станлыгыңны исенә төшерел, сискәндереп җибәрдеме? Әйе, теләсә кайсы шэ
бала кебек син ое бәхеткә лаек илен. Хатын-кыз бәхетенә, .\\\.\ бәхетенә лаек
идеи 1 пк сиңа я мыш үз сынавын әзерләгән булып чыкты. Ә дигәнче бөгелеп
ГӨШӨрсен, шартлап сынарсынлип уйламагандыр шул Кайсы МӘЛДӘ ин гәүге
! iHHi.i хәтеренә гөшеримме? Юк. теге кичне түгел... Күпкә иртәрәк... Син
шнбар 1ЫК бе вн гүге i \ыял белән яшәдең
гоп ялгышын менә шун I.I и и
Ки юшөы балачак дустын синең өчен беренче мәхәббәтем лә иле ( о ш ы жәплә
И нәкъ сабый чактагыча, кичләрен күрше-күлән бакчасыннан яшел алма oieii
йөрдегез хәтер исенме? I аен гавем түгел, яшьлекнең 0\ гөнаһсыз караклыгы
асинаять дин саналмый Алма ашыйсы килгәннән түгел, бер-берегезнең кул
җылысын тоеп. җитәкләшеп йөрүдән, буй жңтмәстәй күренгән биеклекләргә
ов үре !-• алудан гам габуыгыз иле.
Тик балкып күренгән бар йолдызны да учларына алын булмый шу] Күпме
генә ымсындырмасын, үзенә ләшел тормасын, синең өлешенә язылмаганы
синеке б) u алмый
Син бит анын \t гормышыннан бөтенләйгә китеп юшгнимн аңладың
Мәйсәрә карчыкны ХНр куенына иңдергән комие син лә шикче күзләреңне
кешеләрдән яшерергә тырышым бирегә кичлен Мин хәгерлпм. |срелләи горган
бармакларына уч ип кабер ислемә син дә туфрак сиптең. Күзләрен гвлганчы
ка карансам ла җайга ЯКЫН кешемне очрата алмапли Ул кайтмаган
п 1С Моннан СОН И катмаячак иле АНЫН ГаМЫрЛДры ӨЗвЛГӨН И №
lib
1ск акы i белән аңлаган хәлдә лә хыял дөньясында яшәвеңне дәвам
ИТТен Мен.. нр|,р|,. мен., игч.чә дип айлар айларга ялганып еллар үчте.
> i кайтмады ( ин исә бүтән егетләргә керфек күчәрем карарга йөрәгеңне
«арга уйламадын и сүз катканнарны да читкә гибврден Армияләп кайткач,
Рифатнын синен тренде ничек өзгөланел Йөргәнен ОНЫТТЫҢМЫ? Күңеле чиста
синя б) 1ган он юре саф иле егетмен Балачактан ук Шамил кебек ул па сиңа
lam I.I и к и вбил Гиказсү me оялчвирак булгангамы боркай ran п сиздермәде.
( ол иттан шактый кыюланып, чаяланып кайткан иде — авылдашлары белән
күрешеп йөргән ю кич белән сезнен капка гәбендә шактый озак тоткарланды,
••< вбакташ* дип иңнәремнән КОЧЫП исәнләште, исендәме? Сипкелләре әллә кая
китеп юга иш йөзенә ирләрчә ныклык инген иде — син бит шунда ук игътибар
апсн ы рчеңнән шунда ук Шамил белән чагыштырып куйдын
Уйларын iaii.ni үткенгә кайтып адашты, син Рифатны куып жибәрден...
•'" ''i'iP-"LiapN кимерелгән, күзтөпләре шәмәхәләнгән аракы катлары.
йә 6j маса иажара кивп бусагаңны атлап кергән ир-атлар синен кочагыңча
аунаган в и т е н иөрәгендв лә. башында ла беркемгә урын юк иде. Синен белән
аракы аракы бары тж аракы идарә итә иде Әжәл даруына т и ш\ i мхмәше ;LI\
очен акча КИрөК - Ишегеңне какканннар моны күптән аңлаган иле
Шами i бе ган соңгы күрешү - әйе. кичәге очрашуыңны әйтәм - җаныңны
pen салдымы? Ь> очраш, синен соңгы (тагын соңгы!) ун елда кичергән
махшәр-торюдшодытабе-гамыры белән үзгеоз^те тиеш иде Унелбуетилмзялкән
жаавлсы , соравына җавап табарга, сине айнытып җибәрер,,, тиеш иле
и яныма ни >зләп ки ,лен син* Кояш баегач зират тирәсендә
! Г"""
П2
Г" " " М И К Ә Н ? W p с и н «**»«• » * » икәнеңне дә
" ҷ " ^ * " * Баядан оирле оашьщны салыңдьтыл хәрәкәтсез утырасын
күрсәткән сурәттәге озын чәчле, юка гәүдәле, бәхетле

елмайган Алия исемле КЫЗ ГЫНГЫ бирмиме? Ялгышмыйсын Б\ - ул Синен
катан, синен җинаятен, синен канын, синец җимешен Күзләреңдә кинәт кенә
яшь киптеме' Күкрик турысына кереп оялаган ташны эретерлек бер тамчы яшь
габа алмыйсынмы? Ә син е lapra тырыш Кайчагында хәсрәтләрне юып төшер\
очен ике-өч тамчы кайнар күз яше ҖИТӘ ЕлыЯ ое мәннәр - бәхетле җаннар
алар Оялма менәшулай, гемөренә баглыкны салып бар гәүдәңне дерелдәтөдере i [этә, бизгәк тоткандай калтыранып ела
Синен күзеннән тамган ул
яшьләр минем дә сонгы сулышын алып, кибеп-корып барган кә,сәмнен гомерен
бер мизгелгә генә булса да озайтырга ярдәм итәр. бәлки
Беләм, шулкадәр авыр җанына Күтәрел булмаслык авыр Бөтен уй, бөтен
хәсрәтен күз яшьләре булып килеп тыгылган ta нин ш юр җиңеллек киләсенә
омет иткәндәй, биз очлары буйлап агарга тотынган Керфекләренме аралап,
яшьләр гүгел җан үзе түгелә кебек Күкрәк турысында ал га и iepe в ию тилерә
ипле йөрәген бер тыпырчына бер гукталгандай ит.» Жанын бәргәләнә, сугыла
[ а ш к ы н уртасында калып икс ярмый каи ятына барып бәрелергә б
дулкын кагышында сулар агышында бөтерелгән ялгыз көймә аиярсея ӘЙ
тилемсә җан! Күпме генә бәргәләнсен ае синен газапларын — уя бары тик
синеке үзеннеке генә Тирә-юньдәге меннөр-мяллионнарга синем авазын
беркайчан да ишетелмәячәк Жан газабы — һөркемнен үзенеке генә \HI.I я! tap
белән дә, якының белән дә бүлешү мөмкин гүгел Шатлыклар гына ур
ала .1 сыкрау, сыктау, газап — юк Ул
ханныкы гына \ н ы н авырлыгын
жил канатлары да, яңгыр бо гытлары и к \ гөрө а пиас иде » гчәмнәргә сынмас
ул авырлыкка җан үзе генә гүзә ала N i гөнаһларына ин iyp җәза
гүзәргә
iy гаргә чокем ителү...
Тукта башына ипи ш ун килде катын? Нигә әле син як ягына карамын
шомланып калдың? < ин үзеннен кайда икәненне яна төшендеңме? Әллә мине
ганыдыңмы? Бөгелеп гөшеп үксегән җиреннән кинәл кенә сикереп горырга яшь
пэр I.» е кап гаган к, i [өреннен кая караганын ш ли ммыйч i бо им ба I.ICI.I [afl
горыл ч i6api i нинди уй мөжбүр итте? Гуктв 1инһар гукта в в!

Шамил башта Рифатларда гукталырга уйлаган иле Алайса кичә га
кунакханәгә китеп барганына үпкәләгән к а т кич шашлыкка гөшәрб
кап к,
алтыратгы Өзеп кенә вәгъдә бирмәде Шамил «эш гаремне бетерсәм
кайтырга гыры
рмып- дип кенә котылды Шулай ta нидер чабуыннан гарта
иле Кырык чакрым ерак ара гүгел кире кунакханәгә кашып уйлары белән
ялгы i калуны к\ шйрак күр te
|() i читен [ӨГе агачларга кичке карашы 1ЫК ^ I иижп япкан иле К\ I изәп
калган ак күлмәкле каеннар ниндидер сагыш белән өртелгәндәй гоелды
Шами 1гә \ia.i i башь
ан олы ю ira чыгып җитуга внын күне юн дә мен..
шушындый күзгә күренмәс мон сара бил *лек гө җәйнен көз белән бил
л ы ш к а н сонгы к< әрен га Мәйсәрә әбисе бе ган куш [ашып киткән ю җанын
әйтеп-аңлата алмаслык моңсулык би юл алан ю Ничәмә ничә ел үткән әкүнел
s.i [эте ^ йөрешсез калырга сәләтле икән Магнитофонны кабы гуга юр
it i м\ и,1 кае ы машина салонын тутырды Юк инде менә 6j минутта әлеге кой
һич кенә и кан азыгы б) шрдай гүгел
Идел б т \ i гирөн б т \ i
1 ирен бил \ I КИН бИ1 v I
Караш ы юн. ГОМВН 1Ы КӨН
Бс I аеры пан кон Б т ) i

Татарча диск к\юга. шактый монлы тавышлы яшь кенә кызның шушы
жыры яңгырагач, Шамил башта кнопкага басып, шап иген магнитофон панелен
тартып алды Алды да шунда ук кире дә куй IN
. Әйтер илем Иленә
Минем кагышларымны ла
Илтеп сал, лип. диңгезгә
Шулкадәр гали һәм шул >к вакытта үзәкләрне өзәрдәй сүзләр ирнен сонгы
араларда балан да гөмам тулышкан күңелен бөтенләй айкап ташлады. Үз
йомшаклыгыннан уэе үк оялгандай. Шами i ашыга-кабалана гәмәке кабызды
Тәрәзәсен тошереп. потлы га-йотлы га озаклап тартты, аннан сәгатькә күз
төшерде Азиясенең тавышын ишетәсе килә иде — йокламагандыр әле дип,
анын номерын җыйды Кызының колак яңгыратып «Әтием, мин сине шундый
сагындым' Озак торма, яме!» диюе дөньясын яктыртып җибәргәндәй булды
Тыныч Йокы геләп саубуллашкач, күңеле тагын үрсәләнергә тотынды: кара
инде. Лениза белән Азиясенә жңр шарының күпме почмагын күрсәтеп йөрде,
ә шушында, туган авылына алып кайтырга, бу минем оям, минем туфрагым
дип күкрәк кагын мактанырга башына да килгәне булмады. Дорес, Ленизага
моңдаш «экзотика» әлләни ошамас иде тирес исе, сот исе дип борынын
җыерыр, чебен-черки тазым дип зарланыр, гуфлн киен булмый дип сукраныр
Ә менә Алия рөхө1 юнер иле1 Әтисе аны җитәкләп жир җиләге мәмрәп пешә
торган Мүклесазга, С Ч ш чокырга атын барсамы ' Йомраннар сызгырып йөргән
Аръяк болынын күрсәтсәме' Кайчандыр үзе велосипедка атланып, выжылдап
Ki.iH.i гөшкви ( икәлтөта) итәгенә сәяхәт иттерсәме? Азай дисәң дә, Азиядә
шмана Баласына әйләнеп бара шул Дөньяны гелефон, компьютер, айфон
ише тимер-томыр рәвешендә генә бәяли торган имана баласы... Татарчасын
да. pyc4.iei.ni лл .шй.н бс.п.ш кьпы чәзер ипле инглиз, француз телләрен дә
хәйран с\ калын башлады Кайчагында Шамил белән Лениза берәр чит илгә
китеп тон ют, гурында да сүз кузгалткалыилар, Азиянең күзләре ут булып
янарга югына «Америка1 Голько Америка1» дип чәчрәп ул да сүзгә кысыла
Баш-аягы белән чумып чю гелләр өйрәнүе дә шул теләктән. Әти-әнисенен
жыды канаты .ien.ni.и. мул тормышта җаны теләгәнне ашап, җаны теләгәнне
киеп ускан ал (балага андый ярсулы омтылыш каин киләдер — шул телевизор,
Интернет галәмәтедер инде, мөгаен Сер түгел, башка илләрдәге тормышКВНкурешне е шаеп яшәгән кешеләрне күреп, Шамил узе дә моннан кубарылып
кип гурынм вакыт-вакыт җитди итеп уйлап куя. Биредә нинди дә булса эш
башлаганда кәгазь шаукымы, очы-кырые булмаган бюрократия, бер мәгънәсезгә
ншектән-ншеккә йөртүләре тенкәсенә тигән мәлләрдә килә андый уй.
сәзер, авылга кайтып төшкәч, аның башында бөтенләй башка уйлар
. 1С

> юкка кайтып җитәргә күп калмаган иле Янәшә утыргычта яткан телефоны
чыры 1.1,111 тавыш бирүгә, Шамил нигә икәнен дә аңламастан шомланып куйды
Югыйсә v 1 пи к <••) [екнен гелэсә кайсы вакытындагы шалтыратуларга күптән
к\ неккан Те «фонда Ританың озек-өзек авазлары янг ыралы, ул аъзә кычкыра,
алла елый - бер генә сүзе дә аңлашылмады. Шамилнең башыннан «Хәлимә
апа» дигән уй сызылып үтте
- РИП! Бер сүзеңне дә ишетмим' Әкрен генә кабатла, зинһар'
Наиля

iU

3арИПШЖЧ

В ы
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* н ы вернуться обратно! Монда...

гитанын гавышм өзлегер китте, сүзе янә анлаешсызга әйләнде.

ТАЛЛЫ К Ү Л Д о БЫЛБЫЛ БАР

— Наиля апа
Ул а с ы л ы ш а м 1
Ш а м и л нишләгәнен абайламастан, кисәк кенә тормозга басты. Шактый
югары гизлек белән барган машина, коточкыч чиелдап с ы п ы р ы п юл уртасында
туктады
Колагына килеп и р е ш к ә н хәбәр ниндидер куркыныч шаяру, мәкерле уен
кебек тоелды: зчен ә л л ә я н д ы р ы п әллә туңдырып, нәрсәдер телеп узды;
Ш а м и л хәрәкәтләренә хисап б и р м ә с т ә н . ике кулы белән шап та шоп рульне
бәргәләргә тотынды.
— Эх. Н а и л ә . Н а и л ә . Наилә!..
Үзе. өзми куймый шулай лип кабатлавын белде Исен җуйган кешеДӨЙ
бертын б а ш ы н асылынлырып утырды да кисәк кенә кузгалып, машинасын
кирегә борды
Б а ш ы к и н ә т к е н ә уйлау с ә л ә т е н н ә н мәхрүм калгандай иле Т и з л е к н е
арттырганнан арттырып, авылга таба куды ла кулы Шамил Рита җиткергән
хәбәр Ч1.Ш гугелдер кы i ялгышкандыр, бәлки нәрсәнедер бутагандыр
Колагы
и ш е т к ә н г ә түгел, үзенен томанлавына ышанырга теләгән ир чакрым аргы
ч а к р ы м н ы яшен тизлегендә узып Каен i ы ы борылып кашлы Башка вакытта
м а ш и н а с ы н жәлләп, авыл »чендвге чокырлы чакырды юлдан әкрен генә бара
иде. бу ЮЛЫ күзенә ак-кара күренмәгән хәлдә, бая гына үзе капка төбендә
уйланып утырган өй янына килеп гукта ш
Мөгаен, анын өйләнеп кайтуын Рита икс гугел, i>pi ч ' белен тилмереп
көткәндер — атылып-бәрелеп капкадан чыкты
ре i киен гәүюсен
и к е кулы белән кочаклап русчалы гвтарчвлы сөйлөнө-свялөнө Шамилне
а р т ы н н а н ияртте.
— Она все еще там.. Шамил Сабирович мин куркам! < i 1 1 милициягәме или
кому-там үзегез хәбәр итәсезме? О боже!
аия кия ирис бер иск
ГОргаН иске мунча ИНЫН1 а.
КИЛДв Үзе ӘЛв Ю б) 1Св ка пыранган гәүдәсен
тынлата алмыйча, теше-тешкә бәрелгән ха i ю сөй
— Мин это... су әзерләп, әбине юеш солге белән 6) юа ы оөртеп юындырыйм
ли п
Газик ише әйбер олвп У, кын каян яндырылганын Ое п о ш бит, п мкрон
ф о н а р е белән генә якгыртьгп мунча ишеген ачсам
Рита икс KJ ГЫ белән
йөзен каплады
Ш а м и л әлегәчә бер сүл 1Ө шдәшмвгән иде Гешлврен кысты и такталары
каралъ
ереп беткән ишекне үзенв габа гартлы Ф а н и аенья г а м е н н ә н
котылган Наилвнен гәүдәсе гвлчыОыкгай сузылып п ц т ш л ы г калган; аксыл
исә
урта илкта аташкан жанынын күләгәсе б) nun
стгзелер-сизелмәе
к> | М 9 П
кеНӨ РИрбә 1Ө иле кебек

« Наилә. Наилә. Кайчандыр оялып кына кочагыма алган сыл) 1әүдәннеүз
к\ шарым белән ба) uu
врермен вшкему1Ь1а1ан?Ни111лааеиогжс11н ниләр
.
еден? \ i |.|
1МӘ1
1 'ы бер гомер бар и к юбаса Үткәннәрдән
к и
баштар
яна чиста т о р м ы ш башларга с о н түгел иде гутелиде Чбынганнан
,'„,„,1,1 басарга га
лр галлар и
күтәрелеп карарга ia мөмкин иде
с о н

ш щи I бармак »ры бе i
имен 1ралап баскычта башын иеп утырган
киреннөн ки 1квсенәеак кына орыщ uw сискәнеп китте
Шамил < (бирович она же сез киткәннән сон өйгә кайтты Мине)
иормвльносвй i
е .'oiii.ik.iiiii.ikv4' юн озаклап озаклап с) tap >черде
кәй

|1И1

рвНЖеМӨ» ш I" к\ I iai4.ni еычпып еыиныи е ым ы а н ы вЛС ПОТОМ
успокоилась күлмәкләре
шггырды и ч ы п л п к и т т е Кхп гго Сезгә бирергә

Ир башын күгәрде, чәчәкле яулыкка гөрел бәйләнгән гөенчек учларын
көйдергәндәй булды Башта ипләп кенә бармаклары белән капшал карады,
ашыкмый гына геенне сүтте. Яулык эчендә дүрткә бөкләнгән кәгазь кисәге
Һәм ак гөстөге кечкенә генә уенчык ат иде Таныды аны Шамил: тояк буйлары
әз генә кубарга нгкән. койрык сырларына сөртен кенә бетмәслек еллар тузаны
\тырган акбүз ат шулкадәр таныш иде
Ир көчсез булып күренүдән дә оялмады, кулбашларын дерелдәтеп
ынгырашып куйды, ул, башын беләгенә сатып, күз яшьләре белән елын иде
F»\ ияасшаСС уенчыкны әллә кайчан, әзе Шамил Мәйсәрә әбисе янәшәсендә
яшәп ятканда, әниләре Яңа ел бүләге дип Украинадан җибәргән иде 1П\ i
кьлша Наиләнен әтисе кинәт кенә вафат булды
Сабый иделәр, гөнаһсыз,
ваемсыз чаклары иде — аны күмәргә алып кигкәндә. Шамил дә. Наиләдә
>чларындагы хәер акчаларына карап, кемнеке күбрәк икәне белән мактанышып
> гырлы lap Карчыклардан берәүнең, кызчыкны кызганып: «Кайгы күлләрендә
йөзәргә туган бала икәнсең», дигәнен дә аңларлык яшьтә түгел иде шул алар
Бераздан, әтисез тормышның ни икәне бөтен ачылыгы, ятимлеге, авырлыгы
белән үзен сиздерә башлагач. Наиләнен керфекләренә дә яшь зленде. Шундый
Ш т е р н е н берсендә, резин итек киеп гөрләвектә йөрергә чыккач. Шамил ана
үзе өчен дә бик кадерле тоелган шушы атны бүләк итте.
— Кит исәр. — диде Наилә ул чагында ла. яраткан сүзен кабатлап. — Үзенә
биргеңне кешегәбү юк шэырмени?
— Кадета бирвымпт мин аны. сиңа гына ла ул...— диде матаи күзен чагылдырган
кояшка керфекләрен челт-мелт китереп — Барыбер икәү уйныйбыз бит.
Әй сөен и tl in ю шмиы бү зәккә. әй сөенде! Урамга чыкканда үзеннән бер
].• кал п.фмми a ii.ni чыгар иде. каз бәбкәләре саклаганда да, кечкенә кармак
күтәре
cm Епена кипкәндә дә үзе белән зләктерер иде. Еш кына шушы
ат аркасын и ызгышып га китәләр ..Мин ак атка утырып китәм!». «Юк. мин
КИТӨы!> «Икө\ j гырабы И» "Икебезне дә күтәрә алмый'» дип тарткалашын та
бетәрләр II к Кайчагында Наил., гәиам упкәлөп акбү 1атны чирәмгә ыргытыр
И Н 18 «1 ЮНв б) к ы н берүЭВН генә утырып КИТ, саран'» дип яланаякларны
елтыратып өйләренә габа йөгерер иле Йөгерер иде дә. бераздан, кибәргә дә
ӘЯгерГӨВ к^ лерен » и е ШӨТеп, кире борылыр иле. -Мин китсәм, әнкәй берүзе
ОЙ! бит» иш . м ы уэен, әллә Шамилне юатырга U' [..п акбүз ат ялларына
ябышып КИТ, 1..н баш 1артыр иле
Сон
Ае ионнан ..черме биш ел злек Шамилнен сонгы
кайтуында В \\.ш т бер кичне шушы атны изүенә сыендырып чыкты
— Исендәме'
— дип сабый чактагы ӘЛЛӘ НИНДИ кызык хәлләрне
штергө гөшерделер Сч-р-берсенә сыенып утыркш килеш әй көлештеләр, әй
көлеште юр
Мин сиш Казанга чын атка утыртып алып киырмен әле. яме. - диде
Шамн i үзс^ шәрена үзе үк ышанып.
— k i n исәр машина белән дисәң, бер ЧӘЛ ипле
-- Наилә кынгырау
урынына чынлап кө ten җибәрде дә кинәт кенә тынып та калды. - И-и мин
нкәй берүзе нишләп кенә бетәр'1
Ә син ана шмиы акбүз атны калдырырсың, сине сагынса, очыртып кына
алып килер - лиле Шамил шаярткан булып.
Гагын келеотдөр, күз төпләренә яшь бәреп чыкканчы көлделәр...
Алайса, мин синең чын ат белән Казаннан каизлынны көтәрмен ипле
Кара лны каешасынмы белсәм, акбүз атны тотам да учакка ягам!
-- Я1асчын ла с и ш ышансаң Уйлаганыңны эшләми калганын юк бугай.
и в т и а с ы ш ш белсәм, каитчасынны белсәм
Шамилнен колагында

ГАЛЛЫКУЛДЭЦ

үткәненнән калган кайтаваз булып, әлеге сүзләр бертуктамый чынлады ла
чынлады Кайтмасынмы белсәм Әллә сон Наилә шушы гомер буе анын кайчан
да оер аЙЛвНеп к а т а с ы н а ӨМЮ1 белән яшәгәнме'' Ьер гене 08 ым какчыңча.
берни с т д е р м и ч ә , бары өмет һәм хыял белән кон күргәнме' Сорауларына
җавапны шуннан габарга геләтөндәй, Шамил баядан бирле бармак очларын
пешергән кәгазьгә текәлде Ишегалдына күптән инде кичке карангылык канат
жәйгән иде. кесәсеннән телефонын алып, аны кабы пыл куйды Тигезле-тшеэсез
хәрефләр белән язылган ч.п -- Наиләдән генә түгел, үткәннәреннән ое соңгы
сәлам иде Әлеге хатны укый башлаганчы ук андагы очы-очка ялганмаган сүзләр
утлы хәлләр булып йөрәгенә кадалырга .мер иле.
«Ачуланма. Шамил, бу с\ иэрне күзләренә туры карап әйтергә кечем җитмәде
Синен очен мин беркем да гутеллегемне беләм Кем инде чин'! Тормыш арбасыннан
төшеп калган алкаш хатын ( мне шушы көнгә кадәр көтеп, сагынып яшәгән гиле
чагын да мин. Икебез лә җебеген булганбыз инде, вйеыв? Каичанлыр «Яратам1»
дидек тә әллә бер-беребезне алдадык •! ию \ кбеэ атландык... Тиле дими кем иш
— гомер буе чынга ашмас хыялга табынып яшәинде Син — башка Аг Ш) врына
кадәр башка — аяк очларын як якка каратып, жиргә допелдәтеп. иркен басып
йөрисен бит син Минем дә бәхетле миммруы 5ар иле - урамда синен шәүлән
генә күренеп китсә лә, «кайткан1» дигән уйдан дөньям яктырып, очып кына йөри
идем Яшәвемнән бетен мәгънәсе — җәйләрне, шул җәйләр белән бергә сине кт\
иде ( имсез КИЛГӘН жөйлөр миме яшәүдән туктатты.
Исемдәме, Шамил'' Акбүз ашы әйтәм
Ялларына готынып, уйларымда
гына да урам әйләнергә өлгермәдем мин — жил исеп узуга, тәгәрәп т и е п
калдым. Жирлә шуышып яшәсәм дә кайчагында шялларымнын барыбер
болытларда йөзүен күреп .\лл идем. Шул хыяллар бүтсны ка.ыр жан .крлры
ярдәм иткәндер, күрәсен Кайтмасынңы белсәм, ул акбүз ai әллә кайчан учак
утында кол булыр иле
Шамил! Син әйткән кабахәт, сволочь ДИГӘН ч а ш и лл - мин
i 1 о.иасын
тудыру белән ташлап киткән җинаятьче вә мин •Андыйларга оер җәза п юк»,
дип ялгышасын Мин кичергән жан газабыннан ю гуррак гәму! җәзалары
булса гына инде...
Оныткансыңдыр инде. кайчандыр мине Галдыкүл былбылы дип атаган
илем Басып сайрар галларымны > i к) парым белен сындыр [ЫМ мин Шамил
Былбыл гүтел, саташкан күке дигәнен как булган икән лә .. Таллыкүлне күптән
имле сандугачлар гашлап китте, вн ш
саташкан күкеләр п
Мөйсөрөттәйнен каберен габалмадым дигән илен
анын <->.<\п ...
кар! каенны табып aj iapi.nni.ip. ганымыи калмассын
Алияннен ун бе [өзегенә күз сал ә и Vaup ылы, буе азы пай клеенка кисәге
КИДерГӨНДӨ бер men акча гурЛЫГЫНДЯ КОНГЫГЛ мимен КүрОП камам илем 1 I
балам, 11 каным гурында бе п.ш бердәнбер нөр<
Мине кемдер a iK.ни. кемдер фахишә, кемдер ибли( цш атады Бәхет
бишеген щ гибрө ien үскән кызына \ i кблиснон кем икәнен син беркайчан и
өйтмөссен •
Щамн i б
а өнсез > гыр 1Ы, .i^tt-i\i сон геэларен йодрык белен гея-төя
— Юк юк, юк 1
иш яралы аю кебек үкереп җибәрде

Гансы и.11ып ки 1ГӨНДӨ 1ариф Харнсояяч башта бай кие пенен буы
өрүеннән .п ш.ш иэбер шатыр ишек какканнан уянып китте Ут яндырмый гына
ип fh шӨСенНӨН Урам ЯККа К\ 1 пшплды
капка мчн'п [ә Шамм men машинасын
KVDCn аптырап к а н ы пижама КИГӘН килеш ксна ишек ачарм ЮНВДЛВ
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— Ни буяды vi шкивтандыр бит — дип сукранырга ла онытмады
Бәреп дигәндәй килеп кергән Шамилгә карарга к\ркыныч иде Ирнең и т
чырае калмаган, йодрыклары Йомарланган, күзләрендә нур сүнгән.
— Сина җыенып авылдан чыгып китәргә ЙӨЗ егерме, юк. атгмыш минут
— Шамил ияге белән стенадагы зур сәгатькә ымлады — Бер генә минута
сонярсан да. бетте, абзый, крыша сина! Жәзаны минекеләр кулыннан канын
имәгәнне үзен сайлаячаксың Ул чагында прокуратура тәкъдим иткәне ожмах
6j п.ш кына тоелачак...
цфиф берни аңламый иле. шулай да йокысы тәмам качып, күзләрен
шар пнлырлы.
— Законсыз рәвештә авылдагы жирләрне сатып ятуын, тегене-моны
ремонтлыйм дип. ялган бәяләр күрсәтеп дәүләт бюджетын талавың гына түгел,
башка гөнаһларын барысы да кулымда Казанда сөйләшеп утырганнар ла
тиктофонга язлырылган Өстәге туган-тумачага өметләнмә, апарнык корабы
батканын тизлән ишетерсең. Ә хәзер Каенлынын дөньяда барлыгын оньп
Время пошло' — Шамил шулай дип тагын бер кат сәгатькә күтәрелеп карады да
өстәп куйды: — Наилә үлгән. Зиратта-мазар күземә чалынсаң, үзеңне кабергә
төртеп төшерәм
Ир ничек дөбердәп килеп кергән булса, шулай ук чыгып та китте.
Анын артыннан ук телефонга үрелгән Зариф, нидер уйлап, кулын кире
гәшерде Йокы ц [мәгеннән чыгып баскан Фәйрүзәгә:
— Нәрсә карап каттын? Ишетеп торгансыңдыр бит Әйбер-караны жый! —
лип жикеренде лә аркасын бөкрәитеп. икенче бүлмәгә кереп китте Үз урамында
кояш баеп килүен сизенгән ир шушы көннән жан тынычлыгы урланганын да
аңламый калмады Башкалар өлешенә кереп мат жыюлар. иңсәсенә байтак
кешеләрнең гмнжешен 1ым k.ipi ышык ачулар өчен прымс сонмы йә фанилыкта,
н.. ,1\нр,н i,i жакан гот арга 1\ры киләчәге хакында фикер иортмәсә дә. Зариф
бер нәрсәне — Шамил белән бил алышырга сәләтсез икәнен бик әйбәт белә
иле Шул ук вакытта ул үзен ниләр көтүеннән дә әлегә бихәбәр иле

— Әтием, бу каеннар гел сөйләшеп утырган кебек, әйме!
— Сөйләшәләрдер, кызым, сине күреп сөенәләрдер
— Әтием, нигә каеннарның гына күлмәге ак ГӨСТӨ и к ә н '
— Дөньяны би up өчендер кызым Карачык болай да җитәрлек, без булса
ШП баЛКЫП уТЫрЫЙК дигәннәрдер..
— Әтием в сип нигә ПЫШЫЛЛал сөйләшәсең?
^рнаүчарнын йокысын бүлмәс өчен...
— Үлгән кешеләрне нигә әрвахлар дип атыйлар, әтием 7
— Ншсннгәниечеи син. кызым, шулаймы''
— Син авылга кайткач, бөтенләй башка кешегә өйләндең, әтием'
— Тамырларыма кайттым бит. кызым, тамырларыма.
арның, чәчәкләрнең генә тамыры була. әтием, ә кешенеке...
— кешенеке ае вәкь шу чарныкы кебек, жиргә. туган туфрагына береккән.
кызым
— Минеке ДВМе?
Синең тамырларын ла монда КЫЗЫМ Кара менә монда синен якын
«нарын ята Яннарына килгәнеңне белеп, сөенеп ята
алар
• Салвкыэю 0£влю*э Габидулла кызы», «Наилә Хөбиркызы»
Аларнын ш п мине күрынн^ре юк. нигә дип сөенсеннәр инде?

— М е н ә хәзер күрәләр д ә . ишетәләр д ә Безне искә ал ҮЧ ы. хәлебезне
белешүче, безне кайгыртучы бар лип сөенәләр.
— КЫЗЫК с и п . әтием
— Мин сине яшәүнең бөтен мәгънәсе салынган урынга алып килдем Сабый
гына булсаң да, акыллы кызым бит син минем Беркөнне мин лә. ә н и е н л ә ч е н ә
шулай мәңгелек йортка кереп ятарбыз, ә син безне онытмассың, яныбызга килеп
Йөрерсең Тамырларыннан аерылмасаң гына олы бер хакыйкатьне актарсын,
кызым: без барыбыз ла жир кешеләре Бүген ташкалада яшәсәк тә. тууыбыз
да кайтып ятасы мендәребез да - туган туфракта гына. Күзе бөтенләйгә
йомылганчы адәм баласы кылган гамәлләре хакында уйланып яшәргә тиеш:
кулыннан килгән кадәр игелек кылганмы, хаталары булса, төзәткәнме, гафу
үтенәсе, кичерү сорыйсы кешеләре булса, баш иеп килгәнме
Кайчагында
кешеләрдән генә түгел, аяк терәп басып торган туфрактан ла кичерү сорарга
кирәк була әле...
— Әтием, син безнен укытучылардан да болайрак сои писең Син лә. әнием
д ә беркайчан да. беркайчан да үлмәячәксез! Мина куркыныч, минем пигә
кайтасым килә!
— Ә син курыкма, кызым, бары уйлан гына
Таш коймалар белән әйләндереп алынган зиратта, өсләрендә моне) гына
яшь каеннар тибрәлгән оч кабер янында, әти белән үсмер кызның ипләп кенә
сөйләшкәне ишетелә Кы i баланын талдай нәзек, сыгылмалы гәүдәсе, учка
сыеп бетәрдәй нечкә биле озелеп-озелеп кемнедер хәтерләтә, тик яшь каеннар
күпме тырышсалар да. кемне икәнен генә искә төшерә .имми u p
Кайчандыр бульдозер жир белән тигезләп куйган кишәрлек инә адәм
балаларының мәңгелек йор] би (өмәсенә әверелгән; янәшәдә исә. юлчыларга
хәерле юл теләп биек манаралы мәчет утыра Тәүлегенә биш тапкыр яңгыраган
азап 1.1ҺЫШЫ намазга дәшеп, кешеләрне дөньяның фани гыл ы Һәм бакый гыгы
турында уйланырга чакыра

— Ай-яй озак йөрдегез!
Я) пдгын арттан чөеп бәй юген Лениза Шамил
белән Ал ияне баш чайкап каршы а иш
Синен сюрпризларын m пи Гч- ьн<
генә бетмәс, ахры. — лиле хатыны Шамн г я шаярып кына бармак янагач
— Әтием, ә бу безнен ранчо б) гамы инде?
тиле Алия кулын юып өстат
артына утыргач. — Шәп' Мина о ш ы й ! Әби белән бабай к а ч '
Шамил дә шушы ук сүзсе i copaj бе юн Ленизага боры иш
— Әти әнине ниндидер ( > гы чокырга алып к и м е Җиләк кибеп бетте
м и к ә н карап кайтабыз и д е л ә р
Лениза габынга кыяр помидор, жиләкжпмеш гезө гезә шрланыл га алды
Әти ике чиләк су алып кайткан иде,
бетердем
Краннан
килмәгәч
монда ничек cj киткерел яшиләрдер
т о м
а
- башыма LhinMi.iH'
Шамил карату! йөзен балкытып елмайды

хатынының биленнән кочып.

колагына иелде
— Хәерчеге якты чырай күрсәтсен яма) INK сорый ш горган и к Мәйсәрә
әбием
Әлбәттә [ениза бу сүзлөрнен мәгънәсен аңлама м , иреннәрен гурсайткан
булып
Әле синен без бе гмәгөн гагын ВЛ IS п и ш и сер юрен бардыр!
шк
II|,iмп men note *iii in i.-neii к и ч е ГИК УЛ ӘНЫ СИЗ ЮРМИЧӘ КЖбяП е 1МӘСП,

л гиясенә боры i гы
Бар ш) i Иртәгә мин сезне l 11 a n q ггә алып пашем

— Әтием, ә анда балык бармы'' Мин кармак белән балык тотарга телим1
Әтием, безлә кармак бармы' Мин чирәмнән яланаяк барачакмын!
Алны ге иген бөтен әйбер атлында булырга күнеккән Алия күхтәрен хәй
гутырып әтисенә карады Шамилнен йөрәге киселеп-кисе геп куй u.i
— Балык га, кармак га бар, кызым Әниеңә лә саплап бирербез.
— Черки галап үтермиме соң анда?
— Ә без аны тотып, күзенә дару сиптерәбез, әиеме. кызым?
Карале m икәүне, монда кайтканнан бирле миннән көләргә генә горалар
— Л е н т а үпкәләгән атлы кыланып, кулындагы сөлге белән иренен аркасына
сугып алды. — Кечкенә чагымда әллә мине бөтенләй авыл күрмәгән кеше
пнсе ше?
— Нишләп көлик инде. әнисе? — Шамил дә өстәл янына килеп утырды, зур
габа 5е ten уртага куе гган йомырка тәбәсенә карагач, тагын рәхәтләнеп елмайды
Казанда булса, Лениза мондый -кыргьппык-ка түзә алмас, читләре алтын
каймалы <> КШ га ШНКӘЛӨренә бүлеп, әллә ипчекләр бизәп бетерер иде
Чәй нкөнче урындыктан кырык торып кырык утырган Алия инде икенче
катка йөгерергә өлгергән икән — к ы ш ы н кош тоткандай шатлыклы авазы
ппннлн ишетелде Менә \л. атлын-иөгерә баскычтан төшкән шәигә:
•) мин гәрәэә гәбеннән мен,* нәрсә таптым' — дип. бөтенләй нәни батага
II соенә-сөенә әтисе белән әнисе янына атылды Ал иянең кулында иске
генә уенчык ai иле.
— Мин тагы. сюрприз ясармын лип. күрсәтми горган илем — Шамил
cai ми! гы е т а ю бе 1ән кы ш кулыннан акбүз атны алды. — Минем бик бәләкәй
м м II ы уенчыгым J i Си на бүләк итәрмен әле. кызым.
\ шч өйж ннгыратыл көлеп җибәрде
Әтием син мине һаман сади к баласы дип күрәсен 6yi 1Й! И иш raw инде
мин анын белән'
Шами i бик хитди кыяфәттә:
Ш\ I ггка атланып берәр приицнын килеп чыгуы бар.
дигәч, кызы яна
i ш ми рөхвп юнен көлә көләәтисенен инбашыннан кочып алды,
^6as эти ii
Бигрәк примитив Әгәр егетем мине алырга лимузинда
киләм оимөса мин ана кияүгә лә чыгын гормыйм!
Шамил бе юн [енн ш бер берсенә карашын баш чайкадылар
Мин ш кияү гурында сиплисен әле син. Алиюша? — Әнисенең кашлары
сораулы җыерылды, аннан лиаланып оскә күтәрелде — Мәктәпне бетермәгән,
егет'
• М И Н .инем кебек кешене КӘЭер \к )ЗЛИ ГОрмасам, бүтән кызлар
алып бетерсенме'
Ярар кызым син» язганы сина булыр Ә атны минем гөсем итеп барыбер
гелү кндәсакла, кызым, яме' — Шамил һич шаяртмыйча шулай диде лә нигәдер
•и алымнары белән ишегалдыңа чыгып китте.
I кнн,и кенә кәефсезләнүенә аптырап калган Лениза белән Алия берсарашып сүзсез генә иңсәләрен җыердылар.
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••••• Каснлыдаөй җиткерүен башта өйдөгелөрнен берсенә лә сиздермәде
бөтен »шне бетереп, тәртипкә керткәч кенә бу серне.үнәл.нисе белән
әнисенә аннан олыны белән кызына чиште
кайтып ишим диюен гүгелдер бит? - Әтисе әллә сагаеп, әллә
шаккатып ал ia мыски шап шулай дип сорады.
Яшвывсәк га кайтасы килгәндә ачып керер үз капкабыз булсын дидеч
бе 1ән ачыктан-ачык, ирләрчә сөйләшергә күптәннән жыеМ
" Р « и и кктап калмады - Әти. бер соравым
на җавап бар

11.ЫЛБЫЛ БАР

Ме« Нишләп сип бер генә тапкыр да әбекәйнен хәлен белергә кайтмадым'
Аның бит кабере өстендә хәтта исеме язылган таш та юк иде!
Авыр иле бу еөйлвшу, һәр икесенә авыр иде. Бөтенләй көтелмәгән сора>дан
Сабирнын төннәре чемердәп китте, чәч төпләренә салкын тир бәреп чыкты Ул башта
Шамилне: «Кеч булдың әле сиң, атана акыл өйрәтергә •• дип сүгеп ташлашны
иде, үзенә тутырып, җавап көтеп төбәлгән улынын күперенә карагач, сискәнеп
китте. Юк, улы гаепләп тә, битәрләп тә. акыл өйрәтеп гә бирмәгән иде соравын.
анын күзләрендә бары тик -ни өчен- дигән аптыраулы караш кына чагыла иле
Сабир тиз генә яшәшмәде. Ап-ак күн диванына арка терәп утырган
жиреннән калкынды да пыяла өстәлдә торган бәллүр графиннан ике рюмкага
виски агызды, берсен Шамилгә сузып, аның янәшәсенәрәк утырды
Икесе лә гтемлекпе юткан килеш ТЫНЫП калдылар
— Син минем кебек түгел, улым .. Бәләкәйдән авыл лип җенләндем Ә
ми Hit кешеләрнең баш күтәрми колхозга бил бөгүләре дә, тирес корты кебек
жирдә казынулары да ошамый иде... Казанга кашып урнашкач, өнкәйне ОӨ
монда алып килеры дип күпме кыстадым, юк. үз туксаны гуксан б) 1ДЫ «Үз
аягымда йөргәндә авылдан КИТӘММе сон •• лип киресенә катты бит.
— Ул үлгәч, тамырларны бөтенләй кисеп аттым дидеңме, әти ' — Шамилнен
тавышы кырыслана гөште.
Сабир әле дә булса кулында тотып утырган рюмканы ппмчыия l
өстәлдәге виноград гөлгөшенә үрелде
— Беләсенме, улым, яшьрәк чагында ы юнн MI [анмый идем
һи дип re
чабылды Әле быел, яз башында берәүләрдә мәждестә утырып идем шунда
бик ләрәжәле мулланы да дәшкәннәр. Шул сөйләде -Кыш коне кич белән
генә кайсыдыр авылга гукталган илек. бозга каткан колонкадай бөкрәеп беткән
бер әби су алып маташа», ди Кпчк.1 атлаганын к\ IK-Ii чилек көянтәсен өенә
кетле күтәрешеп Сириннар. Балаларын юкмыни дин тә сосшитыргашиюдыр
инде, алар калада шул. ли ик.ж вби Шул мулла әйтә «Сез шөһердв шап
фатирларда ип
ятканда, краннан гына килгән суны уч тутырып мкан is карч
аналарын.! т ы TICK.) romepciei әле. ди Шәһәрлә горыргв ки [МИМ ДИСӘ Юр 09,
мөжбүрилөп булса да алып килегез, картлык көннәрендә алгы i калдырмагыз»,
дип бик үтемле тиеп сөйләде Уйланып кайткангадыр инде, шул кичне өнкәй
мәрхүмәне төшт.) м күрлсм Оллә. мәйтәм, без д.< я.м ыпнык микән ай ваена
карамыйча нныбЫЗГЯ .LII.HI КИЛӨСС буЛГВШШ ДИМ
Әбекәйгә монда килү гүгел, беэнен кайт) кпр..к иле, .ми Исен чагын u
и кам i\ ыһы мы көт к- үлгәч тә тилмереп аткандыр Ни син, ни мин кайтып
белмәсен инде. Без икебез дә бердәй гаеп» - Шамил па глотаны
гәбенә кадәр >чел бетерде, берни капмый гына бераа гыи утырды
( он. үлгәннәргә ал ю нәрсә кирәкми па ^ к
Эти!
Шамил әрнүле тавыш белән әтисен бү шерде
Ә син беләсенме
сон' Мшт уз к> парым белән әбекәй кабере өстендә син утырткан каенны
чабыл и ш [адым, минем боерык бе юн) i гирөне жир бе юн гигеэлөде юр ш> i
кабер и'к «ч ген is мин би! ^ i KJ i гарым бе юн гөэе usaj башлап кнбәрәсе илем
15 ЛКҺ
| i.i бе юп өдгермасем шул вәхшилек бе юн ничек яшәгән б) ш р и к м '
Гурысын бәрел әйткәнгә үпкәләме, әти гик әйтмичә д ә кала алмыйм ул туфракка
к ш ч а п ia бер сине и мина ta кайтып ятарга туры киләчәк Күз алдына китер
безне 1.' ш) 1ай «^ ик а е бетте» иш хәтердән сызыш гашларга ашыксалар?
,)и улым, улым > пк мим, tepee с\ ire жиаш юк
Ике ара W 1 \ « " ГЫН 1ЫК урНаШТЫ БөрЯ UULU ШаМИЛ к> ГӨреНКерӨК 1.ШЫШ
бе юн
ГөзөтердөЙ ялгышларны гөзәтерга оеркайчам ia сон гүгел Син безнең

авылны күрсәң, әти! Кайтыйк әле шунда, тезләнеп, әбекәйдән дә, туган
г) фрактан ла кичерү сорыйк та кулдан килгән хәтле күтәрик авылны' Без икебез
генә түгел бит. бүтәннәр лә бар. Жәй уртасында без анда авыл бәйрәме үткәрергә
җыенабыз, читкә таралганнар күпләп кайтачак. Сөйләшербез, киңәшләшербез
Бердәм булсак, таулар күчерергә мөмкин бит1
— Сүзләрен алтын. улым.. Тик канатларын кыелып төшмәсә ярый да сон
Ике-өч кеше генә сүзенә колак салса9 Хәзер бит, үзен беләсен, заманасы
— Алай дияргә ашыкма әле, әти. Боз кузгалды инде: дәүләт тә авыл
кугалыгын үстерәм дигән кешегә ике куллап булышырга әзер. Әйтәм бит,
авылга кайтып кара әле дип... Элек ат фермалары булган урынны хәтерлисен
микән'' — шунда бик зур терлекчелек комплексы төзелеп ята хәзер. Каенлык
өстендәге карабодай басуы янына умарталар кайтарып куйдылар. Белгечләр
буенча проблема юк. теләгән кешене бюджет хисабыннан укытып кайтарырга
мөмкин Хуҗалыкны минем яшьти Рифат җитәкли, барысын да ул күз уңында
тота. «Өр-янадан тотынабыз, материаллар белән үзем дә ярдәм итәм, «Нур»дагы
ташларны кире ташыйсы түгел», дип уенын-чынын кушып әйткәнемне бәлки
яратып та бетермәгәндер Ну ул үзебезнең егет, жир кешесе, авылны күтәрәчәк1
Әле син авыл уртасында төзелеп яткан комплексны күрсәң! Клубы, китапханәсе.
медпункты, почтасы шунда булачак. Болар бит барысы да күпме кешегә эш
урыны дигән сүз, әти! Ә бит һәр кеше авылга жан өрү өчен берәр тамчы гына
яхшылык эшләсә дә тамчыдан күл җыела бит! Күл дигәннән... Авыл малайлары,
егетләре белән җыелып, Таллыкүлне чистартканны әйтергә оныттым бит Хәзер
андагы матурлыкны күрсәң, әти! Тирә-ягын минем егетләр бизәде: тимердән
коеп, эскәмияләрен лә. беседкаларын да эшләп кайтардылар, күз явын алырлык
булды! Талларына кадәр яшәреп китте инде әллә... — Шамилнең күзләре
очкынланган, ул бөтенләй мәктәп баласына охшап калган иде.
Шушы сөйләшүдән соң барысының бергә җыйналып, авыл бәйрәменә дип
кайтып төшүләре иде Шыгырдап торган бүрәнәләрдән ике катлы итеп эшләнгән
өй, бизәкле тәрәзә кәрнизләре, челтәр капка әллә нинди затлы коттеджларда кунак
булып йөргән Ленизаны да. Алияне дә аһ иттерде. Шамил төзелешне күзәтеп
рорывса л.1. осталар намус белән барысын да җиренә җиткереп эшләгән иде.
Әтисе белән әнисе телсез калгандай иделәр. Үзләрен таныштырган,
Еавыштыргая авылга тулы бер гомер үткәннән соң гына аяк басуларына
кыенсынуны үзләрен гаепле санаумы, әллә яшьлек сукмакларын күреп,
бөтенләй башка киелер чолганышында калулары булдымы — артык бер генә
сүз дә сөйләшмәделәр
— Улым, син ачуланма, мин ялгыз башым гына зираттан урап кайтыйм әле,
— диде Сабир яңа өйне тан калып урап чыкканнан сон һәм нәрсәнедер әйтеп
бетермәгәндәй тынып калды.
Шамил аны сүзсез аңлады.
— Син аны танырсын, әти.

Мин аны тиз генә танымадым Ул кытыршы куллары белән минем нәзек
кәүсәчә, лепердәшеп утырган яфракларыма орынгач кына ниндидер тетрәү
бөтен барлыгымны яндырып үтте Олпат гәүдәле, кырыс карашлы, яше байтак
... прбилврча газ буй-сынлы, чигә чәчләренә көмеш карлар йөгергән
OJ и р - минем кавемемнән, минем тамырларымнан иде Менә ул башта мине,
аннан янымдагы мәрмәр ташны сыйпый-сыйпыи жиргә иелде туфракка баш
орып нидер сөйлвни Анын инбашлары дерелди, үл тавышсыз гына елый
ик Каоер туфрагына ятып. каеннарга сарылып еларлык ни гөнаһын бар, адәм

•

б1и;к.и' Сөйлә, мин каен белән уртаклаш сереңне, жинелрәк булып китәр...
1», гуган авылыннан йөз чоереп. читтә бик бәхетле була алдынмы? Аяк тибеп
яшәрлек байлыгын ит 1ыдан-затлы танышларын янәшәсендә яшәунен чын
1
асылың аңладыңмы' Газизләрдән газиз кешен - әнкәннен баш очына мием
яшь гүгөрлек булгач анлагансындыр
Без гомер буе киткәннәрне кетен яшибез Тамырлары ж и д а булганнаряын
иртәме-соңмы барыбер җиргә әй юнев кашасын белгәнгә күрә көтәбез Туган
Туфрак кебек мәрхәмәтле газИЭ ӘНКӘЙЛӘР генә була — алар да үз балаларын
һәрчак кичерә, гафу ите Ела ир мты күз яшьләреннән оялма: синен бу
яшьләренә үткән гомерен турында ун вну да, чагаларыңны барлау ла. кичерү
сорау да — барысы, барысы ла сыйган Шунысына соенә-сөенә ела — синен
игелекле дәвамчың, нәсел тамырың, у ш н бар Борчылма, буын чылбырын
анда өзелеп, гуктап калмаячак Гиксинөле бу хакта белмисен Хәер, сип гүтел,
улың өлегә үзе дә ул яңалыктан бихәбәр, күптән, бик күптән көтелгән ул татлы
сүзләрне хатыны ана бүген кичләтеп кенә җиткерәчәк...
Узган жәи генә, хәзер син баш иеп угы pi ян урынла чабып аулары, нан каен
иңрәп яга иле la ы лып гезчугеп барпш аныл шике.тле ук. ал.ш балаларының кл, кяв
багып, ыңгырашып sua иле Әйе, синен канын, синен җан җимешен кисеп аударды
ул каенны Ләкин сип аны гаепләргә ашыкма Ул кочле кеше. Үз хатасын аңлавы
белән кичле ул Күр авылны» мәңгелек Йорты хәзер гөлбакчага әверелде коймалары
гына ни тора! Бер каен кисе вә никадәр чшь үсеггп: утыглыдды' Менә иртәгә авыл
бәйрәменә дип әллә кайлардан кайтачаклар Алар арасында ая \юилл килеп баш
оручылар, кичерү сораучылар шактый б) очах әле Авыл башындагы каеннарга
сары н,ц| елаучылар ла булачак Каян беләсен лисеңме' Каеннарның > I свВ>
Ә туган жир сабыр i
а к о м Иңнәренә юнья имеп күтәрердәй асыл
ирләрнең сабый чакта гаянып ускән талларына, яланаяк йөгереп йөргән
туфракларына, тамырларына кайтуын к о м -

— Әтием, ә бу күлне и и м Гая H>IK\ i цил атаганнар?
— Чү. кычкырып сөй.
мә, кызым! Балыкларны куркытасын
Кем белә
инде аны. тирә-ягында галлар булгангадыр
К\р вле, күлне чистарткач
матурлагач, ипчек глмыр л.к-и күкрәп утыралар!
— һе
Монда бит камышлар Li бакалар га балыклар и бар Бер дә
Камышлыкүл димәгәннәр бит! Әле син монда бы [бы нар па бар пигөн нден,
ө нигә алар сайрамый '
— Никнш.шиочен
[1шр.1\ бәйрәме уткӘЧ КОШЛар Сайраудан ГУКТЫЙ, ли
ип Мәйсәрә әбиең.
( и п аныл I а к а т к а н н а н бИрЛ< ГвЛ 1НЫҢ сүзләрен каб.и 1ЫЙСЫН .пием
Ә МИНСМ бы |бЫ I сайрамның ИШеТӘССЫ ки ю!
Фыо1 фькл фыот фькя
Ишетәсеңме, кызым, сандугачлар сайрый!
АВЫ матлар каша и ш СӨвНӨ СӨвНв Сайрв) ЦЦ>ы!
, ) ц к М СИН Ml
әп ко 1ӨССН <• ИН бЯ1 | I1
Ю к , кызым синул
Галлыкул былбылы Әнмен ю син ю
сез икегез
ц Ө минем өчен бы [бы i сан гугач бил
Шаин т ө н йөрәген ним ш юр сагыш
һем epHi гелеп үтте ул күл читендә тибрәлгән сары к у п е ялгыз гөнбоекка
!ек.11сп бераз с\ га i горды и янь
утыр] ш катынын һәм кызыш кочагына
(ыендыр 4.1

•ли
игърият
нур
Әхмәдиев
ТАРИХКА ШАҺИТ ЕЛЛАР
Ыру башы - Акбүре

I атар мирткә китмәгән ул,
ЙОК nca i,i \янган
Ыр\ башы бүредән шул,
I үте i куркак куяннан.
Бүренен ое асылыннан —
i оры гүгел, агыннан.
И. Хо тем, ^ юн сакла
Хагыннан-нахагыннан
Күпме алв яксалар ла.
Берсе лә ябышмалы
Татар татар булып калды.
Мескенгә сабышмады
Балкыды bo.irap булып та,
VNWH Урда, Казан да.
Гатар белән күпме кавем
Кайнады бер казанда.
Чуашлары. марилары.
Урысы, мордвасы
Шифалы бунды барсына
Гатарнын бер догасы.
Я шиле түбә астына
Жыеп бар халыкларны
•ама балта батмады,
Колмак га калыкмады

i • *»РЧГ„ «шоры Тшщх „ „ „ „ , „ „„„,„.,„
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Мәскәү белән кушылды да,
Аерылды да юллар,
Вакыт су түгел,
Вакыт — тарих,
Тарихка шаһит еллар
Болгар, К а з а н н ы ң ханнары
Кыз бирделәр, алдылар,
Явыз Иван килгәч к е н ә ,
Кабалага калдылар.
Ил белән ил б ә р е ш к ә н д ә ,
Хөрлек, бәйсезлек саклап,
Бөтенләй башка кануннар,
Үзгәрә намус, әхлак
Кызара Идел сулары,
Туй итә комсыз шакал
Коллана С ө е м б и к ә л ә р ,
Яшьлән агара сакал
Кылычтан узган ирләрнең
Исәбе-саны бармы?
Сандалларга салып, язмыш
Талады татарларны
Тапалса ла бирешмәде.
Торып басты киредән.
Ник бирешсен, татарның бит
Ыруы ак бүредән!
Ә бүреләр горур, си II ер.
Һич бутамас мая! ын
К а п к ы н ы (ЛӨГӨ калса,
Ч ә й н ә п о ! ә р аягын.
Татарны каптырган капкын
Тимердән хэтөрерөк
Лнн.ш котылыр өченге
Сәяси акыл кирәк
Никадәрле мактансак га.
Чынбарлыкта әле дә
Я 1Mb
бЫ 1 капкындагы
Соры бүре хәлендә
Күпме халыклар йотылган,
Сыты п.HI һәм 1регөн
i,u,ip исән, чөнки беэнен
Ыру башы бүредән
Мәче гага гычканны,
Бүре куа куянны
Шөкер, wrap, сон Bj ice ia,
Йокысь
an '-••^ u.i
Йоклама! j 1 кире (өн,
Үрнәк л n.ip Вүредаи

HV Г ОЧМ..ЛИЩ

Шобагалы язмыш
Каңгыларны куып. шатлык килә.
Ш л шкларны куып. шом кага.
Безнен белән язчыш качыш уйный,
Безнен өчен сала шобага
Кайта белән шатлык гел янәшә,
Әзер тора һәрчак алмашка.
Сикәлтәле тормыш арбасыннан
Ничек кенә төшеп калмаска?!
Ничек кенә язмыш сынамасын,
Еш чыкса ла авыр жирәбә.
Карангылык чигенергә тиеш.
Тан яктысы тиеш җинәргә!

Булмый
Янышларны алдан күреп булмый,
Бер үк суга ике кереп булмый
Тормыш бит ул мунча гына түгел,
Анла шәрә көе йөреп булмый.
Борын белән жнрне сөреп булмый.
Кәфенлеккә, үлми, төреп булмый.
Гаризалар язма, файдасы юк —
Оҗмахларга алай кереп булмый

Хәзерге заман Мәҗнүне
Мажнүннврнен җирлә беткәне юк,
Мин фәкыйрь лә шулар затыннан.
Сөйгәнемнең бер карашы җитә
Яздырырга шундук акылдан.
Йә атылам күккә йолдыз булып,
Янәшәмдә минем кемнәр юк.
I ашыйклар күп,
Ләкин, ышаныгыз,
Мәҗнүнлектә мина тиңнәр юк!

Вәгъдә — иман
Вәгъдә — иман..
Үткәннәрне уйлыйм,
Ә алардан сабак алырлык.
Җилгә очкан ялган вәгъдәләрдән
Меңәрләгән сарай салырлык.
Гөл бакчасы булыр илкәйләрем
Әверелде чүплек базына.
Үткәндәге күпме горур затлар,
Ризык эзләп, анла казыңа
Такташ язган коммунизм кыры

ТАРИХКА ШАҺИТ ЕЛЛАР

Күренде лә бик тиз чигенде.
Кая коммунизм?!
Рухы сынган халык
Ачтан үлмәгәнгә сөенде
Хакимнәр дә алдый, министрлар
Җиргә якынырак түрәләр
Утыз центнер уныш ала икән.
Алтмыш диеп хисап бирәләр
Күпертелгән саннар гажәп түгел.
Ду китерел бәйрәм ясыйлар
Иген урынына чүп үстерә
Сөрелмичә калган басулар.
Шома башлар ниләр уйламас та,
Сөяксез тел ниләр сөйләмәс
Вәгъдәләрне күпме бирсәләр дә.
Читләр килеп безне көйләмәс
Вәгъдә — иман
Әхлак төшенчәсен
Күнелләргә тирән уйган сүз.
Имансызлар, димәк, ВӨЖДДНСЫ i 1.1
Воҗдансы шар, ОИМИК имансыз'

Вакыт
Көн дә дими,
Төн ДВ дими.
Вакыт машинасы
Или дә или;
Сине или.
Мине или,
Бөтен илне или.
Ардым, дими

Хаклыны да.
Хаксызмы Li

Или әчесен дә.
Төчесен д.>.
Кочсезен дә,
Көчлесен дә;
Мәхлугын да.
Гаярь кешесен дә.

АКЫЛСЫ 1НЫ кайчак nam ИТӘ

Вакыт или
Җайдакны ал.
AIL

1.1 1НЫ la.

Затлымы да,
Затсызмы лл.

Вакыл или —
Төсен ачып орнамет [арның,
ЧЫН асылын КҮРСӘТӘ ) i
парламенп шрнын
Ул хаким —
кыңгыр миләрне фаш ите,
K.iki.ii белән көрәшүләр
Борынгыдан калтая.
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Питрәч халкыннан, ачарга таныш
авыл исемнәре атака да. геройларның
прототипларын лламәү.тэрен, әсәремә
чып-чын тарих дип карамауюрын үтенәм

Эллв нин in шомлы тон булды бу Зөлфирә бер торды, бер ятты Ятса. ЮНЬЛӘП
R o o m китә ядмады, торса, башы тәмам айнып бетмичә, исәрләнгән кебек.
йокы Ь\ имәсе бе юн ;пп суныкы арасында арлы-бирле йөренде. Сокгы тапкыр
юрганында ишек өстендәге сәгатькә караган иде. әле һаман оч икән. Әйтәм
• ир № өйдә бик караңгы дип уйлады. Кайда гына сон Лотфулласы 9 ..
Ниш [Әргә бе iM-ii.tnn.inMc. йокысызлыгына сәбәп итепме, баш даруы алып
чи
жзн гъшгьюызлыгы үтмәде. Аптырагач, бер эш булсын әле дигәндәй.
пшагына валчык узарлык түгел бер вакытта, олы чәйнеккә тум-тутырык су
салып газ П инәсенә кайнарга утыртты Утыртты да онытты.
имфнра плитага тамган суның чыжылдавыннан гына айныды. Терәкле
урындык яркасына ятып. тагын оеган икән Ашыгып-кабаланып газны сүндерде
i.< \ ю Яратканча, С0ПМП чәй ясады Башка бер чакта ирененә дә тидермәгән
вче ошун кәнфитен, тәм китермәсме дигән булып, я б ы ш к а н кәгазеннән
тырыша-тырыша әрчегән иде. кабып та карамады - яңадан төрде дә бәллүр
савытына саллы
Чишмә суында парланган кыйммәтле һинд чәенен бернинди тәмен тоймады
}олфирә Бер йотым гына эчеп карады да. касәне остәл уртасына этте Аннан.
ген уртасында нинди гадәтсепек бу. дип сөйләнә-сөйләнә. ял бүлмәсенә чыкты
> т яндырмады Ире Лотфулла телевизор караган жяреннән генә йокыга киткән
икән Учыңдагы күзлеген сак кына аллы да хатын әле һаман сөйләп торган
экранны сүндерде Туктале. ник болай сак кылана?! Кинәнеп гырларга ук
керешкән Лотф) планын янагына кул аркасын куйды. Ир беравык тын калды,
әмма озак та үтмәде, тагың да ныграк - яна көч белән гырларга тотынды
- Тор әле. Лотфулла, тор 1
Кичтән салып кайткан ирнең йокысы нык иде Ишетмәде
Тор әле. СӨЙЛӘШИК әле
орчык иртән сөйләшербез.- дип. борын астыннан гына мыгырдады

Лотфулла Зөлфирәнең җилкәсеннән селкетүенә ул инде уянган, кичә эчкәненә
бәйләнмәкче. ахры. дип уйлаганга гына. йоклаган булып кылана иде.
- Тор инде. Лотфулла, сейлвшик ипле - диде Зөлфирә кабат. - Әллә нигә
эч пошып тора
- Дару эчеп кара.
- Эчтем, булышмый
- Бер ягында йоклый алмасан. бисчилланны әйтеп, икенче ягына әйләнеп ят
Зөлфирәнен хәтере калды Кайдан чыккан мулла песие: бисмилла, дигән
була. авызыннан махмыр исе килеп тора Әниләрен күмгәнгә кырык көн
дә тулмаган бер чакта. Арба ярылса - утын. үгез үлсә - ит бу Лотфуллага.
Тәрәзәдән төшкән ишегалды утында иренен күзләре йомык икәнлеген күрде
Йоклап ятарлык төн идемени бу" Йөрәген йон баскан нәрсә'
- Торып утырмасан. хет күзенне ачып тында инде. ә?! Әнине тоштә
күрдем
- Уйлагач, керә инде
- Ул син генә бер нәрсә турында да уйламыйсын
- Уйламый дип... Бар эшне үз вакытында эшлим мин Төшенә керсә, әби
сәдака өмет итәдер, таннан ук Галиябану түтигә сөтенме, йомыркасынмы
кертерсең.
- Сәдаканы бу арада аз бирмәгән. Эш андамыни''
- Алайса нәрсәдә9 Үзен дә яхшы белгәч, нигә чине төн ката уятасын
- Үз урынына чыгып ятсан дип
- Ул урыннан әле үзен дә минем янга килгәнсен
- Жан тыныч түгел Шул төш аркасындадыр инде Әнине күрдем ДИМ
бит. Әти мәрхүм белән Зәйнулла абый да анын янында иде
- Ну-у...
- Соңгы ятканымда күземне йомуым булды, тагын әни анын белән,
авылдан чыгып, зират юлына борылганбыз, имеш Ерак булсак та. капкасы
янында бер шәүлә күренә. Әтиен ул КЫЗЫМ мине көтеп тора. ары барма ЕНЛ
инде ди әни синен яшьтәге хатын-кызга анда керү ярамас.
-'хәерлегә булсын. Сон. кире кайткансыңдыр бит1" - Лотфулланың
күңеленә җылы йөгерде Эчкәнлегенә тавыш чыгасы түгел болай булгач горсын
тыңласын. Зөлфирәгә күңел бушатырга кирәк. - Алай ук начар тош түгел бит.
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карчык Менә әби артыннан кереп китсәң ул чагында ИШ
- Ч ү сүзеңне жил алсын Ни юрасам. ШУЛ булыр Начар гү.е i щюеняхшы
ансы Иллә дә мәгәр Зәйнулла абый өчен борчылам. Мин сөйләп бетермәдем
бит әле Әни шулай дигәч, борылдым Борылдым да туктап калдым Артыбыздан
Зәйнулла абзый да НЯ01
КӨН. Өстендә - гимнастерка. Теге. сугыштан каи, п и
чактагы. Аягында - яхшылап ялтыраткан кром итек
- Сау бул. Зөлфирә, әниеңнең үзен генә ерак юлга җибәреп 6) швс мин
озатып барырга ниятләдем әле. ди
- Теге Шәле Зәйнулласымы ул?
- Ул булмый кем булсын" Кеше KB I ЮрвП, МӨСП ӨСТӘНв КИ ЮЛ КврМӨСв ярар
дигән идем
„
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Үпкәләде < акияз итаишсаяриыноояшсы в ябык микәнни мига ш

H» EM Әйтергә № Гкигмэдеы шуннан сон. Әни артыннан ашыга-ашыга китеп
барлы Торып утырдым Яңадан ятарга курыкты*
- Әбине озатырга ул да килгән икән, дип карап узган идем үзенә Эчкә
кермичә. 6ас\ ягындагы койма буенда моңаеп тора иде. Таякка калган инде
Дәшергә кыймадым
- Төштә - таяксыз Барысының да яшь чаклары Син әйтмәсәң, ул турыла
yfl—уганмын ла
- Да-а-а Ул да килгән Ярты авыл килгән дип шаккаттылар Кендек әбисенә
ярты авылын түгел, ботен авылың белән килсәң дә ярыйсы. Шәледән алып
Шәлелән Зәйнулла абзый килсен лә
- Килгән, дисен алайса. Зиратка, дисен Кай арада ишеткән ул бездәге хәлләрне'1
Кем белән килгән икән 0 Жанының әллә нинди серләрен алып китте әни
- Һм
- Зәйнулла абзый
- дип. ачылып китеп. Зөлфирә нәрсәдер сөйли генә
башламакчы иде. туктап калды - артыгы ычкынмагае.
- Зәйнулла абзыйга ни булган 9 Гомер буе көткән инде ул аны. Көткән
көтеп аш алмаган
- Ярар. ят, йокла, мин үз бүлмәбезгә чыгып утырыйм.
Зөлфирә йокы бүлмәсенә чыкты да, торшерны гына яндырып, кәнәфигә барып
yn.ip.iu О илә салкынчарак иде Җилкәсендәге шәлен рәтләп куйгандай итенде
Эче пошканда, арып киткәндә, бүлмә почмагындагы иске кәнәфидә ял итәргә
гадәтләнде Сугыштан кайткач, өйдә бернинди жлһаз юк, дип, әтисе ясаган иде
а ш ( оцрак иш ымын ипле -lA-hi ничә еллар сарайда муртаеп яткан кәнәфине
әгисе вафашннан ton алым керле лә. юбенә яна мамык жәеп, чәчәкле гобелен
белән П.Ш11.1.11.1 Зшфирә Ор-яна булды да калды Урын яңа кебек тә, уйлаткан
уйлары һаман бер
Каипфига утыргач, Зөлфирә үзен медпункттан арып кайткан әнисе кебек хис
итә. Ул да бит чишенгәндә җилкәсенә ишелеп төшкән шәлен, тузгыган чәчләрен дә
H i l.'ii кклшйча, каракүл якалы патгәсен ишек катындагы кадакка элә дә бу бүлмәгә
уза - Ьшша утырып хәл ала Гомер ахырынача диярлек эшләде бәгырь. Мәңге
пенсиягә китмәс кебек нде Кипе Аннан соң нибары биш ел вакыт узгач...
J Яланын утырганында бүлмәсенә керсә, әнисе кызына карарда иреннәрен
вҗрем гана хаел е таер. яныма ук килсә, аркасыннан кагып яратып куйган
б) Шр Аның ачылып киткән вакытларында Зөлфирә идәнгә, нәкъ аяк башларына
елышса, чә i-әхвәлләре, күңелендәгесе белән уртаклашыр. Арып кайткан әнисе
һәрчак сөйләшергә лә атлыгыл тормас Берни сөйләмәсә дә, ни уйлаганын,
ш> 1 уенда кайларм Нортонен, ю н ы ш ы н кан почмакларын әйләнгәнен, күңеле
белән кемнәрне Весят чыкканын белә иде аның Зөлфирә.
Мен б) маса йөз ишеткән хикәят иде Сания-Зәйнулла тарихы. Ишеткән, әмма
аргаачыл салмаган тарих Икәүдән-икәү генә калган коннәрнен сүз башы
Әдла U i m ив балам Саниянен башкалардан яшереп тотарга теләгән серләреме''
Өч. дүрт. ничә (?) кеше белгән, беләсе татлы-яшьле сер... Әллә сон Ярулла мулла
гаиләсенең гыйбрәтле елъязмасыннан коелып төшкән битләр идеме ул?..
Әтисемем бабасы Ярулла турында Зөлфирә ишетеп кенә белә. Карале, үз
бабасы Якупны ла күрмәгән ләбаса ул' Күн авылының чибәре Жәмилә әбисенен
гена рәсемнәрен карап утырганы бар. Әнисе, тузмасыннар дип, сандыкнын
эчке Tapi начьи ында i ына тота торган иде. Гаилә альбомына алып куясы булыр
Әнар бүген кем лә кем аннан, кара кәнәфигә кынгыр ятып, ни хакында.
емнәр хакында УЙЛЫЙСЫН, ДИП сораса. Сания-Звйнулла тарихын Зөлфирә
Җәмиләбикә әбисе язмышын сөйләүдән башлар иде. Әллә
ал тарак иленме?

КОТ СИН МИНҺ

Ярулла мулла ике катлы йортнын ое агач бүлмәләренә бик авырлык белән
менә башлады Картая, бөтенләй таякка калмагае Аягына читек өстеннән
к и г ә н галушлары да авыр. мәчеткә кадәр чак өстерәп бара Өстерәп бара.
өстерәп кайта.
Баскычның уртасына житәрәк. җилән итәкләрен кайтарып куйды да ял
итәргә утырды:
- Бисмиллаһиррахчан иррахич. Алданын биргәненә шөкер
Карчыгы Газзәбанунын да тез башлары авырта, сонгы вакытларда өске катка
бөтенләй күтәрелми башлады Жегәре. кызулыгы китте, кулыннан ЭШ төште
мич кырында бала-чагага күз-колак булып утырудан ары берниы ярамын
Бала-чага дигәннән, алары ла килүен сирәгәйтте Ике улын да. совет чар
эзәрлекләвеннән куркып, үз теләкләре белән сугышка китәргә өндәгән иде
Ярулла карт Ялгышты Китүен киттеләр, кайтмалы пар
- Аллаһум-магфир лихаййинә. вә мәййитинә. вә шаһидинә. вә гаибнив,
вә сагиринә вә кәбиринә. вә закәринә ва унсанә Аллаһуммә чин яхвЯТвһ)
миннә фаахйиһи 'аляль-ислим. ва мән таваффәйтәһү миннә фа-тәвәффәһү
'аляль-иман
А ш бүлмәсендә Газзәбануыньтң ире артыннан доганың мәгънәсен ^ к
анлаганчарак кабатлаганы ишетелде:
- И Ходаем, без исәннәрне һәм үлгәннәрне, яшьләрне, картларны, ирләрне
һәм хатыннарны гафу ип Исәннәребезгә ислам динен тотып, иман белән
үләргә язсын
Ярулла мулланың моңа бик күнеле булды Йөзе яктырып п п т с Горды
тагын бер көч туплап, баскычтан югары катка атлады Өстә. мулла үт к> I N
белән ясаган бишектә, төпчек улынын беренче кызы Селима ЯП Шуна бер
күз салын кына төшәсе иде Татлы йокысыннан да уятмыйча тына Сәлимәга
исемен, азан әйтеп, үзе кунмы и е ш имин яшәсен, гаиләгә тынычлык алып
килсен дип теләде Алла боерып, икенче балалары да гуса, анысын ( ання дип
йөртерләр. Өченчегә ( алисә бик кичешче Yiapa охшаганнар ла. мәгънәләре
дә туры килә.
Олы улларының килене яман зәһәр телле булып чыкты Шулардай гаҗизләнеп
беткән Ярулла, барысын аптыратып, яшь килен кызлар алып кайтсын иде лә,
карусыз, иманлы балалар итеп үстерсен иле. дип теләде.
- Ир кеше ул теләмәсме'' • дип сораган Якупка:
- Җ и р очен малай табу иманнары упе Сашпов кызын н и дә, улын ни, барысы
да тигез, барысы да сугыша бврысыня щ княнса, вип кеттә щшал бирде.
Ярулла мулланың теләгәне квб) i бул ш Якуп катыны Жәмиләбикә рәттән
ике кыз кигерде Нәрсәне ун i.i т к а н ш> i килә икән Әле Сәлимә ГӘЛЯГӘ
басканчы ук. егерме беренче елмын көзендә Ярулла мулла якты донья белән
саубуллашты. Улы Якуп башта бик кайгырса да. еллар узгач сәаяае щ опдарп
p,,i Гкчәр лчль
an , t \ 1еме ое мн \ i ie ( ебврса ПЫКЛарЫШИ бвТЫП КВЛЫЙ [Ы
0.i.i.i0i.i4,i I.I ч.к'р фатчасын г.ирертә өлгерде тип уйлады Әле ярый үзе дә
акылсы I б) TI.III чыкмады Яр) • п авфатыннан сон ике катлы йортны тиз генә
с ү п с лә инкчаччынын i үренә жыйн.тк \iaiyp йорт н п е р м е Мулла бакырта
гына түгел, хәлле ләры ь> кон (>eien бара и №
Инде егерме икәнен квэендв Сәлимәгә ввнв i клвт кайткач, бәби 6^ кит
керткән күрше Пшгыйка карчык
Этиегезнен > »ме к ж к в б ) магаи шушы пикшәбая цасыелны .ы. гугаянан
иш әйтеп ташлады.
1 1 ) И , | 1Ч0НДӘ № нәселдаивив! кешесе к я ь я д а н к и т в

1 рам сазлыкпарынын төннәрен чирый башлаган чаклары иде. Октябрьнең
сонгы көне. Карале, Сәлимәнең яше тулганны гына көткән икән бабасы 9
мен.* Сания туганны көтеп алмаган
Сабырлыгы белән шаккатырган гына
түгел кайвакыт зченне лә пошырган Якупның һичкем көтмәгәндә карчыкка
ачуы ЧЫКТЫ
- Гомер бакый әти дин сүзе белән агулады, синеке инде бөтенләй башка
сынмый көэерге иманда кеше көлдереп, булыр-булмас нәрсә сөйләп утырма!
- лип бер гаепсез Гашыйка түтиләрен тиргәп үк ташлады.
Күршесенең хәтере калудан битәр, йөрәген хәвеф басты, ахрысы Бәбәйне
күрсәтерләрме-юкмы дип. бер генә булса да карыйсы килеп кергән иде. арткы
чоланнан чыгып, бәрәңге бакчасы аша үз ихаталарына шыпырт кына шылды
Комсомоллар башлыгы булып йөргән улы Заһирга гына әйтмәсә ярар иде Якуп,
дип коты алынган, имеш Бераз тынычлангач, кичке эңгер-меңгердә, иренен
чыгын киткәнен күреп калган Гашыйка Жәмиләбикә ахириенә:
- Эш зурга китсә, мин әйтмәдем, син ишетмәдең, — дип керде.
Якуп соңыннан бу кыланышына үзе дә аптыраган, бәби мәҗлесендәге
хәлләрне тәмам оныткан да иде. Жәм ил әби кәсеннән Гашыйка сүзләрең ишеткәч
көлле генә:
- Малае комсомол башлыгы, үзе әле дин, әле сихер, дип йөргәнгә генә
әйткән идем Җитмәсә, ырым-шырымы, күрәзәсе белән йөрәккә шом сала да
гора Башына бер кашы китергәнмен икән бичараның. Алай да Үз малаеннан
ла курыкмаса.
- Куркырсың да: стеналарына «Комсомоллар ярсына, буржуйлар - өстәл
астына1» дигән язу кадаклаган бит
- Нәрсәсен шаккатасын аның! Авыл советының ишек өстендә: «Төбәргә,
атарга!* - дигән плакат тора Астында капкорсаклы бай белән җитәкләшкән
чалмалы мулла рәсеме.
Карчык кичен яңадан тәмле ризыклар пешереп керткән. Җәмиләбикәнең,
балалары туып та. сөт имезгәндә дә, теләгәнен түгел, чын-чынлап туйганчы да
ашаганы юк иде, карчыкка рәхмәтләр укып, бар сыеннан авыз итте Якупка да,
С Ипшге ВВ а ЮШ >дәкте Гашыйка тынычланып, күңеле булып чыгып китте.
Якуп карчыктан, анын иркәләп, кешелексез итеп үстергән явыз комсомол
ш венная ю к а лә, үзе лә гел шулар тирәсендә, колхоз төзүчеләр арасында
йөрергә тырыша, чөнки бар курыкканы - әтисенең мулла икәнлеген бер дә
бер исенә төшерүләре.
Комсомол активы да, партиянеке дә Якупка артык бәйләнмәде. Утызынчы
елларда Ярулла мулланың кечкенә авыл мәдрәсәсендә дин сабагы алган
яшьләрнен кайсы кая таралып бетте, комсомолда иоргәннәренең күбесе
совет мактабе укучылары иде инде. Эреләнгән, миһербансызланган Заһир исә
Казанга, зур лиләр майтарырга дип китеп барды. Китте дә кайтмады. Гашыйка
карчыкның тәрбиясе Якуп гаиләсенә төште. Җитмәсә, Якупның эшләре гел
унга габа китте Калада курсларда укытып кайтаргач, җир рәтен яхшы белә
дип. колхоз рәисе итеп үк куйдылар үзен.
С ання белән Сәлимәне әтиләре бер дә башкалардан аерып куймады, чәчүдән
лә, урактан да бер көнгә дә калдырмады Мулла бабалары олы атлар узарга дип
ясаткан капка аслары бик биек иле Кызлар кысыла-кысыла шуннан чыгып,
тан тишегеннән, әле әти-әниләре торганчы - капкалар ачылганчы ук, кырга
вөгерерге галап имде Әтиләре уракта беренче булуларына сөенсен, имеш.
- НГа к и п . алсаң лә. колхоз төзел ятканда ничек барысы да шома гына барсын
т
юга
'",Ч М " М
Р ы л а н , иманнан һаман да ваз кичмәгән авылда дунгыз
фермасы ачарга боерык төшерделәр Ничә тапкыр «шыкны клубка дәшсә дә,

кет i ип Mutif

эшне белеп алган кешеләр җыелышка щ и п н и Кушканнар икән. килсәләр дә
ачыласын, кнлмэсвләрдв ачасын бик яхшы белә иле Якуп Халык каршынла яхшы
атлы булып калырга гына теләде Эштән кайткан чагында туган тиешлеләреннән
берәү каршысыш ЧЫГЫП мулла матае башын белән нәрсәгә алынасын, әтиен
каберендә әйләнеп ятар инде. дип әйтеп ташлагач кына, С>\ га тәртә уэенен лә
чын-чынлап эче поша башлады. Пошса поша. нишлисен, ферманы төзергә,
лиләргә кешесен табарга, тапчаса. мәжбүр итәргә кирәк иде.
Җыелышка кеше китерә алмаудан югалып калкш кебек булса да. Якуп кинәт
ныклы карарга килде, икенче көнне үк үз абзарларына лунгыз алып кайтып япты
Минем үрнәгемдә башкалар ла чучка асрамаслармы, лип уйлавы Ч\чка асраган
Якупны яшен дә сукмады, чир лә алмады Баштарак артында, хәсис, д и
галыкта басылды Ферма тезелеп беткәч, карарга төшүчеләрне табу авыр б\ малы
Карчыгы Җәмиләбикә ПВНӨ йокларга яткан саен инкы ПОЛКЫ аргыннан
И Ходаем, белер-белмәстән, к у р к у д а н м ы , яшәү өченме эшләгән
Гөнаһларыбызны үзен кичер инде. - дип әйтергә гадәтләнде ЯкуПНЫН ИОНЯ
ачуы чьиа. карчыгын үзенә юрттерә дип саный, әмма ДӘШМИ иле

Зөлфирә әнисе яшәгән мичле бүлмәгә ЧЫКТЫ IB мыя ШЛЫ рамнар i
мактау фамоталарына каралы Рачнарнын ырмауларыннан сыпырып сыпырып
куйган булды Әбисенең кул җылысын, агы нан яшь татын тоярга теләгән кебек
иле ул Рамнарның берсендә - ап-ак кәгазь бите ген,» Бабасы > i к> шар
«Ьу урында Калинин грамотасы торырга тиеш иле». - кип азып куйган Кызык
кеше лә булган инде Якуп Грамота юк. урыны бар
Янәшә рамда - саргаеп беткән газета кисәге 1933 елнын 16 наенда
Калининның оченче тапкыр Казанга килүе турында кисап-хәбәр и <м пан а нла
АЛДЫНГЫ тагар колхшчыдарынын еъсиынл КНЛТВН ПВВН ДэерЖИНСКИЙ ПЯЫ
Чернышевский урамнары башындагы ц и р к ы ачкан \ i СЪСЗДНЫ Як\п бвЛВИ
Жәмиләбикәне лә чакырганнар әлеге жые II.IIIIK.I АВЫЛ течучесеннән бЯК НЯТур
киемнәр тектереп, парлашып тарантаска җигелгән ai шрда киткәннәр Белен
авыл кул болгап озатып калган
Я к у п ы урыннарны җайлан Ж ө ы в л а б н х ә т иниерга горганда бакча
капкасыннан ГЫНЯ лапас аша ишечаллыпа влегв Вв баягы ГашыйКЯ карчык
килеп кергән
- Буган имли \1,\'\л\-> гөш күрдем, шнаһарлал әйтем беркая ш чыгыл
КИТМӘгаЭ ВОРТЫГЫ I МгаНДӘк о н ы н кычкыра и ас
ИГӘН
Жәмиләбикәнен и ш е к ы н ЧЫТЫЛ к и ң е ик.-и чүп Нерв* в
с}и\.ш
егылмаган. Колхоз реясе Гашыйк* сүзенә дә т ы н ы неявна да карый алмый
Берсенә усал m e n кикерсә икенчесен күгәреп а пан u кошсикам утЪфТКЖН
Аннан йорттан җы Н.1 ч.1И алып чыгып НврТЕМ И ч.ныпынын рвЯЯММ
гвшкәнен күргәч, втларны Казан юлына 10ырткан
Гашыика карчык ЧЫГЫЛ ки i мәми ГИЗГвНВВНГвКВр
БврВЗ карамын юргач.
гүрдәге ба шларбъ масенә Йөгергән Нинди хесрет китерәсен m ачык күрсәткән
гөшен Якуп бе » н Жемн |в<янхвп свйлап бетермәгән в х м S i кяяеп кергәндә,
Ki.iu.ipiii.ni Сәлимә исем лесс vi кебек яна с\ ia сорарлык \.ме к
Иреннәрен КвЧКВ кыймы | ЯТЫП ПЯц Ш Карчыкның к\ па I 1\ы б) пан ГЯрӨИ
ш с п бер генә с\ iai.ni ia «ян бнрпвн I ашыйкв < внмяна уяткан Казанга кеше
жибәреге i, дип вйтерг», авы i П П Т Т У ҷ Йннгаргкән <. лшм ииләреная вн кы чан
бер чагында анда кизүче Ннгыи каргган башка кем о\ к ы н "
\, tap
сабанда юшеаер
кыряе юша
ввтвнул
Кужмииошпа
КЯЛДЫЛар (ВТУРЫ ШШЛКШГттр Фельдшер к ы ш ы чакыркак кына Ичмасам
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к ш т к г е и раслап, язу язар. Әле бит безгә ата-анасы каршында җавап та
тотасы
Саниягә ияреп килгән фельдшер ла нишләсен Ак җәймә кебек агарып
калган кызга нашатырь иснәтеп караган да. тын да алмагач, тагын бер кат
раслагандаи
- Үлгән инде. - дип куйган - Менә нәрсәдән үлгәнен аитәлмнч
Халык кырлан каитканчы. кич җиткән Әле съезд ике-өч кон барасы ли
Якуп белән Җәмиләбикәне көтсән. мәет бозылып бетмәгәе дип уйлап, икенче
таңда юып. башкасын да җиренә җиткереп. Сәлимәне кабергә иңдергәннәр
Зөлфирә, әбисе рәсеменең кыршавын тагын бер кат сыпырып:
- И Ходаем, һәрберегез Аллаһнын сөеклеләре булып бу лоньяны кичкән
бу лсагьнчы. - диюдән башка сүз тапмады.
Сәлимәнең үлеме белән инде Якупның үз күңеленнән генә түгел,
гаиләсеннән лә тынычлык-тынгылык китте. Кеше исемендә әллә чыннан да
бер бер мәгънә булган инде. дип уйлый торган иле хәзер үзе лә Тик шунысын
.ни ы и алмады, нинди чир. нинди сәбәп бе 1ӘН уЙламаганда-НИТМӨГӨНДӨ иимлп
китте сон Сәлимә аларны1* Михаил Иванович Калинин кулыннан грачом
аллшда ПвЭ балкытып кул кыскан, рәхмәт укыган Жәмиләбикәне кабергә
кертер очен микәнни бу хәлләр? Көн дими. тон дими, б. >ш бәрә-бәрә елауда.
Әлеге грамотаны гурлклап мич авызына ыргыткач туктаусыз такмаклаган иде
\л\ 1.1 н I,

- Калинин бабай да Калинин бабай л\\\\ аңгырайттың. Казанга ул килгән
саен, гаиләбезгә бәхетсезлек керә Унтугызынчы елны. халыкны фрошка
яздырып йөреп, әткәйнең ике улын үзе белән алып китте. Икесе дә шул чакта
ук мәгънәсез сугыш кырынла ятып калды Бер безнеке генә кырылганмыни"
Кеше рәнҗешен күтәреп иори торган карт ул. бер дә Хозер Ильяс түгел!
Ярар инде Җәмиләбикә!
- Нәрсәсе ярар." Үзеннең кызыңны югалткан чакта да авыЗЫННЫ ачврп
куркып утырмасаң! Үлем козгыны ул Калинин дигәнегез!
- Ак Ко.гмкны кемдер хинөргө тиеш иле биI
- Аларга кирәк, алар җиңсеннәр дә! Сәлимә кемне җиңеп, кем өчен җан
биргән алайса"
Якуп дәшмәде Әйтер сүзе бар иде югыйсә Мондый чакта сүзләр артык икән
Калининны юри генә яклап маташканын белмимени аның хатыны, белә
Уты инле сүрелгән җылысы кузыныкы гына иле учакнын. Жәмиләбик.* коч
ГүТОП a i iap ДПИПЫЫНла кырла эшләп алган грамота кузыларга җан оргән кебек
6) ил i секунд зчендә куырылды ла калды. Кемгә бирелгән ул. нигә бирелми
- инле һичкемгә кызыксыз, юка көл элпәләре үзләре да беркемгә кирәк
гүтел иле Якуп юшкәне этеп куйды ла мич капкачын ятлы Җәмиләбикәсен
ЖИ (кәсеннән кочаклап, караватына таба атлады:
Ят әле карчык Hi die. тынычлан
- 1ыиыч.танырсын монда! Күз тегеп үстергән балаңны югалт та!
Әле кичә генә зур бәйрәм табынында Лаешнын райком секретаре:
Минем ия алдынгы кызны Җәмиләбикә Мөхетдиновна Сез генә җинә
.UbipibiK икән Татарстанда, бәхетләр телим үзегезгә* - дип. ана хөрмәт
күрсәтеп, яхшы сүнәр әйткән булды - шушымы 6dxer" Бәйрәмләп иореп
баланнын мәетен лә күрми калу - бәхетме^ Ире кочагында басылыбрак китән
хатын, караватка утыргач, чәчләрен йолкып еларга VK кереште һичничек
тынычландыра алмагач. Якуп. чигүле капчыктагы махрасын алып. ишегалдына

к ш ( ип мшң

чыкты Ичмаса, баскыч тобенлә тәмәке төреп, уйланып утырыр Ич, Гашыйка
1
карчыкны тыңлаган булсачы Әллә бер-бер жден табып. Сәлимәсен саклап та
калыр иле ЩулаЙ дип уйлавы булды, капкадан Гашыйка үзе күренде:
- Бик бетеренмәгез инде, күршекәйләрем, Алланың язганы булмый
калмас.
1
- Ничек бетеренмисен, Гашыйка түти'
- Җиңелдер лип ӘЙТМИМ Алай ла Әле менә тагын бер төш күрлем. - дип
сөйли генә башлаган иле. Якупның инәлүле карашыннан туктады Кулларын әле
анда, әле монда куйды, алъяпкыч итәкләрен бөтәрләгән булды, аннан кесәсенә
тыкты. Әйтергә дип кергәч әйтә инде Гашыйка. Менә ни әйтер анысын үзе
белә дә, Алла белә, тош белә
- Якупжан, матур тош бит. сөйләп бирим инде Хатынын Жәмиләбикә
кетәклектән йомыркалар тотып чыгып бара иде Болары - орлыксыз, чуар
тавык астында калганының чебие бар, жәй житкәч. чирәмлектә йогереп йөргән
чебиләргә карап утыруы күңелле була ул Якуп белән мина. ли ) I
- Шуннан '
- Берсен алса, Ходай икенчесен бирер, диюем Тиз арада ир балагыз буласы
дип юрадым ) )
- Нәрсә"
- Ир балагыз, диюем С пи шунда абзары] ы шан чал ы балта ише нәрсәләр
ГОТЫП килеп чыктын Ул йөзендәге шатлыкны күрсәң!
К а р ч ы к н ы ң сон сүзләреннән Якупның ирен читләрендә эленеп торган
тәмәкесе ук төшеп китте Иелеп кулына алды, аннан көтелмәгән сөенеч килгән
кебек, иоз яктыртып елмайды Атасы Ярулла оч кыз исеме әйтеп калдыргач,
малай алып кайтмаячак нквн Жәмиләбикә дип йөри иде. ялгышкан булмагае.
Гашыйкага ими керсә, рас керә инде ул
Якуп карчыкны йортка да дәшеп тормалы, Жәмиләбикә янына кереп китте
Керә-керешкә:
- Тынычлан инде, карчык, улыбыз гуачак безнең Улыбыз! - аяп кычкырды
Өстәл артында еламсырап утырган Жәмиләбикә яшьләрен сөртте Ул һич
кенә дә, Якуп кебек, бу сүзгә шаккатмады Әле гәүдәмдә л р ш к си ie IMH лип
иренә әйтмәгән булса ла, икте шлкшилан авырлы иле Ул кайдан белгән диген"
ТврӨЭӨ ЯККЯ бОрЫЛДЫ Кликалап I ШЫЙКЯ карчыкның ЧЫГЫЛ кшкәнен курд*
Хикмәт менә кемдә икән'
- Ие шул, урак ахырЫНДарах дөньяга килер дип торам, Аддаһ боерса
- Алайса еламыйбыз, нарасыебызны сакларга тырышабыз инде.
1
Җәмиләбикәм, мине л 1м.1нпырасы улыбыз бил ) i
- Улыбыз дип
1
- Анысында шигем юк

Зелфира гагын бер кат фотодагы Жемиләбшгогв күз ташлады. Әбисе
бабасы сүлләреннән аптырап кала Беркемга пв вятыаган, ш иилвгөч, авырлы
икәнлегем дә беленми, дип йөргән бер в а к ы т , малай габаеың. лип юрган бит
Якупкае! Урак өстендә гүлч.ң ы гына «чей пошырган пошыруын Рәис чанамы
лип, клрлилпа 6oi ку. ыреи Я М алмыйсын, ВВП Ш ипкә Ч1.илсы УрШ
елыма кем Ю б) И I "•' И Пбя
К и ч е кыр ип 1вре баш 1ЛШ.1П и, ҖВМИ I.кшкәнен гәүдәсе ипле i> ia. И0 1.тәрс
g. п.,, I,,,, кала, йөреш пра в к р а к м Канга гаа-төгвл гаме каш беласең, ли и. ган
тудымы, урагын алын. кыр1 а к и и м • ӘяввгвярЫЙ Якуп
| ЧНТОН В
Шалаш Kop.Ti.ipn.ni кун Гам aiap .ммаеи и ырәы киткәндә, янына керОП

__

PH4

к а р ч ы к ашыгып барма, а ш ы г ы п э ш л ә м ә . А в ы р ы й - н и т ә башласаң.,
фельдшерга ла. чина ла чәбәр сал. үзен шазашка кереп ят. мин анда урын
әзерләтеп куйдым,
дип әитә
0
Син дигәнчә генә буламыни Ж ә ч и л ә б и к ә н е . ура-ура. шалаштан еракка
н и м и бер вакытта тулгак тота башлый. Инде шунда таба атлыйм дигәндә
7
генә. баласы дөньяга килмәсенме' ' Урак очы белән кендек бавын үзе генә
өзәргә кала. Инде кулыча азам дип. жаи гына торырга маташканда, әллә
канлан өерчә килеп чыга да. баланы күтәреп алып китеп, шалаш кырыена
ыргыта Жәчиләбикә ничек үзе җирдә кала. айларга да өлгерми Өермәне юкка
гына пәри rye димәгәннәр күрәсен: ничек килеп чыкса, шулай ук күздән дә
югала
Баланы якындагы чишмә суында юып. шалаштагы чүпрәкләр өстенә
ачып кереп салазар Хатыннын үз тале дә хәл була. көчкә исән кала. Ул елны
яналан уракка да чыга атмый
Рамнарның ун яктагысында ин үзәктәге фотода әнисе Сәлимәне күтәргән
Ж м ш ю б и ж а әбисе я н ә ш ә с е н д ә басып тора Яшелчәчелек бригадасының
унышларын теркәп калдырыйк дип. Якуп бер көнне Казаннан фотограф
чакырткан була Азар капкасы турына бер арба яшелчә, жиләк-җимеш килгән
\ 1 вакытта хезмәт к ө н е н ә а з м а с ы н , суганын, кәбестәсен л ә биргәннәр,
имеш.
Менә бу рәсемдә әнисе Саниянен үз чәктәпләрен тәмамлап Шәлегә укырга
киткән көне төшерелгән
Күнлә башлангыч мәктәп кенә булгач, аны бабасы
[ИВЛС мәктәбенә жибәргән Бот буе кызынын. бармыйм, колхоз эшенә чыгам,
лип маташканын күргәч, ул түзмәгән, өзгәләнеп:
- Чиләк хәтлек буен белән Син нәрсә, гомеренне ат урынына ЙӨК гашып
үткәрчәкчече" Шунын очен таптымыни сине әниең?! Колхоз рәисе була торып,
бердәнбер кызымны мәктәптә укыта а л м ы й м м ы 9 Тиздән бар кешегә дә урта
мәктәп тәмамлау куелыр кебек Болай үз вакытында мәктәбен дә бетерерсең.
укырына да китәрсең. Врач булам дип хыялланганыңны о н ы т т ы ң м ы н и 7 '
[ИГӘН
Шәлелә ике-өч ел элек кенә җидееллык мәктәп ачылган була Бабасы Якуп.
аларнын башлангыч мәктәбе дә - революция баласы, синен белән кордыЙ
[Иерлек, дип сөйләнергә ярата икән Район җиренә барасы итмәгән. Сания
исемле үсчер кыз шунда киткән Утыз дүртенче елнын көзеннән угыч җиденең
я шна кадар гомере Күн белән Шәле арасын таптап узган анын. Зәйнулла атлы
егет белән кулга-кул җитәкләшеп узган

Әле беренче елны - авылына тәүге кайтуында ук юлы Зәйнулланыкы беЛВИ
гуры КИЛГӘН иде Саниянен Күндә туганнары бар икән ДӘ СЫЙНЫфтаШЫ белән
кайтып юуларны күрәсе, ә т и - ә н и с е н н ә н сәлам җиткерәсе, имеш Сания
соңыннан аклады Туганнарны күрү бер сәбәп кенә булган егеткә
t..nn\ п а н ы н кардәшләре икенче урамда яши иле Күңеленә әдәплелеге
бе юн куш ки [ген, зәңгәр күзле, аксыл чәчле, озын буйлы классташ егетен им
башта ^ п ә р е н ә азып кереп, чәй эчерергә булды Сания
1әйн) 1 1.1 әйдә безне дә күреп кит. бу вакытта әни өйдә була торган иде.
чайлврбеэ лә. мин сине туган апайларыгызга үзем үк озатып к у я р м ы н . - диде
кыз. капка топләренә житәрәк.
Керәсенә ышанып ук дәшмәгән лә иде Сания егет шунда ук риза икәнлеген
әйтте Келәне күтәргәч, кече капканы ачып. кызны эчкә кертеп җибәрде лә анын
артыннан чолан ишегеңә таба атлады, бара-бара үзе ишегалдын күзәтте.
Эчвяяв карлыган куаклары утыртылган кечкенә бакчалы иркен ишегалды
хи

иле бу Түгәрәкләп ясалган түтәлләрдә - көзгә кереп саргаешкан үлән-гөлләр.
берән-сәрән чәчәкләре калганнары да бар Капкадан - йорт ишегенә, аннан
инде сараи-мунча ише ЖҢрлөрге агач гротуар илтә Як-яклары кызыл кирпечләр
иел.,и бизәкләнгән юлларны көн дә агартып юганнары күренә. Жете сары
такталарны пычратыл басуын ва бераз кыенрак
Санияләрнен болдыры аеруча матур икән. Сары. яшел. кызыл төсләргә
буялган. Бу урамда коймалары чәчәкле албакчалар бүтән булмады кебек югыйсә.
ә боларнын болдырларына кадәр балкып тора.
- Матур да инде сездә. Сания!
- Хужанын кем икәнен беләсен килсә, башта үз каралтысын кара. ли бит
әти.
- Якуп абый алайса яхшы хуҗа!
- Ул башкача булалмый.
С аниянен әнисе чыннан да өйде икән. Коймак пешереп, кызы кайтканым
саманыр артында көтеп утырган чагы иде - Зәйнулла кунак сыена эләкте.
Балалары чыгып киткәндә, әни кеше:
- Тәртипле йөрегез, кеше теленә керерлек булмагыз. - дип калса да.
керделәр, авылда кем турында да сүз СӘЙЛӘНЫН тормый - анын өчен гаеп ИШ
лнләүнен дә кирәге юк.
Шул күрүеннән Зәйнулла бу өйне үз итте. атнасына, ике булы!
сугылып, с ания, әти әнисе белен гүырәкләнеп чәй рем
Соңрак
егетнең әти-әниләре дә Күнгә ешлады, килгәндә-киткәндә, алар да Якуп
йортының кадерле кунагы булды.
Телгә керү дигәннән, ин башта МӘКТӘПТӘ Динулла Сания бе.ьш Пәри
икән. дигән сүз китте Аннан күннекеләр. Санияне Шәле егете озага икән.
дип сөйли башлады. Ул да булмады, әлеге хәбәрләр бөтен Шәтедә rap.Lir.in
Анда инде ишеткән белән генә канәгатьләнмәделәр, үзләреннән дә өстәделәр
Кайберәүләргә Саниянен Зәйнуллаларга кереп-чыгып йөргәне ошамаган,
икенчеләр Зәйнулланы аларга барып йөргәне очен гаепләде Бу сүзләргә,
кыек авыздан ишетелгән ичеш-мимешләргә ни Якупнын. ни Зәйнулла әтиөниләренен исе китмәде. Якуп Җәмиләбикәсенең, кайвакыт:
- Туктамасалар туктамадылар инде балаларны ЧӘЙНӘҮДӘН, гамем Таһнрюһрө ясап бетерделәр. - кебек сүзләр әйтеп куюына да кул гына сени нае
- Тапкансың борчылыр нәрсә' Сөйлөрләр-сай щ юр гя арыгач гуттар tap
яңарчы гайбәт өчен башка кешеләр габы гыр
Бу чакта вәгъдә бал (аклары алышынмаса ая apennj иәхяеедвре \ вшрыямаса
да. ике гаилә дә балаларынын бер-берсен яратканына ышажлн. үзара иш
КуреШКӘН ҺвМ дуслашып мил ko.ui >.iи n.i >ниыи IMIIII.II.III НЛС ИП ie
Парлашып Йөр, юрга га бер чик куе иш Мәктәпне гамамлауга кы i бе нп
егет икесе ое Казанга әмма гөр ю укз йорп иашна китеп барды 1вйнз i шнып
нс ич
ш мiч 1.1 Саниянеке фе и.дшер-акушер булу иле
KIUH фельдшер Liк>тер мәктәбенең, Медфармапогаггехникумыннаи 1936
с i i.i гына аерылып чьими имен жаига LM ibin кына яткан чагы буяган нкан
Ki.it баип i фармацевтлар әзерләүче укз йортына керимме елла дин унлаган
иде typ KMH.II урамында!Ы иекке Шумкова гимназиясенә килем яаггкел
ишек өстендәге язуга карап ике ганеп калды Аннан Вер оер карарп ки 1ГөндәА
шәһәр үзәгенә юл готты Әтисе Бауман урамындамы, ш\л
К 1., ң
к м |\ ,п in,
гирв [өрвкм< фельдшер акушер нөктәбс ю бар игән иде Ә юге бинаны габып,
ишегеннән i <\ KBI кергән » кыэнын йөрвге чыгам чыгам ил гнпте
Сания о\ jnq йортын сайлап алгышмаган члдагы гвртиплер, \к> укьгп
күңеленә бик ятты Җитмәсә үэвктв укыгач яп Вуелм бявяянш ашса щ аш
si

РИФӨ РЛХМЛН

кургаш, күргач инде. күчтәнәчен-бүләген калдыра, концертына, спектакленә

и ш бара
Театр дигәннән, Сания үз гомерендә беренче тапкыр спектакльне Шәде
авылында каралы Утыз өчнең ноябрендә, кыр эшләрен тәмамлап, укулар
башлангач килде артистлар. Ударник колхозчыларның әлеге дә баягы Сәлимә
^ юыена сәбәпче Беренче Бөтенсоюз съезды карары белән Казанда атаклы
драматург Кәрим Тинчурин академик театрның күчмә филиалын оештырган
икән Ш\ шр Шәлегә «Булат бабай семьясы» исемле спетакль белән килгән
Гөлсем Болгарская. Әзәл Яһүлин Гөлсем Камская кебек артистларны күрер
өчен. әтисе белән ай саен театрга барырга да риза иде Сания'
Якуп Казанга еш йөрүен гуккималы. Санияне күрергә сәбәп эзләп кенә
тора иде. Озак вакытлар килә алмаса, шанн хатлар язгалыи торган гадәте бар
анын Үзеннән шигырь дә чыгарып салгалый Бервакыт Саниянен, Гашыика
түтекәйнен хәле ничегрәк, дип соравына каршы, әтисе, ярыйсы, каз бибиләрнс
ихшы карамый-каравын, берсен өстенә басып имгәткән - шуна «костыль» ясап
п а м , дип ждвап кайтарган иде.
Язгы матур көннәрнең берендә тундырШ ашап Бауман урамында ял итеп
йөргәндә, әтисе Саниядән бер дә көтмәгәндә:
- Кызым, ничек әле син фельдшер булырга уйладың? - дип сорады. Укытучы эше дә ярыйсы гына бит Акчалары да артыграк, лиләре дә тынычрак
тоела мина Аннан
укытучыларны белемлелекләре өчен бик хөрмәт итәм.
Үзем күпме укытучы булырга хыялландым, тәки язмаган икән! - диде
Сания башта:
- Фельдшерлар да белемле. - дип жавап биреп котылмакчы иде лә, әллә
иишнео ачылып китеп, күнеленд.» Йөрткән серне чиште
- Мин бадхи, i.nuis мл белән бухгалтерлыкка киткән булыр идем,
Салисәбезне к улеме [етрөндердс
Салисе сигәне йкупнын әлеге ае баягы жир Вәзендә бер көн дә яши алмыйча,
Пени кушан өченче кызы иле Хатыны гагын балага узгач, кешедән яшереп
булса да. дин, юреф-галәтләр кушканчарак, ата васыятенчөрӨК үстерергә
гелвГВИ иле анысын Якуп Жәмиләбикә әллә авырый, әллә тулгак тота башлагач.
файдалары гими калмас дип, имче-кендекче карчыкларны чакырган, исәнлегенә
авыл абысыеннан дога кылдырган иде ул Алар гына диненнән дә, дәвасыннан
ОЯ каберсез, белемсез булып чыкты Ходанын язганы булганмы инде...
АрКЫЛЫ килгән баданы таптыра алмагач, инде к ө н яктысына үле
чыкканыннан сон, әнисен саклап калырга теләп, канын һичничек туктата
алмаган карчыклар Җәмиләбикәне караватка яткыралар да баш астына күп итеп
мендәр өяләр Анын саен кан килүе туктамый Төшлектә оенә кайтып кергән
Якуп шулчак аңышып алды. шунда ук Саниясен фельдшер кызга йөгертте
Бер кире килсә килә бит ул, анысы районга киткән булып чыкты. Инде Якуп
турайгырда үзе Питрәчкә врач алырга чыгып чапты.
Врач карчыклар кылган гамәлләрнең нәкъ киресен эшләмәсә, бәлки, зур
ярдәмгә атынган догалы, яулыклы апаларны гаепләмәс тә иде Якуп. Зәйнәп әнә
башта ос-өстенә өелгән мендәрләрне алып атты. аларны хатыннын аяк астына,
билдән түбән куйды. Алданын алай да рәхмәте кин: шул арала кан килүдән
|.« гуктады, Җәмиләбикәга дә төс керә башлады. Хәлсез кулы белән сорап, су
•лып j4Te Аманын бу язганына гомер бакый шөкер итте Якуп Җәмиләбикәсе
исән калды Әнисен югалтудан бик курыккан Сания шул чакта:
бетереп укырга барырга язса. врачлыкка гына китәм, - дип сүз
беркетеп куйган иде. - һич югы фельдшер булам.
Һәм шулай эшләде дә
В

Стенадагы фоторәсемнәргә карагач, әнисе сөйләгәннәрнең барысы Зөлфирә
күңелендә кабат янарлы
Әлеге дә баягы Зәйнулла исемле егет белән Сания сугыш башланасы елнын
жәй башында укуларың бетереп кайталар һәм икесе лә юллама белән эшкә
урнашалар Кыз Питрәчкә барып эшләп йөри Егет. Шәленеке булгач, шунда
кала Питрәч белән Күн арасы турыдан - биш чакрым гына. эштән сон урчан
аша чыгасы, имеш Зәйнулла Санияне гел каршы алырга килә. иртәрәк эшен.*
китсә дә. ялгызы курыкчагае дип. озатып куя
Әнисенең. Зәйнулла бик матур җырлый тор[ан иле лип сөйләгәне хәтерендә
Питрәч-Күн арасын анын монды җырлары кыскарта Шулай тыныч кына
озатышып йөргәндә Зәйнуллага хәрби хезмәткә чакыру килә Соңгы тапкыр
икәүләп кайту бик кыска тоела аларга. Санияләр турына җиткәч к\ ларын
тота да Зәйнулла болай ли
- Күпме еллар озатып йорлем сине Салкыннан ла сакладым, җилдән дә.
яман күшәрдәй дә Ялгызыбыз гел бер юллардан йөрсәк тә. җанына гүге 1
төненә дә кагылмадым Бу минем артык саф чиста булуымнан сине көчле
яратуымнан гына түгел Барыбер минеке булачак бит ниге рәнҗетергә, кеше
алдында кыз баланы нитә оятлы итәргә дип уйладым' Кетөрсен бил "
Кызга бу сүзләрне тыңлавы да оят бута әмма e m белея килешеп баш
селки.
- Сагынырмын инде. Сания! Ничек яратканымны беләсен Гаилә корырга
өлгереп, балан ла калса, бу сагынуларга бөтенләй туэвсе 6) таганмын ккөн!
Әле китәргә лә өлгермәдем, инде сине югалтканмындыр шикел к сагына ук
башладым. Әгәр мине КӨТӨСенә ышанмасам. сутышына u бармас .тонышып
геләсә кайсы почмагына сине алып качар илем мин бӨТЪрем Ә
көтәсен.» ышаныч белән киткәч. ИСӘН каЙТВСЫМа та ышанам
( уи.ппка күбрәк яшьләриен алынган чагы әле Күп тә үтми Санияне И
көрби комиссариатка чакырталар Ул инде барам Wbrj i га яный пб) гам о т
ain.il ып тора.
Зөлфирәнең Якуп бабасы шул чагында әйтә
- И-и. юләр кыз. фронтны да авылнын ли\ INK басуы гур гыгын \я гына иш
беләсен сугышка бармакчы буласын ian.ni Бүгенге көндә фронтка
ннгыры астына керү дигән сүз Командирдан ки ггөн катны кочактан яшәргә
калачак бвЗГӨ аннары
- Сок бИ1
Сон бил Сон бил тип мыгыр гаяма сннен ашын чыннан па, ^отл
калу булмасын Фельпшерларнын сугышта гына гртел район ш па әле бик кирәк
чагы Райком секретаре
пустым Хәлемә керми калмас Безб) севитка ни к
оч балабызны бирдек Әниеңне картлыгын и кем карар' Болан да көчкә о ian
торган көне < угыш озакка киим ана кем герак б) мр? Калчан па бер мине
барыбер в 1Ыр тар ичмасам синен урынга \ «ы китәргә ге юк бе i герим
Якуп Саниянен чакыр) кәгазен к) гыннан гартыл апа т Питрөчк
Райком секретаре алдынгылар рәтендә Йөргән рвяснен сүзен аяк астына салмый
Баштарак
- Якуп Яруллович Сез бит авылда гд бик кирәк Кызыл Армиямен жинүе
кырдагы жикуләрдөн ю тора
о т караса и соңыннан ризалаша
Ярар чик re MI,14 Сезнеңчә Ш
1Н МНИЛ
калдырыгыз анысын ^и\\ көл игәрмен гуры Хәрби комиссариатка китегез
,,, 11 иркем бе 1 ш барам сип гаризагызны азыгыз
п

Ә п кеше чыгып барганда, ишек турысында борылып, тагын бер кат
соры»
- Кызымның әнисе янында каласына, сугышка бөтенләй бармаячагына
ышанып ЮГГО аламмы '
- Китә аласыз. - ли
Райкомдагы сөйләшүдән сон Якуп колхозын калдырып сугышка китса цв
ВЙЛӘ11Л нидән онытыла һәм инде Санияне кабат хәрби комиссариатка
дәшәләр. Ул бу юлы үзе үк туп-туры райком секретарена кер.' чөнки анисе
А«ми 1әбикә ире Якупнын үле хәбәрен алуга ук бөтенләй аяктан егыла, аны
карарга кеше кирәк була.
I'.uikOM секретаре әтисенең йөз чалымнарын саклаган Санияне керәкерешкә
танып ала. биргән вәгъдәсендә искә төшерә. Ингә-ин эшләгән иптәшенең, сугыш
кырына барып җитүгә үк. туган туфрагыңда ятып калуы анын күңеленә бик ш
үзен бегш гаеплерәк га сизә Җаваплы эшләргә алынсаң, бөтенләйгә үк калдырыл П
б) ЕЫр иде, тип. Санияне Күнгә фельдшер һәм авыл советы рәисе итеп билгели.
Кыз. күңеле гулып китеп, әтисенең гел уйдаыаганда үлүе турында сөйли
Үзеннән өлкән бер кешене ял иттерергә теләп. Якуп анын урынына склад сакларга
киl.i Щул вакытта пошман нгынын артподготовкасы башлана да бер кыипылчык
Якупнын аягына т и Иптәшләре аны блиндажга алып кашып сала Алар чыгыл
КНТугө блиндаж өстенә снарядлар яңгыры яварга тотына. Якуптан, шулай итеп
берни калмый Үлемеңне кийлап табасынны белсән. үзен эзләп Йөрмисең, in
горган була Саинны әтисе. Үзе эзләп йөргән кебек килеп чыга...

Саниянен лие бермә-бер күбәйде. Ул. жинелрәк булсын дип. авыл
советына кагылышлы кәгазьләрне медпункт бүлмәсенә кертеп тутырды Янына
але авыр) lap килә, әле башка мәсьәлә буенча керәләр. Сугыш вакытында
[өгөн мәшәкатьләр чыга ла тора икән
кпкнәрнен берендә Мәскәүдән балет артистлары килеп тонне Тынычрак
amp юрДӨ яшәсеннәр дип. Татарстанга эвакуацияләгәннәр, имеш Араларыннан
еишвя Итеп билгеләнгәне авыз калкына концерт куйыйк әле дип килгән.
Куйды iap Концерт карау гына булмады ул Чабата-галуштан башканы күрми
башлаган халык вллө нинди чүпрәк аяк киемнәрендәге артистларнын сәхнәдә.
сыланып ГОрган ыштаннар киеп арлы бирле сикерүләренең мәгънәсен
аңламады т аңламады Ул гына түгел, авыл буйлап йөрүләреннән дә егылып
ки нр нас кызык тапты Балетчылардан берәрсе урам буйлап узса, бөтен балачага койма башына менеп кунаклый АдарНЫН үртәнече шул инде:
- Вәчтеркә. вәчтеркә. олы гүтекәй, үче кеше көлдереп аяк очын U йөри
Вәчтеркә. вәчтеркә. - кебефәк
Артист тар сү шаренен мәгънәсен анламаса да. үпкә белдереп. Сания янына
кер.. Кыз 1ЫНЫЧ тандыра, юата. хәл-әхвәлләрен белешә, сорасалар, кулыннан
килгәнчә ярдәм итә
I Muni башлангач, доклад-агитация белән килүчеләр дә ешайды Күнга
Ш) иш бервакыт республиканың танылган галиме килгән. Кояш системасы.
планеталар г\рында кызып-кызып сөйли бу. Ни өчен ел бар: җәй
артыннан көз көздән сон кыш килә. нигә көн белән тон алмаша
Авылда шундый хәйләкәр картлар була: алар синен белән бәхәскә керми, сорау
гына бирә 1ур мәдрәсәләрдә белем алган Шаһимәрдән картта шундыйлардан
р лиеннән арып татчыгын туры клубка кайткан чагы бутындыр ИНДА
киемен » салмаган, эш фуражкасын кулына тоткан. Гадәттәгечә беренче рәтка
үк Сания янына килеп утырган.

кнтсинмиш.
Иптәш лектор, - д и бу - Сез бик акыллы кеше күренәсез Менә чин әле
карангы тешмасв, кырлан кайтасы ла түгел илем Уиладыч-^илалым и Сезгә
оер сорау бирергә булдым Ярыйдыр бит^
- Ярый ярый С А И М итегез.
- Нишләп ярачасын. - диешәләр Шаһичәрдәннен гадәтен белгән
авылдашлары да.
- Сез иенө әйтәсез, имеш җирнен үз күчәре тирәсендә вйяанүгош» контөн алмаша Имеш ай да аннан һаман бер ераклыкта әйләнеп Йөри Заводта
бик зур арканнар ясатып. Жирне башка планеталарга [арттырырга ла ӨЙЛӘНМИ
торган итмәскә булмый микән'- Кояш гел безнен якка караса, американнарны
катырып үтерәбез бит без Аннан инде капиталистларны у табы I да % юбы I
Лектор аптырашта Халык мыек астыннан гына кодә Анын саен К) шпма
фуражкасын әвәләгән Шаһимәрдәнне. сөйлә дә сөйлә син белесей без
- карангы халык, дип котырталар
- Иптәш лектор, кон яктысын арттыруның икенче юлы ла бар лип уйлыйм
Айның үзен менә безнен каланча башыңа тарттырып б) маемы? Якындагы
планета яклырак күренә, җылысының кирте геэсяре (урраж б) ia аисеэ бил
Ну әле аңарчы каланча башын яндртыргв к и р ш очындагы гакталары нскерв
башлаган. Монысы инде менә авыл сөвитенө жарыЯ
дил янындагы Санияга
торгеп күрсәтә.
Бу сорауга акыллы баштан ничек жапап бирәсен. Лектор:
- Кайтыр вакыт җитеп килә. җавапны икенче килешкә әзер юрмен, - ди.
Шулай дип әйтә дә бу авылга башка килми
Олеге вакыйгадан сон Шаһимәрдан абшидлры әллә ни т м е п icpun m n.in
йорде. Ул үзе лекторның
- Әмрикәннәр хәзер совет ягыннан сугыша Үзегез әйгкәнч.) кояш жирней
б е т е ң ягынла гына торып, аларга карашы ясасак ялгызыбыз
и иимечне
/Кип.J алырбызмы* - дип әйтүен коткән икән
Кеше арткан саен. борчуы ла арта ш> i Балет кеше иим ач пленын МЫТЫЙ
күреи-men килгәннәр, ахрысы. Һәрберсе горыыш авырлыгыннан аша)
җитмәүдән зарлана. Кемгә җ и м > i anus " Элле сон алар Мәскәүле гөмлерөк,
җитәрлек ашарга күнеккәнме? Алай дисән. бик тә ябык курена юр
Балетчылар, килеп төшүләреннән берникадәр вакыт у тач авыл гормышына
күнегә башладылар, әмма дә ләкин колхоз лиенә ныклан кереп китә ашадылар
Шулармы, аларга бәйле мәзәк көлләрне уйлап Сания [апаска узды Монда
аларнык я па чыгас ы орлык бәрәңгесе саклана. Инде ой астында] ысы беткән
бер-ике ашарлык булса да бәрәше и м и чьи иим шн авы >ын ачса исе акы 1Ы
китте: бөрөнге юр баэнын оер почмагын ia гына ята
Төште Алмады Ябылмый HIK.HI бәрәңгеләр өстене саламны яхшырак
түшәде дә КИре чыкты Ьодлн б\ мач иакчдинын ЯрТЫСЫ И J ГЫрТЫ IMI.III КДДД
лшәп сүз Эшне гурга җибәрмәскә әйтми калырга да уйлаган иде әмма яман
[,и,и\ww гаралып к и ң е н н ә н курыкты Ко к о з рәисе бе юн кинөшел районнан
гикшерү чакыртты Милиционерлар мылтыклар бел
«н кереп
тентеп Йөрерләр шп һич кенә оө уйламаган иле Бөрөнге артист tap яшәгән
бер Йорттан ЧЫКТЫ, ГИК кем аны В ten пч.и.пд .in.ui к . н п к H I M и и к
Хуҗалар о яшерергә теләп уэебезнехе юш карасалар п һичкем ышанмады
чөнки бәрәңгене «имә каравай астында гына сакла] галете юк иде N i e m u
( аНИЯ Iff) кышны коч ПВ I бе юн чыкты
•\ч П.1К оер НӨрСӨ ЮЙН) I \.\ ИШ ОП КИ tMM EOD) ач IUKI.IH \л ЯЫВНраХ Ш
сеннан барып сораш) ю уңайсыз дна але вакытын кап вш габасын i ання
өстәл гартмасын ш ы папканы в i ш 1өйн) i (асыннан өч е i буе ки iron оп юрнын

барысы ла шушы папкага җыелган Кыз аларны көн саен диярлек йокыга ятар
алдыннан укын Кырык беренче елны язган бер хатында ул Константин Симонов
в о ш к рус шагыйре белән бер полкта хезмәт итүен, очраклы рәвештә шигыритәр
укыган чагына туры килүен әйткән иде. Шуннан соң бераз вакытлар узгач Жли
меня* исечлесенен «Правла»ла басылып чыгуын язган. Зәйнулла шигырьне
күчереп. Саниягә дә җибәрде Соңыннан кыз аны. «Правда» газетасыннан табып
алып, кисеп, әлеге хатлар арасына салып куйды.
Саниянен ишетүенчә. «Жди меня* Валентина Серова исемле бер артисткага
атап язылган икән Ленин комсомолы исемендә төп рольләрне башкаручы
ли ул. ә Константин Симонов - ул катнашкан спектакльләрнең берсен дә
калдырмаган, артисткага гашыйк яшь шагыйрь. Сугыш башланып, фронтка
киткәч, әле кырык бернең июль аенда ук. «Жди меня»ны язып, свеклееена
хат белән салган Сонрак шигырьне иптәшләренә дә укып күрсәткән Окоплар
буйлап телдән-телгә күчеп йөргән «Жди меня»ны кырык икенең январь аенда
соратып алып газетада бастырганнар «Правда»ны саклаганлыгын Зәйнуллага,
кайткач, һичшиксез, күрсәтәчәк!
Кыз -Кот мине-не тәрҗемә итте дә куен дәфтәренә язып, чәчәкләр белән
бизәп куйды Алай гына да аз тоелды ана, күчереп, фронтта фашистлар белән
сугышкан сөеклесенә лә җибәрде
Көт син мине, һәм кайтырмын.
Тик бик тә көтсәң.
Көт син мине. сары янгыр
Сагыш китерсә
Көт син мине. кар бураса,
Кел че 1 ie житсә.
Кичә отып,
Ьишкаларны һичкем көтмәсө.
Кет, кайчан ерак җирләрдән
Хатлар килмәсә
Көт, бергә көткәннәр, туеп,
Инде көтмәсә...

Зөлфирә бе юн серләр бүлешкәндә, әнисе, соңрак «Жди меня» шигыренең
авторы Константин Симонов тарихын ахыргача ишеткәч, ул үзенә КИЛГӘН
бәхетсезлектәрдә шигырьне дә гаепли башлаган.
9
- Кеше язмышын шушындый матур бер шигырь яманга үзгәртә алырмы
диде y i әнисенә Сания бу сүхтәрне көткән шикелле уфтанып:
- Я тышлар баштан охшаш язылган булгандыр инде алайса... - дип кенә
җавап бирле
Серова белән Симонов бер-берсен яратып өйләнешсәләр дә аерылышалар.
Ир башкага өйләнә, хатын, аны оныта алмыйча, озак еллар ялгыз яши, ахырлап.
кире кайтара алчасын аңлагач, үз-үзенә кул сала. Өлкән яшьтә булмый әле y.i Б)
вакытта шагыйрьнең Кисловодскнда ял иткән чагы икән Гаиләсенә сиздереп,
oiarupi а кан г>дан уңайсызлана, кабергә салырга дип, 58 кызыл канәфер чәчәге
җибәрә Инде картайгач, үләренә берничә көн кала, кызын чакырып ала да:
Кичер мине, кызым, әниең белән булганнарның барысы да гомеремнең
иң зур бәхете иле' - ди Аннан:
- Ип iyp кәерәге лә - ДИП өсти.
Зөлфирә күзлегеннән караганда, әлеге язмышлар үзара охшаган да, охшамаган
ла ь> шигырьдә дә ниндидер хикмәт бар! Анда кешенең үзен көткәннәрен
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тойганда сугышта да исән калганлыгы турында сүз бара. Ә бит сугышлар
тынгач, көтәргә дә кирәк булмаган вакытта кеше кавышмаска, хәтта кавышса да
аерылышыр!,! мөмкин! Менә анын өнисе гомере буе көткән Зәйнулла абыйсы
шуңа исән лә кайткан булсын ди Көтсә лә. аныкы булмаган ич ул! Аннан сон
хәтта көткәнлеген яратканлыгын да әйтергә куркып яшәгән'
Гаеплеме анын әнисе Сания-Зәйнулла мәхәббәтенен тарихы өзелүдә, юкмы
Зөлфирә кистереп кенә әйтә алмый Өзелгәнме сон уя гарих? Кем өчен
өзелгән, кем өчен ю к 9 Әгәр сугыштан ЗоЯщимины капта алса ааа кияүгә
чыкса, бәхетле булыр идеме Сания? 1>> сорауга жавапны ничек дөрес бирәсен''
Аны бер Алла гына белә Әгәр 1-шну i ia абыйсы ла әнисен бер лә бер көнне
Симонов хатынын ташлап киткән шикелле ташлаган булса''
Зөлфирәнең әтисе Фәһим яратмаслык кеше идемени?! Төсе генә - каракучкыл
Күчләре гене
кжгәр гүгел
Чәчләре гена
өлгергән шомырт
кебек кара
Күк белән жир төсләре бул tun ик,HI i,.ini\ (ЛЯ абыйсы бе ЮН ВТНСС
Фәһимдә Икесе лә чибәр' Жир кебек кадерле, кирәкле \ книеке
К\к кебек
хыялга тартучан, язгы һава кебек сулышны кинөйтучөн
гЧлав дисен, күктә
яшь тулы болытлар да ага
Фәһим Күнгә кырык өчнен жвендө кайта Аягына снаряд кыйпы гчь
дә, сугышка яраксыз дип кайтарганнар < . т и я янына гел ярасын бәй ЮТерГӘ
йөри ул. Фельдшер кызны, өнисе сейләвеннөн чыгыл яхшы белә (.шин
Фәһимгә ойләгеләре исеменнән ай саен \.п я w горган була Ү КИНӘМ
әйткәли. Сәламенә күрә җавабын да ала Кайтып керми кипне ^к Бибигөл
апасы улы Фәһимнең
- Ярамны үзен i с и • > м II.HI.IM аласын ипле
диюенә вә карамый
- Санияне күреп, бер уңайдан күнеленә кармак салып кайл әле,
дип
медпунктка җибәрә
Фәһим бу сүзне чынга да алмый югыйсә, •< ( аниянен матурлыгын күргәч,
гелсез кала Икенче комие .ы килә ул анын янына ӨЧеНЧС КӨННС IB К ы ш ы н
әнисенә дә ошавы күңелен бигрәк га * п л к е ы Ике шесе сугыш кырында ЯТЫП
калгач, аңа теләсә кемгә өйләнү ярамас өйнен гынычлыгын җибәрмәс к к уңган
да, булган -\-> итагатьле дв катын алып кайтырга кирәк иш уйлый Әнисе ю
ике көннен берен из
- Өйләнсәң, шуна гына өйлән яхшы кыз ип га яза бела
ш
Хәзерге
заманда белемле кеше кпр.1к имеш җитәкчеләргә гариза ia н 1.1 ,1
Й о м ы ш ы н төшсә !.• урында утырмагач сүзен йөрмәс
Саниянен башта фронтовик егеткә Һич кенә гө ися китми гөкъдименө
каршы
ВӨ1 ҺД8 1.Ш1К.1Н егетем бар' - ли дә юра
Фәһим кайтканга ел уза гик ул eiei ни \ ic күренми, ни каты килми
(,шн\ 11.!
жен очып әниләре [Ә югалта Бервакыт кызмын бәгырен re юо,
i n , , i,i.» i
хәбәрсез югалуыннан icai килеп гешә (әйнулла гурындвгы
хөсрӨ1 ie хәбәр ел буе өмет өзми көткән ( 1ниян( . M I . , нишләтеп җибәрә
Шундый чама ч!.!кмае,1м бвШЫМ iiini.ii.ei МӘНГе рНЗВЛЫК бНрЫвМ иш. янына
кереп утырган сон сүзен алырга килгән Фәһимгә кияүгә чыгарга PMI.IH.IK
биреп lam 1ЫЙ
РИЗаЛЫК биреп ГВ
Jfl НИИИ уКЫЛа Якыннарны ЧЯКЫрЫП I
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чиратларында. Саниянен башка берәү белән никахлашуын сөйли Әни кеше
ш\ 1 көнне ук улына жавап яза
Jdiim падан Саниягә хат озак көттерми Ул ана сәламләшү сүзләре язмый.
бары тик сөйгәне тәрҗемә иткән шигырьне урталай кисә дә икенче яртысын
гына җибәрә:
Көт син мине. һәм мин кайтам
Көт син мине. кайтам юри
Бар үлемнәргә.
Кем мине көтмәгән - әйтер
Уң килгән аңа.
Көтмәгәннәр аңламаслар:
Утлар астыннан
Син шушы көтүең белән
Мине коткарган
Шигырьнең ахырына Зәйнулла абыйсы болай дип язып куя: «Инде сугышта
үлеп калырга ла риза».

К\ 1ына әнисенең тетрәндергеч чагы килеп кергәндә. Зәйнулланың лазареттан
чыгыл фропп сызыгына китеп төшкән чагы иде. Әллә ничә көн туктаусыз
сугышлар барган вакыт Дөньялар тынды, гөрелтеләр узды дип. окопта жай
гына ятып. кесәсенә салган хатны алды да яктыгарак куеп рәхәтләнеп укырга
кереште Зәйнулла Күршеләрнең бала-чагасыннан алып мәктәп-кибет хәлләренә
кадәр язылган иде анда. Аларны укып чыгарга өлгермәде, күзенә икенче битнен
астында Сания дигән сүз чалынды Ашыгып-кабаланып шул юлларны укырга
тотынды Кинәт, яшьләренә буылып
- Холанын бер язганы - диде дә егет. иптәшләрен аптырашта калдырып.
кырга чыгып йөгерде Утырган урында сары биткә язылган, инде бөгәрләнеп
i.ipi i.ii ы нан хат кына калган иде.
UK i itiiKi.IT VI янгыры башланды, дошман Совет армиясе алган позицияләрне
арта i !ерия утына тота иде Зәйнулла бар көченә әнә шул җәһәннәм астына
ыргылды Ул әле бер почмакка чапты, әле икенчесенә
Аннан, башларын
тотып, чәрдәкләнеп беткән туфракка егылды:
- Ичмаса пуля да алмый о т җанны!
Атыш тынгач, иптәшләре окоптан чыгып. Зәйнулланы үзләре янына алып
клипы Егетнең сөйләшерлек хәле юк иде. Ярсып-үксеп елады да елады
Окопташы Шәнгәрәй шул вакыт әйтә куйды:
\ ч i.iii исән кайтсын очен саклагандыр бүген сине Димәк, кайтып. Саниян
белән внлашырга шеш Үзен лә. ел буе хат яза алыр хәлдә түгел илем. дисен бит.
Шәнгәрәйнең сүзләре Зәйнулланы үзгәртеп куйгандай булды. Ул ныклы
карарга килгән иле:
- Кемгә чыккан булса да. аертып алам мин аны!
1өннулланы Сания иртән эшенә барганда күрде. Ш ә п киенгән Хром
гимнастеркадан Яланбаш Кырык бишнен жәй башы - инде сугыш
бетеп, солдатларның әкренләп авылларына кайткан чагы
мя балаЛ ла егет медпункт төбендә сагаламагае дип шикләнгән иде АНЫИ
кайтуы турында хәбәрне туганнары кичтән үк Казаннан алып кайтты Казанка
ы бер парк яныңда очратканнар Бу хәбәрне ишеткәч. Сания аңын югалтып
• I к ой ярын Фөһимулласы өйдә ЮК иде Тиз генә нашатырь иснәткәннәр
1.. С) ккалагач. тарткалагач, чигәләренә камфара мае да сөрткәч, күзләрен ачкан

•

Зәйнулла күзенә чалынуга, Сания кирегә борылды ла тиз-тиз өенә таба
атлады. Фәһим таннан ук Питрәчкә киткән иде. ишегалдына керүгә, олы
к а п к а н ы н аратасын кечесен лә ябарлык итеп тартты Капканы бикләгәч,
каенанасы янына кереп, кире кайтуынын сәбәбен аататчас өчен. мунча кырына
терәп куелган урындыкка килеп утырды.
Менә капка аегыннан хром итекләрнең башы күренде. Зәйнулла Сания
ишегалдында утыра дип шикләнгән идеме икән. әкрен генә
- Ач әле, - дип зндәште.
Хатын җавап кайтармады
Солдаттан кайткан, беләгендә ут уйнаган егеткә нәрсә - ул ла буямады,
Зәйнулла койма аша ишегалдына сикереп төште Төшүен төште, алс генә
бик батыр булып кыланган Зәйнулла үзендә re 1 --и мнлереп әйтерлек коч ы
тапмады. Бераз торгач:
- Исәнме, Сания, - дип кенә ждәштс
- Исән-имин кайтгынмы, Зәйнулла?
- Менә күреп юрасын
- Авыл советы рәисе итеп к у т а н н а р шеш
-Әйе.
- Яхшы булган
- Ирләр кайтты бит Алмаштырырлар инде Минем очен авырулар кара)
яхшырак
Сүз гел ли тирәсендә бөтерелде яэйнулля уэе к&вал ишетергә гедөгөн
сорауларны ничек бирергә ДӘ белмәде. Анысын сорады, монысын аннан
саубуллашкан кебек итенде дә капкага атлады Учы белән сугыл кына аратаны
этте, кече капканы ачты һем. борылып (. вниягө карагач бик кискен men
- Дүрт балаң булса ла аерып алам мин сине' Уй II.HI гор! ВШИ
Бу хәлләрнең барысын да Бибигөл карчык гөрөэө аша к\ итеп горгам иде
- Чәй эчеп, хәл алып чьи ыйм,
дип кергән с ания юн бернәрсә гурында
да сора!имады. иллә м л ә р кичен гукми чәчми Фәһимгә сөйләп б и р м
Шуннан соңгы килүендә Зәйнулла ин к ер« шөиеп көн юша вай
ма te
Елкылдап торган шәп атый мелпунк! коймасына бәйләде в катышши уэе
янына керде Керле Тәрөэкаршын i.m.i вегв иан икенче башына ки вл
Исәнләштеләр Берни әйтмичә бер берсенә каран юра бирделәр Ярый але
төшке лш туры, медпунктка килүче китүче беткәй и и
Сүзсезлек авырлыгын күгәрә алмаган ( ания гөрөэөгв к\ i салды « A H S I И
да шунда борылды. Аннан, жилквсоив салам кутереп чабаталы Фөһимнен
кайтып барганы күрен к Гормыш ирынын вв!*ранган чагы и te U m > панын
әле фронттан к а т к а н киемнәре ор 4111 аягын и la
т.-и итек Гормыш йөге
тартмагач, узе ое яшь егет кебек
Зәйнулла сойл-нпчи yiырулап ^ w ю и IIJKIIJ б\ К I шрВХ Гор Ш 4i.ni.in
к и п е Чыгып КИТКӘНДӘ иман
- Дүрт балаң булса 01 ВврТЫЛ алам мил ^\\\к-' Я ВЫ I ШГЫҢВД уй
- дип кабатлады
1өйнулла (. анияне ко
н кон ныграк «зөрлекли баш и ш районы чыгыл
иггсө цө ишетеп, артыннан бара сабантуй аллеи ише бәйрәм 6> шл
, , „ , „ . , |в |
на килеп баса I i арты ел ужа и инде чынлыкта т ө н н к е ш е н е н
ктөк тулы баласы булса ш б) оәрлекләү кимемәде Өйлөнм
• •
к е ш е м и чүп көне н н 9 иеиә < ания гурындагы гайбө! им бер гааЛ
та каТЫННЫН НврвГОНӘ кан i.n ШрДЫ
И ң ВВЫрЫ ФӘҺИМГӘ б) пан пар i I бОЛӘрНЫН барЫИВ Kill кыса

хатынына бер авыр сүз дә китмәле Яраткан егетеннән аерып, мәжбүриләп
диярлек, киләчәгенә өмете киселгән бер вакытта кияүгә алган иде бит ул аны үзе
вә! Алай ш Фәһимне Зәйнулланың, сонхы кыланышы чыгырыннан чыгарды
Бервакыт К\н авылы кибетенә килгән бу Сания балалары да шул тирәдә
уйнал Вври икән Кибеттән кәнфит алып чыгып өләшкән үзләренә. Киткәндә
олысына - Габделбәренә:
- Әниегезгә әйтерсез, !өйяулла абый безне дә. сине дә ярата, диярсез, менә
«оны анын үзенә бирерсез. - лип к, з явын алырлык яулык сучан
Иһшынлыи шәп егетнең аларны сынлавы балаларга ошаган Бии] яшьлек
I влнга бигрәк тә Кайтып кереп, әнисенең кулына теге яулыкны тоттырганда
абыйсына каралы да:
- Зәйнулла абый безнең әти булса, гел кәнфит кенә ашалыек Име. Габделбәл
- дип әйтел салмасынмы Ачуы чыккан Сания үзе дә сизмәстән малайны тв
җибәрде, тегесе чүт урындык почмагына бәрелмәде. Хатын, еламасын өчен. башын
сыпыргандай итте дә. мич авызын ачып, яулыкны янып яткан учакка ыргытты
Галн упкалөде. Үзенә кирәк булмаса. әнисе яулыкны әбисенә бирә ала иде Аннан
Гали берәр ҢӨрСӘ ясаса сон абыйсыннан ясатса
Зәйнулланы шуннан соң Сания күрмәде. Бераздан, өйләнгән икән. дип
сөйләделәр Саниягә охшаган КЫЗ алган. имеш. Соңрак тагын хәбәрләр килеп
иреште кыз баласы гуган да Зәйнулла Сания дип атаган. Исем кутырга
чакыртылган абзый Сания белән бердә килешмәгән, аны икенче балага кушалар
дигән. Зәкиуллада кирелек җитәрлек. Барыбер үзенекендә торган Шулай
Шәледә менә Саниянен тагын бер адашы үсеп килә Ходай исәнлек бирсен
) иәрен.» Гыхепән аермасын
Саниягә > i чакта бәхетне үзләренә сорарга кирәк булган икән. Зәйнулла
Өйләнүен Әйләнде, ПИК гайбәтләр кимемәде. Житмәсә. Фәһимнәрнең почта
ЯШИГЫНа кемдер ПСЛӘН чат ташлап китә Өйлә тәрәзәдән карап утырырга,
кешесен күреп калырга ип к Бибигөл карчык юк Хатны аны гөнен ыргытырга
и 6) la 1өйн) ] la 6j 1Ш юр белән аңгыраймас, андый түбәнлеккә төшмәс,
( внияне ир в р бе ten пәри дип пычратудан ана ни файда? Шундый хать .1
яраткан ИСӘИ уз исеме at РӘШӘ бил Шул хакта Зөлхәбирәгә күңелен ачып
салгал и и
\ [аен a lafl ая
- лиле ана шулчак күршесе - Дүрт балан булса да.
итен ОйI Аертуын ла аертыр, тик менә әйләнер микән 7 Инде
яратып түгел, сиңа үчегеп яши башлаганга охшаган.
Ничек яратмасын9! Зәйнулламы?! Анымы?!
I аниянен карашыннан Зөлхәбирә әйтелмәгән бу сүзләрне укыган.
ахрысы
Яратуның ла бер чиге бар Мин дә яратам, дип әйткәнен бармы сон
1 к41..' Һаман ябык капкага килеп төртелсәң, башың нык авырта башлый ул
имЪгулланын да шулайрак булмагае. Инде капканы аяк тибеп ачасы КИЛГӘН
чагыдыр
Юк киЧнулля чын-чынлап яратса, алай эшләмәс. Менә Сания анын турында
начар сүз әйт> гүтел уйларга да курка Иреннән дә әйттерми, кешедән дә
киЪц 1.1.1 бе юн тц>алалшый-күрешмн катта белешергә дә теләми югыйсә
Әгәр Фәһимен булмаса. әгәр Фәһимен әйбәт булмаса
- Әйтеп бетер. Зөлхәбирә!
С ки *әйн) пага чыгар илеңме сон?..
Саниянен күз аллары караңгыланып китте Шулай ла үзен тиз генә кулга
алды Зөлхәбирәнен сүзен ишетмәгәнгә салынып дәшмәде
Балаларының атасын - Фәһимне дә гүбәнгә тоитерергә теләмичә, бик хөрмәт

Kgl ' ИНМИНЕ

итеп яши иде ул Хормәт игеп ' Зәйнулланы хөрмәт итеп яшәр илеме икән.
элеккечә яратыпмы? Тьфү. тьфү' Әйтмәгәнем булсын, уемны жил алсын!
Сания, дим Фәһимга чыкмасаи, ЗеЙН]лланыкы булыр илен бит син.
моны кем дә белә!
- Белә дип
- Менә шул: андый көчле ярату онытылмый у i Оныткан булып кыланасын
гына син Зәйнулла онытмаганны син онытасынмы сон!
Зөлхәбирә, миннән дә сер яшерәсен инде. дигән кебек, ачу ӨейИфМ
Санияләр турыннан китте лә барды
Әйе кишел.HI гугел, үленпән дә әллә канларга яшереп куяр иле ул серләрне
Сания Ана гаилә тынычлыгы кыйммәт Балаларнын үт аталары беп^м үс\е
кыйммәт. Зәйнулланы нин-миилек йортә Яратса ла. сабырланырга вакыт
( Өйгәннәре белән кавышмаган бер алар гына түгел
Сания дә үзләренә кереп китте Сон иде инде Капканы ябып йокласан да
ярыйсы, тик менә картының гына юклыгы
Фәһим нищгелозаклады сон11
Кибеттән бер ярты алып. баҗамны күрәм әле дип. түбән нккл гешеп микән иле
9
Баҗаларында бу гомер нишләргә кирәк Кечкенә бад&1ары бар Батенесенен
лә иртән укырга китәсе, хатынына - ЭШКӘ
Бу Фәһим дә сонгы араларда эчеп ала да. күрше Золч->бирә шикелле, кемне
яратасын, дип аптырата Бик. сине генә. дип әйтәсе лә үзен.), иренен ш\ ми
соравы ошамый Саниягә Шикләнгән, гайбәтләргә ышанган кебек Бу, житывсө,
почта яшигыннан хат килеп чыккан саен каб.п кша Элек андый нерсапрне
юк-бар санаган Фәһим әнисе Бибигөл \ ггәч алла m аде, башына бер уй
кертә лә һич чыгармый, янлагыларны да шуның белән тинтерәтеп бетерә
Гуктале, булмлса. әниләре йортына үзе тошсен. Анда хәзер икенче т ы н
туганы Гайшә белән ире нши Эче пошканда Фәһим бажа и баш игәм
булып, шуларга cyi ыла
Капканын тыш келәсен 1ЛДС дәСанин гүбӨВ очка и ы л ы Барий ЖИТвргә лә
өлгермәде, Мәликнен. Фәһимне өстерәп, үиәренә алып кайтканын ОНИЪпве
Килеп җиттеләр )ш ер-менгер булса лл Фәһим киемнаренен канга баткан гыгы
ачык күренә иде әле
Ми буллы сипл Фәһим ' Нишләме ыр '
( лниипсн СОрВВЫна Мә IHK
- Туганый апа. урамда кычкырышмыйк кергәч сөйлөшербш, - дип
җавап катарлы i ания, бер-бер көтелмәгән чәл булган и.чин т аш гелен
гешләде
Фәһимне балаларны куркытмыйк, дип, ак келәткә кертеп салдылар Кечкенә
генә миче бар иде учак герп ипләр Мәликнен свйләгөненнан Саниянен
чәч [Өре үрә торды.
Фәһим, яртысын кыстырып баҗаларына төшкән ю сүзгә q
мажлеслөү озакхарак сузылган J 1 ара Мәлик га үзе генә белгән жнрдаи бер
яртыны гартып чыгарган Гөнаһ шом ыгына вә вакытта гәрәз оршъкыннан ике
егет) 1ыпбара икән ^выз в кергәч Фөһнмнен юмар) шиыл кунакчы i вншп
к и ң I.I L-'ie чар

Моны &е ГГӘН МӘЛИК

Чакырып керим әле Ш) (арны
ош урамга чытуына каршы ю ш
i
,,, борчылып гәрәзәгв карап гора башлаган аракылы табынны һич
л ,,,,,
сөймәгән Гайшә б) гып Гайшә Мәликка
Лп.ш КврСӨ керер пи 1С r u n пошмасын

ЕИГӘН

п Фөһнмнен салмыш гы1 ыннан бажа шрнын wen утьия анын вн ипи
Ч «сырганнарын көтел re гормастан берсе
Нврсв^ «п tгенәутырасыз б« ire ю өлеш «агармыйсыз?
ип шун шук

Фәһимне кыйнарга тотына Ул ла тшеп калганнардан түгел. Егетне эләктерергә,
к\ тарыннан каерырга маташа вквн Инде шулай эшлвдем генә дигәндә, тегенең
дусты читәнне кубарып алган да Фәһимнең башына китереп кундырган
Ф^һим егылган Башыннан кан киткән Тәрәзәдән баштарак тухп-куэвтео
кенә юрган Мәлик баҗасы >, тле лип \и.таган Балтасы мич буенда гына тора
ИКӘН урамга шуны күтәреп йөгергән. Килеп тә җиткән. Фәһимгә читән белән
сукканы остенә. инде шпквлн үк башлаган егеткә балта түтәсе белән кундырган
Ипле анысы анын югалтып егылган. Эшнең боланга киткәнен күргәч, шттөше
айныган, егылганын остерәп. аргы урамга алып кайтып киткән
Имгәнгән егет төн эчендә үлгән, ә Фәһим бернәрсә булмагандай аягына
басты Эшнең шулайга китәсен белгән кебек, тан атуга ук. кем хәбәре беләндер.
Фәһимнәр өеш милициядән килеп төштеләр дә. кулларыңа тимер зынҗырлар
кидереп, районга алып киттеләр. Сорау алгач. Мәлик белән икесен туп-туры
Казанга җибәргәннәр, дигән хәбәр генә иреште Саниягә.

Фоторәсемле бүлмәдә торган олы санлыкның бер тартмасында суд кәгазьләре
В К Ю Саклана Нәрсәгә сакларга атарны. йә" Әнисе белгәндер инде... Ире Фәһим
6* i.iii Меник кия\ Юранең, > иаре чыгып сугыша башлады, дигән ялган шаһитлаү
аркасында бик озакка упартылганнарын үкенеп, эчтән янып сөйләгән иде ул
Шулармын берсе Шәле няЗнулланын Күндәге чыбык очы булган имеш.
МВЯНКНВ - унике, Фәһимне \» елга утыртканнарын ишеткәч, әнисе Ворошиловка
\,п ни . һием ( с men кул астында хезмәт итте. мин авылда ин җаваплы урыннарда
ип. илем сез амнистияләр очен җаваплы икәнсез, иремне коткарыгыз әле». - ди
Хөкүмәт 6aiii.ii.in.jnn.in ивгьнвееэ Квгаэь кисәге дә килми.
Килергв маршал Климент Ефремович Ворошилов үзе дә Сталин
репрессияләренең башлап йөрүчесе булган бит Әнисе шушы кешегә нинли
ничек ышаныч-омет белән карый алган'.'.. Ул 1953-1960 елларда СССР Югары
( овстын и Презнднум белам рәис юк иткәй Ai \ сүзеннән нәрсәдер торган
бйП и н к " 1ик мен.. миллион.киан кешеләрнең гозерле хатлары андый зур
китекчеләргә барып кита микән - Зөлфирә шуны белми.
\н.| мен., миегезнең дүрт баласы арасыннан ин яратканы син илен. диләр
Шуңамы Воркутт) игка пал белән җибәрелер алдыннан төрмәгә дә ул аны
гына чакырта Ичмаса анысын булса ла күреп калыйм, ди.
нэлфира гармаие гоман ш гына хәтерли. Дүрт яшьлек баланың исендә ни
и юын? uuai ш гөм и ризыгы ипле Гөрмвкешеләре, Зөлфирә килгәнне белгәч.
кәнфит шпе нәрсәләр чыгаралар Шулвакыт, әти. монда гел тәмле нәрсәләр
генә ашаталар икән мин аа герыөдө калыйм әле. дип елаганын ачык хәтерли.
Әллә көтерли ал ю кешеләр гел исенә төшергәннән хәтеренә сенеп калган9.
Әннсенен сеяв шаре прынла көлеп сөйләгәнен чынга алып. анда кием лә.
кәнфит га акчага гүгел атигө рәхәт икән, дип, соңрак абыйлары күршеләренә
кереп әйткән Аларының берсенә - алты. икенчесенә - җидедән артык кына
булган
Зөлфирә шул чагында беренче тапкыр тимер карават күргән икән дә. тик
анысын югерләми Утырган саен ишелә дә төшә икән карават, рәтләгәч, тагын
КЯМере la икән Монысына Зөлфирә
' алы бел дә rarefi түгел -дигәнме шунда.
Кьмык тоела инде хәзер Сабынлар сүзе һәрвакыт кызык кебек тә бит
(Әлфирәнеке менә кызык та. кызганыч та. Әтиләре төрмәдән кайтканда да
биләрендә секс генә иде әле.
И беят Фөһни икесе ике киргө эләгә Озакламый әтиләреннән
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Воркутадан xai килел төште Монда тормыш ярыйсы, алега зарланырлык
гүгел ач бу [сан җәй юрен мүк җиләкләре җыярга була икән
Әнисе шул
кичне тәрәзәдән төшкән ай яоыеыюи ararui мүк җиләген жыеп ашасан 6) ы
дип. сөенгән, ул да булдымы яхшы тормыш, лип еламсыратн иле
• ) ie соңрак еллар j згач Ворошиловны миһербансыз, дип сүгеп. Ьерия^н
юкка гына курыкмаган икән, үзе дә бер юньсез булган, дип. анын турында
бер русча такмазаны 1акмаклап утырганын югерли lo ]фир,, Берияне кулга
алуда катнашкан Ворошилов турында халык шушындый җыр чыгарган бчлган
имеш:
Цветёт в Тбилиси алыча
Ис для Ланрснтии Малыча.
Л для Климент Ефремыча
II Вячеслав Михалыча
Әтисенә төрмә срогын кыскартырга да, амнистиягә июгеп иртарөк i
ла язмаган булы
акты Барысы ла Фәһимнен Саниягә «Аюлар и
аталган шәһәрдән - Воркутадан мон-зарлы хатлар язмавына соенси яшәде,
көтте Тундрада, мәнгелек тун җирләрдә кышын да. жәен дә поляр балкыш
җылы көннәр икс ай чамасы гына дип язган .мисс
Х.пер Зөлфирә белә, утызынчы еллар башында ташкүмер габ) чыгар)
очен төзелгән бич.men рудник шахталарында төрмә урынына сөргенгә
җибәрелгәннәр ипләгән Бараклар арткан саен ипче посёлок юры (уралган u.
илленче еллар башында бер. i.unci i >урбер калага оешканнар Башта Ухтпечлш
аннан Воркутгула] дип аталган лагерьны ботен СССРга готкыннарнын 1953
елгы күтәрелеше ганыта
<l>.thn\i Саниягә инан бер катында, мондагы баракларда җитмеш өч мен
тирәсе мәхбүс inixiii с^ иләр йөри, ли Готкыннар бе иш бергә) i те »кләрс белән
>шхө ялланучылар оа шахтага төшә, күмер чаба икән. шулай ia авыррак мине
тоткыннарга ипләткәннәр Әтисе шунысына соенен бетә алмый
кезмәл какы бирәләр \ шәрена Катса күчтәнәчләре б) шсы Ул ха
кәгазьләре арасында саклана торгандыр әле
1953 елны Сталинн
\ име бөтен каторжаннарны аякка бастыра Кемдер
амнистиягә өметләнә кем rcp аша) яхшыруга, кемнеңдер штерьда кеше ккле
мөнөсөбә1 күрәсе килә Жәзага гартылганнарга шул елнын мартында
Берия ясаган [оклад гурында ш хәбәр барыл ирешә N i биш (
утыртылганнарга амнистия буенча азап итәргә башкаларынын срогын ике
мәртәбә кыскартырга кирәк ш Шушы катка име IMP башк i
тоткыннар күтәрелүгә шар! сәбәп була лл ин [с
(оныннан ГӨрМӨДӘН каткан ӘТИСенСН СӨЙЛӘВеНӘ карат an ia .. тете к\гареЮШ
кайберәү [Өркүрсәтк
ә бары гик mi кыннарның ирек очен көрәше бе 1ән генә
,,, б
с бу 1маган Мои ia уто ювник rap бе юн сәяси готкыннар кар]
1,1 уз чие
[ЛӘГӘН Дөрес анда егерме МеЦЛӘЛ ПОЛИТТОТКЫН кашашкан
Шуларнын күбесе Украин һәм Балтыйк буе республикаларынын совет
ч щетен каб) i итмәгән сугыш вакытын u Совет Чрмиясенә каршы көрәшкән
партизаннар б) гган икән һишунда б) кешеләрне сөрген сроклары беткәч га
гадаттө кайтармаганнар -ирекле >ш*ка калдырганнар, һәм алар ••> i те юкләре
бе I,,,,.. м ң i кир tap ю ^ юл ка i > барган Ә iere готкыннар, амнис гия буенча срок
кыскартып кына калмыйча, шахта ке мәгенә шушы рәвешчә ялланып »ш ia^
шконын |ә бетерүне п i иткәннәр ю ин к
ф iiiим кем Sj |>им гөрыөче 1әр арасын u -кеше ^ герүче» инде Восстание

оешып килгәнне сизеп, аларнын барагынлагыларны күзәтче Җитәкчеләр
канкоеш оештырырга котырта. Алдагы көнне ике барак арасында рудникта
юк кына тарткалаш булып ала Шуны сылтау итеп. җинаятьчеләрнең берсе,
^ йра кычкырышта катнашканы, иптәшләрен сәяси тоткыннар остеннән напръ
КВТӨКЧӨЯәреИв яла белән барырга котырта.
Күтәрелеш бастырыла Бу кеше үтерүчеләр белән юкка гаепләнгәннәр
арасында кар1иылыкнын артуына гына китерә Июльнен иң жылы бер көнендә
Украинадан сөрелгән бандерачы иптәшләрен. апәк-ча!әкләре очен дошман
барагына ут төртергә, чыккан бар кешене суеп барырга котырта Моны сәясиләр
арасындагы танышларыннан ишеткән Фәһим иптәше белән башка бараклар янына
качып котыла Аларнын барагы янып. кешесе үлеп бетә. үтерүчеләр җинаятькә
тартылмый Фәһим Ходаның рәхмәте белән, балаларының бәхетенә исән кал
Соныннан. инде Зөлфирә институтта укыган вакытта, таныш галимнәремне
сорап, архивлардан эзләттем, бер барак кешенең янып бетүе турында ник бер
с\1 булсын, диделәр, дип сөйли торган иде әтисе.
Тоткыннар эшкә чыкмый, лагерьдан качу омтылышлары ясый. һаман саен
амнистияне тизләтүне таләп итә Ахыр чиктә аларнын кайбер таләпләре үтәлә.
.AIM;) бик күпләр, шул исәптән Фәһим дә амнистиягә эләкми кала Инде күбрәк
сәяси тоткыннарны азат итүне хуп күрә башлыйлар Баш күтәрүдә актив катнашкан
барактагыларнын. оештыручыларның срогын тагын да арттыралар. Күтәрелеш
вакытында бик күп кеше үлсә дә. газеталарга. Мәскәүгә аларнын саны кимеге И
курсатс ПЧН хәбәрләр китә Шушы восстаниене бастыру вакытында утлы коралдан
42 кеше үлде, 138 яраланды, дип белдерәләр Әтисенә әнә шулар билгеле була
Рам эчендәге бер рәсемдә Фәһимнең 1963 елны төрмәдән кайткан көнге
сурәте Ябык Күзләре эчкә батып кергән Йөзендә - елмаю. Янында әнисе
бс ян in |фирө басып юра.

Жңдееллык мәктәпне гөмамлаган көнендә Зөлфирәсен сөендермәкче булып.
( .шин кунакка кайткан танышлары машинасында, күлмәк алырга, Казанга
чыгып к и п е Балалар үскәч, ялгыз булсан да. тормышны тарту жннслрвк
ик.HI Ипле олылары ныклап ук кул арасына керә башлаган - Габделбәр
гракторнсл олаш укыл кайтып, авылда эшли иле. Галие абзар тирәсендәге мине
башкара, әнисенең кулына көрәк-сәнәк тоттырмый.
Сания үзе - район советы депутаты, авылда коммунистларның башлап
Йөрүче 1Әрс арасында Күкрәген -Медицина отличнигы» тамгасы бизи Казанда
UIJ i 'ч 1ӘКНС тапшырган бер җыелышта күрше Лаеш районының башлыгы
киме дә Саниянен кулын кысты, чәчәкләр бүләк итте. Икенче Гөләндәмен
янындагы һәрвакыт Сания белән ярыша-узыша торган кызга бирде Шулчак
анын күңеленә әнисенең Калининнан грамота алырга барган коне исенә төште
Әллә язмыш [ар балаларда да кабатланамы сон?
Санияне котлау сүзен, боларны белгән кебек. Лаештан килгән секретарьга
бир |елөр
Беренче булып авылда трахоманы бетергән фельдшерның игелекле
кулларына тост күтәрер илем мин бу мәҗлестә, - дип тәмамлады ул үэенен
чыгышын Гөрләтеп кул чаптылар
Ш> ми балалар үскәч, яшәү бераз булса да җиңеләя. Менә бу күлмәкнен төсе
ю крирөнен Вә к и гагын да ачып җибәрер күк санап элгечтәге күлмәккә үрелгән
и :• әлеге к\ некие икенче бер кул да килеп тотты. Кул иясен к а р а с а - Зәйнулла.
I вння имәнеп китте, әмма сер бирмәскә тырышты. Аннан елмайган булды да:
- Син икенчесен ал инде. - диде
М

- һаман да икенче язган микәнни мина'1
Бу сүздә төрттерү дә, мыскыл да. әллә нинди жлрәнгеч бер сөенү дә бар
шикелде иде. Әлдә Саниягә генә шулай тоелды чикан"1 Зәйнулла күзләрен
томалаган яшьне күрмәдемени ул? Күрде
- Ә син башкасын ал лип анда
- Мин болай да башканы алган инле
Кеше арасында, кибет эчендә шулай төрттереп сойләшү бер дә матур түгел
иде. Сания сайлаган күлмәге өчен түләде дә «Балалар лөньясы»ннан чыгып
китте Якында гына бакча бар иде Шунда барып утырды
Йорәге хәлсезләнеп тора. Әллә артыннан чыккан әллә юлы тагын очраклы
туры килгән - бакча аркылы узып барган Зәйнулла, аны тагын күреп алганына
аптырагандай, Сания утырган эскәмиягә таба бара башлады Китеп барырга
сон иде.
Зәйнулла килде. Утырды һәм, җае килгәндә әйтеп калыйм, ли
кабалана-кабала соили дә башлады
- Ярата идем бит мин сине, Сания Бәлки Юк, бәлки, түге i. В К 08 Яратам!
Әмма сипа булган утткөге канда сине карата йорткән рәнжешкәчыдыи алмыйм
БөхетсеэлеКЛӨреКНен башы минем күз яшемнән дип сана Иреңнен төрмәдә
икәнен дә беләм, бер баланны ки ал i кан ил ымны да Әллә кайгыларын шуныя
белән бетәр дип уйлыйсынмы'
Мона каршы ни дип җавап бирәсен'*
Зәйнулла торды:
- Йә, хуш. Теге доньяда булса да үземнеке итәм мин сине' VU.IH шушы
яшьләремнең әҗерен бер бирмәсмени''
- Әжерен биргән бит инде, Зәйнулла I лидән бар Хатынын яхшы Матур
яшисез Кызын, улын үсеп ки ю
- Алардаи (арланмадым лабаса) 1 ормыштаи а р [янмадым! йөрел вы
сызлаганны сөйләдем мни синя Сания!
Теге дөньяныкын фаразлау түгел, бу лоньнла НИ күрәсен И>баяш члмлдамип
иде Сания ә мен., курвевн күрми гүргә кереп буямаячагын яхшы б
Мине рвкяатсәннөренненжвзасы дип СӘЙЛӨ11 гора Um> иа Ччыл ваяятюш
уланын йөрәген?! Әгәр ирен гашлал китов аны да балаларын и бәхетсез итәр иде
бит Сания Ул очракта (өйН) на белән бергә тормышын да ни 6) якын Ш кайдан
беләсен? Икс бәхетсез урынына unci бәхетсез ясарга ндемени ана' Иренмен
иртәрәк Li китсен ш бөхетеезлврнвн саны барыбер артыграк 6j iup иде.
Яраткан кешенә шушы кадәр рәнҗешләр я) (ырырга Bj п мика
сон 'I и
Ходаем инде< аниянв андый гамәлләрдән сакла Чяьгр чягында > i синең генә
рәхмәтенә барып сыена
Бачаннын үлгәнен м бе .эм ш К үрШв авЫЛДВ ЯШӘГӘЧ кон » килеп
ипарайткач ничек белмәсен инде Шуны әйтег ( ания шанына ю . салудан
,,,ч габа микәнни сон кайчандыр анын мдерлесе булган иАн] иа'Ул бит бу
.г.ы ^ [ем кәерәген болай ш онытмый
Фәһим белән Саниянен беренче уллары Шакир нәкъ кырык бишнен
гугызь
1маенда даныгаюию имюуллаулчактасу.ышк.н к а ш ы п о . к ^
'
,, , „ , , , ,, ,,, и и ,, фвһим % панын Жию. квнв иш йогын арттырганына
пягетизкитп Шушы сөенечне «билгелик ип бер яшь тулган көнендә
у
Фәһим базардан •гүчтвдачл
ш к » * " " ик- I
вн. ю гына ациггыйк
ш
өрдер инде Кыпнсызыл бер алманы врчеп гурал Шагарга^ятереп
готтыпаылар Клмаларос иикуп
» акртврмя ряфапквЛпашик» Фельдшер
булатсюып га Саниябалась
клал кала алмады [мз ерал р а й « хастаханәсенә
илтсв ,, гомере өзелде Чнлый аеруларга чыаврга вак шрасай п е ш ә
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Әнисенең әнә ничә баласы үзеннән алда якты лөнья белән хушлашкан
Ана җинел б>лганмы ? Аналар язмышы кыз балала ла кабатлана микәнни сон.
диген уй килә дә тора. килә лә тора. һәр баласының тууы бер могъжшл булды
Саниянен лә Золфирәсен ничек тапканын гына әйтәсеңме, башкасының > i
гувсы кон хитврәк, акушерлык пунктына кичен ике хатын-кызны китергәннәр
Саша ялга чыкканла. урынына кеше тапмаганнар иле. Нишләсен, вакытлары
киткәч, куып жлбәрә алмыйсың, булышасын Ике кешене бәбиләгте лә.
артыгын лулкынланганмы. тулгагы башланып, алар артыннан бала пб)
кәнәфиенә үзе менеп ятты. Үзе тапты, үзе кендек бавын кисте
Анысы анысы. Галине тапканын кара >• ракта имгәнгән бер механизаторга нрд.»ч
күрсәтергә киткән җиреннән гагпы бит бәгырькәен. Ахырдан шул механизатор, KKBCU
лә трактор чүмеченә - киемнәрдән хәстәрләгән ятакка салып кайтты Башкалар
сәламәтлеген кайгыртасын, үэеннекен һич кенә лә уйламыйсын икән ул
Беренче балалары үлгәч, караңгыда куркып ятадыр кебек дип. Фәһимен
ияртеп ген да шратка йөри башлады Күршеләре белеп алганнар да. бу эшеннән
туктаттылар Бала югалткан ананын акылы да югала, дими, ни дисен?
Фәһимнан кайтырга хәбәр килгәч. Зөлфирәне лә алып, Сания иоси
каршысына китте Кызы бәйрәмгә алынган кызыл итәкле, алсу осле күлмәгеннән
иле КүбөЛӨК кебек очынып бара.
Әтисен вагоннан төшкәнче үк таныды бугай Зөлфирә. Таныды, кочаклап
алырга кыенсынды шикелле Фәһимнен өстендә-бушлат, аягында- кыршылган
күнитек. Иренен каршы килүенә, балалар өстенә генә алыйкчы, диюенә
карамалы, Сания аны аягыннан башына кадәр киендерде. Пәлтәсен, эшләпәсен
IB ал ii.ii.ip ботинканы ла кышка дип тә. жәйгә дип тә сайладылар.
Им к кайтабыз, лип торганда. Фәһим
Әйдә инде, балаларга да берәр нәрсә алыйк. - дип, тагын да шул
Ко и.no i.ii u кибеткә алып китте Кибеттә әйбер күп иде. иң башта аяк
киемнәренә тукталдылар.
- Менә боларын тартмага салып бирегезче. — диде әтисе, кечкенәрәк кенә
ике пар сандалины кулына тотып Сания тәмам шаккатты.
- Малайлар үсеп беттеләр бит инде, әнә бит кызын үзеңне куып килә!
Мим синя фотоларын салдым лабаса! Аякларына да, осләренә дә бар,
трмышыбы! шактый яхшырды инде безнең. Ак ипине карага алмаштырып
ашыйбы 1, - диде.
Анын сүзендә хаклык бар иле Авылда фельдшер да, укытучы да хезмәт хакы
.ил, имәгәнен кия. теләгәнен ашый Кибетендә генә булсын
Фәһим ЖЗВЯ] каптырта ри (алашмады. Акчасы җитәрлек иде әле. Күшә кадар
•HI лк •• Bo ii-i • i шадылар
- Байлар машинасы инде. - д и г ә н булды Фәһим, күннән эшләнгән салонга
кереп утыргач
Саниянен лә. Золфирәнен лә «Волга-га тәүге утырулары. Их, Зәйнуллалар
аша узарга, лип уйлады Сания. Теге чакта, Фәһим чабатада кайтып барганны
оныттырырлык итеп' Сания. Фәһиме кайткач. Хисапчы Зәйнулладан ким
ашөыөска диеп хыялланган иде, теләге чынга ашарга ошаган.
Җитмешенче елларның уртасында беренче «Москвич»ларын сатып алгач.
JeflHj нанын Питрәч - Казан юлында җәяү барганын очратып, иреннән
машиналарын кырт итеп анын янында туктатуын үтенгән иде ул Ишекне
Зәйнуллага үзе ачты:
- Әйдә кер. утыр Ни эшләр белән йөрисең'
УпфДЫ Саниянең, гомер булмаганча, гади танышлар кебек кылануыннан
Мнудла аптырап калгандыр Нәрсә дип җавап биргәне дә соңыннан НСеНВ

%

КӨТ( ип чиш

ала алмагандыр Борын астыннан гына мыгырданды шунда. Саниянен бу анын
белән күзгә-күэ СОҢГЫ очрашуы булды Ерактан күргәләле күрүен, ни ул Сания
янына, ни Сания анын гирәсенә якын бармады
Фәһимне балалар бик озак ятсынды Әллә ни гомер, эндәшергә кирәк чакта ай
дисәләр, әниләренә анын хакында сөйләгәндә, теге кеше. бу кеше дип кенә атыилар
иде. Киткәнендә артык кечкенә калчасалар да. әти суэе телләреннән бөтенләй
төшкәнгә, алай дин әйтергә лә бик авырлык белән күнектеләр. Алар инде кибет
ЯНЫҢОа ИВНфип биргән Зейнулш абыйларын мактап искә ат\дан да туктаган иле

Нәрсәгә сакларга диген тормәдән килгән ул искереп Оеткан катларны, сул
кәгазьләрен бигрәк тә1 Шулай дип уйлый иде in КрирӨ КННӨ1 уе үзгәр
менә үзе дә туларны иск.) тшереп утыра ләбаса Бу кәнәфидә > lea re l өнисе
генә - фельдшер Сания генә утыра иде Әтисе Ф.)һич уз куллары белән ясаган
бит аны. Әнисе өчен ясаган! Остада иде инде эшкә Йомшак бәгырь, ктелле Бибигөл әбиләренә охшаган
Хатлар арасында әлегә Сания искә төшермәгәне калды. Аны Пи
әнисенә иптәш кызы язган Фәһимне төрмәгә утырткан тикшерүче ЯЗГЫ гаш)
вакытында Мишәне ат өстендә кичкәндә агып үлгән ик,HI
- Бу хәбәргә нәрсәгә ашырыйсын.-лиле әнисе ( упппнюмалайпарнынневм»
оө кемнәрдер чәнчеп әлегедә баягы Мишага атканнар Шаһитлар
Күңелгә гел алдан килә Уй
(начары да яхшысы и алдан йөри Шул турыда
сөйләшеп утырп
.HI сон бера! вакьп lap \ тач гугы алкы май көнендә авы тын
икенче башындагы бер әби вафал булды м < ани
Р - китте
Улымнын вафатынаел чагында аны да искәаль
н-амны багышлармын мде
Таңда кайтса, өй урыннарында кар.! күмер ю көл генә Шул көлләр
уртасында Фәһим басып юра Ишекидынын өер кырына күрик ь»р ЖЬК 1ЫШК1Н
Ни хәл бу'' Янгын чыгып га ник чакырмаганнар Санияне ' i юк өстенә кермик
ДИ]
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алда әле. дигән иле (өйнулла
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- Тәмәке тарткан жирдә исерек хәлдә йокыга киткәнсез
- Авызыча гомер бакый бер тапкыр сигарет алган юк, мин аны сугышта
ы пртшдым, - дисә лә. һичничек ышандыра алмады.
Сания андады. Фәһим сәбәпнең нәрсәдә икәнлеген үзе дә аңлаган иде
инде. тик бу эштә жинеп чыгасына гына ышанмады, хәзергә беркемгә берни
сөйләми торырга б> |ДЫ
Зариф белән Каюм. Саниянең мәет сакларга киткәнлеген күргәч, дуслашырга
керлек, дигән булып. Фәһимнән ишек ачтыралар да. табын кордыртып. эчеп утыра
башлыйлар Безгә үпкәләчә. гаебебезне таныйбыз, без сине утырттык, ялган шаһит
булдык, инде үпкә саклашмыйк янәсе Ун ел гомерен әче Себер суыкларында.
тундраның боз туфрагыңда уздырган Фәһим ничек гафу итә алсын?! Егетләр, мин
сезнен белән эчә алам. әмма кичерә алмыйм, ди Тегеләргә әллә бу ошамаган,
әллә баштан ук максатлары булган, күбрәк эчеп алгач, исереп киткән Фәһимне
түр караватка илтеп салганнар да янына тәмәке топчеге ыргытын киткәннәр.
Тикшерүче акыллы кеше булып чыкты. Зариф белән Каюмны утырттылар Ни
сәбәп булгандыр, атар төрмәдән кире кайтмадылар Ана да сөенергә ярамый икән
Сугыштан ике «Дан», бер «Бөек Ватан сугышы* орденнары тагып кайткан Фәһим
- Инде чине ут та. пуля да ала алмый. - дип мактанырга ярата иде.
Гайшәләргә чөгендер алырга булышканда үпкәсенә салкын тидереп, китте дә
барды
Вакыты җитмәгәч, Сания менә яши. Фәһим, үлгәндә
- Их. «Кызыл байрак» орденын ала алмыйча калдым, шуны бирергә дип игълан
иткән вакытта сугыш башланып китте дә. командир үлде. - диде. Үзен дөньядан
китеп баргач, ул бүләкләрнең кирәге бар микән 9 Әнә бит Җәмиләбикә әбисенең дә
и\ мк. tape үзе яшәгән бүлмәдә эленеп тора. аларнын Саниядән башка беркемгә кадере
юк Э пә ялгышамы'' Зөлфирәсенең аларга карап-карал торганын күргәне бар
Сания өчен ни кадерле нәрсәләр - сандыктагы папкаларда Аларны Фәһимулласы
нсөн чегында ачыктан-ачых карарга, укырга кыймый иле Тәртипкә салып
калдырырга кирәк булыр Кәнәфиеннән горды Иңендәге шәле шуышып тешкВН
Иде Җилкәсеннән тартып ук алып, кәнәфи аркасына элде Сандыкның авыр ишеген
бер ачты. бер япты. нәрсә эзләгәнен дә аңламады Папкаларның иң өстәгесендә
> i > 1 к> шары белән язган шигырь барлыгын белә Кагылсаң да. күзгә яшь килер
ННДС Капкачны күтәрде, папканы ачты. шигырь язылган бизәкле дәфтәр битен
k> 1UH.I алды да әкрен генә. башкалар ишетмәслек кенә укый башлады:
Көт син чине, һәм кайтырмын.
Тик бик тә көтсәң.
Көт син мине. сары яңгыр
Сагыш китерсә
Шушы урында шигырьне укып бетерерлек көч-жегәр тәненнән китеп
барганын тойды Сания әкрен генә. бик тырышып, кәнәфигә таба атлады.
кулыннан дәфтәр битен төшермәде. Зөлфирә бүлмәгә кергәндә, карчыкнын
сүзләре ачык. ун кулы кәнәфи култыксасыннан идәнгә салынып төшкән иде
Кул турысында ниндидер бер кәгазь кисәге ята
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Фвтжу 7 ю Абду пинның time санда «Кыска баяннар конкурсы» дигән рубрикада
декан шЧүл пуресе» әсәре, таытәргә
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Корбанова
ЙӨРӘГЕМДӘ САТЫШ УЯНГАНДА
Мин бел.»м каплары KIIIC.IM .Ы
II,I|IU.IKI,I[ лоыла [орырлар,
ихластан хәерле юл re гөл
чыршылар,
юкәләр,
тупыллар
Жаннарым кер юнгөи чакларда
игелек хакында жыр җырлар
һәм шулай сафлыкка чакырыр
юкәләр
гупыллар
чыршы яр
Абынып егылсам юлларда,
гураеп басуым көтәр гер
йөз бормас. гаЯНЫр чан 0) 1Ыр
тупыллар,
чыршылар.
юкалар
Без клрден киткән ю,
нык булып
төз булып бездән ю калырлар
Жаннарга оер һейквл шикелле
Юка гер
чыршы i.ip
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ГвлнурКОРБАНОВА
шашар» Мшыңкуиш
JnaSZi
««ораторы к Ъмшы

.Утшятшщт»

100 иче бит: чор, милләт, вазгыять
КАЛӘМ ХАКЫ - ХЕЗМӘТ ХАКЫ УЛ
Быелгы мәдәният елының иң зур казанышы дин мин авылларда моңа кадәр
үрелмәгәнчә күпләп төзелүче Мәдәният Йортларын атар идем. Мәктәпләр
ремонтлау, балалар бакчалары, ФАПлар, полиция йортлары төзү янына яна
салынган Мәдәният йортлары да килеп кушылгач, инде өметсезлеккә бирелеп
барган авылларның йөзе бераз яктырып киткәндәй булды. Киләчәктә бу хәрәкәт
дәвам итеп, авылларны юллы да итә алсак, андагы халыкны эшкә тненлерсәк.
күпчелек авылларыбызны саклап кала алыр идек...
Әмма мәдәниятебезне югары дәрәҗәгә күтәрү өчен бер «Мәдәният елы»
гына бик аз. Быел башланган эшләрне эзлекле дәвам итеп, спортка һәм
мәгарифкә булгяя өстенлекле карашны киләчәктә мәдәнияткә д ә күчерә алсак,
җәмгыятебезнең,, халкыбызның сыйфат дәрәҗәсе бер башка үсәчәгенә шигем
юк. Монын өчен, беренче чиратта, инде ничә еллар ремонт көтеп яткан
кл>бларыбы?ны, китапханәләребезне, музейларыбызны, сәнгать һәм музыка
мәктәпләрен ипләргә-сипләргә, җиһазларга, һәр район үзәгендә китап кибете
ачарга, башкалабызда әдәбият музее оештырырга. Чаллыдагы, Түбән Камадагы
бинасыз театрларыбызны, Казандагы Милли китапханәне биналы итәргә,
җәмгыятьтә тәрбия мәсьәләсенә игътибарны бермә-бер арттырырга кирәк.
Киләсе 2015 ел Россиядә «Әдәбият елы» дип игълан ителде. Монысына да
бик сөендек, чөнки әдәбият — мәдәннятнен ин мөһим өлеше, умыртка сөяге,
димәк, киләсе ел быелгы елнын дәвамы булыр дип өметләнәбез. Әдәбият-сәкгать
өлкәсендә исә хәл итәсе мәсьәләләребез, проблемаларыбыз гаять күп һәм алар
елдан-ел ишәя генә бара. Лларнын ин зурысы - әдәбият-мәдәният хезмәткәрләренә
түләү, аларнын хезмәтенә бәя бирү мәсьәләсе. Бүген республикада мәдәният
хс!ч.нк.>рләренен >ртача эш хакы мәгариф хезмәткәрләренекеннән ике мәртәбә
ким бул)ны аңлап та, анлатып та булмый. Без еш кына тәнкыйтьләп искә
ала торган совет чорын әдәбият-сәнгать әһелләренең күбесе хәзер бу яктай
сагынып иск.) ала. Ул заманнарда рәссамнар картиналарын сатып, заказ үтәп,
музыкантлар ч> зыкаль асарлар иҗат итеп, язучылар китап бастырып яши, эшли
һәм гаиләләрен тәэмин итә алалар иде. Ә бүген иҗат кешесенә гонорар түләү
хәерче сәдакасыннан да түтэәнрәк дәрәҗәгә төште. Алай гына да түгел, кайбер
югары даирәләрдә гонорарны бүләк, премия яисә хәер дип аклаучылар һәм
аңлатучылар барлыкка килде. Гонорар - иҗат кешесенең тормыш чыганагы, гаять
Катлаулы һәм теләсә кемнең кулыннан килми торган эш өчен түләү икәнне аңлыйм
лисән, үзеңә дә алар хәленә керергә, төннәр йокламыйча бәяннар (повестьлар),
романнар, пьесалар, симфонияләр, опералар язып карарга, җырлар, картиналар
иҗат итәргә кирәктер, ахрысы. Билгеле инде, аз түләнгән һөнәрнең җәмгыятьтә
дәрәҗәсе төшә. шуңа күрә бүгенге яшьләр үз язмышларын әдәбиятка һәм сәнгатькә
багышларга атлыгып тормый. Нәтиҗәдә, соңгы елларда профессиональ сәнгатькә
килүче яшьләребез күзгә күренеп кимеде, алар акчалырак, төшемлерәк һөнәрләр
сайлау аркасында, бушаган урынны уртакул иҗатчылар, шабашннклар тутырды,
сәнгатьтә үзешчәнлек канат жәя башлады.
Разил ВӘЛИЕҢ
Татарстан Дәүләт Советының
Мәдәният, фән, мәгариф ҺӘМ
милли мәсьәләләр комитеты рәисе,
Татарстанның халык шагыйре

ЙӨРӘГЕМДӘ САГЫШ УЯНГАНДА

Офыкларда — бәхет алчалары
Һәр кешенең буе җитәрлек.
Ышанчасан. тома}) пәрдәләрен
азга гына кара күтәреп
Ачып кара болыт-чаршаударны
өзәргә дип бәхет алмасын.
Шул халәттә тапкан күлмәгеңне
бер кигәчтен, килмәс саласын.
Шатлык булып алсу таннар ата,
таңнар ата — бәхет төсендә.
Бик бәхетле булган чакларда да
көчле булу кирәк кешегә

Без танышкан җәйге бакчаларны
күмгәндер шул,
карлар күмгәндер
Кошлары да тынып калганнардыр.
һавасы да хәзер бүтәндер
Ә ул карлар бәлки кагылгандыр
ява-ява, синен иңнәргә
Нигә карлар?
Нигә? Ник мин түгел?
Бу җаннарым шуңа үртәл.»
Шул бакчада мин дә бер кагылдым
йөрәгенә синен, хисенә
Хисләреңне Сл\^\\ күммәдеме,
җәйге кичне төшер исеп.»
Без танышкан җәйге бакчаларны
күмгәндер шу и карлар күмгәндер
Мен кар кый,] синен янәшәңдә,
Ә син
OlH OVII.l|Kl.lll мина
бердәнбер
Гарихында нинди оеряөр бардыр,
гасыр прны кичкән Анкара!
Рочс.н шче, чикi яңгырларНЫН
бер ымчысы булып тамарга
I,, i юр баЛӨН тулы урамнарын
бер кунак чин синдв буганнан.
Йери керн синен -.рамыңда,
в шашсам и һич гс укшыш

пи

ГӨЛНУР КОПАНО!»

Азан нуры сенгән урамнардан
tun борчылмый гына атлармын
Диңгез аша гына күршең бит мин.
ерактагы якын татарын-..
Йөрәгемдә сагыш уянганла,
моңсуланып киткән чакларда,
нәкъ бүгенге сурәтендә килеш
исләремә төшче. Анкара!
Куллардагы утнын яктылыгын
гомер буе килә тоясы
Сагындырып мәнге истә торыр
Анкараның көләч кояшы

Май аенын садәлеге белән
хозурланган чагы бакчаның.
Сафландырыйм диеп хисләремне
гын бакчага таба атладым.
Алмагачым минем.
алмагачым.
кай арала чәчәк аттын сон''
Таный алмый сиңа карап торам,
һуш китәрлек бүген матурсың.
Сокландырды синен гүзәл сурәт,
сокландырды сурәт хуҗасы.
Һәм бу вакыт мин бер гашыйк идем
бер Үмаһка синең аркы n,i
Ә ул затта күпме матурлыктыр!
Бүлеи-бүлен җиргә тараткач..
Бу хисләрем синең җанына да
ят түгелдер, бәлки, алмагач.
1>> киелврем сиңа таныштыр ул,
син ав шундый гашыйк шикелле
юкса, болай чәчәк атмас идең,
хуш буланмас идең бу тикле.
Шул сөюдән бүген күңелемнең
ак шатлыклар аткан мәлләре.
Әйтче мина,
әйтче, алмагачым.
син дә әллә минем хәлдәме?

Жир йөзендә гүзәл урыннар бар,
аланнары, таулар, урманы
Китик, әнкәй, ерак сәяхәткә...
Бер әйләник әле дөньяны

Понятии \гишуя* .•.,..,•
Калдырып тор туган якларынны
(туган ягын сине аңлар ла).
минем сине күрсәтәсем килә,
күрсәтәсем килә тауларга.
Күпме lacup таулар тора щ д о э
артык горур ташлап карашын.
бөеклекнен ханда үлчәнгәнен
бер аңласын таулар,
аңласын
Ничә еллар буе тау йорәге
кар-бозларга яши камалып
Доган кирәк
барлык салкыннары
елга булып җырлап агар до
КИТИК, ӨНКӨв

Алсу швфәк!. бу N.iii чигелгәндә
офыкларга Татар каны.
ә мин
Шигырь язам
Яна I.IIIIII.I унлап
ШөфвКЪЛӘрГВ карап карап әрним
1ур гасыр lap кадар ipamp бар
Аяз көндә якты күкрәү көттем
Офыктагы a.i болытлар, балки
M.I 1Ы I кар lap й\ ii.ni пиар бврКӨМ
Сындырырлык, өзелерлек итеп
богауланган накы парла ку.мар.
иңнәремә пар канап lap көтәм
Жыр
мин ми к.in.м ii,i iap гып tap
офык iap юн офык арга

шәфәкъ

ЛӘНСр Мр.ТӘП .ТӘ1К'Р 1Әр1 Ә КИМ

kaaniapni.ni ККСЫЛ КӘүМ ЮООН
челтәр-чспәр бәллүр сыюы сара

V

ж

^зсмэ эвэгЬг
эчмә әсәрләр

Рөстәм
Галиуллин
ХИКӘЯЛӘР
Җиһан
Зыкы суык
Бер-берсенә орынулан курыккандай таралып баскан каеннарның ботакларын
бәс сарган җелеккә үтә торган салкыннан кәүсәләренә кадәр тирләп чыккан
•, 1 юренен Жи i ДӘ ИСМИ, ичмасам бу кадәр үк монсу булмас иде. Ә болай
бигрәк [.) ••! ie гынлык һәм зчпошыргыч аклык...
Юк икән1 Текәлеп карасан, кар аклыгына, кара төртке булып, каен алкалары
сибелешкән Каен алкалары түгел, канатлары каерылып, күктән егылып төшкән
нралы кошлар Бераз күзәтеп торгач, кар үзе дә ак түгел, кара-кучкыл булып
күренә пли пли
Шулчак, тынлыкны бозып, баш очыннан гына, канатларын шап-шоп кагып,
саескан очып кипе Озак та тормый, әллә ниләр кырган кыяфәт чыгарып
әйләнеп килде лә карт каен ябалдашына кунды Шул арада кышкы күкмен
би Lilt' .ил карга ла лием кешеседәй каударланып, әле теге, әле бу якка тиз114 очколарга ютынды.
Якында гына, ыңгырашып, кар шыгырдады.
Йомшак кар катламы беткәч, Солтан, агач көрәген читкә куеп, кулына
очлы пшер кирәк аллы Аны ниндидер бер ярсу көч белән жлргә батырды
Тимер көрәк каты карны кисеп үтте дә тун катламына килеп төртелде Солтан
янындагы каенга сөяп куелган ломга үрелде.
Дындк!
Каткан аярга бәрелгән тимер лом зыңгылдады, дерелдәвек калтырау
Со гимнын бармаклары, кулы аша беләгенә күчте, бар гәүдәсенә таралды
Не Ходам!
С влкыннан күтәргән иреннәре аша сытылып чыккан иңрәү авазы аны кабат
чынбарлыкка кайтарды, бәсләнгән керфекләрен бер-берсенә укмаштырып, эре
күз аше тәгәрәп чыкты Чыкты да. шундук бозга әйләнеп, күзен томалады.
— Йә. Ходам' Ни өчен9 — Солтаннын зәңгәрләнеп кипшергән иреннәре
тавышсыз гына хәрәкәткә килде Бу сүзләрне янәшәдәге Жәлил карт
ишетмәде

Киявенең ломга таянып, тораташтай катып калуын нинди уйларга чумуын
болай да, сүзсез дә андый, бик андый Жәлил карт
— Үзем барам. Ү з кулларым белән индерәм. — лиле шул Ана каршы
килмәделәр.
Әнә, карарга да кызганыч үзенә: бишмәтенең төймәләре чишелгән, бурегенен
колакчыны күтәрелгән Үзеннән бөркелеп пар чыга: әйтерсен лә ана ут капкан
да, пыскып яна. Эчтән януы тышка ла күчкән сыман бахырның Ж.> п и карт
киявен тәүге кат күргәндәй күзәтте дә сискәнеп куйды әле кайчан гына үткер
егеттәй күренгән Солтанга ни булган? Бер ел элек кенә утызын тутырган киявен
унсигез яшьлек егет-җиләнгә тиңләп йөри иде. бүген исә ул кырыктагы ирне
хәтерләтә Жәлилнен күзе киявенен колакчыны күтәрелгән бүреге чигешми
күренеп торган көмеш төсендәге чәченә төште. Чал чәчле агай кыяфәтендә
иде ул бүген Күз төбендәге төрле якка юл ярган күлдәвектәй иләр аны
дөнья күргән ир-атлардай олыгайткан иде. Өстәвенә сакалын ла берничә кон
кырмаган өнә
Жәлилнен йөрәк турысында кайсыдыр бер нечкә кыл чеметтереп алды Авыр
бик авыр иде ана тораташтай катып калган киявен бу кыяфәтм к>р^

Солтан кул аркасы белән керфекләренә зленгән бозчыкларны сөртеп алды
Бабасының хәсрәткә чумып, тын катуын күргәч, айнып киткәндәй б) I iu I*> iafl
да йөрәге гел борчып т о р п т алтмыш яшьлек картны шушындый \.< i ie к>р>
кызганыч иде Югыйсә күпме әйтте ана Солтан
— Бабай, өйдә кал, мин үзем... — диде Ярдәмгә килгән күрше-тирә ир герен
дә кире борды:
— Рәхмәт, агайнелар. Сезгә бу хәсрәтне чигарга язмасын Үзем генә
калыйммы, — диде.
Ирләр, башларын иеп. кире борылды Жалн i карт исе баскан урыныннан
кузгалмады:
— Өйдә кала алмыйм, Солтан. — диде.
Солтан карышмады Мәрткә киткәндәй, озак кына бер-берссни-н аяк ач шрыня
карашларын текәп тордылар да. сискәнеп уянган иш КИН91 пик,, готындылар
...Учак ягып җирне җылыткач. Солтан, ярсып-ярсып гунны чокырга
кереште. Тун тирәнгә киткән Уэенв гашлангал дошманны сөңге очына а шл
теткәләгәндәй. Солтан тиле кич балан гныерне бозланып каткан гуфракка
батырды. Тимер «.-пелләп аваз салган саен каны я бире га бара сыман и к

Кияве бар ярсуынтимергв күчергеч Жалил кар] и н к гираная барган чокырдан
,,in ак кар өстене ыргьпылгвн гуфракны гвртип бел
«илереп кенв ичмы
УлЮ1яаенең хәсрәтен анлый. үзен-үзе белеилерми «плөвененч.,р.ки и ы к ы и
һәм 6epivKi.iMi.in бимазалаган сора) ирдан котыл) өчен ик
егена гөшена
Б) хөлнен б) [ачагын \ i күптәннән сиэена кете нде.
- Т о р м ы ш ак һәм карман гора. - дип K.ifui iuit mpiaii иде мәрхүм әтисе
-Сөенечпәрие көенеч [өральшпыра Гомер гомергәш) шйб) пан Шунакүра
ш м л ы к куанычын артса мал мөлкәтен яхшы ук юпвяев һичшиксез аннан
өлеш чыгар садака бир мохтаҗларга ярдәм т Чртыгыи кы |ансан
„ ш өска габа ым ш ш
Юкса көенечлврен сөенеч юреннвн
|СИ , в п I O I - , j i
(уррак б) 1ырга мөмкин

РӨСТӘМ ГАЛИУЛЛИН

Сонгы елларында намазлыктан төшмәгән әтисенең сүзләре бер колактан
арие, икенчесеннән чыкты Эшләре исә бик көйле бара иле Җәлилнең
Әйтерен барчы - бик тә уңайга тәгәри иле
Казанга терәлеп, инде морҗа төтеннәре шәһәргә таба борылып чыга башлаган
авылларын үз эченә алган совхоз таралган вакытта, баш хисапчы булып эшләгән
Жалил шактый iyp мәйданны тәшкил иткән жлрне бушка гына, дөресрәге, җитәкче
белән килешеп, үзләштереп калды. Әкияттәге кебек күз ачып йомган арада, шәһәр
читеңдәге йортлар авыл башындагыларнын күршесенә әйләнде дә куйды
Шуннан башланды инде
Жалил җепшек карда тәгәрәп зурая барган иомарлач сыман кәйтән-сәгатьләп
бәясе күтәрелгән җирләрне сатарга кереште Беренче кишәрлектән кергән бер букча
акчаны күреп, хатыны Сания белән икесенең күзләре маңгайларына менде
Әмма яхшыга бик тиз ияләнәсен бит...
Жалил гиз арада җыйнак кына өе янәшәсенә ике катлы затлы коттедж төзетте.
. фыөн егетләре нигездән алып ишек тоткаларына кадәр үзләре ясады - Җәлил, ике
кулын кесәсенә тыгып, өирәтказәп кенә йөрде Банкта саннары арта барган хисап
кенәгәсе. Саниянен сандык төбендәге катлы-катлы ситсылары эченә яшеренгән
шактый зур төргәге исенә төшкән саен, ул ләззәтләнеп сызгыргалап йөрде.
Сызгырган саен бәла түгел, акча кулга керә иде...
•\HH.IH машинага чират җитте Тегенди-мондый белән генә вакланмады,
Япониядә җыелганын кайтартты Җир бәяләренең артуына сөенеп яшәгән арада,
о п.I малайлары мәктәп тә тәмамлап куйды Аны акча түләп университетка кертте
Ул арада шәһәр, авыл читеңдәге йортны узып, элекке совхоз кырларына күчте.
Анда. кайчандыр бодай, арыш, арпа башаклары тибрәлгән басуларда, хәзер алабута
котыра Ь\ чүп \ [әннөре үзләренең нинди кыйммәтле җирдә баш торткәннәрен
белсәме' Тиздән азар да зур-зур йөк машиналары, краннар астында калып сытылды,
изелде Инде хвэер кайчандыр мул уңышы белән куандырган басу жиреңдә алабута,
шайтан гаягы. әрем. әрекмән, тузганак ише чүп үләннәре түгел - төрле-төрле
нроекттл ы берсе сары икенчесе кы 1ыл, өченчесе ак кирпечтән, берничәшәр катлы,
биек юойнвлы ntMcpk.nik.Liu йортлар хужа Л м р берәм-берәм калка торды- Җәлил
авы и.1Н ергып тигәндәй керми акчаларны иплән кенә урнаштыра торды. Бердәнбер
малаен rj вА горала яшәтә алмый иде -ана фатир бүләк итте Ул түбәле булуга, чираг
•палы сеңелле кызларга җитте Малай - хатыаты, кызлар - ирле булып, һәммәсе дә
җитеш тормышта яши башлагач, ипле ат копәреи 1әои утырып оныклар йөгерешеп
йөргәндә. Жалил карт соңгы җир кишәрлеген сатып җибәрде Сатып җибәрүен
җибәрде гик менә сөенечтән балкып йөрисе урында, тиктомалдан әтисенең сүзләре
иска геште лә йөрәген ниндидер шом бизәп атлы:
— Тормыш ак һөы карадан Юра Сөенечләрне көенечләр алмаштыра...
Шул көннән Жалил каршын җанын эчтән нидер кимерә, бимазалый
ит Юкса борын салындырырлык урын юк тормышлары майлагандай
бара Балалар үз ояларын корды Кемнәрдер мен газап белән тормыш көткәндә,
атарга бәхет ишелеп төште Җ ә л т җилнен кайсы яктан искәнен алдан чамалап,
шома гына яна заманга җайлашып, шул агым унаена Йөзеп китте
Ә инде җир кишәрлекләре белән исәп-хисап ясаганның икенче көнендә
ул, беренче тапкыр дигәндәй, элекке авылдашларын, хәзер инде шәһәрнен
бер бистәсендәге күршеләрен күз уңыннан үткәрде Кайчандыр горләп торган
совхозный элекке тракторчылары, агроном һәм башка һөнәр ияләре ничек
ишн' by сораудан Җәлилнең кәефе китте Әйе. бүген күбесенең тормышы
оггек \лар кирәксезгә чыгып, эшсез, җирсез һәм акчасыз калды.
Жөлн ; карт к>ие ice > уйларыннан тизрәк котылырга теләп, хатыны Саниягә
дәште
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К а р ч ы к , үзен беләсен, соңгы елларда балла-майла йөзлек Инде
балалармын ү • гормышы, безгә булганы житә. сонгы жир кишәрлегеннән кергән
акчаны аялө ыекке СОВХОЗ личеләренә тигезләп бүләсе инде
Йә Булмаса,
бистәдә чәчет торгызыйкмы сон?
Баштагы мәлләрдә, «кир сатудан зур aK4aJiap кергәч
- Ж ә л и л , б о л а р н ы н бер өлешен я т и м н ә р , картлар йортларына
җибәрмибезме' - дигән Сания соңрак андый сорауларын ботенләй онытты
Бу юлы да ул Жәлил картны пыр туздырып атты:
— Нинди эшчеләр'' Ниткән совхоз ул? С ик аларнын уз артыннан .Карак'- дип калуларын оныттынмыни 9 Бүлешәм, имеш. Хәзер, йөгердем ВЯ Ул
алкашларын мәчеткә йөрерләр дип омет итәсенме'' Юләр уйларыңны башыңнан
чыгарып ташла. Әнә. балаларың, оныкларын турында уйла Яна гына Жяһая
дөньяга аваз салды Шул кызчык туу хөрмәтенә Солтан кияү белән Жәмн ю
кызыбызга тоттырабыз акчаны Ә ул булганны гяратмякчы һ и , ни сөйләнә
берәү! - Сания иренә ачулы күз ташлады. - Кара син аны. әндри казнасы
бар диярсең үзендә!.
...Шушы сөйләшүдән сон Жәлил картның йөрәгенә шом дпггттцг ОВ ипле

...Тун беткәч, Солтан ниис ги i низы Инде ләхет аласы гына КЯЛДЫ
Шуи|ы ләхет эченә ул yie кереп ягар иде, чын әгәр1 Тик ана пиапнын тагын
ла ачырагын кичерергә я кан икән.
— Ни өчен? Нинди гөнаһым өчен' - дип пышылдады иреннәре
Юкса барысы да ал да гол кебек иде. Жәчиләгә өйләнгәннән соң. аның
тормышы капылт үзгәрде Фа тирсыз интеккән e i t i яатынынын шәһ,ф үгиендәге оч
бүлмәле фатирына күченде, ул арада акчалы бабам .парт машина ва б) и к т п
Солтан бай, мул тормышка бик тиз ияләште Елына өч тапкыр чя
дингез буена бару анын очен гаДӨТИ хәлгә әйләнде Мина ка НИ) ВВТОСерВИСТа
машина төзекләндерү белән шөгыльләнгән Солтанга слесарь зше ягышмын
кебек тоелды. Жәмиләнең абыйсы фирмасына шхозбулып урнашкач i
түгәрәк кенә корсак үстереп җибәрде
Барысы да гөрләп барды, тик Солтан канәгать булган саен Җәмиле
иде. Хатыннын мыгырдаулары, аннан битәр гуктаусыз Өйрәтүләре минминлегенә тия башлады Остәиенә, Oa.ia .LILIII кайтырга ла ашыкмады
— Безнең бер генә кызыбыз булачак Дөньяда ия чибәр, ни нәфис кыз!
Тик
әле түгел Үзем эчен яшәп каласым килә
Солтанны Жөмилөнен с\ к-н шулай катгый, каршы вөшыаслек итеп әйтүе
изә, эчтән талкый иде. Ул үзен мескенгә чыккан, кирәксез итеп п » баимааы
Дөньясыннан гуеп, шенке-салынкы йөргән көннәрнең берсендә. Жаынләнен
абыйсында сәркатип 6v.ii.in «иләүче ( нринөнеи
— Ирләр солтаны син. t o пан'
дип муенына асылынуы буяды, п
биле
'н кочканын аңламый и кал ш Бары күлмәк сәдәпләрен каптырган ia
гына ни булганын пыялалы ул.
Шул көннән Солтан \-и^\> аа басынкыланды, кәефсезләнде, гормышынын
гөмам яме китте Кон ю кү * и Minaii.ni. кашын сикерткән Сиринәнебөтенләй
күралмас б) i ш
Ул тормышын > иәртергө карар кылды Бер кайгысыз, аяйлы горыышнын
иәнге ш) [ай инан i
ишяячашн күңеле белән а ш ы й иде % i
Әмма
барысы :ы к а б а г ы н vn.iiii a \ irapAC (Ә куйды
чапанының
КӘЯНЯрЛЯМ
ГЫШЫ 1 ui.ni СүЭЛӨре ЯНЫ ЯНЯДЯН юрмышка к а т а р ы н Нц1
Солтан, бе ичен ба ибы i б) ичак!

Зал m o m мелер-челер карчыклар сөйләнә Ярым пышылдап, аяк очыш
гына басып йөрергә тырышу чары тамам җелеккә үтте. Кемнәр алар? Нишлиләр
анар Гп ӨЙДВ? Ник ачар Жәмиләгә карап күхзәрен сөрткән булалар?
Жамняәнен фикере тәмам чуалды Вер уйлаганда, ул барысын да аңлаган
кебек бу ак яулыклы карчыкларның нишләп йөрүләренә төшенә дә сыман
берара узенен кайда икәнлеген дә оныта...
Солтанның көннән-көн боега баруын күреп, сизеп торды Жәмилә Ир
затына бала кирәклеген бик анлый иде ул Югыйсә тормышлары ал да гөл:
япь-яшь булсалар ла. бөтен нәрсәләре житеш. Әмма бала гына юк иде Инде
утызга якынлашкан Жәмилә чын-чынлап хафага калды: әгәр беркайчан щ
балага уза алчаса? Үзе исә Солтанны:
— Үзебез өчен яшәп калыйк әле. — дип юатты
Жәмилә үткәндәге гөнаһы шулай җәзалар дип башына да китермәде
Саптан белән яши башлагач та узлы уч базага Тик егерме ике яшьлек хатынның
бер да бала чүпрәгенә батасы килми иде Пычак астына кергәндә лә аны момы уйчам
тормады Тик коннәрнен берендә анын төшенә бер сөйкемле кызчык килен керле
Соңрак төш тон лә кабатлана башлады Башта кызарып баеган кояшны хәтерләткән
түгәрәк күренә Шул боҗралана -боҗралана да. сойкемле кызчыкка әверелә
— Әнием' - дип аваз сала кызчык.
— Кызым' - димәкче була Жәмилә. тик тавышы чыкмый Кулын суза - KI.II
ераклаша һәм Жәмилә шабыр тиргә батып уяна.
Шуннан хатын мендәр читен тешләп, сулкылдарга керешә..
Кинәт якынла гына борын мышкылдаткан тавыш ишетелде Ул. сискәнеп,
борылды әнисе Сания икән Яулык чите белән күз яшен сортә. җилкәләре бер
гөпю бер күтәрелә Жәмилә. берни аңламыйча, анын җилкәсеннән кочты

К> и;н бер ноктага тобәп. тораташтай утырган Жәмиләгә күз ташлаган саен
Саниянен үзәге өзелде Нишләр бу бала? Тәмам бетеренмәсме9 Ник ана гына
тоштс сон бу ачы сынау 9
Әйткән иде ш\ i Ж,1 иле «Тормыш болай ук коиле барырга тиеш түгелдер
ул», — лип Сүзе хак булып чыкты
Карчык, соңгы җир кишәрлеге сатканнан кертен акчаны совхозның
элекке эшчеләренә бүлеп бирик йә бистәдә мәчет торгызыйк. — дигән иде. Әй
гузынган иле \и\ I чакта Сания КЯНӨ1
— Әллә шунча ялгыштыңмы каршы тошеп 9 Адлаһ шуна сынау җибәрдеме'
- диген ун миен ярып үтте Шуның әҗереме бу? Терсәкне тешлисе иде дә...
Шулчак аның колагына мулла абзыйның дога сүзләре килеп керде
Чллааһүммежгальһү ләнәә фәратан вәжгальһү ләнәә әжран вә зүхъран
вәжхальһү ләнәә шәәфиган мүшәффәган1...

Солтан кызы Җиһанның
җибәрде
Жиһан!

- дигән сүзләр Жәмиләне берьюлы айнытып

М Һай, чибәр бала! Шул гомер эшләп мондый матур йөзле баланы
күргәнем юк иле - акушер авызыннан шушы сүзләрне ишеткәндә Жәмиләдән
лә бәхетле кеше бу Йагандыр лоньнла.
бер санап кы.ч. беэнск очен бер ахирэт аэыгы. әжере өйлә. аны
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үсеп чмктычпм^Т^
' °
^ «^»ҷ
V-.рле а р , канаттар
үсеп^ыктымыни Жөмилвнен очлаеп торган корсагыннан сыйпап
внисе. мин балалар кибетенә кереп чыктым әле Бик мапр карават
күрдем Карап кайтырбыз, яме?
Яисә:
— Безнең кызыбыз тегенди-мондый караватта гына ятчас инде Co пан
кызы бит ул. Ап-ак чатыр корырбыз. - дип. тугыз ай 6ve кая басканын да
белмәгәндәй, соенеп-очынып йөрде.
Жиһан. әкияттәге кебек, көннән-көн үсте. күзгә күренеп матлрланды
Шатлыкнын иге-чиге юк сыман иде
Әмма..
Беркөнне ТӘПИ йөреп китәргә маташкан оныгы бетән MOD ки ПЭН Жәти i
картнын сүзләре сискәндереп жибәрде
— Жәмилә. кызым. Җиһанны врачларга күрсәтмисезме' Йөреше ничектер
сәер күк...
Жиһан дигәндә yt үзен аямаган Жәмилә әтисен., к үт. их- Ш бәрелде
— Нәрсә булган минем кызыма * Нәрсәгә ана нрач' Ана баласын күкрәген»
кысты да чап-чоп битеннән, ияк астымнан кулларыннан үбәргә кереште
— Теләсә ни сөйләп утырма белмәгән башың белән
( .шин щ КЫЗЫШ
ияреп картын сүгеп ташлады. - Тәпи йөреп китвргө иаташкаи һврбала шу шй
абалана инде ул
— Ярар сана. әйтеп кенә карадым лабаса' - Жәдид карп ничара ши бичара
дигәндәй, жидкәсен сикертте - һич тә гаеп и
^герлем,
биш онык карадым. Берсе лә бодай гәми ки i мәле Аягына басуп НӨЭвН чыта
.и кисәк артына утыра Шуна алтыравым
— Үткән атнада гына хирургта булдым Бер гене сныче юге я юк
— Әй. аларга ышанып бетеп буламыни хәзер" Баш куырчи н «лар
ла. карап-нитеп тормый фәлән-фәлән аптекадан лару алып нюртерп кушалар
- шуның белән шул - с олтаянын 6j сү төре А'^ч\ юне гагын ая ярсытты
— Сез нәрсә кияүле-бабайлы икәүләшеп гөнаһсыз сабыйга каныгасыз
уя7
Шулчак идәндә ӘВӘЛӘНГӘН Жиһан о 1ы.тарга i.ilu борыл ты һәм БаДЖЫЛ
елмайды Шуның белән ботен шик-шөбһвлвр коелды ы имин- Жвлнл карТНЫН
ГЫНа күңелендә нәрсә икәнен әйтеп булмый юрган авыр гонгы КЖЛШ Гик
бер 1ВЫЗЫ пешкәч, ул бу хакта беркайчан юм ним суз кузгатышы
.1 беркөнне шул каһәр суккан көнне күп е layjvm гавышы арлыктан
Жәмилә шалтыратты Жиһаннын башында иман шеш гвлканнар Ин и
чигенә җитеп килә икән
Шул КӨННӘН Жәми |әнеи кара көннәре б. ан n.i .нар Жиһан белән
хас гаханөге ашарга купеләр.
— Метастаза умыргкм.мры i.ip.ua шшламп
пие ибпбир
Ә үзе Чиста кук көзедәй ижгарК] ки руп гуры габи • аяыаарга пнрыша
Ике яшьлек баланың сабырлыгы искитмәле шушы \әлендә ы внисенен
борчуын киметергә тели бил j I Жмянләнен к> * яше гөыаы кипте
Бер гөнда Жамиле кип.и уянып китте һәм гадәтенчв янында яткан
Җиһанны барлады бит очыннан үбеп ал ш Ба ш и имнп иик штй иле Жаая ш
и п,| и пшышсыэ гына үксе и Жиһаннын юрпны >чы паи и к шуны .
к\ гыи күкрөгенв куй ш
— и . Ходаем! Кызымнын шушы авыр) шрын мина гына күчерче
шп
,i Mil | и.,,,,,,
\ i IK.HI кмсын шушы гяаапяарны ^ *ы пама стчяяжычя1
Шулчак Жөмила куркуыннан кычкырып ашбәр н м л гын ышый

растем гллиуялин
— Бала үлә1 - лип шәрран ярлы Җәмилә бар тавышына. Уктай атылып.
палатадан коридорга чыкты
— Балам үлә1 Коткарыгыз! Тизрәк килегез!
Анын тавышына башка палаталардан кайтаваз әйләнеп килде: карават
гтрухнналары ынгырашты, берәм-берәм ишекләр ачылды...
Дежур шәфкать туташы йөгереп килеп житте. Тиз генә ясалма сулышка
кушты, укол салды. Бераздан Җиһан сизелер-с изел мәе сулыш ала башлаш
Икенче көнне Җиһанны дәвалаучы табиб палаталарына керде.
— Кичә төнлә кыз үлем чигендә булган. Йоклаганда... - Ул сүзен ничек
итеп пввш итәргә белми газапланды. — Гафу итегез. Җәмилә Җа-шловна
Әмма дөресен әйтергә туры килә Аны кабаттан терелтү кирәк идеме икән11
Сабыйнын йоклаганда, интекмичә жан бирүе үзе өчен дә, гомумән, һәммәбез
өчен дә жинелрәк булыр иде...
Җәчиләнен чигә тамырлары тыкылдап тибәргә кереште.
— Сез... -диде ул калтыранып - Сез аңлыйсызмы?!. Ул бит минем кызым
Җиһаным бердәнберем... - Тагын нидер әйтергә теләде хатын, әмма бер-берсенә
бәрелеп шакылдашкан тешләр арасында сүзләре кысылып калды
— Аклыйм. — лиле табиб тыныч кына. - Әмма аның хәле авыр Бик авыр
Хәзер ул үлем белән тартыша, бик тилмереп үләчәк.
Жөми Ю табибка ташланудан үзен чак тыйды.
— Мин сезгә аны Мәскәүгә алып барырга киңәш итәм. Метастаза
умырткаларым таралган инде. ул аягына басмаячак Бу очракта без кочсез
Маскаң юге операцияләр ярдәм итәр дип тә ышандырмыйм Ятып калганчы
атып калмыйсызмы гына диюем....
Маска) өмет юндердс һәм шул ук Мәскәү ботен канатларны кисеп ташлады
алар аннан глры Җәлил карт өенә кайттылар һәм... көннәрне, сәгатьләрне.
MIIIIVI прим саный башладылар.
Җиһаинын тартышуын, ыңгырашуын күрү-ишегү - үзе үк үлемгә тин иде
Җәлил картның сизелер-сизелмәс бөкресе тәмам дугаланды, әле кайчан гына
көзге каршында яна күлмәкләрен бер салып, бер киеп көязләнгән Саниянен
ӨСТен I.- гаушалыл беткән чәчәкле халат - ул тәмам әбиләр кыяфәтенә керле.
Солтан кабат телсез Мумуга әйләнде Җәмилә исә һәр төнне тулган ай балкыган
к>к ишенә карашын төбәп, ялварды:
— Ходаем кызымны бүген генә алып китмә! Авыруларын мина күчер Мин
ансыз яши алмыйм
Ә беркөнне Җиһан, тәпи йөрергә маташкан көннәрдәге кебек, балкып
елмайды һәм шул елмаю аның йөзендә ягылып калды
Җәмилә шуннан ни булганын бөтенләй хәтерләми. Күз алдында әнә шул
t [манган Җиһан гына тора Ул исә... теге... төштәге кызга охшаган иде.

— Мәетне өйдән аягы белән алып чыгыгыз. Зират капкасыннан башы
б е т н кертегез - Каян килеп чыккан монда мулла вазифасын башкарган
Вазыйх карт?
— Кызым, сонгы тапкыр карап калыйк инде. — диде Сания. Жәмиләнен
кулыннан атып
Жамвшв ихтыярсыз ана иярде.
Кечкенә генә an-ак кәфенлек төргәге Җәмилә елмаюы җуелмаган Җиһанны
күреп имәнеп китте
— Кызым 1 Кызым' - дип тәкрарлады анын могҗиза өмет иткән иреннәре
һәм ут баласы өстенә бөгелеп төште
по

Тирө-ясгашлардериөп кипе Сания Җәмиләнен ку тыннан толы. Зираттан
кайтып житкән Җәлил карт белән Солтан да Җәмилә янәшәсенә кизеп
бастылар Ирнен күз яше тәгәри - ул аны сөртергә җыенмый ла иле
1
Кызым, Җиһан, ник эндәшмисен- - дип өзгәләнде Җәмилә
Сания карчык аны өстереп лиынләи читкә алып китте Иртәр мәетне
күтәреп, чыгарга кузгалды.
- Кая алып барасыз кызымны' Җиһанны калдырыгыз' - дип яшьсез
үкседе ана.

Шыгырт-шыгырт...
Салкыннан куырылган кар катламы ынгырашып аваз бирде Солтаннын
күз алдын томан каплаган күк Ул мәет салынган колашаны тогын гутет. ана
тотынып бара. Кулын ычкындырса, һичшиксез, гөрселдәп кар көртенә авар
иде
— Кабергә кем төшерә'' - шушы жомләне ишетеп, Солтан уянгандай булды
Мулла сораган икән
— Мин. — диде Җәлил карт
Кемдер кыска баскыч куйды Карт агач баскычтан әкрен гена кечкенә
кабергә төште.
Ак Квфенга ТӨреЛТӨН баланы кулына тоттырдылар
Солтан читкәрәк барып, бер каенга сөялде
— Бабай - Ләхет такталарын тезеп маташкан Жалил карт сискәнеп,
башын күтәрде:
-Ә?
— Бабай, салкындыр инде анда. име'
Солтаннын күмере шундый
самими иде.
Җәлил каршын күнелен курку биләп аллы алышынмагандыр бит килү?
— Бабай, Җиһан тунмас микән? Ул бил кечкена « ген вйбетлөл яптыңмы?
- Киявенең Җиһанныкы сыман юңгөр күзләренә бакты ла. им сабыр A.I ш i
карт та түзмәде - елап жибәрле Алар белән килгән ирләр лә күпәрен берберсеннән яшерде.
— Минһәә халәкънәәкүм2. — мулла кабергә бер уч туфрак чәчте
— Вә фииһәа iiyi ыйдүкүм3, - икенче учындагысын да ташлады.
— Вә минһәә нүхърижукүм тәәратән үхъраа4. — өченче тапкыр аткач,
көрәкләр эткә кереште
Аклыкта каралып ЯТКаН туфрак оеме бер КҮЧТӘН икенчесен.. ку\и-

ЗЫКЫ суык l>,.cc,ipi.in Ыи IK I ipi.ni и-кл иеп кәүсә 1әресалкыннан гирлөл
чыккан каеннар тын калган.
Зират капкасы янына машина килеп тукта
Солтан капкалап 1ЧКӘ узды Гон юллан пнпапап lap с\кмакка борылды
Һем кечкенә чарду] i
ендөге гаш каршына килеп басты
— Кызым. — диде ул гадәтенчә - Хәлен ничек11 Тунын ятмыйсынмы'
Минем сина шатлыклы хәбәрем бар Без беэнен бәбиебез булачак Симен
текәшен
Солтаннын с\ «н 6i ten биегәнен яна иөч< генда L3BH айгырын баш и ш
' Сезме шмшНтуфрити)
һмя сеэив шрвдаи ша пйпрю

Ч юне бвр т п ш р 1.нын аннан чигжрвч«6ьн
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— Аллааһү әкбәр. Аллааһү әкбәр, Аллааһү әкбәр, Аллааһү әкбәр*.
,и яратып, кабер ташын сыйпады ла:
— Тыныч йокла, кызым Мин иртәгә лә килермен, кот мине. - лиле һәм
rap сукыакган төп юлга кузгалды.
— Сөйләштеңме кызыбыз белән? Яңалыкны җиткерде име*' - лип каршы
алды аны Жәмилә
— Әйттем. — диде Солтан. - Мин ана: «Сина энекәш алып кайтабыз».
- ангәндә, мәчеттә азан әйтә башладылар Димәк, ул да сөенде
— Азан әитүченен тавышын таныдым - ул әти иде, — диде Җәмилә.
Машина салмак кына кузгалды. Аклыкта зәнгәрсу булып күтәрелгән
төтен боргаланлы-боргаланды ла. кар өстенә cj ш.тып я т ы Кечкенә чардуган
башында күтәрелеп килгән кечкенә каен ботагындагы бәс, Солтан сулышыннан
jpen. саччы булып ташка тамды.

Көзге
Козге каршына килеп бастым Каршыла күрер күзгә мәһабәт кенә ир-ат
басып тора иде Чыннан да минме соң бу соклангыч адәм дигәндәй, бермәлгә
тораташ калган гәүдәмне кузгатып, муенымны як-якка боргаладым.
— Ш ә п ' - .тилем мин каршымдагы сурәткә
— Шәп 1 - Югары чөелгән борынга таба бормаланып, ике калын ирен
сүземне җөпләде
Йә, кем кырык яшь бирә миңа бүген? Кайсыгыз. ЙӘ?
[штай да төймәләре каптырылмаган кыска жинле әфлисун төсендәге
күлмәгемне салып ташладым Шуны гына көткәндәй, иреккә чыгуларын;!
сөенеп, кулбаштагы йомрылар киерелеп алды Алардан күрепме, ике күкрәк
мускулы кыбырсып куйды, корсак турысында тигез алты шакмак уйнап
алды.
— Шулай. Илхан, — дидем мин үз-үэемә канәгать тавыш белән, - сине
картлар исемлегенә кертергә иртә әле Юкса. хатыны нәрсә ди?
— Кырыкка кадәр син ир-егет идең Хәзер менә чын мәгънәсендә ир-атка
әверелдең, карткаем.
Ашыкма әле. җанкисәккәем Илханын болай да тормыш йөген ат кебек
тартып бара Тик аның әле егетләр исемлегеннән сызыласы килми!
Каршымдагы Илханнын күзенә туры карап, ана нидер исбатламакчы кебек
сөйләнүемнән уңайсыз булып китте. Шулай да карашымны көзгедән аерасым
китми иде. Кайдандыр укыганым искә төште. Интернетта казынгандадыр
инде. мөгаен имештер, ирләр көзгегә хатын-кызларга караганда да күбрәк
күз сала икән Булыр Гайбәтне дә ир-атлар җәелебрәк, мәзәклэтебрәк сөйли,
минемчә
Юк. мин козге алдына үз-үземне кая куярга белмәүдән килеп баегым, ахры
Галия белән ике кызымның Казан янындагы шифаханәгә ял итәргә китүенә
инде оч көн булды Мин исә ялгызлыкка бөтенләй күнекмәгәнмен икән Өйгә
кайтып керүгә, борыныма кызларымның күлмәкләреннән килә торган тәмле
бер ис бәрелде. Ул шулкадәр җанга якын ис: аны сүз белән аңлатып булмый,
бары шунысын гына әйтергә мөмкин, ул - синеке, сина гына сизелә торган ис
Вер ,к вакытта шатлык та. сагыш та уята ул Кеше өчен иң газиз әйберләргә
һәрвакыт әнә шул ике хис хас бугай Бер яктан, ике иркә кызыңның янәшәдә
булуы сөендерә, шул ук вакытта куанычлы тойгылардан рәхимсез сагыш
айнытып тора кайчан да булса алар үсеп җитәчәк һәм кияүгә чыгып, башка
• Yi.uh fact л.маһ боек. Аллаһ бөек.
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түбә аегына күчеп китәчәк. Өй ишеген ачып кергән саен мин әнә шундый
катнаш хисләр кичерәм ҺвЫ шктомаллан ямансу булып китә
А н ы ч белән аларнын юклыгын белсәм лә. кунеллә ниндидер бер өметле
тойгы тибрәнә: ә бәлки, алар өйләдер'' Минем өчен ин беренче күңелсезлек
фатирны үзен ачып керү булса, икенчесе - карангы бүлмәләрнен каршы алуы
Менә бүгем лә мин җянымя якын. инле үзечнен дә киемнәремә сенгән теге
җамга pexai искә ләззәт юнел у т ы яндырырга кыймый шактый басып торлым
Аннары портфельнетеләр-теләмәс кенә бер читкә ыргыттым ялка> (ына иелеп.
ботинканы салдым, куртканы J нечкә эләргә буй җитмәде - ул ла к;иерсез бер
нәрсә кебек идәнгә таралып твцпе Һәй, Галия өйде б) юамы
Лифт аскы каттан ыңгырашып менеп җитәр-җитчәстән. фатир ишеге керт юл
ачылыр иде У глары балкыган алгы бүлмәдә портфелемне үзе алып. өстәл янына
- үз урынына урнаштырыр, куртканы зләр иле Аннары ике яктан ике кызым
килен асылыныр һәм чап-чоп ике битемнән үбәрләр иле Аш бүлмәсеннән.
ишәм өйгә каләр бол ай ла сыкранып, зарланып кайткан ашказанын тагын ла
дулкынландырып, тәмле исләр килер мим ике кызымны җитәкләп, өстатнен
гүрен,» килеп утырыр идем...
Ә бүген мим кәчгүм-чалбарны кәнәфигә ничек туры к и л д е - шулай ыргытып.
ванна бүлмәсенә кердем. Шаулап су ага. Нәрсәм кертем әле мим ' Сәбәпсез
томанланган күз карашымны чәгънәсезгә аккан суга төбәп, кымшанырга
кыймыйча, бераз күзәтеп басып тордым. Кинәт, болан басым торырга
би1 им (с, дигән уйдан айнып КИТКӘНДӘЙ булдым - ни өчен ванна бүлмәсенә
керүем исемә төште. Су гащкыныня кулыммы гыгам
салкын' Жь1 1Ы CJ
кранын ачын. учларым белән тамчылар жыидым ла. битне чылаткаааи кабап
!алга чыктым. Үземне кулга алырга кирәк иле
тик бер нәрсәгә лә күнел
үсми. Тораташтай бер ноктага гөбөлеп тик утырып оеганмын Чптьгрш IMM.UI
гелевиюр кабызып җибәрдем. Пульт төймәләренә баскалый баскалый горле
камал юрга күчердем, кичләрен ил. шәһәр яңалыкларын игътибар бе ЮН K.ipi.iи
идем — бүгем берсе л.< яныма 6api.ni җитми Гуктаусыэ җырлар яңгыраган
I н и i и калдырдым - тик анысы да күңелгә ятмады Ниһаять, пультны
коткардым - ни кирәгем [алтым спорт каналыннан футбо i катчы бара Берни
уйлыйсы килмәгәндә, аннан да шәбе юк икән - мәйдан буйлап гете яктан
бу якка ТӨГӨрӨГӨН тупка каран. бәЙЛӘНГӨИ уп.ырыммын очын оләп гик j m i p
шунда Кара. моңа кадәр шумы л.\ белмә)әнмен гынычланыр очен футбол
карарга кирәк икән' Тун. бичара бәргәләнә
китерә юр ое гибе юр мескенгә
кигерәләр дә тибәләр - кыр буйлап ia оча. бераздан кыска-кыска арачыкта бер
аяктан икенчесенә күчә әнә шул чакта аркылыта-буйлыгв йоргән туп гоманлы
\м iap i.Di арындырган сыман булды Моңа кадәр re аяш юрдан 1сурсөтелә горган
футбол уеннарын күралмый илем - бүген, мен.* көэер, \ п мина бик мәгънә к
кебек тоелды - Ашарга кирәк б т инде!
Әллә каным яңгыраган сыман 6j
\и MINK IV|-H нем |әм.1М чммб.цпыкка к.нпарды
Ниндидер оер нияткә килүемә сөенеп, л\п бүлмәсенә ашыктым һәм
суыткычны ачмам АЧТЫМ П уЙГв к а м ы м СуЫТКЫЧТан саЛКЫН ГЫЖ б ө р « Ю
күземне йөгертәм һәр киштәсе ризык белой гулы l a m » аларны ун көнгә
китер юк и п п пешереп кал Вд) \ы бутвй Кайсына үре юрга' Катын мине кеше
ал ман ы ге I мактарга ярата нәрсә пешерсәм шуны ашый сай юныл \ гырыьгй
ли Галия һем м и шрым өй ю бз чан кошк- ге юсө кайсын яратыл ашар и юм
ы КӘЭер Мен I оч пам м.1.I.H
1кс I к СУЫТКЫЧНЫҢсаДКЫШ ннкченә нм.н ымны
герөп гик басыл горам )лек ал< әйлөнгөнч* миңа ашарга пешерт берни
ГОрМЫЙ И К анЫН ВДЫр па мам В СИ 1MB )см Ничә е пар ЮГГЫН бе 1ӨН ЯШӘүТӘ
ип гкадар мм к нялешәсен икән газ гшитесе бөтенләй ерагая Берсен ю гене,

шуя сигезенче мартта киде, хатыным һәм кызларым уянганчы шп коймак
пешергән идем. Ана да инде к и ч дигәндә биш алты ел узгандыр Ү н е р менә
ботка яки аш кәчтрүлен гартын аласы да, гәлинкөгө салып инкродулкынды
мичкә пыгасы гына Т и к б ) лиме мин шулкадәр озак һәм я юмичв башкардым.
Ризыкны җылытып ашауны бер сөймәсен, өйдә ялгызым тамак ялгауны
тагын да сеймны Микродллкынлы мич кат-кат чакырып пиелдады Шуны
ачып, тәлинкәне алырга гына югыйсә - юк аякларым үзем,, буйсынмый.
әрле-бирле Йөренүен аяшам итә Бер караганда минем ITI\ ШЙ әрәм-шәрәмгә.
адым санап вакыт уздырырга бер сәбәбем (9 ЮК - иик» лә өйдә лә тәртип.
Икенче караганда... Ниһаять, үземне жинеп. ашарга утырдым. Кашык авызга
ю i сапмыйча җәфалады. ТАТ и икәнен төбенә төштем лә аны су краны янына
илтеп куйдым Әмма юарга ашыкмадым. Доресе. мин инде оченче көн савытсаба юмыйм Тәлинкә Һәм чынаяклар гезелешкөн бүлеккә күз салдым ике ач
кон борчылмаска була икән әле Хатынымнын сөйләгәне исемә т и п е менв
Аның бер серләше бала табу йортыннан кайтып төшкәч, өйдәге хәлләрне
күреп шаккаткан нибары биш көн эчендә аш бүлмәсенең асты өскә килгән
- юылмаган савыт-сабалар тау шикелле өелеп юра. ди. Ип кызыгы шул:
чиста чынаяклар беткәч, ире аптырап калмый т\ Яларына бүләк ителгән затлы
чынаяклар тартмасын ачып. чәине әнә шул бәйрәм чокырларыннан »ЧӘ. Мин
андый \к хәлгә барыл җитмәм җитүен Чисталары беткәч, 6api.ici.in бергә уптым
и ишли ялт иттерермен Әлегә өч көн инде өстәлнең дә сөртелгәне юк Моңа
кадәр чәй аз гына сыеграк булса да:
— Чәеннән Мәскәү күренә. — дни хатынга яратып бәйләнә торган идем.
Инде чәинен ясалмаганына да оч көн икән Кая ул гөлҗимеш, әллә нигә бер
мәтрүшкә салып эчүләр?
Әнә шулай ки юл сарыл йөри ГОргач, көзге каршында болгана башладым
да инде мин Үземе ое унаясы » гик үземне узем айларга бары тик көзге генә
ярдәм итәр кебек иде Ти к көзгедән мин гүгел башка кеше карап тора кебек.
Анын карашы мина ошамый Читкә борылдым ч >6МӨ кесә гелефоны чалынды
Сәгать исәбен беле pi.» и к бил Имен барма] ымны сенсорны жраннан йөгерттем
- тагын чин! - ике теземә ике кызымны утыртканмын Өчебо ю елмаябыз
Кесә телефонын алын куйдым да ике яңагымнан кысып готтым Гукта нәрсә
б) |ДЫ әле бу'.' Сәгать исәбен беләсе иде бит - кабат кесә ге юфонына үрелдем.
19.30— тагын алтмыш минуттан мин очрашуга барырга шешмен Шушы уйдан
дертләп киттем Гөенле Йомгактай чуалыл беткән уйларым тарада башлады
сыман - әнә б т мине нәрсә борчыган да. нәрсә миңгерәйтеп йөрткән!
Келт итеп кичәге очрашу күз алдында кабат яңарды Кара әллә кайчан
булган кебек үзе. баксаң, бер тәүлек элек кенә икән!
Була бит адәм баласының шундый мизгеле кайчак күңеленә хуш килгән
кешене очратасын да.шуның белән жанынны ачып сөйләшәсен, ачыласын килә
башлый Мин хастаханәдә участок терапевты булып эшлим Инде бу вазифаны
ун ел башкарам. Табиб халкының күңеле шат булганда да төшенке лиләр.
Анын шулай булмый хале лә юк көн саен авырулары турында сөйләсеннәр,
зарлансыннар әле' Өстәвенә, чират торып, кычкырышып бетәләр. Электрон
чиратлар ла коткармады бу бәладән. Кичә лә. гадәттәгечә авыруларны кабул
итеп, зарларын тынлап, кирәкле белешмәләрне язып утыру белән көнем узып
бара иде. чираттагы пациент килеп керде Шәфкать туташы Рәзинә анын
кәгазьләрен актарырга кереште. Мин исә кәгазьләр тутыра идем. күтәрелеп тә
карамыйча, авыруга янымдагы урындыкны күрсәттем Тиз-тиз генә ноктамны
куйдым һәм aiia таба борылдым :и өнсез калдым: ул шулкадәр дә сөйкемле
к ы ! иле' һичшиксез, күкрәк турысында, эчтә. нәрсәдер булды - әллә озелде,
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вллө кушы гына - әмма мин бермәл күземне анын куэениәв алал малым Зәпзәнгәр топсез күз карашы үзенә чонгыл сыман тартып тора иле Вакыт агышын
югалттым, белмим күнме шулай утырганмынлыр. әллә шулап тынып калуымны
өнәмичәме - ишекнен теге ягында үз чиратын көтеп шактый авыру утыра,
барысының да кабул ителү вакыты бар. әгәр шуна сыешмасан. хәзер әбиләрен
тавыш күтәрә Әллә халәтемне аңлапмы, Рәзинә тамак кырып куйды.
— Сезне нинди чир борчый әле? - дидем мин һәм. тавышымнын үземә хас
булмаганча сыекланып чыгуыннан оялып, карашымны өстәлдәге кәгазьләргә
батырдым
— Эшкә керер!ә Верим. Тиешле белгечләрдә күрендем инде. хәзер седан
МӨһер һәм белешчә кирәк. — Кыз знже тешләрен күрсәтеп, йомшак тавыш
белән җавап бирде. Бу ягымлы тавыштан колакларыма кадәр кызарып чыкты
Нәрсә булды бу'' Кырык яшенә житеп. ниндидер бер япь-яшь кьп алдында
0
жебеп утыр инде. Беренче тапкыр гашыйк булган малаймыни Хәтеремә келт
итеп Галиянең әйткән сүзләре килде
— Кырыкка җиткәч ир-ат бер котырынып ала ди иле чинеч әни Берише
чәнге күрмәгән нәрсәсе кебек яшел еланга ябыша, икенчеләре, үгезне төртеп
егарлык сау-сәламәт булса да. каты авырып, хастага сабыша Өченчеләре на ПЙ
шалай кебек, селәгәйләрен агызып, кыска итәкләр артыннан чаба башлый
Син нишләрсең икән?
Хатынның соравына ул чакта көлеп кенә җавап биргән и аш
— Кырыктан сон шырыкка. дигәнне ишеткәнен бар илеме '
Менә сиңа мә. хәзер исә беренче очраган шушы кызга ияреп кнтерга в кр
түгелме мин? Абына-сортенә...
Кичәге шул очрашудан соң кулдан ЭШ төште Тиешле язуларны я tun иелер
басын, белешмәне юггыруыы - барысы да төштә кебек кенә тое i 1
знже тешләрен балкытып елмаюы истә дә. топсез зәныр күзе хатердв Исен
фаМИЛИЯСеН ДӘ оныттым.
Юк. чине алай гына котыртып булчас1 Ни әйтсән лә й\ ялгызлыкны мин
көтеп алдым. Ничә еллар буе үземнең генә торганым юк Хатынны да ne.ui юн
«оч» кызым шифаханәдә чак Li [уйганчы йоклап, тынычлыкта ял итеп
килә иде.
Бүгенге очрашу исә бөтенләй күңелне кузгатып җибәрде Мин иплеген
хастаханә өйлән ерак гүтел кач ла б) юа мөһим жиргә барасы булмаса.
машинамны калдырып, жәяү Йөрергә тырышам. Гадәтемчә, ли көнеынс
уздырып, ашыкмый гына өйгә кайтырга чыктым
Август - минем ип яраткан аем \ ә ше .\\.\ яллан башка бернәрсә Ю
уйлатмый Юрии июль челләсеннән ч>\{ сагындырган квато жилявр вса башлый
К.И.1И тротуарларына берән-сәрән яфраклар гүшөлә пик тизлән, пыскып ауган
на к я in ырлар .п.шлард.иы сары яфракларны берән берәм җиргә к\ыи төшерер.
әле клеил.» .не мои ia к^ цэиек utp п.шла (n iup һәм ш\ 1 гөбе күренеп ЮрГВН
сула инде кара төскә кергән һәм соңгы көннәрен сизенепме, бер-берсеннән
аерып OV.'LMJK i in кочаклашкан яфраклар ГИбрВЯер bun.it Цфдан исә. сугыш
ачканнармынн нечкә ядрәләр коеда Алар, битне чеметтереп, пэшә вә гаип
Ямансу!
Мин үземне белә белгәннән бирле әнә шундый көннәрне яратам Чдаы
баласының күңеле ике лила урыныннан кубып ала Беренчесе
апрСЛЬКӘ
|Л
М0НЫ<
КИСЛӘр ышкынып паен буЛМЫЙ, \i ңн i\p П/р i> iKi.innapbin
Hpl.ipia сыеша алмын каккан m i n d ксоек КуНВЛ ПЛВТе П ВИШ иурларЫ
кытыгыннан үзен үж беиимитврмш йөгерешкән кар сулары
гөрләвекләр
сыман шаулап ага-ага ш кинп ток» шулар кебек кибеп туктал кала Башны
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алып әллә канларга — бер белмәгән якларга юл тотасы кил,г анда әллә НИНДИ
iii.iI ЫК-куанычШф бар сыман
Икенчесе - көз көне Аның әзерлек өлеше пыскак яңгырлы көннәрдә Тик
б) вакытта, яздан аермалы буларак, күнелне ниндидер буйсынмастай дәрт
алгысытмый Киресенчә, кайдадыр эчтә. бәгырьдә сизелер-снзетмәс кенә бер
сыпану пайда була У. i шулай әкрен генә көйдереп тора. ә син. әнә шул каракучкыл
болытларга, пыскак яңгырларга карап үз уйларына чумасың Әллә нинди, аңлатып
та. сурәтләп тә булмастай бер татлы сагыш үткәннәргә дә алып кайта, киләчәккә
дә илтә. Күңелеңдә яна ниятләр туа. ниндидер яна эшкә тотынасы килә башлый
Беренче кар төшкәнче әнә шушы сагыш синен күңелеңне пакьләндерә Беренче
күбәләк кар явуын шуңа ла сабый бата кебек сөенеп каршы аласың.
Сагыш - шатлыкны чакырып китерүче хис ул.
Шушы сагышка нокта куйган, күнелне ин кузгаткан чак - алтын көз Аяк
асты инде катырган, каеннар алтынга манылган, әйдә. алтын туй ясасыннар
ш ы п ым ,i ic кичәле-бүгенле генә күк гөмбәзенә ишелеп яткан болытлар да
кайдадыр еракта гына шәиләнә. алтын кояш үзенә кыш буена житәрлек КӨЧ
җыя бугай - жәидәгедән дә битәр тырышып елмая Әнә шул шәрәләнеп калган
агачлар, кояш җылысына уралып, тын калган жил теге ләзззәтле сызлануны
тагын да көчәйтә, табигатьнең ятимләнеп калуы сызылып сина да күчә.
( агыш - югалтуларның мәгънәсен төшендерүче хис ул
Аяк астыма карап, атлаган җиремнән, үзем дә ник икәнен аңламыйча.
тукталып калдым Карашымны жирдән аердым - инде күрше йорт турысына
килеп җиткәнмен, каршымда елмаеп... кичәге кыз басып тора иде. Эчтә нидер
өэе ггән кебек б) пды
— Исәнмесез' - Ул. елмаеп, беренче булып сүз катты.
— Исәнмесез'
дидем мин да Их. тизрәк юлны дәвам итәсе иле дә ШК
ипсларым мина буйсынмады Ичмасам, кыз да туктап, елмаеп торуын белә
Km инде. апа, нәрсә икенче тапкыр гына күргән иргә төбәлдең! Шулай дияргә
Кирәк га бит. әмма. күнел анын озаграк елмаюын, үтеп китмәвен тели.
— Эшкә урнаша алдынмы сон? - Эндәшми басып тору унайсыз иде. телемә
КИЛГӘН беренче сорау әнә шул булды.
Әйе рәхмәт сезгә' - Кыз елмаеп жавап бирде Ни өчен мина рәхмәт
сон'* Акылым кабул итмәсә дә. күңелемә аннан рәхмәт ишетү рәхәт иде Урам
уртасында бер-беренә карашып басып тору килешми, өйгә таба атларга кирәк
— Ярар
дидем мин. асфальтка ябышкан аякларымны кузгата башлам
- Кирәк булганда, мөрәҗәгать итегез, кыенсынмагыз..
— Рәхмәт җылы сүзегезгә! - дип елмайды кыз
Б) iли. ХИПС, уен тәмам М и н , бар ихтыяр көчемне туплап, юлымны дәвам
итәргә дип беренче адымымны атладым:
— Сау булыгыз!
Колак -Сау булыгыз!* - дип йомшак кына әйтелгән сүзне көтә. тик ул
яңгырамады.
— Кунакка кереп чыгыгыз бер. - Ялгыш ишеттемме дигәндәй, туктап калдым
- Мин шушы йортта торам Ялгызым. Өченче катта Унөченче фатирда
Менә сина мә' «Юк инде. кызыкай Кырыкка җиткән абзан белән шаярма инде
син'.. - дияргә дип авызымны ачтым, әмма телем бөтенләй бүтән сүзләр әйтте:
— Күрше хакы - тәңре хакы. Чакыргач, кермәү ярамас Кайчан сон?
Кинәт бар гәүдәмне калтырау биләп алды. Соңгы тапкыр мондый куркумы,
әллә сөенүме булган шушы хисне мин кайчан кичердем сон әле? Ничектер кылдан
нечкә баудан атлап барам кебек тоелды мина. Аста дәһш.п к VIIKI MI бар сыман
— Кунак кайчан да кадерле иңде ул Бүген үк керсәгез, бик сөенер идем...

ХИКӘЯЛӘР

Мин теш күрәм бугай. Әйе, әйе. бу ниндидер уен. ахры. Туктатырга,
чынбарлыкка кайтырга кирәк
— Кич белән, тугызынчы яртыда ничек булыр'
— Яхшы булыр!
Кыз юкка чыкты Менә бәла. үзенен исемен лә хәтерләмим, гомеремлә
икенче тапкыр гына күрүем, өстәвенә япь-яшь - күп дигәндә. Хәер. яшь
инде яшь! - шунын күз карашыннан тәмам жебеп. кунакка керергә сүз биреп
ташладым. Шулай үземне битәрли-битәрли. эре-эре адымнар белән, тирләппешеп. өйгә таба атладым. Әгәр дә мине танышларым күреп калган булса, чәнге
ашыкмас Илханга нидер булган, гаиләсендә берәр кангы-мазар булмадымы,
эшендә мәшәкате килеп чыкмадымы икән дип уйлар иде. мөгаен Буллы шул.
булды, чыкты шул. чыкты — әмма эштә лә. гаиләдә лә түгел, хикмәт йөрәктә
- кеше ышанмаслык хәл!
...Тагын көзге каршына килдем. Беренче кат күргәндәй, игътибар белән
үземә күз салдым Чыннан да. кайсы кыз-хатын гашыйк бу тасын икән мина''
Бүген генә түгел, башка вакытта да кунакка чакырулар булмады ту
хастаханәгә килгәч тә. бүлмәдән озак кына чыкмыйча, бик озак гәпләшергә
теләгәннәре дә шактый Ярый әле шәфкать туташы Рәзинә кырыс ШЯВЯШ
китүчеләрнең кулларына кәгазьләрен тоттырып, бик тиз бүлмәләп пырыматын
чыгара. Аннары мине битәрләп алырга ла күп сорамый
— Илхан Илгизевич. сез лә ипле Килешми!
— Мин нишли алам соң. Рәзинә. — дим анарга - Хатын кызны куып
чыгарыйммы, кулыннан тотып, ишеккә озатыйммы?
— Шулай инде. — дип килешә тагын үзе Аннары өстәп кун — Ярый әле
мин бар Юкса монда бөтен микрорайонның хатын-кызлары, юк авыруларын
бар итеп. ишек тобенлә сугышын ятар иле1
Көзгедәге сурәтемә карап, үземә дә оят булып китте кара. борын ничек
канәгать күтәрелгән' Әллә ничек, унайсыз иле. тәнем буйлап суык Йогереи у пи
беләккә каз тәне бәреп чыкты хәтта Кинәт әтимен әнисе - вби юиләгән бер
вакыйга исемә төште. Ул — бабай белән бәйле Алар авылда яшәгәннәр, бабаем
озак еллар колхоз рәисе булган, пенсиягә чыгуга бакыйлыкка i.i күчкән
— Эштән туктагач, нишләргә дә белмәде инде
инәм и R вбл
I В i әмер
бирергә өйрәнгәч геге Пенсиягә чыккач. кул астында -Ярар Ильяс Исламталиевич.
баш өсте, Ильяс Исламгалиевич»,
иш (оручылар бетте, мина боерык RJ
Мин инде гомерем буе хуҗалыкны бер) иш свйршвм шунв I.I аовелел китмәдем,
үзен пырылдатып эшләтә башлавым Әлла шуны күтәрә атмады иңде...
Минем әби шундый Юморлы
— Донья бәясе кеше иде бабам
иш суэен дәвам итә әби — Үзе чибәр
булса да, чит хатыннарга бер лә к> (салмады Бервают авылмын tup,* ш а б е р
азгыны Луиза урын өстенә егылды Күнме ирне туры ю шан В чырлы, ничәмәничә гаиләдә кара 1лнмш чыгуга сәбәпче булды ул. ачуым бер килмәгәе, себерке1
«Гөнаһлары толы'» - дим сөенде аны i чагымнары ул гүшәккә аугач Яшьбу юа
да. бик тиз корышты Ахырдан белдек им к яман чир » юкквн б) ш л үзенә
Имче авызына суны кашыклап каптыра башлагач күрше хакы иш. якынгнрәләр \әл белеры керми llhiu.i белче соратам -Үкенечләрен калмыймы.
Луиза?»
дип Гсгснсн им и- плмы I.I кыса башлаган шулай Ш ишетелеришетелмәс тавыш бв юн «Бер ген» үкенечем кала -\мыл ui бармибар ирме
П it.sK.
ана \ 1 яныма яткырыл булмады...» — дигән
Әйе, әбннен горурланырлыгы бар и к
Шушы хатирәне күнелда янарт) мине айнытып җибәрде Көнем бактым
к^ иш мим ш ввр аш ti.iu.iH балкый сыман Әйе, бабам бе 1ән горурланырлык
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т.) ш> Г к', к м төшеп, кесә телефонын кулыма аллым: 20.00. Йә. Хода! Тагын
ярты сегать калды...
Көзгедәге сурәтем күзгә күренеп кечерәйде сыман. Чәч аралярыННЮ салкын
тар бәреп чыкты Көзге каршында басып торырга көчем житчи иле. тиз-таз атлап
залга чыктым Футбол матчы ате һаман тәмамланмаган. ӘЛЛӘ янасы башланганмы
шунда1 Йөрәгем урыныннан купкан иде - тагын бүлмә озынлыгын адымнарым
белән > ПИ башладым. Кинәт күземә фотоальбомнар киштәсе чалынды Ьер шөгыль
тапканыма сөенеп, шуларнын барысын ла атып килдем. Өстә я гканын ач i ым - узган
ел без динтез буена барган идек. шунын истәлекле мизгелләрен туплаган иде бу
фотоальбом Менә без дүртебез лә диңгездә Ерактан ук Эгеи диңгезендә шаулы
ап-ак дулкыннарның рәт-рәт булып якынлашканы күренә Без елмаябыз. Кечкенә
кызым - ана ате нибары ун яшь - кочагымда, бер теше төшкән авызын колагына
кадәр ерган, күзе лә сөенечтән балкый Олысы - ана инде унсигез яшь - әнисе
белән култыклашкан. Ул инде тәмам җитлеккән кыз. әнә ничек үзенең чнбәрләрнеңчибәре икәнен тоеп. горур басып тора. Галиянең исә. гадәттәгечә, күзе моңсу Нәкъ
минеке кебек Әллә икебез дә шушы мизгелләрне кабат кайтара алмавыбыз турында
уйладык микән 9 Күземне яшь элпәсе томалап атлы. фотолар томан ленд.) күренв
башлады һәм мин фотоальбомны ябып куйдым Шулчак көзгеле бүлмәдә калган
кесә телефонымның моңлы җыр сузганы ишетелде Йөгереп бардым - Гатиянең
номеры Яшел гоимәгәГмсыпатгермәлем дә сыман, телефонның тавыш көчәйткечен
ярырдай булып, кечкенә кызымның сүзләре ишетелде:
— Әти. әти. чин сине сагындым!
Телне йоттыммыни сүземне вйтө алмын тордым.
— Әти. әтием1 Без сине сагындык'
Кызчык жавап көтә иде.
— Мин дә сезне сагындым, кызым 1
— Әти. әтием, син нишлисен әле'1 Йокламыйсынмы 7
— Юк. кызым Мин
i >». телевизор карыйм. Сез кайчан кайтасыз инде?
Кызымның әнисеннән сораганы ишетелде. Ул әнисеннән ишеткәнен мина
җиткерде
— Тагын бер атнадан, әтием!
— Рәхәтме сон санаторийда?
— Рәхәт ы
Синее) күңелсез, әтием, синен янга кайтасым килә!
Мин тәмам ма КСрөдеы Гамак төбендәге тоер телемне бәйләп куйды. Ул
арада түземсез кызчыкның сүзе дә бетге:
— Тыныч йокы. әтием Без сине яратабыз!
Пип пип... бер тавыш биреп аллыда, элемтә өзелде. Мин козге каршында
борыны йомшаган Илханга карап тын калдым. Ниһаять, бүген мин беренче
тапкыр үз күземә туры бактым. Кара. минем күзләрем зәп-зәнгәр икән бит!
Чыннан да... чиста күк йөзе кебек... зәп-зәңгәр... шулчак кесә телефонымның
якты уты сүнде һәм ничәдер секундка гына экрандагы эре шрифт белән белән
балкып алган саннар күземә чагылды: 20 15
Юк. минем яшьтә болаи дулкынланырга ярамый' Дөньяны бераз жинелрәк
кабул итәргә кирәк Хисләрне артык эчкә жыисан. башына кан савуы бар. табиб
иптәш Әйдә ате. әйдә. үзеңне лә онытма, саулыгыңны кайгырт Бүтәннәргә
1
ничек кинәш итәсен әле' - йоклар алдыннан бер сәгать һавала җилләнеп
керегез, дисенме Бу сина да кагыла, табиб иптәш 1
Ишек жинел генә. үзеннән-үзе дигәндәй, ачылып китте Чыгып китәр
алдыннан ч и н көзгегә борылып карадыч - анда беркем лә юк иде.
аЛһ
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Кардәш халыклар

әдәбиятыннан

Рахымжан
Отарбаев
АК КҮБӘЛӘКЛӘР
хикәя
1>ү кырмыска

COM ничек качачахШЫй '

Аның бии буяв» итпшнт ) < ким I
Фмрнүса
Ак күбәләкләр артыннан янә хәле беткәнче куын Вөреп, пшагы кибеп
уянды...

Әле югалып, әле килен чыгыл, ашыга ашыга бер-берсен узыл китертә
тырышучы халык гөркеменен тыгыз леш-төртешенлә чумын калкып гакта
кебек тигез юлнын ун ягыннан озак барды Базарга таба һвркөншулая Шушы
сусау, түзә алмаслык сусау тынгы бирми
Үзенеи ашыкмый гына атлаган адымнары белән инде кызын өлгергән Һәм
максатына ашкынган халык төркеме артыннан ул өлтерә алмый Иртәнге ii.nu и ми
сафлыгы, жиләслеге сиздерми генә таралды һәм кайнар кояш баш гүбасен
к 1.1 |дыра башлады Лк кепкасын кыңгыр ca.ii.in һәм чеметтереп и иишган чигәсен
.шып белән каплап, ул зәнгәр күккә төбәлде. Кыркылмаган гуагыган укмаш
ионлы ятим дөя баласы сыман бер мәгънөсезгө ялгыз болыт йөзеп иори
Томшыкларын августның иртәнге чыклары белән рәхәт [әндергөн шәһәр
чыпчыклары, халык ыгы-зыгысына кушыгын гынычлана алмыйча, астан
өстән генә пырылдап очып йөри Мөгаен, б> кошчыклар аа (>.\ ырла > пәренен
өлешен >злидер
— Әй, вакыт, вакыт'
янәшәдә генә яңгыраган б) гавышка \ i борылып
каралы Әмма \ ЮНӘ МӨрӨЖӨГатЬ иңче беркемне Ю курмӘДС Яныннан мо|аен.
ревматизм белән интеккәнгәдер, ун ан1 ына җайсыз баса баса бер әби үтел бара
Үзе белән бергә атлаучы яшь жилкенчәккө кинәш Ьөм үгет нәсихө! биргәнгә
охшый
-- Мин ДӘ синең кебек итем
Анын юлдашы, җилбәзәкләрчә елмаеп күзләрен уйнаклатып карын
р ki, 1ӘТКӘН кебек. ураМНЫН каршы агына вдедөн-әлс М i гөшсреп ала
Итәк путасы бе
бл) исасы арасында өченче к^ i ишкел и кендеге е шаеп юра,
әйтерсең ю \ i нин т юр сер к уй са 1ып, каршым ки гүче юрга гәбөлгөн
— Син дә минем кебек б) шрсын
Карчык белән әлеге кыз күздән югалгач кына газаплы уйларына чумды
Чихсе i хөсрөп авыр ил ын ннн
эшермичә ^ юнен әрн! к уйларына уя гына
кереп oaik.ni MS I 1Ә? ӘНӘ бИ1 бар U ШУИ 1ып
Монарчы гелге алынган Даурен iyp шаһарнан оды базарында чалбарлар

юн шөгыльләнә. Олы базар булса ла кечкенә генә мәйданчыкта Анда
помидор сатучынын кечкенә ләгәне лә көчкө-көчкө сыяр иде Ул ак. зәңгәр,
албарларны һәрвакыт күзләрне камаштырырлык итеп оеп кун Шуңа
күрә янымнан кеше әзе IMH
— Жаке, сиңа Ш) i кадәр килешә...
— Апа, синя ү (чап тегелгән кебек, әйбәт утыра Ал, үкенмәссең!
Үзтауарын һәрвакыт шулай мактыи-мактыи тәкъдим итә Сатып алучылар
да торле бит! Бөтерчек кебек тиктормас яшь егетләр, урак кебек бөкрәйгән
карт-коры. кәкре аяклы кәрләләр, ыгы-зыгылы тиз йөрүчеләр, билләре дә
күпергән симе! бәндәләр, күккә терәлгән әзмәверләр... Акча санап тормаучы
җилкуарлар һәм һәр тиене өчен калтырап торучы кыржыннар. каруннар..
Кем пене юк l i b rafl оа бер кон эчендә кесәсенә жыелган акча бөдрә чәчле.
сөйкемле бу егеткә фатир арендалауга, әйбәт кенә ашауга, кайчакта әле зуррак
табынга. Жарбаи авылында яшәүче ялгыз әнисенә дә җитә.
Ничек кенә булмасын, вафат булган иренең гаилә учагын сүндермичә
саклап торуны максат итеп куйган әнисе, аның ай саен күпләп алып кайткан
бүләкләрен.) караганда да ныграк шатлана иле Бичаракай, итәгендә кояшның
алтын нурлары бөтерелеп, жилая җилфердәп торучы к и н күлмәген киеп.
авылара юлга кадәр аны озатырга чыккач: «Колыным минем!» — дия торган
иде Сауб) шашканда ш\ пай ук итәгеннән алып биргән кебек, жан тынычлыгы,
\.н и Бай H.IK Муллык калдыра иде
Шәһәргә кашу белән, > 1 үзенен гадәттән тыш ашкынулы, ыгы-зыгылы,
озек-озек ритмлы шәһәр тормышына чума. Монда хәтта җаныңны да саталар.
ә ул үз иреге белән андый баткаклыкка беркайчан да кермәс иде Биредә
Үшм.1 исемле кыз да бар бит әле Базарга керү юлында су сатып торучы кыз
Каш 1арЫ арасында, НӘКЪ уртада, тары ярмасы хәтле мин яшеренеп ята. Әйе.
ӘЙС шул кы) инде! Чалбар саткан саен шул кыздан алып су эчә иде ул.
— Сез Доссор тозлагыннан к иллеге »ме? — дип сорады кыз бервакыт, оялып
кына елмаеп
— Юк. туп-туры гауга, талаш балагыннан
Шаркылдап көлү яңгырады Көлү ГСНӨ гүтел, бәллүр савытның бөтен тирәюньне күмеп киткән көчле чынлавы таралды Шул мизгелдән ул су түгел, менә
шушы чынны — бөтен күңелен шатландыручы чынны ззли башлады Менә
\ә iep [Ә кү 1гә күренми торган бу аваз һавада янгырап тора.
Ул — ятим. абыйсы белән жингәсе кулында үсте. А н ы н балаларга хас
мимем саф йөзеннән, курку биләгән табигате аша һәрвакыт ниндидер бер
ич ман өмет карап тора иде Мөгаен, нәкъ менә шул өмет сихәт бирә торган
көлүен саклап калгандыр да.
Туйны көзгә уздырабыз дип килештеләр. Жарбайдан әнисен дә алып килеп,
бергә яшәргә булдылар Тик менә жәл...
Борынгы зиратны жир белән тигезләп. «Никахлашу сарае» тозеп куйдылар.
•Йа Ходам, боларнын көннәре өзеләчәк», —дигән таныш тавышка янә борылып
карады ул Бу тавышның иясе теге. ревматизм зарарлаган уң аягына сак кына
басып йөрүче карчык булып чыкты, әмма бу юлы тирләп пешкән иле Ябык.
тырпаеп торган калак сөякләрен өзлексез хәрәкәтләндерә-хәрәкәтләндерә,
авырлык белән ai ГЫЙ
— Бүген туйлар коточкыч күп. — диде бөтен кешегә үзенен кендек күзен
күрсәтеп йөрүче кыз, «кот-оч-кыч»ны сагыз кебек сузып, шуннан үзенә
ниндидер бер канәгатьләнү алды.
Һе е мал-туар симерде, яшелчә-жимеш өлгерде Ничек инде муллык
ын - ли ie карчык Ә янәшәсендә атлаган кыз никтер тынып, боегып
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калды. — Кызганыч: бүгенге яшьләрдә татулык юк. — дип сүзен дәвам итте
- Кичен биргән вәгъдәсе иртән онытыла Кайда сон бу шайтан базары, аты
коргыры... Ерак та түгел кебек югыйсә — килеп житеп кенә булмый' Билгеле
инде ни өчен шулай икәне: юлда очраган беренче кибеткә керәсен, в К
әле арттан, беркемгә юл бирмичә буталып Йөрисен
Тик менә бернәрсә жәл...
Сәүдәнен иң кызган чагында кинәт аңа берәү кычкырып әйтеп куйды:
1
— Базар хуҗасы чакыра Бар тизрәк!
9
Егет гажәпләнеп катып калды Нәрсәгә икән Яшел күхте. кызыл йөзле
хуҗаны ул бергенә мәртәбә күргән иде Базар тыннары, сс югейләрен агызып.
анын кеше ышанмаслык байлыгы турымдагы имеш-мимешләрнен төбенә төшә
алмый интекте
— Нәрсә сөйләп торырга — көнен.» ике мәртәбә костюмын алыштыра бш j 1
— Жүләр син. чүпрәк-чапрак турында сөйләп торасын, y.i шп атна саен
машинасын алыштыра Хатынына Парижда вилла сатыл алган <) тегесе U\IAC
*Шанель»дә генә коена, диләр
— Бердәнбер кызы бар. «Джип»тан төшкәне юк Утыра да утыра Кияүлә
чыгасы килә бугай. — лиле берсе чәнчеп алыл
— Менә сиңа мә! Ирен утырым эзлимени? Мәгънәсез (.имен йә минем
кебек бөтерелә белә мени ул'
— Ни сөйлисен' Негрга кияүгә ЧЫГЫП, кабя Ю баш ОЛЫ бе ИЯ TiLi.tiiiK.iMM.iM
сон Африка иленнән ничек куып җибәргәннәрен күрсен и к син Ш\и UJfl
хәлдән сон ничек утырмыйсын, ли Утырачак га!
Сөйләнмәгән сүз, чәчрәмәгән гекерек калмады Умарта кортлары кебек
гөжләделәр.
Майда Йөзгән базар хуҗасына мин нигә кирәк бу шым икән йөрсә көтә икән
миннән'.' Чын-чынлал борчылып куйды erei Ки гүче lap күп сат) урынын югалта
күрмәсен тагын Әнисе кайткан саен «Колыным нинеы кл юып күтәр
ышанып бетмә», — дия юрми иле Әйтерсен анын j гы, чалбар ор сата юрган
улы. күнләр биләргә ашкынып торган мәртәбә к урын И утыра
Калтыранган гез буыннарын гынь1чландыра алмыйча ул иркен кабинетка
килеп керде Анда аны яшел күне. алс) ипме урта ашьлөрдәге бер ир
урыныннан торып, елмаеп каршы a l Ш
— Әйдә кер. якташ, кер! ( raw күптән игътибар пием инде мин, уземө
якынайтасым килде.
Егет. клушам калып, анын йөзенә карады Хуҗа кеше гагүчелардйй уткай
карашы белән анын ябыклыгына, кими киеменә м i гөшерел
— Эсселе мөгаләйкум!
и п сәлам бирде хуҗасына али гагын ta нытраш
югалып калып
— Вәгаләйкум. Утыр. Тынычлан Ыаланнарыняан арыл Бүтенп көннән
минем ярдәмчем булырсың KI.I II.IM w мм ИКӘ^
— Минем Oni әле саты шатан гауарым күм
Хужа кычкырып көлеп асибөрде
— И. туганым, беркем н) ыштансыз калмас курыкма башжвлар сатыл
бетерер
Яаурен шакгыи пик лкы пина ки П КЛМЫЙча горды
Әле югалып әле күренеп але күренеп әле югалып Озакбөшш Базарга
габа һөркөн шулай Шушы суса) гүзә а мае 1ык суса) гынты бирми и и
Урам каэакъларынын мм ьнөсеа сүзләренә ко шк са i1ы Кечкенә буй |ы карп
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тынкыш. сызгырып чыга торган тавышы белән, остәвенә саңгырау авазларны
u өйте алмыйча, , юнен бетчәле озын сыйраклы ч ы н ачуланып ята
— Узган ел песелгән кызыл үгеземне саттым, сине укырга керттем
Укытусылар синнән һаман зарлана: бүгенге көнгә кадәр хәреф танымы»,
дидер Опиен СИН*, минем алтыным судья буласак. дип ысанып йөри. Без
синен кебек вакытта китапларны йотлыгып укый идек Исемемне пысраттың.
корсаңгы эт!
— Фу инде. әти. ЖИТТе инде
Базар хуҗасының ике ярдәмче-кинәшчесе лә якынча бер үк яшьтә икән
Сыргалысы — хуҗаның кызы. базар хатыннары әйткәнчә, «кабилә башлыгы
белән талашып» куылган кыз — алсу йөзле, үзен иркен тотучы, иранай бер
әшәке жан булып чыкты Күзләре әтисенеке кебек яшел түгел, ә бәлки күк
төсендәге зәңгәрсу иде Егетнең каршысына басканда, гыгы > гулы күкрәкләре.
авызына сикереп керердәй булып, бугазына терәлеп тора.
«Билгеләнү» көнендә Алимә эчкерсез елмаю белән Дауренга төрттереп
әйтеп куйды:
— Ярый ла киңәшчебез хәзер безнен суны эчүдән туктамаса.
— һәрвакыт син су эчерә торган урынла егылып ятармын! — дип әйтеп саллы
егет. гадәтенчә кырлы стаканны бушатып. — Сүз уңаенда шуны да әйтим әле
әйдә иртәгә театрга барабыз Бик әйбәт спектакль бара икән, дип ишеттем.
— Бик әйбәт, барырбыз Үзеңнең « Мерседес «ына утыртырсыңмы сон? —дип,
сак кына сорап куйды кыз.
— Сүз лә юк.
Жиңелчә чын тирә-юньгә очып таралды да ботен һананы тутырды.
Шундук хуҗа кабинетына китеп керде Ул башын түбән иеп дәшми утыра
иле Янында бүртенеп гөссеэ күзләре белен кызы бер хәрәкәтсез терәлеп каткан.
Йөзенә печелгөн к.)*,.' тәкәсенеке кебек куркыныч усал төс чыккан...
— Син нәрсә'' — килеп керүгә ул Дауренга ташланды. — Син ычкындың
мәллә'' Син бит хәзер зур җитәкче. Әтидән кала икенче Ишек катында торган
килеш сыер сидеге кебек сары су эчеп ятасын. Бу хәлдән сон нинди сатучы
сине ихтирам итәр? Ә?
Башын җилкәсенә тартып, буе кечерәеп калгандай булды.
— Суыткычын шыплап тутырылган, менә-менә шартлыйм, дип тора. Ә?
— Ярый-ярыи. — тынычландырырга теләп, башын күтәреп әйтеп куйды
әтисе. — Житте инде Даурен. кадерлем. кешеләр белән аралашу кирәк,
билгеле Әмма ләкин андый халыкны үзеңә якын җибәрергә тырышма
Балагыннан эләктереп алсалар — беттең. Ш у н д у к башына сикереп
менәчәкләр, лип исәплә Юк булсыннар Сыргалы синен абруен өчен борчыла
Яшьләрне бит бер генә нәрсә кызыксындыра Кызым белән бер-берегезгә
терәк булыгыз Мин читтән генә күреп сезнең белән горурланырмын, сезгә
сокланырмын
— Гафу итегез . Очраклы гына..
— Нәрсә-ә 9
— Житте инде. Сыргалы'Даурен. тында әле. минем менә мондый планнарым
бар Үз казаныбызда гына кайнамаячакбыз, базар белән генә канәгатьләнеп
калмабыз Күрше өлкәләрдә. Ал маты белән Астанада заманча яна сәүдә үзәкләре
гаять күп Аларнын уңышларын өйрәнергә кирәк, тәҗрибә туплап, без аннан
файдаланырга тиеш Кыргый базар бүген бар — иртәгә юк ул Безнен бурыч
— халыкка яхшы хезмәт күрсәтү Бу эшне сезнең икегезгә тапшырасым килә
— Яхшы. абый. — дип ризалашты егет
— Менә бик әйбәт1 Атай булгач, бүген үк очыгыз Менә билетлар.
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— Ә күпме вакытка? Озаккамы? — кызынын йөзенә кабат алсу төс кайтты
һәм күзләренә ачылып киткән күк йөзе зәңгәрлеге инде.
— Ашыкмаска МВМКШше, әти?
— Ай. икс ай өч Үзегезгә карагыз...

Әле югалып, әле күренеп... Әле күренеп, әле югалып Озак барды Базарга
таба ҺӨрКӨН шулай Сусау тынгы бирми
Т ы ң к ы ш , чирләшкә теге карт үзенен бетчәле, озын сыйраклы улына һаман
акыл биреп ята
— Синен кебек егет сагычла мин аттан төсмәлем Яс тегем бөхвтссзяекта
узды: сезгә корбан иттем Әйттем бит: укый алмыйсын икән — өйлән Күрсе
Кудайберген кызын ярәстерәсе килгән иде. Кәзәләнлен симез, имес Анын
нәрсәсе яман? Үзеннен табысынны аңламыйсын, зүләр Кыс көне — эылы.
юйдө
күләгә
— Ф у . әти. житте! — дип. әтисенең сүзен туктатты улы
һәр шәһәрлә тукталып, бер караватта уяндылар Даурен башта якынлыктан
качарга теләде, әмма кыз инде гадәти сүпәрне ишеттерле
— Нәрсә1' Бу бәхет сиңа күктән очып төште, дип беләсенме в ШӘ' Барысы
ла минем ярдәм, минем тырышлык белән, чонки мин сине үлеп ярапы
— Ни сөйлисен с и н 7 Ярар. ярар. яхшы' Мин дә — диде ул әкрен генә.
мескен таныт белән.
— Ярар булса, бу суын белән сату итүеңне тукта! Барып җитүгә
— Ы-ым'
— Н ә р о .1 ә?
. )игтем бит инде — әйе. ярар'
.) аннан сон Йомры тезләр эскәнжәсенә (тиски) кыстырып. әллә инде кире
ьс ik. HI ашы буйсындырды Әллә инде тимерче алачыгында, күрекләрне орлерен.
сандалны утта кыздырылган чүкеч белән кыйнады Әллә инде ниилилер базарда
түгел, ә ожмач кочагында эреп бетеп, нык ләззәт мм.к \ны x.tic-p шушы артык
ЖИНел һәм ГИЗ туган рәхәт тек. өзлексез КӘрөкәл үзен.» иопы һәм Жарбаилан
берү к чыккан егеткә ни үз ихтыярын, ни ү i гертнбен бирәсе килмә и
СөфӘрДӨН кайтып керү белән ү tciien АдИМӨОӘИв очма Чират iapa.naiui.iii
сон гына керфекләрен күгәреп күзен ачты Алинә
— Килдеңме?
( алкын гына елмайды, элеккечә күңелләрне к> гөрер юк чын иикме мәле
Бар ла к^ чә күренми юркпт сатыш бО папина КВрвПТуЛДЫ Каш lap арасындагы
тары ярмасы кл.мр мин .чперсен к> үрчеп китеп чак кына күренеп торган
кырмыска n.i.tpe күк бите oyiuaii lapa.nan
Жарбаи.тан ..пиен ки.и-iii нае (.Пне или К> i аякларым сы иыи ш
Бе шеи таман ia бант 1ык бу.нлп утынны тогым бузамыни иш up ШИШ
— Ы-хым
Аны кайчан алып киләбез?
озак дәшми юрганнан сон әйтеп куйды
АЛИМӨ
leaipia та бармый кач II.IK Длурсн
Әйбач спектакльләр куе м п fiei га кило

Әле югалып әле күренеп әле күренеп әле югалып Озак барны Базарга
габан һ ө р к ө н шулай Ш у ш ы суса) гүзва гмас гык суев) пинты бирми иде
leie КарЧЫК ГЫИКЫШ K.ipiK.i пбвЛ очрап.i
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— Юлын унчасын' - лиле карчык, кулын карт өстеннән болгап алып
- Кара син моны. шәһәргә яшь чатын эзләп чыккан, янәсе. Яшьләр түгел,
хәтта мин аксак га синнән куып тоттырмам!
— Саярма сана! Ату үлән семсетермен. Бүгенгә кадәр кымыз эсеп, ат ите
асыйм Э-э-э Адресынны бир әле!
— Кит әле, гөнаһ шомлыгы! Балалардан оялыр илен
Ь\ минутта озын сыйраклы, бетчаие яшь егет белән кендеге ачык кыз, берберсен күзләре белен ашап. мыскыллы елмаю белән туңдырма ялап тора иде...
...Ул көнне Даурсн, матур итеп киенгән Сыргалыны алып, якындагы
«Никахлашу сарае*на барды, һәм өйләнешергә гариза биреп кайттылар
Туйдан сон таглы-баллы ай ла. шашкын дәрт тә бик тиз үтеп китте, хәзер
инде Сыргалы чит илгә бару көнен тилмереп көтеп ята.
— Африкагамы1' Ходай сакласын!
Кирәк бит ә: акылында була торып, шундый фикер әйтергә Яшь хатын
ирен шәфәкъ төсенә кертте.
— Юк, Жарбайга. Алар янәшә икән, дип ишеттем. — диде Даурен, күңеле
төшеп.
Кинәт икесе дә көлеп җибәрде. Шушы көлү әлеге үпкәне йомшартты да
куйды.
Төшке аштан сон, борчылудан үзенә урын таба алмыйча, ашыга-ашыга
эшенә килеп кергән иде, яман хәбәр ишетте:
— Алимәне «Ашыгыч ярдәм* алып киткән 1
— Су эчкән иле, шундук һуштан язып егылды, диләр.
— Нинди су 9 — Агу бит! Эчәргә мәжбүр иттеләр. Ай Аллам, мәжбүр
иттеләр!
— Жлде айлык көмәне бар иде, — дин тәкрарлады хатыннар, болай да астыөскә килгән дөньяны һәм җиһанны тетрәтеп.
Дауреннын күзләре томаланды, шундук кире борылып китте. Хастаханә
ишеге төбендә Сыргалы белән чүт бәрелешмәделәр. Нишли ул биредә?!
— Нәрсә-ә9! — диде Сыргалы, кинәт туктап калып. Иртәнге алсулыгы куе
кызыл төскә әйләнде, күк төсендәге күзләре кабат агарды.
— Тыгылып йөрмә!
— Нәрсә-ә-ә?!
Операция остәле янына үтте. Ак халатлы, өлкән яшьтәге хирург бу егетне
сүнә башлаган күзләре белән үтәли тиште Янәшәдә торган ике шәфкать туташы,
Газраилне күргәндәй, кычкырып җибәрде:
— Якын килмәгез!
— Сабыр булыгыз'
— Хәлебездән килгәннең барысын да эшләдек.
Кинәт ак япма ябылган тәннән якты балкыш күтәрелде. Әйтерсен лә Алимә
үзе! Судагы чагылышы кебек чайкалып торды да куркудан югалып калган
Дауренга йөзеп килде Бераз акрынаеп, ана сагыш һәм үпкәсен белдереп карап
торгандай итте һәм, бу шикелле таралып, түшәмгә күтәрелә башлады Анын
белән бергә, канатларын җилпеп, язгы алма чәчәгенә охшаш ак күбәләк очып
китте

... Әле югалып, әле күренеп., әле күренеп, әле югалып Озак барды Базарга
таба һәркөн шулай Шушы сусау, түзә алмаслык сусау тынгы бирми...
Узып баручылар әйтерсен лә затсызланган: әле юлны аркылы кисеп, әле аяк
астында чуалып, эчне пошырып йөриләр Аксак карчыктан да, кәтәнә карттан
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да җилләр искән. Озын сыйраклы, бетчә баскан егет, кем дә булса аннан тартып
ала күрмәсен дигәндәй сөйгән кызының шәрә биленнән нык итеп кочкан
— Телисемме мин сине ашыйм?! — лип сорады егет беркатлы һәм жинед
акыллы кызыннан, уэенен көчле женси теләге объектын сынап карагандай,
озын һәм дәртле бармакларына ирек биреп.
— Туярсың микән соң? — гажәпләнгән күзләрен түгәрәкләндереп, пышылдап
кына шаярып әйтте кыз.
— Телим икән. кабат-кабат ашармын!
У пан ел, ул дия-дня, печелгән кызыл үгезне суйдылар югыисә. ә \ к
- кешечә укын ла белмәгән ач көчек — дөньяга китергән әтисен юл кырыенда
гашлап калдырырга да әзер
Я зылышу мизгелендә Дауреннан кала беркем дә сизмәгән һәм күрмәгән якты
балкыш үзе белән Сыргалы арасында очып Йөрде. Сагыш һәм шелтәсез генә
аларга карап үтте Сүнеп бара торган элекке очете урынына \әерә! к
салкын хәвеф җиле килеп бәрелде.
Ю-ю-ю-к!
.тип, чайкала-чайкала, кансыз иреннәрен тешли-тешли
ялварды y.i
Ак алмагач чәчәкләре сыман күбәләкләрнең якты өеме Даурен бе ган геге
дөньядан килгән сихри шәүлә арасында очып йори Кинәт, ак чәчәкләр килеп
тулган кебек ain.ni күзләре чуарланып китте... Ә музыка тагын ла коч КрӘК
яңгырый башлады /Кырчынын йөрәккә үтеп керә торган нык таныш гавышы
•Камажай»ны җырлый иде...
Ул, к и н ә ! кенә чайкалып китеп, аңын югалтып ава төште..
Шуннан бирле ак күбәләкләрне куып йоргәндә. СОҢГЫ [Әрманын U
югалтып, өс гввенө гама] ы кибеп, калтыранып уяна башлады
Даурен базарга килеп керми и
— Никахсыз туган бала елый-елый әтисен эзли. Аңа ике дот.чал ы
ii.iiii.niai iv юк, - дип әкрен генә әйтелгән сүзләр ишетелеп куйды t ае)
Шомланып, гирө юньгә күз салды влыпсатарларнын иеш килгән агымында
пн ана, ип бу сәер глнышка шъгибар итүче юк Исләре вә китми абзарга куып
кертелгән сарыклармыни
Ничек инде v i алай б) ia a ia?! Бердәнберулынын гуй ыгы-зытысыинан сон
күз яшьләре белән узенен Жарбаеня кайтып киткән әнисенең гакрары ич бу'
Даурен колагын и Климө белән икесенен баласы гурында внисенен өйткан
, > шөре каи.п җан i.in ii.i Әба к и б) с\ ләрнс j i кайчандыр еракта ка
чагында \к ишеткән б) пан 1ыр"
Ул яңадан Алимөсе cj гутырып iupi.ni урынга килеп чыкты Базарный үжэп
кужасы бу урынны жир бе юн м и е н . и е п асфалы жвйдергәя 1 гел |
I,пам.ишан бала кебек әкрен гена артына утырды
Су! С) биреп i! 1инпар cj
Баскан и ки яткан ки юш бер у к с \ IHC жан әрнеткеч киыйфь кичли белән
km.и ii.iH кабатлый үтенеп сорый Гик бер нарсе аңлатылмый кемгә меражаппъ
т . . " Ген уртасына ка iepурыныннан ш KJ калмыйча Дәшми генә миен утыру
инде гадәтенә керде Һаркөн үтәлер
наши бурыч кебек юра
Бары гик ак күб
кләр
Канап хнлпел очып йөрүче ал ак күб
гена
UMN Ф-ifrpe ГАРХАНОВ \

«Казан утлары» архивыннан
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ita

K itapтапkuzatu
күзәтү
КАЛӘМ ОЧЫНДА ШӘХЕС ҺӘМ ИЛ ЯЗМЫШЫ
Галиәсгар Камал исемендәге театр
фойесыннан Гариф Ахуновны сонгы юлга
озатканда, Аяз абый Гыйләжев мәрхүмнең
якыннары янында утырып
тора иде. Күренеп тора,
каләмдәшенең китеп баруы
аны шактый тетрәндергән.
Шуңа күрә үзенен дә хәле
әллә кем түгел кебек Мин
лә бера > анын янында уты
рып тордым.
- Менә Гариф та китеп
бара Дөньяда яшәүнең ва
кытлы гына булуын беләбез,
әмма менә мондый мизгел
ләрдә шулай икәне тагын
да аңлашыла төшә Гариф
камы сон шушы.ми ТЫНЫП
калырга 9 Ул үзенен бөтен
эшне колачларга омтылуы,
гашып юрган энергиясе
белән мәнге яшәргә килгән кебек иде.
Бераздан ул әкрен генә әйтеп куйды:
- Мин үлгәч, болай театрга алып
килеп, шау-шу ясамасыннар иле Мин
моны СИНД рәисебез буларак әйтәм
Сү Я1сн кинә] шундый борылыш алуы
на мин аптырап калдым Әмма телемә
андый вакытларда әйтелә юрган гадәти
с> шөрдвн гайре бер фикер дә килмәде.
- Ул турыда уйламыйк әле, Аяз абый
Яши күрегез, ижат итегез. Талчыгып
китсәгез, бераз ял итү дә гөнаһ булмас.
- Һи, парень, талчыгу турында уйлар
чакмы11 Баштагыларны кәгазьгә төшереп
калдыру кирәк
Бераз уйланып торгач, дәвам итте:
- Язу бер нәрсә, әсәрләреңнең укучы
күңелендә нинди бәя алуы дигән нәрсә
дә бар бит әле Монысы бездән генә
гормый инде Хәер, Гариф кордашның
үзенә бирелгән бәяне шактый белеп
китеп барышы

Бу сөйләшү бүген нигә әле шулай
ачык булып хәтеремә төште Сәбәбе
- Аяз Гыиләҗевнен күптомлы сайланма
әсәрләренең беремме кигабы кулыма килеп керүе
булды Әлеге 43 басма
табак күләмле җыентык
үзенең күренеше белән
үк игътибарны тартып
гора Татарстан китап
н.чирин 1 ы укучылар] ;i
вне ими ли ютлы басма
тәкъдим итә.
Аяз абый язган
нарга да замандашла
ры б и т а р а ф булмады
Шул ук Г.Ахунов, аннан
килеп Ф . М и ң н у л л и н ,
А Әхмәдудлин, X Сарьян.
С.Хафизсш, Р Мостафнн,
Д.Вәлиев, С.Маннапов,
М Вәлиев һәм башкалар анын иҗатына
карата әтрафлы бәяләрен биреп барды
лар Шәхсән мин үзем дә әле әдип исән
вакытта ук иҗат портретына дәгъва кы
лырдай мәкалә бастырдым «Таза орлы
клар" лигән ул язмам анарда кызыксыну
тудыруы күнеллс булган иде. Әдипнең
җәмәгате Нәкыя ханым белән берлектә
2003 елда «Мәктәп китапханәсе» серия
сендә «Сайланма әсәрләр» җыентыгын
да чыгардык.
Кемдер әйткән, бәхетле язучы ха
тыныннан уңа Әлеге сүз бу очракка
аеруча туры килә, чонки Нәкыя Илһам
кызы Аяз абыйга гомер буе фикерләш
һәм кулдаш булды. Гаилә тормышында
бер-беренне аңлап яшәүдән лә моһимрәк
нәрсә бармы и к ә н 9 Ире вафат булгач,
минем белүемчә, ул бөтен барлыгын
А Гыиләҗевнен мирасын укучыларга
тәкъдим итүгә багышлады. Үзе төзеп,
а н ы н биш т о м л ы г ы н чыгаруда зур

ГыйләҗевА М Сайланма әсәрләр б томда /Аяз Гыйләҗев -Казан Татар кит нәшр 2013
т автобиографик эссе юлъяша. роман-хатирә, хатлар/[томны төз, текст иск ҺӘМ
ацмат аоерл трешсүэошт ИХвбвтдшюво]
-2013.-6876

тырышлык куйды Иренен гажәеп бай
чирасын компьютерга кертеп кую бу
енча арМЫЙ-талныЙ эшләде. Бәхеткә.
A I ыйлөжевнен басча күрмәгән язмала
ры бигрәк тө хатлары ифрат күп Минем
ал арны үз күзләрем белен күргәнем бар
Кайберләрең хәтта укыганым ла булды.
Эш шунда, туксанынчы еллар башын
да мин Гаграда ижат йортында булдым
Нәкъ шул көннәрле Ая ! абый Пицундага
килгән иде Ара ерак түгел, булса унбишегерме чакрымдыр Бер көнме өлкән агабыэнын хәлен белешеп кайтырга кирәк
лип уйладым. Минем белән барган прокурор-язучы Мәгъсүм абый Насыйбуллин
щ бу ниятне хуплады. Ул көннәрдә Равил
фәЙзуллИН ла шунда иде Без. шулай
итеп. Абхазиянен ә н ә шул данлыклы
төбәгенә барып кайтырга булдык. Алар
безне бик хуплап кабул иттеләр Кунарга
калырга да кыстадылар. Ант абый мина
ү1 бүлмәсендә урын бирде. Ул төн ургасына кадер машинкасын тукылдатып
утырды Ә мина әле шушы кнннәрлә генә
кайбер каләмдәшләренә, режиссер iapia
язган хатларын тоттырды Ул. анарны
ике данәдә басып, оригиналын гиеш к
кешеләргә җибәрә күчермәсен исә үзендә
калдырып бара икән.
Мин. хатларны кулыма алгач, бераз
җайсызлык га кичергән и юм Ул моны
tii me һәм >IM гел куйды
- Укы. укы алар аерым кешеләргә
я «алсалар да нигездә гормыш һәм кое
бнятыбыз, сәнгатебез гурында Шулар
Хакында минем ихлас уйлануларымны
белү СИНЯ 1ыян итмәс
Ч ы н н а н ia U1J м и ИКӘН ШУЛ
Дөрес, әдип белән адреса! арасындагы
мөнәсәбәт юр ю \ юкка куе нан Нәкъ
менә шу иранын кал..мен көрөкәтка ки
к р в ю Ике ара ia в [Өбкяп һәм гормыш
күренеш геренә б) нан бөяләр гирөсенлә
III.IKII.HI гер и' юн «рым ш к юр б) гуын
бәян ИТҮ ЮНӘ lemeii [ӘГв уйлар HIHIM.I
\.и iap п > в * форватерны гөшкм i
и,,, Мни
в ie ул ел iap ia акы i ш
c\ шөр сөйләүче житөкж lepHei
чи
ларыбь
н .пик
iepe
гамәлләре (расындагы гөнгая 1екке инк
шик 1өнеп карнш бс 1меүче чагы
-нмача ЯШЬ кеше
\ «М ӨЧеН Өр ЯН1 фМ
көрләр гөэсирлөр а я ш идем Сүзмене
шундый кал «р гурындабара ^лар хәзер
НӘКЫЯ X 1НЫМ гырыш гыгы 6е юн I пк
грон вер( ич I' w им l l ' ' м "•' " P

Ходай рәхмәте, кайвакытта шулай ла
була. нәкъ кирәк вакытында атеге язмыш
яки рухи хәзинә белән ихлас кызык
сынучы, шулар белән мавыгучы, эшне
урыныннан кузгатып жибәрүче кеше
мәйданга килә Бу очракта андый шәхес
- Миләүшә Мөхәччәтжан кызы Хәбетдинова - Казан федераль чниверентеты
лопенты Р>с. дөнья әдәбиятларын, кем
әйтмешли, су кебек эчә Шул ук вакыт
та әдәбият дөньясы мәйданында татар
әдәбиятыкын урынын билгеләр белән
чын күнелдән мавыгып эшләүче ГШИРЮ
Сонгы елларда. А Гын ЫАСН ижатын
үзәккә куеп. докторлык диссертациясе
яза. Анын НЖаТЫН момкин кадәр rj DUpax
итеп кин даирәгә җиткерү юнвяешешп
ге гамагтәре дә күзгә күренә Әдипмен
китабын р\е ГСЛеНДӨ IMI.I.III ЧЬИ
шундый зур эшләренең берсе б\ пан иле
Ипле исне 6j алты гомлыкны гввүче
искәрмә һәм вндатмаларны әзерләүче,
фәнни иахвррирв дә ул үзе
Әлбәл.» нинди i'< б) ия гам i
решү өчен. моһим сәбәп й\ ГЫрП тиеш
Миләүиы а н ы м н ы н roam язган кереш
е^ иңде иона да * a i u n бар «Мим ми.\и
КИН карашлы ЧИКСС i ГЯ U
•
на. Һәр әсәрен кабат кабат К) I
уйланырга сызланырга иежбүр итә
алган боек язучы б) гуыня raxei
Д и м ә к , шушы ОЛЫ кичмен НИДӘН ГЫЙ
барө1 икәнлеген белерге кирәк Мене
и т и м .шиер М \-ine i union.nn.i .iieie
,i пи ил.ик.i 4ki.iii.iHiK,in i.i им R
Сүз бара гарпн беренче гом әдипмен
яшьлеге гурында ^ •« я пан Б
сукмаклары- шып icce белән ачыла
А.Гыйлөжев, гумышы белән Сарман
районы Чукмар ш авы ii.nni.ni б) tea и
башлык е I оры i.'ii гөбөген tare Югары
Баграх иген керәшен ввылынла ута
Дөньяга күзе ачылганда ук виде ис им
йолалары > рамда христианча МӨХИПИ
K\]\t p.ип ia\ . т а ике ик IN I.I К Ир и i MM
калмаган е йәттә Гать
гуна >ты вам
чы е I lap i i и t [ӘП 11*|им.11 I •
мвхитнен Йогынтысын ш астм
Мирсәет улынын күмел итыггыилагы
кар1шылыкларнын чыганакларын так
1ыи ачык ш е и К> ИЛЛарП МӨМКИН .> leie
автобиографик кхенен вһөмиате барын
нан да элек шунда \ i кавык азучысы
б) 1ып мемцминеми охы инсөеснен канын
шунын яр.ымен ы i\ аем нжвтын HILI.HI
an лама ачкыч б) 11Л1 ГОре

Аннан сон китапта әдипмен «Эзләрем
не эзләдем* лигән юлъязмасы һәм кнн
мәгълүм «Йәгез. берлога'* лигән роман
хатирәсе урын атган Мин әлеге әсәрләрнен беренчегамда\ к бире [\ләренә башта
бераз сәерсенебрәк тә караган илем Ник
дигәндә, хронологик принцип сакланган\ I ыиләҗевне язучы итеп таныткан
әсәрләр арасында утыз-кырык еллар элек
иҗат ителгәннәре дә күп Әмма уйлана
торгач төзүченең яшәү барышы хроно
логиясеннән чыгып эш итүе аңлашылды
\ I ыйлвжев кебек гаять катлаулы тормыш
юлы узган кеше турында суз барганда,
монысы да исәпкә алынырга тиеш Чөн
ки, студент елларында ук кулга алынып
биш ея зиндан «университетын» узарга
мәжбүр ителгән егетнең күнел дөньясы
бары тик шушы эзлеклелектә генә дөрес.
булганынча ачыла ала
М ә г ъ и м булганча, А Гыйләжев
«Йәгез бер дога!» әсәрен язар алдын
нан үзенен моннан кырык еллар элек
газапланган Караганда якларын әй
ләнеп кайтырга уйлый шушы ниятен
тормышка ашыра ла Аңа инде хәзер дә
«Карлаплар \\ урыннарындадыр кебек
пи 1.1 Әмма инде ул аларның күбесен
тапмый Үткән беткән, өстенә үлән үскән
дигәндәй, анда яшәүче хәзерге буыннар
Актае. Волынка кебек жирләрнең тот
кыннар интеккән урыннар булуыннан
хәбәрдар түгелләр икән Әмма шулай да
бару файдасыз булмый Бу урыннарда
Йөр\ \ Гыиләжевнен күнелен кузгата.
бап шан кичкән хәлләрне нечкәлеклә
ре белән күз алдына китереп бастыра, ин
мөһиме - бергә-бергә шул тетрәнүләр
не үткән кешеләрне хәтерендә янарга
Шуннан әй [әнеп кайткач, ике ел эчендә
әлеге роман-хатирәсе язылып та бетә
Бу китап татар әдәбиятында шәхес
культынын икенче дулкыны нәтиҗәсендә
килеп туган, ягъни илленче еллардагы
хат-әхвәлләрне бөтен шыксызлыгы белән
ачып бирүче роман-документ булды. Анын
хакында туксанынчы елларда матбугат
та үз карашларымны белдереп чыгыш
ясаган идем инде Шуна күрә бу урынла
артык җәелеп тормыйм Моның сәбәбе
ая бар Эш шунда, сүз бара торган томда
А Гыиләжевнен шул лагерьлардан язган
vii ары да урын алган Алар сигез дис
тәдән артык, әти-әнисенә. туганнарына.
булачак хәләл жефете Нәкыягә адре
сланган Кайбер хатларында ул «минем
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лагерьлардан язган хатларымны сакчагыз»
дип тә искәртә Күрәсең, егерме бншегерме жиде яшәр егет заманнарның бер
көе генә тормасын, үзгәрәчәген үзенең
хатлары афм re е шарны тасвирлаган до
кументлар булачагын күңеле белән сизгән
«Үзем өчен генә җыймадым, берәр заман
без яшәгән чор белән кызыксынучы җан
табылса, әдәбиятка, театрга, яшәешкә ка
гылышлы байтак азык кергән бу томнар
га!" (513 б.) - дип яза ул соңыннан Анын
хатлары әдипнең хәстәрле куллары белән
том-том итеп төпләнеп тә куелганнар.
Хатларда без оптимизм, ягъни иртәгәге
көнгә ышану өмет күрәбез, теләсә нинди
шартларда да үзен Кеше итеп сизәргә
ярдәм итәрлек ныклы ышаныч хисләрен
тоябыз Бигрәк тә әти-әнисенә язган
хатларда ул зарланмый, киресенчә, алар
ны юатып яза Ә ул вакытларда мәктәп
укучысы гына булган үсмер кыз Нәкыя
туташка язган хатлары бөтенләй башка.
Алар. бердән, яшьлекнең иң затлы, назлы
мәхәббәт хисләре белән сугарылганнар
икенчедән, тормыш, яшәү гаме. кешенең
дөньядагы урыны, көчле рухлылык, киң
карашлылык, киләчәккә өмет турында
житди уйланулардан тора. Шуңадыр.
аларда егет үзенең тоткынлыктагы хәлләре
турында яшермичә бәян итә. Яшүсмер
кызнын әллә кайдагы «арестант» егет
белән хат алышырга җөрьәт итуенен сәбә
бен, бу хатларны укый барган саен. андый
төшәсен Хатлар артында торучы егетнең
НЫКЛЫ ихтыяры, ачык карашы, романтик
рухы ана карата кызда ышаныч тудырган.
һәм күңеле аны атламаган.
Дөрес, без ул вакытта Нәкыя туташ
язган хатларны укудан мәхрүм Әмма
нәкъ шулар булачак язучының авыр көн
нәренә нур сирпегәннәр икән. димәк,
алар коры гына. штамплардан гына
торган язмалар булмаган. Егет «Синнән
хат алунын үзем өчен чиксез зур шатлык
булуың әйтәсем килә» (567 б ) дип язган
икән. кыз да анын үзенә бәрабәр холыкфигыль иясе буларак кабул ителгән дип
аңларга кирәк Нәкъ менә Нәкыясенә яз
ган хатларда әдип тоткынлык елларының
үзенә ясаган тәэсирен бәян итә. Мондый
хисләрне аның күңеленнән тартып алып
әйттерүче шушы яшь кенә кыз булган
бит иңде Әлеге уйлануларның үзәген
менә бу юллар тәшкил итә дип уйларга
кирәк: «Бу авыр еллар мине ата-анамны.
туганнарымны, дусларымны бәһәләргә

өйрәттеләр Бу авыр еллар миннән җитди
кеше ясадылар» (566 б ) Мондый ЖИ IЛИ
егет белән хат алышу Нәкыя туташка ла
зур тәэсир иткән булырга тиеш Әлеге
хатлар аны да рухи чыныктырганнар
Нәкыя Илһам кызы белән аралашкан
кешеләр моны нык сизәләр Ул ла ресмубликабы на атаклы укытучы булып та
нылды, берсе - тарихчы-галим. икенчесе
ячучы-драматург. өченчесе - унган
табиб булырдай уллар үстерде. Мондый
атаклы шәхесләр булачак яшьләрнең
хатларын уку бүгенге кешеләр өчен лә
үзе бер тормыш мәктәбе булачак
Бу томмын тагын бер үзенчәлеге шун.1,1 \1 Хәбегдинова әдип шәхесенә һем
иҗатына багышланган берничә мәкалә
сен д ә ахыргы битләргә урнаштырган
Алар укучының Л I ыялөхевне кеше һәм

сүз рәссамы буларак тагың ла тирәнрәк
анлавын тәэмин итазәр Искәрчатәр һәм
аазатчалар билеген төзүгә лә зур хезмәт
салынган Бу үзе бер олы хезмәт б) шрак
кабул ителә
Китаптан алырга мөмкин б\ гган
мәгълүмат Һәм тәэсирләр ш>лкадәр
күп. анарны бер мәкаләдә сөйләп бирү
мөмкин түгел Укучы китапны эзләп
табар, укыр һәм әдәбиятыбызга анын
НИНДИ яңалыклар алып ки н..и к
күрер Нәкыя һәм Миләүшә ханымнарга
алдагы томнарны әзерләүдә дә унышлар
саулык-сәлачәтлек теләргә ген
Димәк, алда әле безне Аяз ГыЙ
мирасы be иш яна очраш) iap көтә
•мтГАЛИМ) I 1ИН
фи ю м а м фаннарв дояноры «/••

Кайтаваз
Үткән елгы 5-7нчс сапларда Марат ӘшфХановнын -HpM.iM.ui- дип
әсәре басылды
Ханнар тормышын аларнын ^ * \ төрен тотышларын, шәхесләребе «ис чагылдыр)
җәһәтеннән бу әсәрне беренче карлыгач дияр илем Мона кадер к гармхм романнар
б) iM.i ii.i дияргә ярамын Нурихан Фәпах и шы у юнен -Lu иыра горган уклар* ич..и
китабын Mi»t.и i,iii i Хөбибул IHH urj lafl u борыш ы чорны н иш 1 ик иена гаршш
шахе* к.» кагылышлы вакыйгалар гасвир шнмаган и к в lapoa Фв) мм Бөйрвыоваиын
-Күчем хан» исемле романы Себер канлыгы гурында .1 биредә асар Алтын Урда
i.»v юте гурын 1,1
к«> 11ч бөтен иш башка
...Mapai Әмирханов Мамай һем \и\лп кала ie i -5әк кам кызы Голымбика гаитгп
гурында язарга т ы н г а н Афәрин диясе генә кала Гнк биредә квчле сүрөз ю/\ бай
фанта пи кирәк Я гучы ул тарихны иркен исвирлый ала. әдәби әсәргә й> кидешә
Фантазияңне гелагончө куш гнк шахосләрна, вдарнын үткән юлларын готкай
урыннарын rapuxia билгеле пчлен саннар, [аталарны ^ ИӘрТЫв ӘйТМХ МӘСӘЛӘН
Куликово сугышы б) нан икән 1380 е ша син нн к шуны > гортмнсен Мен.* б)
яктан автор и ч . м 1!1\ kin и бер КИНӘ111 бирер илем .шторга ф а н м ш я н е ч\ 1рак
җәелдерсә, әсәр отышлырак б) ияр иде Гагын бер ишчелеге бар уз гвтарынны
бераз килешлерәк m e n бире бе i\ аштми Кирәкми гатарны ямьсез итеп ки юш
ки и м н е t ИТеП курСӨТерга АНЫН чын и lu.t ни ил и б) п.in ми бе MM
аны урыс iap [ъжа шулай күрсәткәндер гатарны кимсетер өчен ' Гатар н гучысына
бирәк 1.1 чин. \.11ш n'Hi.i ямьсез итеп күрсәт! ки мшмм
Нн аяныч беэнен nrapjiap и алгарыш . и м к и ң гәрәкхыя1 мәгънәсен н г е с ] ч а р
6j iм 11 in күрәсен 6j ii a м a tap ЕШЫ внламш аннар Менә бил баклөр
иманда А и м и Урда щ м и н е м пи юруй ш шәхесе Мамай ш апай IN и бе мәген
гегямошятне xei i > ин к мон i иш ipa tap и i и IH 6J юа да
i МИМ \ 4 I
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Сәнгать

ҺӘР ХАЛЫК АРТИСТЫ ДА МИЛЛӘТНЕКЕМЕ?
ФӘЙЗУЛЛА ТУИШЕВНЫҢ ТУУЫНА 130 ЕЛ
Истәлек-хатирәләр язучы яки сөйләүче, иң элек, кем турында суз алып
барса — күңелендә шул кемсәнен нинди урын биләвенә гаянып, шуннан чыгып
тасвирлый
Күңелләрле саклан) өчен. атбәттә. сүз алып баручы ул шәхес белән кимендә бер
очрашып сөйләшкән, очравшаса, т л ө т е л булса да внын мәрхәмәтле мөгамәләсен
тойган яисә анын иҗат җимешен күреп, ишетеп татыган булырга тиештер
Мина анын ^ ten кур\ насыйп булмады, ишетеп кенә беләм.
Без — әгәр шулай дип әйтергә яраса, бу останың осталыкларына сокланып,
гармунда анын кебек уйнарга тырышып ускөн буын Сүз — Татарстанның халык
артисты Фәи i\ 11.1 Гуиикв гурыида
1955 елныи ИЮНЬ аенда Минзәлә колхоз-совхоз театры (ул вакыттагы аталышы)
Казанга гастрольгә килде Репертуарда Кәрим Тинчуриннын «Зәңгәр шәл» һәм
Һ.Абдулов фамилияле ятучынын «Ни чәчсәң — шуны урырсың» дигән пьесасы
буенча спектакльләр иле Париж коммунасы урамындагы «Крестьян Йорты»нда
яшәп. мәдәният сарайларында, шәһәр тирәсендәге авыл клубларында уйныйбыз
ла көндезләрен Казан белән танышабыз Алдан йөрүчебез һәм сәнгать дөньясы
белән таныштыручыбыз Локман Аитов — өлкән артист, тәҗрибәле администратор,
ягымлы абзый
Беркөнне ул безгә халык артистлары Хәким Сәлимҗанов һәм Фәйзулла Туишев
белән очрашу оештырачагы турында хәбәр салды «Сорауларыгызны әзерләп куегыз,
алар — артист кына түгел, дөнья күргән кешеләр», — диде.
Көнен хәтерләмим, очрашу ул вакыттагы филармония театры урнашкан
Островский урамындагы бинада көндезге 12дә булачак иле
Сәгать узуга сәбәп кирәкми Ә менә Хәким Сәлимжанов та, Фәйзулла Туишев
та, ни сәбәптәндер, 12 тулып узуга карамастан, юклар Көтәбез — юк.
12 сәгать 30 минутларда, чәчен кырып алдырган бер абзыйны ияртеп, Локман
Аитов килеп керә
— Кичерегез, туганнар, — ди ул. — Фәйзулла аганы җиңәргә тырышып соңладык.
Ихтимал, җиңгән лә булыр идек - Ләләсе каршы булды «Әле генә даруларын эчеп
ятты, ана йөрергә ярамый». — ди
— Хикмәт аның йөрү-йөрмәвендә дә. хатынының сүзен екмауда да түгел
— спектакльләрегезне карый алмаган ул...
Карый атмавының бер сәбәбе авыруы булса, икенчесе — «Зәнгәр шәл»нен
Кәрим абый куйганын караганы булган «Шул тәэсирләрнең җуелмавын телим»,
— ди
- Таныш булыгыз: бу халык артисты Хәким Сәлимҗанов, - диде Локман
абый
- Халык артисты булыр өчен әле безгә эшлисе дә, эшлисе. Ә менә Фәйзулла
•бЗНЯ - чын чал ы к артисты. Хөкүмәт тарафыңнан бирелгән исемне әйтмим Андый
исемнен катыргысын алучылар күп бездә Ә Фәйзулла абзый, кирәк булса - җырчы
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да, биюче кирәксә - биюче дә. циркач та. ә музыкант буларак, урысча киенеп
чыкса - урыс. чувашча киенсә - чуваш, татарча киенеп уйнаса - татар булуын
киемнәре генә түгел — уйнаган көйләре виртуозлыгын күрсәтеп чын ш ы к артисты
сәнгатыкөвяоый Моны мин генә әйтмим 1941 елла Мәскәүле узарга тиешле татар
әдәбияты һәм сәнгате көннәренә әзерлекне тикшерергә ки.пән мәркәз комиссиясе
вәкилләре анын ижатына ин югары бәяне бирделәр, «мондый оста башкаручы руслар
арасында да бик аз», диделәр. Беләсез. Ватан сугышы башлан} сәбәпле ул декадага
барылмады Иншалла. киләсе декада бәйгесендә Фәйзулла абзый үзен күрсәтәчәк
әле Үзе аша — милләтебезне!
— Амин. —диде Локман абзый. — Фәйзулла абзый килә аямаса да сезгә уңышлар
теләвен әйтергә кушты.
— Рәхмәт. — дидек без беравыздан.
...Кемнәрнең нинди сораулар биргәнен хәтерләмим С\ I күбрәк, *ыр сәнгате.
театрлар тормышы, аерым сәнгатькәрләрнең шәхси тормышлары гурыи I I
саигать юлына аяк басарга этәргән сәбәпләр турында барды Дилбегә Хәким абыйда
булды.
Фәйзулла Гуишевка бәйләнешле берничә кытыклы очракны HCHB алып
көлешкәч, Хәким абый сүзне Локман ага Литовка бирде
Мин үземнен «Артист язмалары, дигән китабымда
ink' Локы
МәкврКВ ЯрМИШШСй көннәрендәге бер концертта Фәи iy ип аганы күреп Ганга
калуымны гасвирларга гыр гым Булдыраалганмындырмы юкмы аны
укучылар хөкемендә, ә бүгенгә кадәр катарда сакланганы щ i > м уйнал ^ *•
биен СӘХНӘ пикап бүтән музыкантны мин башка белмим Татар.i,ipi.i гына Гүгел
бүмн милләтләрдә дә очратканым булмады
— Мәкәрҗә ярминкәсенә «Сәйяр- артистлары белән Тукай u барган кор бе ЮН
дирижерлык иткән Сөз шул кхишерт гурында ай
кп сорады Маюп
абый Кичубаев, узе скрипкада уйнаучы, көнләр язучы танылган врпк 111
— Тукайлар мәкәрҗәдә 1910 елнын августында булалар ӘбезФәйз) •
белән 1909 елла очраштык 1910 е мы ярминкәгә лә Фәй IVI.I.I агай ГРУШШСЫНЫН
килү ихтималы бар. Ә ул елдагы очрашулары турында минем мәгълүматым юк
• k.i ШШа очрашканнар" лш.ш ^\ пар инри Ничек ' К ли I.I '
ВНЫСЫН U DC МИМ
Аннары шунысын ла истә готаргв KHp.tkifp «Виртуоз цлясл Фөйзүк Гуишсв*
щ [.«и афиша Казанда бастырылып 1901 t шв кыш bye j i герме жшераарны оста
башкаручы арпкл буларак кшылл 17 яшьлек егет! КүбрВМ урНСЧЯ киенеп урЬК
җыр 1ары җыр мп урыс көйләренә биеп гамашачыларны ган кал щра j 1 Биз рак га
башына самовар «бас гырып* биегәнен сокланып века алалар Б> вакы гтаәле I укай
Ура 1ьски ы яши Казанга 1907 елда гына кил.» 1901 елнын азында алага балаган
•артистлары» төркеме кабал Маләкаска кп ю (Фәйзулла [уишеввтисв янына каша)
шунда ул җирле цирк геркемя балам очраша Дюявк Гукай баш
радц ихтималы
юк Фән 1\лла Туишевнын
*3урКӨЙМӘГӘ гурСУ КИрӨК» Шгәнләге кебек Фәизүк циркка ипкә күчә. иҗатыныш
икенче и.ки.1 б)
BH8 ӘлвГв ШЦЖТруШПШ бвЛвЯ уд Идвй був ШвҺвр ЮрСН ВВ КүП
Һәм озын гас гро гьлөр ю булып «палыгын кам и I юиггерө гвжряба гул a d , чыныгу
J Щ

Кызганыч, шушы гастрольләр вакытында Фәйзүк Гуишеа милеген цирк
бинасы янын вртис i iap һәрнәрсә |вн(кнам садыынвн кнетрумет мрдан) иахрум
K.I uuiap
Цирк хуҗалары арти i мрга как гүләмича качып киталар Шунда Фай rj i ta
г> ишен ү tcticit > in айлыгын булганлыгын iiiniaaBp ьагам гашоыгрлыгыи күрсата
\ i |.щ\ ин юга пли өметсездакка гашал ниш ним i
яшь кезмөтгөшебе юн концерт иш гөразша елштырып, «ыгыш ииаясый Бя
i iap i.\ нпе анын гомер 1вк профвсемясеяа ааара •
Фәйзулла Гуишввны герле гармуннарда герле миллатларнен кеАмрен оста
башкаручы б) врак кач барса
шундасаап каршы гызиввз вагын а шрп a f i i u i i i i
ioaii.ni K,i i i lap
Kafl iap м гына RHJ ыратмый и п р и т м) ifaua
чар кип нрен!

Александр Ключарёв Qцда) 6
Үткән гасырның 50нче апары

1910 елдан Түбән
Новгород. Сембер. Сарагов Харьков Чита Ьлк>
Мәскәү калалары тама
шачыларын үз итсә. ан
нары ул — Кытай. Монголня Япония. Корея.
Америки шәһәрләрендә
кәгеп аи.шган мәшһүр
сөнгатькөр Анын маршрутынллгм чыгыш яса
ган илләрен күз алдына
китерсәк, аларнын төр
пелегеннән баш әйләнеп
китә: һәр ил халкынын
үз көен. үз телен белергә
кирәк бит1 Ул белеп кенә
калмаган — сәнгате һәм

теле белән үзенә гашыйк иткән'
Ммакас янындагы Иске Төгәлбуга авылында туып-үскән Кәбир-мужик малае
НОГХИ ЫСЫ бу1

— Локман абзый, син артист биографиясендәге бик мөһим бер очрашуны
төшереп кал n,ip n»iм
— Төшереп катлырган очраклар бер генә түгел, алар күп һәм музыкантнын
вирт\-п) 6j гуьш 1.1 аларнын һеркайсы мөһим
. Ыыя Петербургта Шаляпин белән очрашын, анын концертында чыгыш ясавы
Ф.щ i\ I ia аб (Минин и жал и трмыпп.шта гир.т м калдырган вакыйга
( пи — анын коннерт бригадасы белән бергә күп чыгышлар ясаган артист,
бе I бе шатаННврт лә ишеткәнсеңдер. тыңлыйбыз
Әйе 1915 елда Фвйзулла ага Петербургта Федор Шаляпин белән очраша:
6j очраш) иһи җырчыны виртуоз музыкант белей бергә чыгышлар ясауга этәрә.
Туишевнынуэ планнары, үз концертлары булса ла. Шаляпин чакыруына ризалашып.
анын берничә концертында катнаша ул.
.1 ihii жырЧЫ Фәйзулла Туишевка кушылып (анын аккомпанировать итүендә),
«Есть на Волге утёс». «Эх. ухнем* дигән ин таралган жырларын башкара Бу
сенсация яки экзотика булып кына катмый шуннан сон Туишевнын бәһасе
артым, аны чакыручы төбәкләрнен географиясе лә бермә-бер кинәя. («һәр
концертында ул Шаляпин репертуарыннан төрде көйләрне рухи бер жанлану
белән башкара». — дип искә ала Хәким Сәлимжанон китабында.)
Оыябрь революциясе көннәрендә Фәйзулла абзый Петербургтагы бер митингта
Ленинны ла күрә. ә бер кинәшмәдә Мулланур Вахитов белән очрашып сөйләшә
Дөрес \ i коммунист та түгел, башка партияләрдә лә әгъза булмаган Анын партиясе
- музыка, ә билеты — гармуны Шул гармуны телләренә бәйле бер вакыйганы
уйный уйный сипләгәне хәтердә
— 1406 елнын көзендә хәрби комиссиядә каралырга туган авылыма кайттым. —
дип башлый иде \ 1 сүзен — Өстә яна натыо. аякта күн итек. иңлә зур гармун.
Комиссия — Зирекле Куак авылында Авылдаш егетләр белән атларга төялеп
бардык Счыктак гына түгел, куркудан калтырану — галәти күренеш Беркем
беркемнән көлми, гаепләми, сорашмый
Комиссиядән -годен- сүзен ишеткән һәркем төсен, телен югалтып чыга да.
каядыр качын елапмы елый Ә мина кызык. Мин көләм. Бу көлүне комиссия
әгъзасы булган бер офицер күреп ата
— Нигә көләсен'' — ди бу
— Мина кайда ла бер булгач, ник елыйм'' — дим акланып
— Армия есть армия. - ди бу офицер, анын янына тагын бер офицер килеп
кушыла
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— Ә мина кайла да музыка есть - музыка. - лим чин. һаман көлемсерәп,
гармунны күрсәтеп.
— Ну ка покажи нам спою музыку! - ди офицерлар икесе бер авыздан
...Шунда мин үзем белгән берничә көечә попури уйнап ахырла биеп гә курсапм
«Аһ» изәләр болар
Нәтиҗәдә мин «не годен» булып, шушы офицерларга ияреп.
Самарага кинем Шуннан бирле хәрби эшләргә «не годен, булып, сәнгать юлында
— годен»лыкта яшим. — дип сөйләвендә күпмесе чәзәк очен күшисе дөрестер
— анысын үзеннән сорарсыз Ул тел яшерә, сер саклый торган кеше түгел Эчендәге
— тышында
Шуннан сон Хаким ага Фәйзулла Туишен тормышыннан тагы берничә кызыклы
эпя юд сөйләде дә:
— «Фәйзулла Туишев* — анын сәхнә псевдонимы Чын фамилиясе Ьктарон
булырга тиеш. Нәсел-нәсәбе шул фамилиядә. Ә без аны Фойз) I.I.I Гуише!
хөрмәтлибез, — лиле. сүзен йомгаклап.
— Миллионлаган тамашачылар өчен Татарстанның халык артисты ирлем
медальләр белән бүләкләнгән виртуоз музыкант Фәйзулла абзый - ннллвтебе иел
йөзек кашы горур ил ы мактану чыганш ы
...Шунда Минзвлө артистларыннан кемдер
— Анын белән күрешү мөмкин гүгелыенн? - иде
Икенче берсе, ана җавап биргән |өй
— Бар. әнә кулындагы букетыңны кертеп бир. монда гына ш ш > i Чери ы шеш. кии
урамында гына!
диде Очрашу шулай тәмамланды, барыбыз бсрг.> ' I '
Туишеннын фатирына барырга, ана сәламәтләнү iet.ni чәчәк калдырырга
булдык
Шунысы кетердә бе me кабул итмәделәр чәчәк букетын ы алмадылар Ь\ бс ire
гомерлек бер сер булып калды
— Авыру 4 1 кан |үшәк1Ә чәчәккә урын юк сәхнн.ы бирерСС t'
пп..п 18ТЫИЫ
i e n i . l i булып kepi.HI ике артистыбызга
(Нәсиме Жиһакшина белән Решил
Мәрлечаноика)
Бу сүзләрне ФөЙ ц (ла абзый \ и әйт гергоные, катыны L> к геноме шгер ш
сакланмаган Күрәсен фикер tope уртак 6j 1гаи шр
Шушы очрашуы ш 1 ип «очрашка) га» ике ел уза ач Масай) ш гатар а шбвшты
һәм сәнгате көннәре булды
Йомгакла) концерты бара Алкыш iap Егоркам канәгать
Габдулла ага ШамукОВ күңелсез Гәнәфе<. пакь
р аннан
күңелсезләнүенең сәбәбен сорый
Якташымнын мәле бик авыр ш кайть
лгерө алырбызмы кжмы ш ш
— диде ул һәм, — әгәр Фөйзу т а ага ш огтнашквн б) ка б) концарч
башка u.iii(|i.ii га узган булыр иде гатарчарак Чөнки ул башкар] ое гасы i ьпа гугәл
шәхес гә милләт хөдиме (ә бит әле ашмөгатъ!
Әйе Шамуков ai ш 6) униварса и. талант иясе хак өагшин остам) ш а т шр
куп бүген 1ӨКИН шәхес юр в i
Осталыкка ирешеп була шәхес будыр очен гырыш) гына юлын Гормыш
пикрибәсе һем габигый галантка өстәп гөвөккөя ик кирәк
Фөй IJ i la Гуишев шәхесе гурыи т с\ i • 1ып баручы шр к,
шахта u
мрмуичы булуына NJII i ш ынбарии ЮнаЛГӨЛӘр Кыч.шыч •-•
^ имче юк юрен өйрәнгән кеэшп шр кис
к ш гына барса ta т ы р итеп кабул иткәннәр икән без анда ки пек
•граж ш и ш мира* сыйфат шрын күрер)
епаба i Ә б) сыйфш бе мен им i штнеи
,|1К [жебе би
аш милләтебезнентөп бер ujinii.ii ы Ким күңел киплеге ш шр
\ һ (ык 111 шып I а юм кешесе б) гуы шунналивнр мөгаен
1964 i ш.ш иргә көендә Фәтхи Бурнашнын «Яшь йөрәкләр* асяеи
кугшвн спектакль белән гестро илерде йөрибез Куныл ативи урыдшбы iMa вквета
(>i 1ЫК УЫ i 1ЫК ЧӘЧКӘН иак1.11

Ир-erei [ртистлар балык готарга киткәч куиашашна ш н ы п калды
баянчыбыз Рәис ( 1фи>
мин< ш.>һ.>р карар
шыра

Шунда

— Күрдек ич инде. — дим мин иренүдән.
— Син әле шәһәрне күнел күзен белән күрмәден. Бу бит дөньяга Фәту.тда
Туншевны өлгертеп очырган шәһәр'. Мәләкәстәөч тегермән булган. Ул тегермәнгә
безнен Казаннан ца килеп ак он чыгартканнар -Ончы Фәхри» дигән җыр т м и н
тегермәнгә бәйле Фәйзи абый башкар\ынла «Ончы Фәхри» көен тыңлаганын
бармы синен'
— Бар i •

— Әгәр гынлаган булсаң, «бугай-ламас илен Әйдә. киттек Мин сина Фәйзулла
Туншевнын әтисе Кәбир бабайның -Постоялый дворы* булган каралтыларны
күрсәтәм Әйдә, айда, иренмә
— Кәбир Туктаров батрак түгелмени ул? «Постоялый двор* готканмыни Я\ ҺМ и
гостиницасы бу нанмыни'
— Аны шулай кирәк булганга гына. заманга яраклаштырып «батрак» дип язалар
ич Әйтерсең лә белмисен'.. -Жәберләгән Кәбир. гармунчы улын кыйнаган»
— дип тә язалар Юк сүз' Ярый әле "атасыннан баш тартты» дип язучы күренми
Мина Фәйзулла абзый үзе: -Гомерем буе әткәйгә рәхмәтле булдым, беренче
гармунымны vi алып бирде, юкны — бар. барны юк итеп. ...Гармун телләре
яңгыраткан моңнарым әткәй рухына догам булып ирешсә иде... Миндә ни Пар
кулларымның бармаклары гармун телләренә басып нинди көй чыгара
алар
барысы да aia-бабаларымнын чон-зарлары. шатлыклары, уен-көлкеләре». — дип
сөй 1вде ) i бер күрешүебездә Мин бит Фәйзулла абзыйга баянчылар түгәрәгенә
цө йөрдем Мактана алам.
Фвй |> па вбаый гарпун гетләрснә басып көй чыгармын ә анын күңелендәге
ионы гармун ге гдаренв кү-чеп. көй булып яңгырый иле
Яшерен батырын түгел, мин уэеы ыаоаям койне техник юл белән ясаучы
баянчы өФой п. ия яга Гуншевтан безнен гаришбыэ көй булып агыла. Анын моны
11
ni.i.tii аярдай и шан милләттән
Рвж вбыйнынс^ тләрен рас |агандаи кайдадыр гармун ганышы чт
рады, радио
аша кон кч1с концерт башланды opKccipia ку
лып. гармунда Гали ҖөмлехвНОВ
Фай IJ i ia Гуишевнын племяннигы уйный иде Г^кталып тынларга мәжбүр итте
баянчы вбзабы i Раж Сафнуллия, «Бу — Фәйзулла репертуарыннан...
лиле
Без Мөләквс каласың тамаша кылып Йөргәндә, кармак салырга киткән
ipTHci шрыбы I гомер Еврейда күрмәгәнче күп итеп балык готканнар, шуны хәзер
кая куеп, нишләтергә белми утыралар или
Рәис абын б] баракашв лә Фәйзулла Туишевка бәйләде.
Изге кешене искә төшергәндә дә ул игелек кыла Бу— Фәйзулла агабы шып
безга 6\ tan җәмәгать! Мин анын үткәнен һәрчак сокландырган чәчәккә тиңлим.
Чачөкләрнен герлесе була Аларнын төп үзенчәлеге - матурлык Кайбер чачаклар
бик матур б> юалар да. хуш ис носытмый иш Фай гулла аганың чәчәге матур да.
куш TIL га гарятв, авызга сапсан, тәмледә, валлаһи шулай
Ш и н ы н мистикага ышанган, фанатик шәхес иде мәрхүм баянчыбыз Рәис
Сафиу шин - уэен Фәйзулла Туишев шәкерте дип санаучы
Чыин.ш ш баянчы гына дип йөргән Рәис абыинын белмәгәне, ишетмәгәне юк
икән N ] сей [өгеинаряен хаклыгына мин соңрак Лирон Хәмидуллин янап «Өй
• юмун гармун» дигән повестьны укыгач ыпгандым. Кызганыч, Фәйзулла Туишевны
күреп белгән кешеләр бетеп бара: ә Лирон Хәмидуд т и заманыбызның бик ю
ихлас әдибе булуы өстенә, гармунчыбызның авы |.1.1шы ла. виртуоз музыкантын
авылына кайтып беренче концертын күргән-тынлатан. авылдашлары белән әңгәмә
корган, гуып үскән урыннарын иңләгән, ызбасын күргән тарихчы да...
Фай ij i.ia Туишев турында истәлек язчалары күп булмаса да. бар. Тик аларла
бигрәк тә хөррияткә кадәр язылганнарынла. илеозошя таләпләренә буйсыну нык
сизелә
r
j
j
Лирон Хәмидуллин исә бу авырудан азат Ул ү з е күргән, ишеткөннөреннөн
чыгып, белгәнен, күргәнен генә яза Язганнары .пик тудырмый, ышандыра яраттыра
һәм ихласлыгы белән авторга карата тирән хөрмәт хисләре уята Хәзер шул эсер ЮН
берничә юлны бераз кыскартып тәкъдим итәм

КЕМЕ'

— Фәйзүк үскәндә алар бик ишле гаилә иле, — дип сөйли Фәйзулла аганын
кордаш күршесе Фәтхи ага - Мокыч бабай карчыгы белән Кәбир абзый
КЯТЫНЫ ике кызы. Фәйзүк. яңарак өйләнгән Хөснетдиннәре Мокыч бабанын
кияүг-) кяггврге өлгермәгән кече кызы — дүрт санлык бер ы з б ш ! Ә гавыш-тын
чыгармаганнар, сыешканнар Никме'' Йорт башынын талканы коры б) пан, НИ
дисә. шуны эшләгәннәр Аннары бит ул заманда төп йорттан тиз генә аерылып
чыгу да катлаулы Авыл жыены урын бирсә генә. ага-брат бүленеп чыга Ә җыенда
утыручы авыл картлары кайсы йортта ир tare күп, шуңа өстенлек бирә.
Мокыч бабай йортында унике җан иясе Шуларлан. Фәйзукне вә санал имана
җиренә ия булырдай iурi душ - ayjn ир 1аты
Бик аз әтбәгтә Шулай па авыл
КЫ0НЫ Кәбир Туктаров гаиләсенә төп йорттан аерылып чыгарта урын билгели
ЛӘКИН 1X91 елла зур ачлык башлану сәбәпле. Фәйзүкләр үзгәлеккә чыгарга
өлгермичә калалар
Икс ӨЧ е ИЯ сузылган ачлык байтак кешеләрнең тормышын яшәешен > нәртеп
|,Ш1,||.|И
Кәбир абзый гаиләсе лә ул ачлык елларын бик авыр кичер.»
КарЧЕ>пы үлгәннән сон. кече кызы белән генә калтая Мокыч бабай бәхет лләп
чуваш авылына күчен яшөрГО ният кыла Күрше Иске Салавам авылына барыл
көтүчелеккә яллана Бераздан Кәбир абзый ла > i Рвн i
купи.] ia Берсе анда сыер сарык көтүен йөртсә икенчесе ө юнмнө чучка юа
Кәбир абзый чучка көтмәсә дә. авылга кайткан яраларда Фейэүкне «чучка кете*
ДИП үртәр өчен сәбәп табыла Баштарак ул үз авылына епт к а т к а н Әмма кайткан
саен кунеле сүрелә барган
Гөрле яктан каргала- гиргөлә алар б> чуваш авылын ш икеме өчме квй яшиләр
Кимсетү, кыерсытулардан гәмам гаҗизб] гган Кәбир абзый гвннәсе Мокыч бабайны
жир куенына кую белән бу ;im.i 1 лап китәргә була
Ял11.1 т .11 ж.И1\ли apdai а тилем M.t I.IKA k.t. I.K I.IH.I каран юлга ЧЫПЛар
Чвы i карздары сәйләнеңчә Салаван баырыкдя МӘЛӨНӘСТӨН ки HH1 ЯТ) ИТүчв Юр
күн була Кәбир абзый шуларга олаучылык кеэмөтс күрсә
н гашый
Аеруча А юксеи Федоров дигән кеше белән якынлашын кителер Ә 'IV юровным
Малөкастө iyp кунак йорты бар икән Шул кеше Кәбир .U'MLIH ruuiei
чакыра сыендыра >ш бир,. )ше барнын
ашы бар
Монда күчкәндә, Фәйзүккә унике унөч яшь гиралвре
...Балалыктан чыгып, яшүсмерләр лөньясына аяк басу е i i.ipt.i
Этналарга сузылган ярминкә көннәрендә •Постоялый тор»ларял ишәккапкалар inn га ябылып тормый Фәйзүк «дворда» нн кирәкле ю
к ю ө нинди йомышны карышусы i һям ил iac башкара самовар и KJ i
[Ә чыгыл керә .и га жиге кучер да була
Кунаклар арасында ярминкәне бизәп ясандандырыл кибәр, очен Р
герле Гарәфларыннан ки
i һеаесиер сәхнә вһеллвре иушкантлар һем пирк
фшеглары u б\ ia
Ярминкәгә килгән халыкнын күбесе квшл катыш кырлы бикме j
кару< ель юрга тартыла
Баштарак Фәй i> к К.11ПЧ' п. 4i.in.lpi.iH .Hl.l.iH.iepi \<мч.исн naniK.iiv.i IH
сәхнәдә күренеп китер дай рольлерня i л ш ы р а башлый шр • (Л Хеми tj минный
•Буран п.1 ген ю* исемле китабыннан)
\in.ni беренче ipraci иле чытышы баш очына самоварлы поднос куел русча
бию була т е л д е Аннары кеше гармунында бию к ә е уйнарга өйрәнел
j
бии баш \>-и\ j i Шуннан сон ки » янын ч ы и н u
гешмн Чөнкн ) i жир и ш гых re I щю
к к т ы Вя • чуаешчя ш
и көй \9\ I.' юте ачы ш
,( мна балаганнан аерыласы юк»
ипб)
хуждлары м ы башкай •
уэлеребс i
встрольлерге ала баш гыйлвр Моня әтисе Кәбир ккшй и ризвб) ш
Виртуоз гармунчы [аны вне urj tafl бере гене анын nrj тЛ чер i
Әлбәттә бернәрсә |в юктан бар булмый Оеткы к и р м «очраш
кирәк
Әтнсенен «W юров

По( гоя 1ЫЙ [вор»ыи i очраклы ки ien

i •
•

.I\ I.IM

iAI'MHOH

анын v HI Фәизүккә эш табылу бер «очраклылык- б) гса икенче бер «очраклылык»
- Россиянен танылган виртуоз гармунчысы Уткин бе юн очраш)
Корылыктан кибен ергаланган гуфрак 1нгыр тамчыларын ничек гиз
сеңдерсә гастрольләргә к и н ә н профессионалмын «Постоялый лвор.дагы
бүлмәсендә репетиция ясал чинаган көйләрен хәтерендә калдырып, кечкенә
гармунда уйнаучы Фвйзукне гынлагач, Уткин икеләнергә урын калдырмый
щ илсант б) ш р г а күндерә, «елухын шәп. тавышын бар хәтерен әйбәт»
лип фатихасын һ ә ч башлангыч дәресләрен дә бирә Шулап башлана о 1ын сәяхәт
- м\ илса иленә сәяхәт Ш>шы ике-оч очрашу - Фәйзулла Гуктаровнын i\ n.i
•академик курслары» була Башка бер җирдә дә беркайчан да укымый да.
дәресләр лә алмый ул
Анын мәктәбе - сәхнә, башка гармунчыларны һәм халык җырларым гынла) гуй
мәҗлесләрендә, солдат озатканда, тегермән чираты җитүен көткәндә ишеткәннәрен,
үз күкеле аша үткәреп, яңадан халыкка тапшыру — бар белгән гамәле
Күп тапшыра ул музыкаль җәүһәрләрен халыкка Анын иҗаты чәчәк атканда.
ате радио тыңлау да «роскош». аудио видео гехникасы да, интернет та юк
Тыңлату — бары тик сәхнәдән генә Күп уйный, күп йөри Туншев гастрольләрдә
Хәзерге музыкантларның күбесе кебек әрсезләнеп, коммерции артыннан куып түгел,
ә чакырылып очрапц о р ы н бәйрәмгә ввере щереп
Гражданнар с\гышы гәмачланып. иллә чагыштырмача тынычлык урнашкач
кына Казанга кайтып төпләнә һәм 1923елда анын кайтуы кониерт белән билгеләп
уте а •)теге кониерт турында, үзенен-Артис1 ЯЭмалары>НДЯ Хәким ага Сәлимҗанов:
- Анын репертуары гаять бай иде Татар көйләреннән бигрәк тә «Ончы Фәхри*
белән «Әллукн»не тирән эчке бер хис белән башкарды». — лип яза.
Икенче бер милләт каһарманыбыз композитор Заһитага Хәбибуллин. скрипкада
•Квлв) ГаЙШВ* КӨСН уйнагач соклануыбызны белдергәндә. «Фәйзулла абзыйга
рәхм.н ип к коинен эченә керергә ул юл күрсәтте». — дип. өлкән музыкантка
хөрмәтен бе мерә иде.
Тагын бер т р > р д ы г ы б ы з Ключлревнын Туишев белән дуслыгы турында
композитормын > 1ы Эмиль Ключарсв «Виртуоз гармонистнын Казанга кайтып
төпләнүенчә әтиемнең к\ ГЫ у и наг a 111,111 Фән гулла ата рәхмәт белән еш телгә ала
и к Кетер а ш бе i\\c\\ фатирга гәпләшеп утырырга еш килә иде ул. Дуслыклары
м) 1ЫК.1.И, проб юмаларны бер герле ешлауда i ына булмаган. Әти үзе язган берәр
көйне уйнал күрсәткәч, Фәйзулла аганы гынлан. нотасына пнәтмәләр кертер
иде дә тагып уйнап күрсәтер иле Шунда Фәйзулла ага ана «Это но нашему».
[iii-.i әти. шатланып, башка темага күчәр иле. гармунчылардан үзе белмә1ән.
ишетмәгән көйләрне гармунда уйнатып, нотага күчереп куярга ашыгыр иде»
- лип искә ала
Фәйзулла Туишевнын үзе иҗат иткән көйләре лә байтак Шулар буенча да
профессиональ композитордан кинәш-тәкълимнәр ишетергә теләве бик табигый
1939 елның сентябрендә Мәскәүдә Бөтенсоюз музыкантлар смотры уздырЕЛла
ШЧнын кысасыңза «..нык музыка коралларында уйнаучылар конкурсында. СССРнын
гөр к откәләреннән килгән ике меннән артык кеше катнашкан бәйгедә. Фәйзулла
Туишевка икенче урын бирелә Асылда бу беренче урынга тин. Фәйзулла Туишев
- җиңүче, ә татар моны җинелү белмәс дигән сүз була. Конкурста яңгыраган көйләр
төрле «Иске кара урчан». «Агач башы». «Туганай». «Ташлар аттым тугайга». «Ончы
Фәхри» Анын башкаларныкын;* охшамаган башкару манерасы аша. (алда утырган
төрле милләт вәкилләре татар милләтенең эчке рухын җанын үз итен күңелләренә
сеңдерәләр Моны без шул чор матбугат битләрендәге истәлек язмаларыннан табып
та укый алабыз
1934 елда танылган артистның илле еллык юбилее уңаеннан язылып, СССР
Югары Советы нәшер иткән «Коммунист» газетасының 30 декабрь санындагы
мәкаләдә Муса Жә пи
•Фәизуии ага юр.те милләт көйләрен өйрәнүгә һәм аларны оста уйнап бирүгә
куп игътибар куя Ул казакъ, үзбәк, азәрбайҗан кавказлы, чуваш, чегән һ б азчылык
иижанч юрнен хәзерге композиторлары әсәрләреннән һәм калык көйләреннән күп
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кенә үрнәкләр уйный.
Шунлыктан Фәйзул
ла аганын музыка
өлкәсендәге хезмәте
интернациональ төс
ала», — дип яза.
Юбилееннан 7
ел '>лек. ягъни 1927
елда. СССР халык
ларының Совет ха
кимияте урнашуга Ю
ел тулуга багышлап
Мәскәүдә үткәрелгән
фестивальдә, төрле
милләт көйләрен оста
башкаручы буларак
Фәйзулла Туишев
Үцнаншвнщ Ф.Тушт ••
чакырылу факты үзе
генә дә күп нәрсә турында сөйли Анын турында Гази Кашшаф гя I map Ьәшпров i.t ям
Dura, сәнгатенә ЦК вгьэалары, күренекле язучылар, коыгозэитордар
СОШШНЫП кул чаба.
Омма метанын нинди оста булуынгазеталардабасылып чыккан накалалор гүгел
ә шул чорда аздырган пластинкалары сөйли.
Кызганыч, гехникв .Lira барган саен мекке гехниканыи (патефоннарның)
юкка чыгарылуы бүгенге кешене күн нәрсәдән мәхрүм итә Мәгълүм 6) нанча
Ленннградта яшәп вафат булган күренекле расам Фенмциныви Әмине!
Казан музеена Туишев язмаларыннан унбер пластинка пвпшыргая \n.ia мим HI
жәүһәрләр саклануын ничек белергә* Мәсьәлә бу
Татарстан радиосында Фәйзулла Туишев язмалары бар Омма .u.ipmj ңрңр аша
калышса ирештер) ю i ис гемалылык иентенкерәни *»лар яңгыра* i
к случаю», ягъни тансыкка янса берәр - вта» унаеннал гына Ми
Тукай иш] ырьлөре i әйдәш квйлөре И 1һам Ә ирмя *ыр ниш ничек кир
виртуоз гармокистыбыэ Фәйзулла Гуишев нжат иткән мин язмалары ш
тансык Кемнәрдер, хәзерге баян
врыбы ошн исемнәрен атап аларны Ф
.11,1.1.111 OLi.ip.iK уйнаучым 41,11 ар\ мры ими мал Әмма OIII.II мин к ФөЙ П i 1Я Гуишев
гармунчылар швжәрөсенен ба
н и горучы чын калык артисты пам ип
шагыйрь әйткән юй *0с га аз) бүген берни гүтал в мен.' пинок 6j rj осталыкта
гына гүгел шул».
Гармунчыга 1944 елда. Ватан сугышыныи ки кызган ии киер)
чорында •Татареганнын калык артисты* игән макта) ш нот
leu.) .шып и ire калыкка миллөтка кирәкле вам га lap и шәхес б) гуын
Лммп «Халкыма» •Дуспшл» «Кукмара* пи..и кырларын яшьлек елларымда
узамнан цә радио аша гышыганым булды Әмма пж.иы юрзәгаи чорда гугаи
күп импрош ишиялөре сюита исспронп гары н о м ы язы магаи күчмә гормыш
шартларында гараяыл югалып онытылганнар Шулай т Казанга каЛггып
гвпл
вч ижат ителгән өч исте юл оригиналь м> иикальвсар иим анык
композитор |иярга кокук бире Герче Фәйзулла Гуиоим герле i
ирөжөлвргв ы бүлеклвүлврге (вист китмәгән анын «аиртуоэ гармунчы
Фәйзулла* игән исеме барысыннан и иша йөргән
Шунысь
тибаргв лаек б) виртуоз щ илеян) ^ 1кабыгына бикләнеп вшау очен
гене ижат иткән кеше гүгел Ул ижат нтер өчен яшвган! Кеперенен бешя
күчүе өчен te күп көч сарыф нткен
Казанда гармун фабрикасы ач> ia ium i.m норүс. фабриканың icxintK советын i.i
оат ое печ б) ГуЫ ГВрМуНЧЫ Пф кцч НфЫ оеипырчы
ЬвИИф барысы • Фвй i\ i n
Гушмвнын ryp tiHHMH б) гуын i.' ш
ер
Виртуоз гармунчы Гагарстанныи калыя артисты орден н
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m ю к т н г а н п и ш ю п т а \ i карашын Бе гдерүдөн сакланмаган, хакимнәр бе ген
unci иражддө сөялешә алган, акчага и п е о в г е н авы ил үсеп шәһәрдә һөнәр
иясе fiy гуга ирешкән Фәйзулла Кәбир улы Туишет I Гутаров) \ * н бәла к юрдвн
санаганмы сон?
Без 70-80 еллар буе бәхетне .халыкка хезия итеп паеклы исем-дәрәжаләр алуда»
тигән шшарьгә ышанып яшәдек
, № бәхет и т iv очен халкыннык. хакимиятнең сина яммы иш ам.> 1ә w ич i\ ы
вакытында исем-дәрәжәләр. бүләкләр алуга ирешү - кеше ятышында зур һәм
әһәмиятле роль уйный Әмма болар бәхетен оер канаты гына.
Икенче канаты кешенең шәхси тормышына бәйле
Югарыда без Александр Ключарев белән Фәйзулла Туишен лусп.пы iypi.nt.ia
Әйтеп \ ШЫК Очрашкан чакларында, ягъни гармунчы комие шторга кунакка ки нән
чакларда, алар гаилә тигезлеге, татулыкның ижатчыга уңай тәэсире турында еш
сөйләшә торган булганнар. Мәгълүм ки. Александр Сергеевичның чаманы гатар
милләтеннән, в Фәйзулла Кәбнровичныкы - яһүдә.
— Что плохого в этом' - дип Александр Сергеевич сорагач. Фәйзулла актын
һәрчак бертөрле жавабы аерым игътибарга лаек:
11гохото. что не могу исправить свою ошибку — дия торган булган
БУ язмама тотынганчы, мин бүгенге виртуоз гармунчыларның кайберлвреи
күреп СвйЛӘШТем Аларнын һәркайсы өлкән гармунчыбыз рухына догалы булып
яхшылыкларын гына искә ала. Уртак фикерләре гармунчьпШН нәселе калмауга
үкенү
Үзе И виртуоз If) (ыкаш ГатарстанИЫМ халык артисты Рамил Курамшин «Федор
түгел — Фәйзулла!» — дигән мәкаләсендә Фәйзулла Туишевны якыннан белый
анын белән аралашкан Нәгыймә апа Гәрәй кызы СабНрОВанын сөйләгәннәрен
яза «Фәйзулла абый янына еш бара идем Эш шунда Тел-әдәбият институтында
эшләгәндә, мина районнарда экспелинияләрдә йөрергә туры килә иле Шуннан
фольклор әсәрләре жыеп кайтам Фәйзулла абый миннән халык җырларын.
бәет һәм мөнәҗәтләрне язып ала иде Анын янына авыллардан читек-кәвешле
агайлар, бабайлар, ак яулыклы әбиләр дә килеп тора Ул аларлан да төрде жыр.
бәе) 1Әр я (ми i ш Ш\ тан бер баруымда анда чибәр генә ирле-хатынлы ике кеше
утыра Авылдан КИЛГӘННӘР Сабир ВГВ белән Мәликә абыстай икән Алар апа
iopie фольклор әсәр 1 әре сөйләделәр Шул арада Фәйзулла абый (бу көйләрне)
гармунда да уйнап л \ u.i
Ул бик милли җанлы кеше иле Һич кенә дә аңлый алмыйм ничек яһүд кызына
өйләнде квян?! Бсрвакьп у a «ӨйЛӘНешәп, бераз гына яшәгән идек. Беркөнне npi.ni
хатын мина «Федор Фелор'- - лип кычкыра
— Кемгә кычкырасын'' — дим.
— Сина1 — ли
— Юк инде жаныем. мин Фәйзулла булып тудым. Фәйзулла булып үләрмен
Сина әйләнеп ялгышуым ла бик җиткән. — дип сөйләде
Гомеренең соңгы елларында урын өстендә ята Сонгы баруымда: «Нәгыймә
оеңе км кызын булса, бары тик татар егетенә генә кияүгә бир. ә улын булса, бары
тик татар кызына гына өйләндер яшь вакытта аны моны уйламыйсын бары ГИК
хискә генә биреләсен — ул сине тәмам ялмап ала. Киләчәктә чит милләт кешесе
белән ничек тору. бата үстерү, дөнья көтү турында башка да керми Кяферләр
белән КУШЫ 1У мил тәтебезне нинди хәлгә җиткерүе хакында уйлану юк та юк инде
Олыгая 6api.ni саен НИН ялгышымны тирәнрәк аңлый төшәм һәм үкенеп бетә
иммим Ми 1 i-мемә хыянәт иткән кеше бит мин Терсәк якын ла. ләкин тешләп
6) тмыи [игендәй, хәзер соң инде Үзем милләтемне өзелеп яратам, мөмкин кадәр
ана бөтен көчемне биреп хезмәт иттем Ләкин анын каршында! ы гөнаһларымны
күпме генә юарга тырышсам да. булдыра алмыйм ипле Ата аналарга сүзем шул
балаларын яшьтән үк үзебезнең гореф-гадәтләр йолалар нигезендә тәрбияләп,
ми I.ш an милли горурлык хисләре уятып, үсеп җиткәч, тормыш корганда бүтән
милләтләр белән кушылмыйча саф татар гаиләсе тудырырлык итеп үстерсеннәр
иде. (ВТ 20 12 2002 Р Курамшин )
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Бу васыятьнамә рәвешендә әйтелгән сүзләрнең күпмесе Фәйзлгза абзыйныкы
күпмесе Нәгыймә апаныкы яисә Рачил Курачшинныкылыр - әмма фикерләрнен
дөреслеген Хәким абый Сәличжановның безгә әйткәннәре лә раслый «Китабыча
керттермә1ән бер вакыйганы сөйлим век», - лип. -Фәйзулла - Лаяа> тандемы
турында күп сөйли иде аксакал артист.
Безнен матбугатта мәшһүр шәхесләр турында аны эше буенча гына тасвирла>
нормага әверелдерештән (Тоталитар систечанын бер сыйфаты.)
Кемнен лә булса хатын аеруы яисә иреннән аерылып, башкага чыгуы, аракыга
мөбтәбәлә булуы, эшеннән куылуы яки башка «тәмсез- торчыш мизгелләре тлрынла
язу — «табу» (ягъни язылмаган закон буенча тыела) Ә кеше бит ике ннбашлы
анын берсендә фәрештә утырса, икенчесендә — шайтан Кеше үзендәге яхшылык
белен иманлык көрәшендә шәхес булып чыныга
Фәйзулла ага кисәткән бу фаҗигале, милләтне упкынга өстерәүче чирдән без
балаларыбызга милли тәрбияне кыю рәвештә биреп аны гамәлгә кертү белән генә
котыла алабы 1
Милли ырбия бирүнен иң үтемле коралы — милли музыкабызның классик
үрнәкләре
Виртуоз музыкант исемен мәңгеләштерү максатында уздырылучы Ф
Туишен исемендәге гармунчылар конкурсында жинү өчен төп шарт булып
гармунчының МИЛЛӘТКӘ курс.икән хезмәтләре жыеп каралсын иле Осга уйнавына
гына гүгал.
Шуннан ЧЫГЫП караганда, халык артисты Фәйзулла Туишен — ул милләтебез
горурлыгы, шулай булып кала һәм шулай яшер ишәсен!
«Радио фондларында сакланучы язмаларның күбесендә Фәйзулла Гуншев
гармунын фортепианода Александр Ключарев - минем вти лккочпонировать
итүендә уйный Бу очракта дуэт түгел Гармуннарда көй таләп HIK.HI гармонияне
тулысыңча бирел булмаганны Фәйзулла ага күнеле бс юн юн >.i гойганны әти ла
Сиземли, шулай гандем барлыкка килә вуэттуа». (Эмиль Ключарев сөйләгәнн.чм.ж |
Яшәсен Фәйзулла Туишевган калган халык моңнары хәзинәсе!
Ялган акчалар кебек күп гарОЛТВН, эшләп түгел «кешнәп» исем алучылар
иҗаты гурында «яшәсен» дип әйтү икейөзлелек бу |ыр и ie Ударный чын халык
артистлары сафында булуы да бу дәрәҗәле исемне кимсетә очсы s иеп ИТжап пры
ясалма «ингредиент» (ардан юра. миллилек хәзерге колбасадагы HI МИМ
ГЫН i
Мин озак кыяга еллар режиссер булып пшпмгвч сонгвтъкв кеэма
гугел исем бирүче функционерларга койрык болгап исеч азучыларны белгәнгә
о\ язмамны « h e p калык артисты т тлыазчышагмы?» вил атаган и я м Соңрак
•халыкныкымы- о п
в «милләтнекеме» м л ы о л т а р ш ы Чөнки Ф
Гуншев ин л е к мил i
а ю ми i ютебез аакнле б) прав
мпленыкы и иеке
кешелек данъясыныкь Бары гик үз м и м . й е н . ! гаянтан гына влжузвм гамакка
.1 1.1

Үз вакытын ia йо i H.I > булып б а л ш г а н н ы и Я1пылыгы бүген п ак-гнрта маатдвш
сүзләрем аога 6j 1ып ирешоа иле остага һәм ост i
. И и м UPHIKlB.
п евмгать
, се режиссёр

ҮТКӘННӘН - БҮГЕНГЕГӘ
ӘЛМӘТ ТАТАР ДӘҮЛӘТ ДРАМА ТЕАТРЫНА - 70 ЕЛ
«Юбилей мөнәсәбәте илә » Соңгы вакытта күңелдә сеч шушы сүзл< </>
бөтерел Борынгы римлыларда \к түгәрәк датачы билгеләү атарга
сузылган кәзәр исә без дә кимеп куймыйбыз кая карама
юбилей
шаукымы Менә театрыбыз ишегенә дә 70 еллык исиллвре какты
Җитәкче буларак кына туга г0М) мән сәнгатьнең театр, дип аталган
гаять \ кичәлекме серлә дөньясына табигатемнән битараф буямаган
кеше 6} \араж та тори- даирәләргә үй-фикеряәрбМНе .җиткерергә
омты 1ыш дин чабл 1 итәргә кирәктер б\ язманы

Тарих пәрдәләрен ачканда
Тирән г а р т катламында 70 еллык вакыт кисемтәсе әллә ни озын да кебек
гугал үзе, амыа борылып күз салсаң, уэган-кургоннөре байтак икән шул Әлмәт
геатрынын
Бөек Вапшсушпш бе и ш акларга гурыдлн-туры мөнәсәбәтле. Курск дугасындагы
инклар бәрелешендә ягулык кытлыгы нык сиздергәч, республикабызның көньякквнчыгышында нефть HiM.Liain.in гиз көндә чыгару бурычы куела. 1943 елнын
августында, ап-ак ромашкалы аланда. 1нче номерлы скважинадан аткан нефть
фонтаны Татарстаннын киләчәк языышын хат итә. Бөек Жтшүне якынайта Житүле
атлар йөрткән инчкөлөрга нефтьне чүмечләп тутырып. Келәүле станциясенә
фронт өчен озаткан m a p ПГЫН-КЫЭЛарынын истәлекләрен укыган-тынлаганда
бер шаккатсам 1944 влда, илдә сугыш барганда, кемнеңдер Әлмәт аиылында театр
кадер геатр ачуны тормышка ашыруына мен мж.шләнәм...
Гатарстаи нефте, СССР дучар ителгән сугыш җимерекләрен, бөтен тормышны
гор) ы IJ өчен төн чыганак булуы турында әле сонрак югары дәрәжәгә ия шәхесләр
трефыннан әйтелер.
.> iM.il гватры да, башка геафлар кебек үк, ижтимагый закончалыклар өстенлек
иткән дөньяда, идеологик система кысаларында барлыкка килгән, яшәгән һәм иҗат
иткән Бу илгә хас тетрәнүләрне дә. сәяси басымны да кичергән, шул ук вакытта
и доллар, икты хыяллар белән дәртләнеп халык өчен хезмәт иткән театр ул.
Иске Әлмәт мәдәният йорты базасында барлыкка килгән театрнын башлап
Йөрүчесе Әсфан Галиев, беренче артистлары Н ә г ы й м ә Дәүләтшина һәм
НвГЫЙМӨ Кичоил б\ та Аларта башка артистлар килеп кушыла. Ин беренче
сәхнәләштерелгән пьеса Риза Ишморатнын «Кайту* лрамасы була (1944).
Театрнын иҗади составы тулыланганчы бер күренекле әсәр уйнала, концертлар
куела Унар чакрым араны көн дә жәяүләп узган артистларның фидакарьлегенә
тан калырлык Акрынлап репертуарда житди әсәрләр барлыкка килә башлый
Ул ел [арда театрны бер аяксыз, сугыш инвалиды Камал Халәпов житәкли,
берәмтекләп һонәри кадрлар туплый Илленче еллар башында театр Мамадыш
театрыннан күчереп китерелгән тәҗрибәле артистлар белән тулыландырыла
Киләчәктә тр\ппанын төп көчен тәшкил иткән Барый Гатауллин, Әгъзам
Гллиуллин Зәкия Туешева. Әминә Садыйкова, Ибраһим Гомәрон, Рәисә
Гобәйлутлина. Әхмәдулла Галиәкбәровлар була бу
Илленче еллар, мөгаен, ин катлаулы, ин авыр еллар булып театр тарихына
кереп калгандыр һәм сәбәпләре лә мәгълүмдер Төп проблемаларның берсе
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- режиссура мәсьәләсе Ниһаять. 1952 елда, Э л и т а , режиссер һәч пелатот
ул мкытга эле Клзав реатр училищесы лиректоры. Сәет Бу.тато. китеп
спектакльләр куя. һәвәскәр һәм профессиональ белемле артистларны сәхнә
серләренә тошендерә
Алтмышынчы елларда Әлмәт театры, жәмгыятьтә барган үзгәрешле
рәвештә җанлана, янарышка йөз тота башлый Театрнын лаичи баш режиссеры
булып билгеләнгән Габдулла Йосыпов иха, учагын аөрлетеп жибәрә Лнын
драматурглар белән гыгыз шемталаре гиз арада уңай нәтиҗәләрен сиздерә Гариф
Ахуновнын «Утлар яна учакта, һәч Аяз Гыйләжевнең «Яланаяклы кыз- храмаларь
бик унышлы куелып, репертуарны жанлан.шрчаа ,\Р т»ргеч б) га Геатрнын иҗат
перспективасын устерү максаты белән Г Йосыпов стллия оештыра Сц иядә укыган
яшьләрдән бүген дә сәхнә тоткан Камил Вәлием 1уиэа< олтанова һем тиңдәшсез
галант иясе Дамирә Кузаеьа Әлмәл геатры данын еракларга i u r n
Театрнын ик югары _
күтәрелеш еллары - күре
некле режиссер Гали Хөсәенов ижаты белән бәйле
Ул куйган «Козы Корпеш
һәм Баянсылу". «Анам
кыры», «Бншбү юк* «Әни
килде», «Тылсымлы кыз»
һәм башкалар театрнын
ижат кыйбласын би п е ш
Хөкүмәтебезнең ин югары
бүләкләреннән берсе - Ту
кай премиясенә 1479 елда
«Ай булмаса йолдыз бар»
спектакле өчен драматур!
Гуфан Миннуллин, режис
сер Гя in ХөсеенОИ актриса
Дамирә Куэаева лаек бул i
Театрнын уэен ю үк режиссерлатамы уе гор*| чоры ш 6j ш 6j Гатврмын 11
катлавыннан булган мулла кызы сугышларны канкан оептыр йорагяс
иясе Зәкия Туешева йолды ш цстриса һам pi киссёр б; tapax шушы чорда балкый
Ул чакта хатын кызлар өчен гомумән сирәк булган режиссерлык сааетен иишя
чаным Т Гыйззәтен «Чаткылар* И ^бдуллиннын «Ия Уфа кызлары
Ги
i
лек» Г Минну ллиннын "Ли юфр\ го rfpi кияү* \ < л атаа&ныя
1> ц
кьи». Ф bypit.iiniti.iM «Янн. imp, ik [i|i i Ибралямовнын • I nap штыны ни нар курни»
һәм башка спектакль гарен и бөтен гирей иге i^ ия күрч гга
Минем күңелемдә
Минем Әлмв1 геатры белән ганышуым накль мена пиши алтын чор белеш
бәй к 6i п.щ яхшы асар гөр га енренла чын чынлап геатр сеноче 6) шл китуемда
Әһәмиятле рч и. Minai.ui n.ip Miti 11 и
Гуган авылым Карам i u.ii i | Ъэнаккй районы) аш киле нде геатр Бс ire фалларга
урнашучы артист ^^н уэенен кор геле ятымлытыгы белей 1сунедпмшв калган
Мине. 10 ЯШЬЛӨр чамачан i.tt Ы КЫ 1ЧЫКНЫ к^ II.IMH.IH ВЯТеКЛӨЛ Клубка ВЛЫЛ КИЛүЧС
ул абыйның ] ,иapt i тими халык фтнсты гажаеп I.LI.HM шке Әгъзам Галиуллин
ш ||,|||ц,|||Л1 мин албөтта ускөч кана белдем Бер кшг,
ай авыл
клубында шаһ кы нары гына кия горгаи и HJ ш ак к^ исмик һем калфаклы чибер
а па шан к о ш алдында 6i
ел утыруы минда вкиятн киелер уятуын квтерлим
> I ю р кызга геэсирс шундый булган (егеп аш юннен күне киде ник IH
кузгалуын чамалыйм) юкья 1вгы ннгүэвл ул апабыз! гпик ганнын и •
•кташым Луи 'а с о ггвнова к и
Чын чын мин- шиш- ta мин авылыбызсавэккеш

ФӘР11.Ч-' и с м ә г ы и л о в л
ЬшвфРҮЭТ МЛ кияуен1н1емеинепена1лрбүгендәкүтчелемдәап-ачык Россиянен
щ Гатарстаннын халык артисты Кимга Вәшевнен Шәкүр ротендә агач
ккәмиятә те парен чәнчеп кырын ятлы да. ТайфУР абый Кичубм
«кабатланмас
. ңҗия Гуешева куелышындагы б> чДиләфрүз»не соңрак күргән атлә
Е .Дитэфрүзләр* лә алыштыра алмады Авы i да бик абруйлы гаиләбезне

артистлар үз итәкле Тевгрнынташцпяыаргиепшсы Җиһан апа Сөетованын баянда

е юереп бертуган апам Асиянен чибәрлегенә сокланып махсус багышланган шаянщук жырын әле дә ишетәм кебек:
Их наян ая кызыхай кышкай
Ксн а насыйп бакырсың сьиунай
UIj i Җиһан апа Ә 1МӘТТӘ әниемнең сенлесе Фатыйма апалар » фатирда яшәде
Әлмәтка кунакка барган чакта аңа ияреп күрше йортка керүем исемдә Гап-гади
фатир, чәй өстәле артында әдәбият-cainai ь хакында гамьле өнгөмөлөр коручы
татар хатын-кызлары арасында мин хәзер генә тәгаен икесен беләм фатир хуҗасы,
hiiapci.Hini.in атказанган артисткасы Әминә Садыйкова һәм сөйләме, фикерләве
1ерыЛЫЛ торучы кабатланмас шагыйрә Сажидә Сөтәйманова...
Ундүрт ишемда Әлмвтжә китеп яши башлагач инде мин аналарым белән
геатрнын даими пшашачысына әверелдем Ул чагыша геатрнын премьералары
нсфтьчелөрнен Техника йортында (буен театрыбыз бинасы) булып, билетлар һич
габ
б\ гмый иде Гуры килгәндә ганышлыкбелән (шул Җиһан апа аркылы инде)
юнәтә илек Автобус тукталышыннан ук «Артык билетыгыз юкмы 9 » дип сорап
торган гамашачылвр күп була, бер-ике тапкыр үзебез дә шул хәлдә калып, керә
алмыйча е ми кайтып киткән илек Булган бил ул геатрнын бәхет и чаклары, их.
к а т с ы н иле. лип көрсенәм бүген

Ихласлык яки театр турында уйланулар
Бүген лимәктән. көне буе кичәге кич тәэсирендә яшәдем 10 ноябрьдә Камал
ic.iipbiii u булып \ пан Марсель Сәлимжановны искә алу кичәсе күнелнс кузгатты.
кырлатты, елатты Туфан абыйнын бер сөйләшкәндә үземә әйткән сүзләренең
КВХЛЫГЫНа мен лә беренче m инандым «Дөньяны ихласлык коткарыр» Марсель
аганы мәртәбәләгән кешеләр ихлас иде. фикердәш-кардәш иде Ал арны бергә
кыйган жилкмии көймә — театр иле
И viae 1ык дулкынын мөхтәрәм Минтимер Шәрипович Шаймиев кузгатты Бу
шәхесебезнең театрыбызны, мәләният-сәнгатебезне чын-чыннан яратуы, олылавы
һәр житэкчегэ үрнәк булсачы1
Клмлллыларга. Фәрит Бикчәнтәевкә. бу багышлауны профессиональ дәрәҗәлә
һәм йөрәккә үтәрлек итеп оештырулары өчен рәхмәт
Даһи режиссерыбыз
исемен юге премия булдыру идеясе дә алардан башланып, дәүләт күләмендә яклау
гапты Сөенеч тә. горурлык та Республикабызда театрның дәрәжәсен күтәрү
юлындагы матур бер фал бу. Әлбәттә, дәрәжәле булу бик күп нәрсәләргә бәйле
Бүген театр сәнгате хакында фикерләр, сүзләр бик төрле, сораулар тагын да күбрәк.
бигрәк 1ә милли театрларда Тамашачы йөрүгә карап театр турында фикер йөртәбез.
вмма б\ — бердәнбер күрсәткеч була алмый әле Беренчедән, тамашачының
зәвыгы, әзерлек дәрәҗәсе, ихтыяҗы бертөрле түгел Кемгәдер театр ял итү. күнел
ач) очен кирәк булса, кемнәрдер ин югары хисси кичерешләр эзли. спектакльдәге
вакыйгаларны үзенә -үлчәп* карый Икенчедән, тамашачыда театр турында билгеле
бер мәгълүмат, күзаллау яши. Мәсәлән: тамаша залы белән сәхнә аерым, классик
ОСӘр ничек язылган — шулай куелырга тиеш. спектакль ниндидер бертөрлерәк
калыпга булырга тиеш кебегрәк таләпләр тамашачыдан куела Яңалыклар исе бик
i ш е и . бигрәк тә татар тамашачысы тарафыннан Ә бит бүгенге театр.
уктай типек белән үзгәрүче заман белән бергә атларга гына түгел, алларак та
б\ itjpia милли әсәрләребез бүгенге һәм киләчәк сулышны, яңгырашны җиткерергә
бурычлы

•

•

•

Театр бинасы

Театрның

иң яңа

тарихы

Элмәгебез геатрынын ин яна гарихы гасырлар чигш ю I
ш швклы
рәвештә языла бара.
1999 елда Камал театры режиссеры Фәрит Бмкчәнгәсв гарафыннаи
куелган «Ак калфак* спектакле гажәеп яңгыраш белен милли СӘН1 i
соклангыч бер үрнәге буларак кабул итем Геетршш нәкъ менә- иска :
беренче гашсыр калшсара ф е с ш а а щ » К-^нрчлд чыгыш ясавы гарихн •акыяга
Сүз л ә юк. театр дөньясы дафнә такыяларыннан Һем ки
и>.тлир,'шн IUI.I т р м ы и Ул шау чи ди игез кебек аулкыннары кубекланеп ярга
•1.1 кага чигенешләрдән саегып га кала Аныи race кишясын сейләл га языл га
бетерел булмый Мен төрле мәшәкать, очы кырыс 6j шагал уйлар, юрап га китерә
алмаган көлләр чыгу юлын вдел гали IOJ паи лбириш янар raj
башка lap һем бдигкадарул геатр Әммаулсннон куш- шшенсчы]
һем илһамияте, берни белән дә чагыштырып 6VIMI.HI горгаи бәхет ie им
гөэссоратлы ләззәте н Шушы юньяда 10 ел кайнаган геатр ки н
әнә 1и\ Lin к\ АЛЛЫЙМ үткәнне бүгенгене һәм киләчәкне
2004-2005 елларда. «Татнефть» амшши ,
гврафыннам ) ШЫрылгвн
реконструкция ипләреннән сон. 90нчы с I.L.IJVI.I геятрга бире п.'и пина чк
сараена ,терелде Ярма ГВСЫрдаи артык ГОЫВрӘИ КуЧЫӘ m.ipi иЦШЯ КАИ ИТКӘН
icaipnuii мчн n.iH б п и л а ГИенүе ЯНЫН КИЛвЧӘК ЯЭМЫШЫНЫН ЯЛШЯрТЫ и И Б) бИНЯ
шеһөребс и и-н географик гарихн \ ега генә гүтел чын чынлап иа •
\ i.iieii.i .терелде be i com ы ел i.ip.i.i и i ic.i.m a p n j k uickia^.n. ЧЫГар
(расында 1 Миннуллиннын «Исәнмесез» (рем 'I' Ибраһныов)
Мои
монда үстек» (реж Р.Галиеә) «Акбай Ьәы сарык малае» (рем I Ькберднна),
Ф.Әмирханнын «Тигезсезләр» ( р е * БЛ4брагшмов) м Гыйлвжевне!
канкае ы- ( р е * Р.Әюпоя) и Фәй фвхмановнын •Тәүбә» (рем l Квюмов)
Л ( ал и Чон и i.ii i «( ӘОр кеше- ( р е * 111 Врөев) И (өЙНИСВНЫН «Бя i IK i
II ИСМӘГЫЙ юна) «( in.im l.ipia ни чара'- (рӘМ Б ИбраЬиМОВ)
Гу1 I
(реж J] .)winiона) КОбвК [ ПвКТЯКЛЬЛӨр репертуврыбы 1НЫН нык.IN и ш е км ГӘШКИ i
ИТТеЛӨр ҺӘМ ин ie ВЛбаТТӘ ӘЛЫӘ1 ГеЯТрЫНЫИ т и е н пи ис I ,
сәхнәгә багышлаган Галиҗәнап ярп ис i лрыбы i I'" н t ялиховя Ф о н һфнпов
I ВКИНӘ ҺӘМ Гам и i Минчанин lap кампания Фәй *\ i n u n Рафик ГәПИр)
I.I Гатарсттннын кя шкартнс] нцш Чын сәхнә ое галары Ди loop Әбүна
Наилә Нежнлова Феяма Бнкморатова Инан Горбатов Фазыл Насыйбуллин
\,пч Харисова Римма l кйсяша имгфил I анаова Гөлнара Велиева Гелнара
143

Көшнлова, Медине
I aitm

u

').i\,ip.i

Лагы и по в. Нәфисә
Исмв1 ыйлова, Рә
зинә Хөкимова, Ләй
сән Дәүләтгәрәсва
— барысы да теат
рыбызга, халкыбызга
хезмәт итә Заман
театры драматик
әсәрне нллюс i paиняләүдән китеп.
күпкырлы, күпйөзле.
төрле сәнгать төр
ләрен берләштерүче
һәм төрле юнәлеv Шет ><:.;> шРашоммДм
штә хәрәкәтләнүче
буларак күзаллана
Нәкъ менә бу мизгелдә уен коручы белән тамаша кылучының бер1Ә. бер һаваны
С) i.iii бер 1әш\ен аңлатмыймы икән ул театр? Театр турында уйлану-эзләнүләр
безнен коллективта үзенчәлекле эстетикага корылган спектакльләрне барлыкка
китер к Бу жәһәттән театр житәкчелегенен талантлы иҗатчыларны җәлеп итүдә
1рГ8Н итәклеге укышлы булды 2010 елла дөнья күргән, көнчыгыш
риваятьләре нигезендәге сәхнә һәм әдәби версияләрдә эшләнгән «Гашыйк
Көриб» спектакле геатр
ЬЯСЫ ҺӘМ ВНЫН күренекле белгечләре алдында Әлмәт
театрын -тере* театр буларак ганытты Тамашачы махсус атмосферага килеп
керә: көнчыгыш стилендәге беләзекләр (гап-гади жептән) кия. тәм-томнан
.1ш,п итә Һм еэмынен ^ >енә ,к менеп, геатр эчендә театр, уенга корылган
пшашанык бер в гешене ввереяе -Гашыйк Көриб» геатркын дөнья гизгән визит
карточкасы, труппам яна сулыш өрГӨИ гвлисманы КИСӘК тә. ялгышмабыздыр Бу
спектакль белен юрежөлс фестивальләр тәмен татыды геатр «һөнәр», «Нәүрүз»
(Казан) \р icKtm- (Саню Петербург), Россиянен кече шәһәрләре фестивале.
" \ М.П1 С Ң)ГЭ» (Улан-Ул з). Төркия сәнгать фестивале (Мәрмәрне), «Маскерадъ»
(Пенза) 2012 елда беренче •Тантана* премиясенен ил югары номинааясенлә
•I 1 •акыягасы* б) мрак гвнылды
«Нәүрүз» фестиваленең жюри рәисе, танылган геагр белгече Алексей Бартошевич:
• Европамын re юса нинди фестивалендә катнашырлык спектакль бу Ә Искәндәр
I .ik.LLii искиткеч галанз II.I режиссер" — лип бәяләде «Гашыйк Көриб»кө Гмню
рөвепггә npoeci нпдеп, без аны -Дөньянын дүрт яты» лип атадык Бу проект
кысалар
а кжал итсяганспсктахльпвребез«Болдн-патша» (К Гоцци, реж Звездана
Aiue юкка (Македония)) «Туй» (Е Брехг, реж. И Сакаев). «Ромео һәм Джульетта»
(5 Шекспир ре'* И Сакаев) шулай ук яна сулыш, яна стиль белән актерлар өчен
осталык мәктәбе, тамашачы өчен гажәпсенеп тә. сокланып та каралучы мавыктыргыч
күренеш, фестивальләрдәге белгечләр өчен югары бәя бирердәй спектакльләр булды
Б) урында рәхмәт и буяган чәпә. ике спектаклебезнең Татарстан театр әһелләре
берлегенеи гранты ярдәмендә куелуын әйтү фарыз
Россиянен кече шәһәрләре фестивалендә театр өч тапкыр катнашып, лауреат
Быел Ко юмнада уздырылган фестивальнең ин югары бүләгенә «Ромео һәм
Джульетта» лаек булып. -Театр Наций» сәхнәсендә уйналачак Шушы көннәрдә генә
бу спектакль -Алтын Битлек» фестиваленен лонг-битенә кертелде Театр үсештә.
хәрәкәттә булганда гына бәрәкәтле иҗат гомере кичерә Фестиваль - сәяхәтләр.
ырлән башка хәзерге заман театрын күз алдына китерү кыен, бигрәк тә.
бездәге кебек, яртысын яшьләр гөшки i иткән группа өчен Яшь актерларны без
нахсус курс җыеп Казан театр училищесында әзерләдек. Сонгы дүрт-биш ел эчендә
i еаны 17 кешегә житте «Мондый труппа белән теләсә кайсы спектакльне
) Янап 5) па- - аятен фикерне театр белгечләреннән еш ишетәбез. Инде ләрәжәле
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дипломнар алып өлгергәя Эльмира Яһүдина. Динар Хөснетлинов. Илшат Агиев
Айрат Мифтахов. Раушан Мөхәмчәгжанов. Реэела Сафин.1 Илсур Хәертдннов,
Лилия Заһидуллина. Алина Мөдәрисова. Фаил Сафиуллян, Рифат Әхчәлнев.
Алмаз Шаһичәрләнов. һәм башка яшьләребез лә театрыбызның өмете, ышанычы
һәм киләчәге.
Сонгы алларда театр, проект эшчәнлеге белән җитди шөгыльләнә һәм үзенен
социаль-нөдөни миссиясен үти Ин беренче зур проектыбыз «Мин яратам мим
Татарстан» программасын әзерләп. Латвия һәч Литвада яшәүче милләттәшләребез
янына сәяхәт кылу иде Ә кабат очрашу быел да насыйп булды: Ригада 2014 е т ы н
июнендә уздырылган беренче Европа сабан туенда Әлчәт театры үзеннән
кертте
Татарстан хөкүмәтенең иң яхшы мәдәният учреждениеләренә бирелүче грантыи
отып. балалар өчен «Туфан мәктәбе- оештырдык Шәһәр чәктәпләренлә б
ел дәвамында махсус дәресләрне артисгларыбьп укытып, беренче бала
фестивале уздырдык.
Тамашачылардан ел дәвамында аерылчау уе белән барлыкка килгән -Театраль
жомга» проекты кысаларында жәйге ял паркының ачык сәхнәсен ы ре<
театрларының чыгышларын халык инде биш ел карый -Очраш> чрыны
— театр» — бу проект төрле районнарның якташларын очраштыр.i •Күнел
күзе» шәфкатьлелек акциясен оештырып. «Сәер кеше- спектаклен
тамашачыга күрсәтүдән кергән керечнен яртысы Әлчәттә яшәүче күрмәүче
биш балага Казанда һәм Уфада операцияләр ясау өчен бире ик Жөм! i
афәт — наркоманиягә каршы куе п.ш «Балакаем» спектакле өчен •> шап гаатры
республикабызның Муса Жәлил исемендәге пречиисенә лаек булды РОССИЯ
төбәкләрен Ы1е милләттәшләребез белән очрашулар һәрчак вакыйга
Самара. Оренбург. Пен ia өлкәләре. Ижа\ linn i кар Ола <. КрЯНСК ваһорДВрЯЛ ш п
гастрол1^'[.)реГ>е 1 и ч . , калырлык уза Сонгы ике елда гастпо НП-Ф географиясе тагын
да кннөй № •• Гатарстан — Кавказ- безне легендалар ккынайта» проекты бе им
Россия мәдәният министрлыгы грантына лаек б) п.
ли ВОН ГВЯТр I
Республикасындагы Ногай Кумык Диар Ленин гсатрларышш чыгыш i ч
Шушы елнын октябрендә Ногай театры үзе б е т е н гаатрДЯ кунап
;)лмә1 ым.ипачыемна I 1 Ьагулланып <•( ип минем анам- СПеКТВКЛвН ҺвЫ
жаным.. исемле программасын күрсәтте
«Кунак театр* проектында бвЗ Кама ipUDll ГеаТрларЫ бвЛӘН СПСК1
ишашу гвжрибәсен б) 1лырдык
Шушы көннәрдә 70 еллыгын > шыручы гаятраа егермедән артык гөр
ҺвЫ стильдәге епсктакль уйнала Эшләргә, нжат ңтаргв ашкынып горучы кич к
вктёрларыбызнын гамашачып вйтер суэләра җиткерер фикерләре һәрчак бар
һәм булыр Ә.тмәтне театраль шәһәр итүгә лә. респуб Ю
ганытуга ta мөнәсәбәт к-беэ. һәм инде әлбәттә, ялгыз гүтел Әгер безне
күз унында готучы мәдәният мннмстрлыгыныя врдвме 6j маея шәһәре
бер аерым ярату белән карамаса нефтъчелвреоезнен оисгартучан
HI һай кыенга гуры килер и к
Геатрыбышы о ivi б..ир,.мс бе ын H V U I KOI 1ЫЙЧ ИҖаДН ОЗЫН ГОМер ЯНЯ
ми лар имим
Фарам ИМ 1ИӘ1 ы и ЮША

УЛ - ҖИРНЕҢ КОЯШЛЫ ЯГЫННАН...
ф у а т Ә б ү б ә к е р о в к а 70 я ш ь

шЮтшяы naj кш Лбикташшң Намеигон шәмре чите, 4S яшмек нанайлар
ЧЫр-Щ) кмяет п янына ашкына, ЛвЮЯН анда барып җитк.шче, табаннарны огпк.т
кайнар камнан} тара ЮШШ Әно багана, tap - 6ерә\. ЯК»). оч.,}... Ьвркшм шу шр янына
йт <•/>•>- бвртче барын, сабынча качның цбрәк о ШИЛ» хуҗа б\ шсы ки/.t... Шуңа
»ашишр.берсен-6ерсеу!а-у>а,а/гаачть/./а... Бер.ике.оч... К] ик;кибут\кп>ашш,ар
- вакытлыча оер Ш/а/\. коты.П чарасы. KNOW а./арның <to чиге бар ик,т. Хээер алда
ж.шр.т яткан суеш таба. бетен кочне .җыеп, соңгы талпыныш ясарга гына кала! Ә
аннары... юсерән суга чумудан тынны буардай мшгелявр кичерме.'..»
( } кн мә ш) i бала чагында уелып калган иизгх члөрдән башлады 11 - Ьеге күренеш
патлы картина 6} иыя күз алдына килеп баса хәтта ниндидер нөфш фильмның кереш
аяешен караган небек Хәер б) татар театрының маэстросы дирижер, чузыкант
композитор 50елгажынКашямеатрындам)оыкаб\
тенҗитакюгтФуатХвмшпуш
Әбүбөнероеятлшлтынчмшш башы гына
70яшьпекю6теенкаршыалганктнврдо6ез
авың бап и я ш м ы и евюаш шшширфжындот хптшябетяортурындасөйяеыюбт
- Фуят абый, Сезнен әлеге балачак эпизодын кеше тормышының символик
образы итеп I.I күталларга буладыр. Су - зур хыял, ләкин апа барып ирешкәнче,
шактый сынаулар у т ы , ныгыйсы бар. Алга омтылганда, «күләгәле тукталышлар*
- вакытлыча рәхәтлек бир.» торган тыналышлар ла очрый...
гукгалышл 1ряы гормм
i аерым бер чоры ггабы men карарга дв
м и н пи Меовлөн минем ип башы Нвмөнганнш Оашл.шды Бәрәкәтле тормышта
ящпыплпг без, 6 бала. юклык, мохтаҗлык, ләкин, пгуна ла карамастан, әти-әнн безгә
урта бе им ганв түгел, музыкаль белем дв биргән Бе t o,u.i.i.ip исә .и миен ишенә
КЫ шля [ЫХ кнтермнбе i ИП, музыка белән җил ш шогылмәнлек 1 Шу.ми Сцдмыйпи1 Ош
lyp м\ илкммi Нәваи үтбәк театрында ипли. үткәне Казан белән бәйле Репрессия
корбаннары күГын башлагач дуслары кшашк белән К.ианнан. туган җиреннән
крылыр) i кал иткән биредә урнашып б баланы аякка бастырырга көч галкан! Ул
в а к ы т анын 6j б а п ф я ы л ш бик аннал га бетермөгөнбеадер, гик әти бешен өйдә
авторитет II.IL' I һ и и ханнардан «бишлеләрачып кайтканда, анын. килеп, йомшак кына
баштан сыйпавыннан ш зуррак мактау юк иде ул чакта. Әнә шул кул җылысын тою
мәктәпне алтын медальгә гөмамларга пәргеч булмадымы икән' Эш беребеэнен генә
булса да Казанга кайтуын теләде һәм анын әлеге хынлын мин тормышка ашырырга
булдым Б)
н кышымдагы хатиткеч вакыйгаларның берсе Аны [укгальциларнын
әнә ип i кү |әгәле баганаларнын берсе итен га күзалларга буладыр
Икенче гупалыш
Консерватория томанлагач, мина Опера һәм балет театры
оркестрына юллама бирделәр Ләкин жаным-тәнем белән ул чокырда утырырга
re юмадем Бәхетемә, минем Хәмит Әбуоөкеровнын улы икәнлегемне искә алучылар
булды - академия театрына эшкә чакырдылар Улым Алмаз туу. яна фатир алу
КӨТМӘГӘНДӘ Тагарсганнын атказанган сәнгать эшлеклесе исеме бирелү - шулай ук
гормышым этаплары. Ә. бәлки, бу шатлыклы вакыйгаларны суга керү - рәхәтлек
ми at i Вре белән чагыштырыргадыр 1 ' Кем белә. бәлки, суга керү әле алда кәгәдер
(келә) Ничек кенә бушасын, мин Сәйдәш көненә калмадым - мине театрдан
аермадылар Юкса театрсыз яши алмаган булыр идем
- Әтиегезне искә алдык... Хәмит Әбубәкеров - Казанда татарның беренче
профессиональ виолончелисты. Салих Сэйдәшев, Заһит Хәбибуллин, Җәүдәт Фәйзи,
И и з п Жиһанов, Александр Ключарёвлар белән бергә укыган, алар белән беррәттән
бик күн татар спектакльләрен сәхнәгә чыгарган музыкант. Бу еллар, әлеге шәхесләр
турында ул Сезгә сөйли идеме?
( иим.! и ю шундый сагынып сөйли и ie \ i алар турын ia Заһит Хәбибуллин

белән алар Мәскәүдә укыганнар, сонрак бергә
Сәйдәш оркестрында, ралиежочитетта «Искракинотеатрында эшләгәннәр Сәйдәш турында ис
тәлекләрен барлаганда, сиздерергә теләчәсә дә
ЛННен тамагына төер утырганын, күперенә яшьләр
без күреп үстек Кайвакыт виолончелен ала
иде дә Нигъмәт ариясен кычкырып жырлын аннан
сон елый иде Ләкин ул вакытта чин - бала
бу
шәхесләрнең нинди дәрәжәләге кешеләр икәнен
аклап җиткермәгәнмен Шука ла әти хатирәләрен
әллә ни игътибар белән тынлача1анчын Сәйдәшнең
масштаблылыгына. тормыш драмасына. Казанга ки
теп театрда ипли башлагач кына төшендем ^гинен
безне Казанга кайтарасы килү. театрга урнаштыр)
теләгенең асылын да биредә генә аңладым Татар
театрының яши башлавы, аякка басуы алар өчен зур
шатлык булган Шул традицияләрнең дәвам итүендә
уз балаларынын ө кшс бу iyi.ni аа ге юган iep
- Әтиегез - виолончелист, Сез - скрипач. Ьу
уен коралы белән мөнәсәбәтләрегез нинди? Нәрсә,
кем ул Сезнең өчен? Күптән түгел Казанда музыкант
Михаил Казиник булды, ул. мәсәлән, минем скрипкам 63 м ы ш п а бала. диде.
Скрипканы к\ 1ЫМа биш ишем И ВЯЯЫН ӘНӘ Щ I МКЫТТ 1Я бир Я \ I минем
тормыш юлымда иң мөһим әйберләрнең берсе бутлы Аны предмет шп әйтергә
телем әйләнми, минем өчен ул - җан дусты Скрипкамны илтешем ы ч.ныныч
да. тәнкыйтьчем лә дия алам Анын белән бергә узган гомердә ничә көн i
өзелеп торды икән'' Скрипкада уйнау көн саен теш чистарткан i
сәгать кенә ;пк. игътибар бирәсен икән j 1 синв иенге шянөт итми *лын бе IOH
сөйләшәм дә, киңәшләшем оө мин Ул пик нәзберек кояшлы көн 6j
кулга ятып тора яңгырлы шыксыз һава горышын сиземләсә l
Иим
чыгара, «тимәгез мина-, дип сукрана кебек
- Кайбер музыкантлар үз уен коралларына кешене икын *иб.1рчил>р Ваавжа м-инкулы тисә, аның молекуляр составы үп »рә нвпи хорафатлары та бар...
Төрле кешеләр бар Мәсәлен i m с а й тисен бернерсе ю утрытчт
син
•mere күңелле кеше. ләкин башка энергетижшш и ш е л е р и» бар ш
скрипкамны к) i иш К) П*В йөртәм гимес н км сак б) [ырга кирәк \ ь 1ыкаит шр
арасында «хатынымны ал, скрипкама пиме* гигөн сүзләр юктан гумв!
скрипкам
штлы скрипка Анын мина кадәрге соңгы хуяюсы i IHKI И
Император театрын н уйнаган гик) i кешеден сон нәсел ирен i»беркем »щ ллаил
6j н а г а н OiH.iii.nn.in оныгына юрес и р бирел кар и и м
Шуннан
сон I ш i.i баш t u r n чормада яткан шушы скрипканы KJ гыма roi пыр ш 1
кыллары i.i юк иде әмма анын >атлы булуын шунда ук сизел ишьш
- Владимир Спиваков скрипканы ш ш п ы ш гнили. Н.нъп уен мазалы, HIIUI тавыш
атвея юнь кегнел-ф белән тулы б> луга карамактан. шәхес t v p u k u i HIIUI H I I U I rya, ялгыз
китә... Ьу фл.к- KJV> ( c u t 1\ры киләме? I омум,ж, скрипка тавышы e.iav-сыктауга гаи...
( Kpinik i t 11M I.I и \ i
ионлы корал халыкка шатлык км
өмет уята Ялгы шык фәлсәфәсен ы к я5) i итмим Кеше п р янын II 6j 1ыр1 I яратам
геатрдагы яшьләрдән и шам АЛЫП яшим театрга йене ел
IH килде
мим т а р н ы ң матур шкларынш селетлөрене сокланам la
пене кеш* булса ia скрипка моңын iwumca яшиб
- Скрипка белән дирижер таякчыгы арасында аермя бармы'' 1ирил(|> инкчы: ыи
кулыгы im алгач. СйЭ ГЭПЯяКЯШВяУ?
. иш театрның музыка бүлеге мөдире И шдимир Бере н н ва мфаларын мина
[алшыр IM -Ал театр ш бөек му ыканп шр шлаген Син иг> [армын бере* 6j ibipra
гырыш*
ип.ш сүзләр әйтеп китте ул Яна сезон < мжгәр ша i

,141.1.1.i Мин каян tup ирижёр пик
чыгы мбьш, ошжынланып ш к а к е peiintM Көннөрнен берсендә урамда
И йшм Шакироп очрады
>мс\1. ш\ I гаягыины, килешми Алn.itua 211 кеше \тырл исим әллә кем
кебек гаяк болгыйсын* Мин уйга
калдым
Hai.ni Рахлин да таяксыз
дирижерлык итә i u e . димәк, оста
дирижерлык итү таяктан горный
Шул вакыйгадан сон инкчыкны
бүтән кулга алмадым.
- Л ә к и н сорау т а я к ч ы к т а н
Haui йюпов 6бигрәк, эчке (күнел) үзгәрешләр
турында иле... Кайберәүләр дирижерлык итүне башкалар белән идарә игүгв ишли.
Оркестрнын театр оркестры нкәнсн искә алсак, үзегез дә бит баш режиссер, директорга
буйсынган кеше. ( ешен характерга кайсы туры килә: идарә итүме, буйсынумы?
- Театр i.i иплиме \ 1 башка жир 1вме, 40 кешелек оркестр белән идарә итәме.
аяла кварта беленме
пирижЕр яужя булырга шеш Хужа булу өчен, деспот
диктатор булырга кирәк Пекин мин беренче чиратта, скрипкачы, ә скрипкачы
диктатор б\ i.i алмый Шуңа и \ «мие йомшак \\*а иш саныйм iaiii.ini күгәрергә
яратмыйм анл.пиы шаучанлыклар ки юп чыкса гыныч кына кал итәргә тырышам
Шуны ла онытмаска кирәк le.npia м\ ndKBHUmp күне i очен ип п п ә р
- Бүген театр тормышында, аерым алганда, Камал театры тормышында,
оркестрнын роле. >рыны нинди? «Гере оркестр* кулланылган спектакльләр күп түгел.
Әлеге күренеш СезМ борчымыймы?
- Театр нр.ч1 иш in пир к гәүк спектакльләрдән >к. фойеда кечкенә 1снә оркестр
ип.1..1..И Драма б) к.1 оркес tp иоазы коидәр с\ лап. комедия уйналса. 1амапычыны
күңеллерәк көйләр бе юн каршы .LII.HI Бүген без дә шулай - фойеда кварта белән
гамашачы һәм пяпр арасын якынайтабы i ягъни арадашчы ролен үтибез Өйдән, эштән
кил I. HI гамашачы гормыш и ггавыкларынннн арынып, бөтенләй башка атмосферага
чумарга пк\и Мин ү км геатряы бигрәк тә татар театрын, музыкасыз күз алдына
КИГерВ алмыйм Геатр мү 1ЫКа яратмаган шрижерны, директорны режиссерны кабул
ите алмыйдыр \ i Шехсаи мин Реши в ЖнЬаншина, Марсель Сөлимжанов, Шамил

Закир*1" Ферм Бикчөнтеев чорында нцпөдемЬөы шишм Татар театры — музыкаль

театр, алар аны яхшы ашадылар Бүген оркестр бераз күләгәдә кала икән, моны чор
үзенчәлеге ии\ карарга кирәктер Аннан - һәрбер режиссерның үз күзаллавы. Мәсәлән,
сБанкрот* спектакленен шеккеге куе патларында оркестр бар иле Яна куелышта
Фәрит оркестрдан баш тартты «Сәхнә белән тамашачы арасында дистанция (удыра»
- лип аңлатты ) i 6j калие Репетицияләрне керен карагач, мин чыннан да, спектакльгә
оркестр кнрөкыагвнлеген аңла гым Оркестр бар дип, һәрбер ешкгакльгә кирәксә да
кипәкмәсә I.I аны к.1!н.ип1ыр\
ш\ iafl \к дәрес нәрсә түгел.

- Спектакльдә музыка - көчле эмоциональ фактор. Ефремов спектакльгә әзер
булгач, «ә хәзер ана жан өрәсе калды*, дип әйтә торган булган. Сез бу фикер белән
килешәсезме?
\ к н а к а т н ы й алай уйлавы габигыйдер, ә менә режиссерлар спектакльдә
музыканың ролен герлесе төрлечә билгели Гали Хөсөеновтан андый сүзләр ишеткәнем
б) |ды Аяз I ьшлөжевныи "Әгәр бик сагынсаң» спектакле очен Фәүзия җыры л алып
килгәч «Менә бит' Бу җырны тотып карарга да була, хәзер минем өчен дә образ
ачыкланды- - дигән сүзләре хәтерлә Спектакль ахырына Зилә Сөнгатуллина белән
яздырган вокализны гындагач «Менә хәзер нинди спектакль куярга икәнен гөгәл
дип икърар итте \ I Гомумән, анын белән эш процессы бик үзенчәлекле
Тенкәгә тиен. жанны айкап чыгара иле ул: -Сил язган музыка мине елатырга
ш ш музыка» Төп критерий әнә шулай билгеләнә иде Музыка
спектакльгә органик рәвештә кушылырга ики\ Ул аерым ят элемент булып бара
икән - күңелсез хәл Кызганыч, андый очраклар - еш күренеш Аннан сон Һәрбер
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композитор театр өчен музыка яза ала дигән суз түгел, без тарихтан Станиславским нын
Прокофьев. Шостаковичларны борып кайтарганын беләбез, чөнки алар мөстәкыйль.
иасштаблы әсәрләр күгәреп килгәннәр Театр музыкасы
ирыч бер
күренешне яисә геройны ачкан ярдәмчел элемент Шуна ла ут спектакльләп тыш бик
сирәк мөстәкыйль тормыш ала. Гадәттә, спектакль репертуардан төш, белән ну шкл
да эзсез югала Композиторнын күнелен кыра торган чынбар иле 6j
- Спектакльләргә махсус музыка язу хәзер кимеде кебек. Режиссер. Интернеттан
әзер музыканы сайлан, спектакльне музыкаль яктан үзе бизи...
- Әйе, Интернет - көчле көндәш. Хәзер дөнья ачык: чит ил кочпо шторларынын
аудноархивларын тыняау очен, бер-ике төймәгә басу житә' Ләкин шушы күп
мәгълүмат ташкынын ы адашып калмаска да кирәк бит әле' Б) изкат кешесеннән
нечкә музыкаль зәвык таләп игә Спектакльнең төрле күренешләрен музыкаль
яктан бәген итәр өчен. зур сә лә: сорала! К.шбер режиссерлар әлеге з ш ы аинел
карый Интернеттан һәр тема. ситуациягә туры килгән ч\ тыка габв ш шу ирны
жыя Нәтижәдә, кара киемдә - ;IK ямаулык!
- Театр һәм музыкаль җәмәгатьчелек еш кына параллель двньяла яшиләр. I'IHI р-<к
тә урта һәм яшь буын. Ьер-берсенсн эшләре белән кызыксынмыйлар кебек Минин
сәбәпләре нәрсәдә икән?
- Тормышы шундый бит нәзер һәр кеше y i ЮНЬЯСЫНДа яши һәркем
аерым утрау. Театр артист iapi.ni гына алыгыз а и р көне буе репепшн
спектакль, әле шәхси гормыш га бар Зур концертлар Алынабар) гүгел ала
театрларның спектакльлврен карарга да җигешми Аннан имгрөк Коипознтордар
берлегеннән театрга, аерым артистларга чакыру билетлары ки и И К Хәзер б) нврев
лә бетте ;> музыкаль җәмәгатьчелек исә геатр гдн чыннан па веры иш кебек Мин
музыкантларнын i
композиторларнын геатрта йөргәнен күрмим Ә I
км паныч хәл. Өч ел элек Рәшит К.* гиму i гин ге гтр режиссер i юын жькп ни вчен
яшь композиторларны театрга музыка язарга чакырмыйсыз игән сора) i
иде? Ул вакыт]а Александр Сладковскии «Алар геатр ЮНЬЯСЫНЫН нәрсә йканеи
беләме сон? Театрга КИЛТӨНЯвре барЫЫ •
' • DOI биш иимм явимиТ кайтар ш Мим •• w
дә хәтерлим Мәсгудә Шәмсетдинем у * ii.iKi.iN.in вег) внл атрянь
нденяе
спектакльләр карый и as шу IK.L юр геетр бе ми кызыксынды \ныи нвпавеен сез
беләсез: «Кара чикмән». •• Ьлөдем бәгърем чик- сттпакльлерене нинди кичле
музыка язды! Әгәр композитор спектак п> карал аннан сәхнә артына кереш щ шат
уз к ipailDbJH бе i юрми икән бет .пар бе 1ӘН ничек ЧсмчӘТГвИВНЖ ИТӘРГӘ шеш '
- Фуат абый. ләкин яшь коч
ишр G ОП I ар1ына керен, ^т фикерен <ч \ ИИИЯ
йври алмый инде. Моныннчсн бик кыю гына гугеҗ иъсвЗ б> iupia кзавястеа ӘвтИЖ,
Шул ук ЭлЬННр Нитамов мона кадәр icaipia и.фч.яшче M.IKHH icaipHUH нәр.тә артын
күрер өчен ана «Калеб- кичәләренсн > туы кирәк булды...
\ i ip бил профессией ип ки i LK б*
ыи тый lap Бе i n a i 1рнын фикере
кызыклы булыр иде Хәзерге таманда щитчыга кыюлык га кирәк
Низамовны без «Хуҗа II юрет и н н i чакыр инк и п р я ион бар На
бу әсәре бик үзенчәлекле катлаулы Б)
көерлефал Яшл
pen китсә
мин бик ш ii 6j nip и K'\I Кан ян трт) к ш i ii юттыр) һәр алквд»< ик мвһвш

- Бу ике өлкәнен аерым аЯЯинЦИ яшәве кайбер юрау.tapia җавап ил я • Ш ШЩЧЛ
ачык си тел i М К МӘШ, бүтв ч>1ыкаль театр ачу к и р ә к ч е турыны еш силәшәбе i
Консерватория, музыка Квллнате укытучылары, чу тыка Ь м М баЙМ сәшатьк ш.т ш
U m мәсьәләне аеруча актуаль тип саный, трама icaipu ш и а ч п ч п ф Ю 4 н I
ТаТЫК бер геатр ВВвСвГв, булганнарын тиешле ирәҗәтә яшәтик-, игән фикердә
Сез бу у нанлап нәрсә уйлыйсы»?
Б) мест 11 «е моннан М ( i шек күгәргән н юк J I вакытта ( ара ( в шйхова
Ш исен иде ӨЛ1 Гатар
азатмы моңлы халык Ьндый теапр һичпшко
шеш KoMiuMiiiopnpi.iui.HM ко не гтергечбутгоилеул i i
• еретгасы
мюзиклы юньяга ки iep и ie) Б) мвсыыюгв каршы б) гучы lap бар июегез мине
штырашта ка i шрды Кем гене лай рш .инә алыр кшям? Драма геатрлары очен
музыкал! геатр көндәш була алмый 4jiapHbMpi«Mjuui4bicu үз репертуары Безнеи

• Э1 ийтов*
шбыз и анда барып itaraaun алыр иде Kj п куя гапшышып шшврга
в i J65 кип спектакльләр баруына шигем юк!
- Ммыкал» драмаларын төрган мирасыбыз шакгый биг! Аларны да сәхнәгә
KTI ifK'Pi'i мөмкинлекләр ачылыр иле... Ф>ат абый. без Сезне Сәйдәш традицияләрен
тшшм атүче лип .иттек, компотиторлык ягыннан ла анын юнәлешен алырга теләгегез
булмадымы, ягънн м> (ыкаль драмалар ижат итүдә үзегезне сынау...
• в башка (урполстгшлъ! әсәрләр язар өчен, профессиональ
композитор б) ц кирәк анын өчен аерым төпле белем сорала Ни кын иыч укымадым
Лакин икенче яктай Сара Садыйкова вонсерваторяядө композиторлыкка белем алса
«Жн в'ген чишмә* кебек палыкчам ионлы җырлар яза алыр идеме икән? Бәхәсле сора]
Шәхсән минем v кьтрга вакыт ым б\ малы гаилә ил гастрольдер үзенә бөтереп алды
пос үкенмим [имәк гормышп мин башка миссия үтәргә шеш 8j п ммын
- Марсели Сәлимжановнын классик концертларга Йөрүе, академик музыка белән
ихлас кы1Ыксын*ы. халык җырларына мөкиббән булуы турында еш язалар. Әле
күштм гүли генә бөек режиссерның 80 еллыгы булды. Еллар үткәч, бүген СвЭ аның
шәхесе прынла нәрсә уйлыйсыз?
Гигант
Тормышнын һәр өлкәсендә, кешеләр белән мөнәсәбәттә, эштә.
Еллар узган саен анын ш) кадер акыл ал булуына гаҗәпләнәм! Анын бик матур
»нде кешепа
ана НДС кеше пиен шулкадәр чирмә! игә иле (.'пекмк.тыә
н) INK., язганда ю нжп иреге бирә ки да Бик сирәк башка вариантлар галөп ите
втта алын к и н ә н ңарнаш белән рп ш а ш а купеденә in маеа ш ы п берне
язуны үтена Иҗатчы эчен кхал иреген гоюдан ца рәхәт нәрсә юк бит' Спектакльгә
н] пиk.i ничекiер бик Hp.inii.ni китә иде а т е спектакль музыкага яраклаштырып
ИС '
ВНЫСЫ II.IM ш IT сер минем очен
- Бер әңгәмәгездә Сез нәкъ менә Марсель Сәлимжанов җырга артык игътибар
бирүне и л и м лип әйтәсез. Ягъни баш режиссер Сезнен театр артистлары белән
KiHiiK-pi iap иплә, теләгегезгә каршы төшкәй...
- Әйе андый \ә i чыннан да, булды Геатрнын ял иткән көнендә - дүшәмбе
.iiH.H.i бер Koiiiiepi > шыр) гелеге белән янып йөргән илем берара Ләкин МарселЕ>
Чекимовмч «Камал гаатры фи шрмонид гүгел»,
лип. кире борлы мине Район
шөһеряарге гастрольләргә чыккач, бет артистлар белән шундый матур кичәләр
ое
«ра и [ек Кайчак гамашачы tap соравы белән, икешәр концерт биргән дә
б) IIы С iieKi.iKii.Mie мәхәббәт геройларынын лаврларыннан торган ул концертларда
1ерым бер рух бар иде Эне шул и 1һам.тайдырды ла инле мине Концертлар бул маем
соңрак Шамил }инн\рович белән кинәшләшеп. Наил Әюпов. Шамил
Бариевларнын шекларын чыгара алдык Соңрак Әсхәп Хисмәт Фирая Әкбөрова,
in |фире )ариповаларнын жьгрл 1ры гуп 1анган aj шожые шыклар дөнья күрде Ни
үкенеч Флера Чвзлггованын гына тавышын яздыра алмалык мин аны әле озак
е 1.1 ip le.np ia ни 1әр иш i и ii.ni илем hyien ЛӘ бик матур [авышлы ишьлар бар
Гүзәл Минаковв Ршшп Әхмәдэ ишн Ирек Кашалов, Гүзәл Гөлверднева, Ләйсән
Рәхимовв Раил Шәмсувров О iei Фазылхан - килечек аларнын кулында!
- «Казан утлары* журналында -/Кыр тарихы* сәхифәсе дөнья күрә башлады. Аида
без татар жырынын алтын фил и.ш тәшкил иткән әсәрләрнен ижат ителү тарихын
барлыибьп. Сез. композитор буларак, җыр кебек кече күләмле жанрнын фактик
материалларга нигезләнеп өйрәнелүен ничек кабул итәсез?
Мин 6j мәкаләләрне кызыксынып укып барам мина катса, журнал тарафьшнан
мөһимлеген анлау - аерым мактауга лаек Чыннан да, һәрбер
җырнын ү i гарнхы бар Сара Садыйкова, мәсәлән. 200 жыр ижат иткән икән. анда
200 гврих й\ lbipi.i мөмкин Хәтта заказ белән язылган әсәрләрнен лә. кечкенә leii.i
i үз тарихы бар би1 Мәсәлән «Кетем сине» җырына пәргеч биргән хисләр
( ара .ш.1 җырчы булып китәр илеме икән әле' һәрбер җырга ниндидер
оеткы са ia вне my i гойты [арга ганге i ки пән шигырьгә ran буту яна жыр
н суз Минем >3өнгер кыңгыраулар» жырынын тарихын гына азыйк Әхсән
Баян пьесасы буенча гешере тән ге [вфильмда жыр юк иле Ләкин Әхтәм Зарипов.
бер көнне мине чакырып «Нәрсәдер җитми, жыр язып карыйбызмы әллә'» - диде

; КОЯШЛЫ Я

Мим ризалаштым, лә
кин Әхсән Баянньш
башта шигырь язуын
үтендем Ул вакыт
та без автор бе п а
күрешеп тә торма |ык
дип хәтеряим j i ре
хиссёрга шигырьләр
каллыра. мин алам.
илһамланып эшлим.
Автор белән сонрак
т а н ы ш т ы к б е з . ул
вянди җырлар и )ы i
гамын аңламады ы
кебек Илһамланды
ручы - Зөлфирә ЗаФуатӘбү!
рипова героинясы.
актрисаның үтенеп дә ул вакытта ип өлгергән, матур чагы иде i
булмадым, ләкин бик соклана илем ана Шуңа ю
ннде бу өч сериялек фильмны • кжгәр а п а ыр.п ир» «< ином өчен* җырларыннан
башка күз ,\.\ль\\1,\ китереп булмыйдыр кмирирә tapiuK4i.il.1 але пама)
очрашуларда «Зөнгор кыңгыра) 1ар>ны к ы р авын сорал йөр •
- Шигырь су LI эренен, чие i |рне i гуләлән ирүе ftt" 1 ш 6epi к шшырьнен фпрмаеы.
• әрләре дә бар Пит әле... Кайбер комшншорлар кнчле. t>p ф i it >ф> и 1нн1ырьл >pi >
җырлар сирәк я tbi.ia, лиләр. /Кыр С\ I1MTBT. Сешенч >. нннти 5j lupia imin '
Иһи ы pi, \ iL' 1,1 музыкаль 6j n.ipi i i мчи «җырлат гора
i ишнда
Кабатлап әйтәм синен күңелеңнең жыры белән аваздаш булуы ia мөһим Чыннан и,
артык фәлсәфи к.н lavn.i nun ырьләр 1ән жыр сирәк гуа Ни өченме? Чөнки
ш н ы ирг ^ к дә ам пни юлларны акылы белән уйлап я ш Ижал исә
йөрәк ш к
Жыр, йөрәктән йөрәккә барып житсә генә палыкта үз урынын таба Мин 1ө
шигырьләрен яратам анын бөтен китаплары да бар мин ia Bai
Һаман Һаман актарам яна мәгънәләр габам Мөдәррж Әгьләмнен бөек шагыйрь
б) iM.ni ганыйм
ул авыррак бире ia Роберт Минну шинный бал т а р шигырьләре
жырлал гора Анын итгырьләренн
1рган бер и с к әзерләргә н и т Композитор lap
Pa 1ил Вә гиевсу i [әренә еш мөрәҗәгать итәләр моны иц мЯ укалармын муз! •
бе юн ан итырга uxi.in.ip Иң кызыгы анын ижатында игътибарым к а п н
ч и,1 н а н ш in i,i pi. [Әргә ГӨШӨ Кал i а н н а р ы м и н е м ӨЧСН ЮМ 11) 1ЫрвК КСбС1
шагыйрьләр ю [ө самими матур юллар табарга була llli
•табышуы»
lypfiexai Әмма п д ы й очраклар еш булмый бүгенбитрвк га
- Фуат абый, театрда < еэшен нпврвв, 1ралииия.крне аваам нтвваай асам бармы'.'
- Яшь вакытым » ук миндә татар геатрьи
i гурлыгын анла) барн к Чн ibtfl юк ир
1ч ми янучы Mj N.iK.iHi iap бүген юк герәжәсен й К\нгер) 1ым Ру( i
алмашка ка гырсын»,
w гер «Эта 6j сыл гусам
i
Музыкаяза аранжировкалар ясый вкин оркестр белән идарәитү ip •
u'M.im башка нечкәлекләр ю б а р б т Руслан мондый гуржвваплылыкка
курка Гомерем сәламәтлегем булса мин биш ел *
нәкъ ш) I вакьп аралыгын ш 6j мәсьәләне нал итүгә вал ш алынырга кирәк
- Моеган Кәримнең К Ш Ш И «рамчылар жирней мшшлы HIUH ia яши IHI Ш
юллары бар ( с п к ң баМЯ МП 1MB М CM чинын чыннан ia Щ ин нк пин а н .iMHiuii.
Ф)ЯГ абый, 7(1 мшккк кюн.11ЧЧЫ1 ДВЛШВ чын КПГ. I t >н KOI ВНЙбш! Сеа > и и м u a i p
гаражы Ө|
j i гаражмы ппшЛп*,
вковВш һ'ч Сея i рвжни вйпеа п а в .
i рты ( .н ЫВТОВА

ю£

ubileylaаг
билейлар

ГАСЫРЛАР КИЧКӘН ИҖАТ
ГАБДЕРӘХИМ V I Ы i НМОН11НЕҢ ТУУЫНА 260 EJ1
Габясрәхим бине Госман бине Сәрмәки бине Кырым Утыз Имәни ә I-Болгари
- әдәбиятыбыз һәм иҗтимагый фикер тарихында тирән и калдырган шәхес.
энциклопедик белемле галим Аңын ижат мирасы гаять зур һәм күпкырлы Ул
язган хезмәтләр арасында шигырь пошатар белән бсррәттән. гел, фәлсәфә, дин,
шәршап. фикъһе аялак \ок\к мәсьәлатәре. икътисад, сәүдә, медицина, астрономия
Һәм башка чәсьә.татәргә кагылышлы фәнни хомәг 1вр, ирәпчә-торкичә. фарсыча
төркичә, гарәпчә-флрсыча сүзлекләр дә бар Әмма ул барыннан ла LICK шашйрь
б] UUMK кип гаНЫЯ) аЛЯ
Габдерәхим Утыз Имәни 1754 елла хәзерге Татарстан Республикасының Чирмешен
рИЙОНЫ Яна Кади I инкка исеме - Утыз Имән) авылында игенче гаиләсендә туа
Анынәтисе Госман бине Сәрмәки бине Кырым чытышы белән хәзерге Лениногорск
рИЙОНЫ ГНММП авылы кешесе, ә әнисе Гафифә Утыз Имән авылы кызы булып.
көннән сои алар (им.ип авылында юра башлыйлар Ләкин Габдервхим
туганчы ук әтисе Госман ^ юп кита Ярдәмчесе i калган яшь хатын инәләм у юнен
т а н авылы Уты i И мәш.» кайта Һәм шунда, үз ә и к с йортында Габдерөхимне габв
Икс-өч е i л.\ утми ул үзе лә лөньн куя Шулай итеп. Габдерәхим сабый чагында
>к ата аналап я г им K.LIIJII ryiair шеш te бор ЖИНГӨСС к\ тын та Гврбиялөнө.
N кырга белем алырга омтылыш Габдерәхичлә бик иртә уяна Башта ул үз
авылларындагы Вилдан м> гла мәдрәсәсенә иорсп >кыи. аннары мәдрәсәдәге пак т я к
хе IM.II 1врне утеп > I ^ ЮН карарлан ЯШЬКӘ житкәч мәдрәсә! ә бөтенләй ишәргә күчә.
Зирәклеге уткен «щенлелеге белән ул сабакташлары арас ла бик п и ..укымый белә
торган шәкерт* б) мрак ганыла һем > енен яшьтәшләренә дә хәлфәлек итә башлый
.1 иа (расәдә яшь буынны 1әрбиндә^ |ә нәтижате. файдалы икәнлеге гасырлар буена
исбат янып килган феннар укытыла У I фәннәрнең барысы ла ислам лине нигезләрен,
анын иш китабы Коръәнне, Коръәнгә аңлатма шәрехләрне, шәригать хөкемнәрен
вйрвнүге юналтс ггвн Китап-дврес кклөр гарәп телендә язылганлыктан, ин JJICK
гарәп телен өйрәнергә ки|>әк була Мәдрәсәдә бирелә торган белемнәрне Габдерәхим
Бик тиз үалвшгерв гареп фарсы геллерек җентекләп өйрәнә Укыган саен ана ислам
вшенен ана сәхифәләре пцмнлеклөре яна офыклары ачыла бара. -Белем эстәргә
комсы »•• б) нан б) яшь шәкертне, атбәттә. ислам дөньясынын ерак бер төбәге булган
Яна К.т ти авылындагы чагыштырмача зур булмаган мәдрәсә, андагы гыйлем дөньясы
канәгатьләндерә алмый Алын күне к |>ррак мөмкинлекләргә омтыла һәм ул туган
авьи
а якын булган күрше авыл ч ә р к ә л ә р е н ә китеп белем ала, яңа мөгаллимнәр
белей аралаша башлый Мәсәлән анын 1782 елла Кипәү (хәзерге Иске Кыязлы)
авылында яшәгәнлеге һәм Урта Азия галиме Гали бине Хисаметдин ат-һикдинен
Коръән ая!ьләре турындагы китабында очраган авыр аңлаешлы сүзләрне аңлатып,
гарәпчә с\ иск төзегәнлеге билгеле Б\ турыла әдип уз кулы белән язып калдырган
S гыэ Имәни иҗатын беренче булып шрәнтел өйрәнгән галиме Үлмәс Беляева
Габдерәхичнен бу еллардагы тормышын болаи тасвирлый -Утыз Имәни семьн
тормышын бик яшьтән оештырган 1773 елла 19 яшьләр чамасында Утыз Имән
авылында туып үскән Рахманкод кызы Фәтхиягә өйләнгән Фәтхиянең атасы мирза
m нам юкнн Гэбдерөхимгә жирсез килеш кенә килгән Закон буенча аларга жир
гиеш 6j юада Габдерәхим исән вакытта кулларына кермәгән Фөтхиянен өч кыз
баласы 6>лган Фәтхия белән бары биш е т тына к.рып Фәтхия үлгәч шулукУтыэ
Мм..н а н т ы н н а н Габлерразак кызы Хәмидәгә өйләнгән».
юл щ авторы 1988 а ш ( ммрвшл швһврешюи Утыз Имвштси бишенче

Беркадәр вакыт үткәч, Габдерәхимне тирә-як авыл мәдрәсәләре дә канәгатьләндерми
башлый һәм үтенеп гаиләсен алып, ут чакта гыйлем үзәге б) шрак нанлыклы Оренбург
Каргалысм авылына (Сагыйтьбистәсенә) килә Бирелә ул икенче мәчет каршындагы
Вәлид пине Мөхәммәд эл-Әмин Каргадың ивдрәсәсенөукырга керә әлеге күренекле
дин белгече җитәкчелегендә тирән белем алуга ирешә Әмма бераздан аны Оренбург
Каргалыш на канәгатьләндерми башлый 1788 елда. үзенең гаиләсе белән Урта Мин
якларына юнәлә Инәлек ул Бохарала туктала, анда берничә ел яши Исеме еракларга
таралган мәтрәсәләрдө бетем ала, күренекле галим-укымышлылар белән аралаша
Бераздан үзе дә мәдрәсәдә укыта банный Шушы елларда Габлерәчимнен Бохарала
шәех Фәезхан әл-Кабули исемле кешегә мерно булып юрганлыгы һәм Бохвраныя
мәшһүр Могак мәчетендә Хаҗи Бал вши Вәлиде! ин бине Кәсеннән сон имамлык
хезмәте үтәгәнлеге мәгълүм2 Бохарадан сон Габдерөхим Сөмәркандта булган. 1789
елда Бохара янындагы Акча һәм Түфи исемле кечкенә шәһәр 1Әрда горгвн 1790 елда
Бохарадан 12 км ераклыктагы Мәтаре Шаһимәрдан шәһәрендә яшәгән. б\ шәһәр
мәдрәсәләрендә уку-укыту эшләре белән шөгыльләнеп, үтенеп белемен арттырган
1796 елда. 42 яшендә. Әфганстанга сәяхәт кынаң Әфгаистаниын Белю
Кабул шәһәрләрендә булган, аннан Бохарага каткан
1798 елла Габдерәхим туган ягына кайтырга уйлаган Бохарадан Кавырмач дигән урында көтмәгәндә I аб юрөхимнен хатыны Хәым ш вафа
үлемне ӘДИП бик авыр кичер.» Хәмидәгә багышлап ике мәрсия иза Япш калган
балаларын алып. Туган авылы Яна Калию каткач i Бс иква азуынча беренче
кам,1 п 1.1 Ф.нчиямен сепдесе Бәдигылжамадта ни.мм.» гым шу i катыны бс 1ӘМ ВХЫрШ
конпәренә кадәр гомер итә
I аб (ерөхим гуган авылы Утыз Имен а геплөнеп калырга пли әмма ана
;н,m I ич.ни кешесе и ie»,- дип. йорт салырга жир бир! юн баш гарта шр Шуннан
сон ул үтемем ерак гуганнары ишеген күрше авы ига
Кара Чншмега китә ан 11
бер ел яши Әлеге авылда пик горырга pexcei нтмилв
Числи"
районының Исләй авылына китә л<пл бер ел чамасы м
i Лиман
хәзерге Лениногорск районынын Сарабиккол | i юкке исеме Әби авылы) авылына
күчә өч ел буе мәдрәсәдә хәлфәлек итеп яши үзенә шәкер юржыя алармы үз ысулы
буенча тәрбияли Шуннан сон Kj исбвш авылына (хәзерге Лениногорск районы)
килә, аны I тарихында беренче мәдрәсә са i шра шун ш шөкер! юр укыта Э\
ты I юн авы на күчеп йөри гаргач ниһаять әтисенең ryi
урнаша һәм > инен сиим көннәренә ка юр шун н яши Мои и ш) i күп
халыкны arapTj укыту ни юре бе 1вн mei ы и. юнө шел •:•
Гимөштөанын кечкенә гене йорты аз гына жире бу нан йорт хайваны аер
мал җыймаган Картлык көннәренә кадер и п
ен ввам иттергән Әднпсиксен
•
., , ,,.,,, яшәп 1834 елнын север (апрель) вень
in сидә Гимәш •
вафа! булган3 Каберенә беренче гашны вдилнеи исемен һәм үлгән елын азып,
Мөхәммәткәрим Гөхөветдин утлы куйган Әмма i
ютузгач
аныи
кабере өстендә күп б) шп серви (вквшм) u «лары үсеп кабер ганымж иш халге
кип ш 1970 1980 елларда көн гертибенө шагыйрьмен каберен төзекләндерү мәсьәләсе
килеп баса |.\ нихө район җәмөгатьчелеп беренч. жра « рвйоннефтъү. i
и i ю кс ки i юктивы в гына 1994е 1ныи !1 июнен юхалкыбызнынгорур ш
„.„ фикер иясе Габдерөхим Угыз Имени loajepe өепме Шәрекъ силендә та!1пзд
салынган ис гөмбәзле гургынатөрбө-мавзолейтезеп куела* Б) гетера
куелп
iv • мавзолей була Мавзолейнын «ке ягына
чыйрыкн
Гмөһиммөл .э юман» поэмась
үв
вге шигырь юллары
б у Л с а н егетлек күргәз илгә
Мәхәббәтлек пупмланба.
к* кын,,
ул имли өһле вафа
Берәүгә бер туза
к кыйлма кафа
Алдагы елларда 1 Утыз Имени исемен мәнгел
ерү өлкәсен
„„,„„,; |, гимеш авылынын үзәк уреыьпя һем Чирмешен щ
рөгененбер
урамына Габдерехим Утыз Имени исем
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НЫК элеккеге Утыз Имән исеме кантары.ia. авы.] уртасында ы паркта утыз
ш а н атачы утыртыла; 3) Угыз Имән авылы мәктәбенә Габдерөхнм Утыз Имени
исеме б и р е » һәм анла әлипнен м\ see ачыла. 4) Чирмешен районы \с шоткврлөрена
п >ңышлары өчен бирелә торган Габлерәхим Утыз Имени исемен.ыкпремии б) иырыда

Гыйльми һәм әдәби иҗаты
Габлерәхим > и л Имәнинен гыйльми һәм әтәби и*.
чама белән 1774 еллардан
башлана, узенен вафатына кадәр, ягъни 60 ел б\ена дәвам итә Алты дистә елны
колачлаган б) кжаш дәверен, аның биографиясе белән бәйләп, шарым рәвештә төп өч
чорга бүлеп өйрәнергә мөмкин 1) башлангыч чор IIA.IIы (1774-1788 еллар); 2) кжатынын
Урта Азия чоры (1788-1798 еллар). 3) туган илдәге ижатләвере (1798-1834 еллар)
Габлерәхимнен гыйльми һәм тәржечә зшчәнлеге шактый иртә башлана
\],н|\.с...|әрләгарәп-фарсы телләрен. Коръәнне, тәфсирләрне, шәригать хөкемнәрен
тирәнтен өйрәнү аны әкренлән фән дөньясына атын керә Беренче чиратта, ул
ислам юньясында чатыкара фән теле б>лып саналган гарәп телен һәм классик
поэзия геле булып исәпләнгән фарсы телен бик бирелеп өйрәнә Б) геллөрне
ш\ i .тәр.1ләдә нечкәләп өирәнә ки. хәтта шул телләрдә гыйльми хезмәтләр дә яза
башлый Габлерәхим Утыз Имәнинен гыйльми ничәнлеге нигездә оч юнәлештә
алии барылган 1) үзе өйрәнә торган гарәпчә, фарсыча китаплардагы авыр
i ы сүхтәргә сүхзекләр төзү. терминнарга аңлатмалар язу. китапларга шәрехкомментарий lap гөзү. 2) гарәпчә һәм фарсыча фәнни хезмәтләрне тәржемә итү.
№ мм шненен гаме т Һәм теоретик чәсьәлатәре хакында iap.ni фарсы телләрендә
ГЫЙЛЬМИ [pakiai lap я iy; 3) китап тар к^чер1! әсерлөрнен аорес фәнни текстларын
(•) I шрү ягъни текстология өлкәсендәге ипчән юге
Утыз Имәни
татар текстологиясенә нигез салган галим: ул Кол Галинең
•Кыйссаи Йосыф» поэмасынын берничә кулъязмасын үзара чагъшггырыл чыккан
гөр к күчерүчеләр гарафыннан өстәлгән урыннарын гөшереп калдырган һәм ахырга;
• '>\ кыйсх т м и бөя иреннән куп бәетләр кыскартылды Артык файдасы булмаган
сү т е о и и п я гучыларнын габигатендә юк һәркем бу рисаләие язарга теләсә, шушы
п.к %ә я н канәгать итсен, куп нөсхәләрдән чагыштырылды, көч җиткән кадер дөрес
язганбыз >)мма шпһар. моннан башкадан язмагыз, зур хатага очрарсыз, хәтта
(Өреслеү юн ПӘ гаҗиз казырсыз Габлерәхим Болгари 1824». - дип язып та кушан
Үзенә Аллаһы Тәгалә тарафыннан салынган шагыйрьлек куәсе яшь чактан ук
.пик- анын күңелен гет җилкендереп ургылып чыгарга җай гына көтеп
л\рысы Мәдрәсәдә чакта, атаклы дин галимнәренең гарәпчә хезмәтләрен
өйрәшән. авыр аттлаешлы сүзләрне ана телебездә аңлатып язган вакытта анын
күне кнда шигъри юллар да барлыкка килгән һем кезмөтне гемамлагач, Габлерәхим
шул шш ырьләрнеәлете хезмәтләр ахырына теркәп тә куйган Шулай итеп, анын безгә
билге к' б) пан ин беренче .Уллы ахыр бу кәлямем ». «Бәите Аллаһйар бәкдин...»
дип башлашам ппнырыәре язылган Бу әсәрләрдә шагыйрь әлеге хезмәтләрне
^ юннөн сон \к\чы.тарга мөрәжәгать итә һәм. әгәр дә үзенең бу гарәпчә язылган
аңлатмаларында хаталар килеп чыкса. Аллаһы Тәгаләдән дә. китап укучылардан
ла үзен гаф) итү шрен үтенә Беренче шигырьләрендә үк Габдерәхимиен Шәрект,
шигырь теориясен шактый тирән үхзәштергән булуы күренә атла әйтелгән беренче
шигырен \ i «рифмалар эчендәдер минем исемем- литән сүлләр белән тәмамлый.
шигырьнен юл азатындагы рифмадаш сүхтәрнен сонгы хәрефләрен бергә жыйсан
ангорның исеме килеп чыга (г-б-д-р-а-х-и-м - Габлерәхим). Әмма бераздан
шагыйрь иҗатына реаль һәм кырыс тормыш картиналары ла килеп керә. Мәсәлән,
• Горбәтнамә- поэмасы Шагыйрь аны үзенен кулга алынып төрмәгә удырты I\I,I
унае белән язтан Б> әсәр инде лиризм, сыхтану белән сугарылган'.
• - 1Л1 Санкт-Петербург швһәрендаго [Шрсл.т- „»р.»,\ ИНСТИТУТЫ
- .-регеннан табып канҷ Ә с м а с ы ТА13Ю S u
*ҷ^
^тслеКанвдебнхгъ, Бишенче китал
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Габдерәхимнен төрмәгә утыртылуы, анын сәбәбе турында фәнни әләбиятта
бергөрле генә фикер юк Ш Мәржани болан яза -Шушы һәм шуларга охшаган
яраштан лиләре аркасында Бөгелмә гөоәтендә Шөгер исемле авыл имамы ис i n
Мөгыйнетдин пине I абдеррешнд һәм анын дуслары мона (Уты) И мән игә - Ө . Ш I
каршы чыгалар Дини идарәгә әтәкләшеп. хкаэы алынып, хрыныннан кхылуга
ирешәләр»7. - дип яза Шагыйрьмен төрмәгә ябылуынын сәбәбен Үлмәс Беляева
Габлерәхимнен «Диниен кануннарын белми торып, лин тоту onyi гөнаһлылык,
шәригать хөкемен бозу гына Ганам халкы хәдисләрне дөрес укый белмәгәч, нәфе i.
сөннәт намазларын ла уку дөрес түгел» дигән фикерләре аркасында иш күрсәтә
Ә Рами;| Әдһәмов исә. немец галиме М Кемпер хезмәтенә таянып Габдерөяооян
кулга алынуының 1785 елда булуын яза Шуннан чыгып Утьп Имәнинен тормыш
Һәм ижат ЭШЧӘНЛепн ике Чорга бүдвП карый 1) 1785 елда к\ па алынма КЯЛвргс
чор һәм 2) 17X5 еллап coin ы тормышы"
«Горбәтнамә» пошасының я тылу ла гасын ачыкларга бу әсәрнен ахыргы X
бүлегендәге «Битеп мән бу нөсанх кашаш вчея s e n шужаы Хәмидә мөфтүи ө ч е »
дигән сүзләр дә ярдәм нта Димәк әсәр шылган вакытта шагыйрьнең хатыны
Хәмидә исән булган Ә Хәмидә 1798 елда. Габдерәхим Урга А з м а м каткан чакта
вафат була Шулай итеп, Габдерәхим чыннан ла \1>
мөмкин Анын Урта Литяг.) чыгып китүе д.» билгеле Гч-р дорөаими шушы гарыӘЙӘ
узырыи чыгуы белән бәйле булырга охшый Димәк,* Горбә! намә- эсера • ш> i
вакытлар ia я ш нан б) ЕЫП чыга
Поэма кере!
ешенНӨН Һәм биш фасыллап гора ks, ЮМв -<И) шигырь юлы
Әсәр ахырында шагыйрь үтенеп исемен китерә /Әгәркупкан раоожмга мфаыгабт
I Белурсән кем ирүр назыЙМНЫН исми. /
«Рәхим
«Габди» сүзен кушканда "Габдерәхим» исеме килеп чыта Үтенеп
исемен МОНДЫЙ рәвештә бирү Утыз Им,ти ижагын гл еш очрый
Беренче бүлектә автор үзенен дөньяда рәхәт, кайгы хәср-н вүрынчә а л и и и
гәшшрлый Һи кынлыкның беренче көненнән үк шагыйрь ир
якын дусларын, балаларын, сөекле хатынын иск.» гашера алар бе 1ви бер
вакьп [арны гармышынын ии рөхө! ин бәхет ie көннәрен күз ал сына ки
күңеле сызлана, газаплана син шй Этәр гөшоәбонын пос кайт)
уЗра У 1Ыр шул ПӨМ |Ә ЮЛМӘ1
ВИЛ чагыштыра J I үтенеп бәз
Әсәрнен ка,или бүлекләрен автор кайгы көсрәттөи сон ш гглык килер
„ши.
en авырлыкларга гүзәргв сабыр булырга уя язмышына буйсынып
яшәргә кирәк 1игән фикерләрне үткврүтө багыш аЛ Һем шумы исбат щ в
риваятьләр юн ииса i iap ia китерә
Утыз Им
ен - (өррәтел фахирв яки -дирәтнама («Хөрмә
яки лхнр
мә») (игән гур күләмле поэмасы ia (барлыгы I йен 456 шигырь
юлыннан гора) ижатынын гяшлвнгыч чорына карый Шагыи
| 1М1НШ.1П «Двррвтел фахирв фа нвшфа гомумел ахирө- I ^хирәл
и
щ ЮЛЫН 18 ХӨРМ
• «ОЮ*) Исем 1С хе!мә,енн
(.ай га,анын ч,
кәрДЭ кеше
х |гөч ох ич1к иакыйгалар геге т а л л а т а мвдләр кылыач көне һ.б гер гурынаа
сөя юна \п а гүбән юге бүлек iap бар кереш а (ешен и һәр кеше,.., к и
һәркемнең кабергә керәчәге гурынм беренче баб
үлгән кепи
файдасы гурында икенч< баб (шчкийчви р м м
юнь» куь
Драплы булуы гурында өченче бүяеаэт умы «чысы сурәтләнә
к pi.!
к , . к ы н „.
• G) 1ЫП к ЦКЮЦН I — м и , \и,.,н , , «ей К. > .•> ЮКЧЭ 1 бәян бар N |бүлекч
рдә Мөхәммәд пәйгамбәрнен аннан .о,.
.Галинен үлемнәре сурәтләнә Шуина
к « т и м ә ягъниб,
j
.Ахир,
w ^ поэмасы шагыйрьнен ш Ьелсөфмкар
kll1
е г
шык , IV вчен ГУР әһәмияткә ия
Z
Утыз Им
Шат Vm \*un «
к . , „ . буенч.
„
к1,.,ми.ип,.
ишшуи» ттмтт Урп \я*»\ « т а п ш
v
Монл.Уш.1

ӘНВӘР uiemnoB
генә түге! » поэмалар ш и г е н Ми пек-Ьи-\.ю ошар мәкер муши шөтер шод»
(.Йокы эчендә тычкан хәйлә белән дөягә әверелде») диген поэмага гукталыйж
кгориж әсәр А я п ш.чыирь гапидпр—ге фикер чншшшшикгенв каршы
leap кереш өлешеннән. -Йокы эчендә тычкан хәйлә белән дөягә әверелде».
[ЫрШ өчен хикәя» исемле бүлекләрдән Һәм ночмклау өлешеннән тора
Кереш өлеше Утыз Ичәнинеифатсәфи фикерләренә багышланган Анда Габдерөхим
ш к ш лин белгече әл-Глзалинын бер китабына уэенвн соклануын белдерә Аннан
укучыга «Үзеңне -чин беяам» лип уалама, үзенне башкалар белән чагыштырып
иген үкт-нәсихәтбирә Монда ул төрле-төрле образ-чагыштырулар китерә
Масаяан «Урмана* берни дә юк дип уйлама, бәлки анда юлбарыс падыр Кулына
бер дирһәм акча керсә, чин - б а й . башкалар фәкыйрь лип \йлача Үзен ач б) юан
тук мин дип уйлама, башкаларнын икмәге юк дип шөбһачәнмә*. - ди.
Әсәрнен беренче бүлегендә гыйлем ai\ темасы күтәрелә Монда инде шагыйрь нинди
фәннәрне ү пәштерергә кирәклеген конкрет күрсәтә: «Гыйлемнәндер фикъһе. тәфсир һәм
ешвк кем башканы укыр - \л әшәке кеше б] тыр Башка фәннәргәгомеремне-сарыф
итмә. кызыкма бизәк һәм \iarvp пиләргә». - ди. «Ун бит КНЯЗЬ KIK.IIC-IUI.IH исереп,
шатлангансын. топы чүлдә туган бер гарәп кебек»,- ди дә. сюжетлы «Чагыштырып
өчен хикәя- инәм бү теккә күчә Анда сүз бөтен гомере ганы чүлдә үткән бер гарәп
турында бара Әсәрнең сокгы бүлегендә автор шундый нәтиҗә ясый: «Бу хикәяттә безгә
күп ыегьнвпр бар Үзеңне камил кеше дип с.шап ИИТПВИТД Ун битле дәфтәр табып.
горурланма Ун бит белән дин эше тәмам булмас, анын өчен йоз-мен носхә кирәк Шуны
бел остаз булыр ми кешеләрне эзлә. аларга бил баглап, бөгелеп хезмәт ит»,- ди.
Урта Азиядә Утыз Ичәни тагын -Төхфәтел-гораба вә ләтаифел-газа» («Горбәтлектә
Ааручелярге б) ах һәм ааарнын хурлыкка калу шкыйгаләре») дигән поэмасын ла иҗат
итә Бу әсәргә илле кырыс раалнэм КЯМП кер.* монда Бшвра мәдрәсәләрендә була юрган
гормыш күрешддларасурвпвжа Бувевржталэдаовбияты гарихындагы ннтәүге сатирик
рнын берсе дип бәяләргә кирәк, чөнки анда Идел буеннан, Болгар иленнән
Kii.ir.tM тормыш яшәештә тәҗрибәсе iCmran яшь шәкертләрнең. Бочара ХВЛфөЛӨрвНВН
КВН В моахрлормю атланып, ничек итеп кешелектән чыгулары. адәм хурына калулары
pa in. тормыш күренешләре аша укучы күз алдына китереп бастырыла
Бохар.i Самарканд кебек швһврлврдвга галим-голәмә, хәлфәләр арасында
шактый кайнаган нвдраоенврдвге уку-укыту эшләрен яхшы анлаган. Әфганстан
мыһ.ф герен ы шв б\ иш, тирән белем алып. дөньяга карашы да шактый үзгәргән
I (бдерөхим 1798 елла гуган иленә кайтырга чыга. Әмма юлда аны бәхетсезлек
көтеп юрми икән Канырмач дигән бер авылда, көтмәгәндә хатыны Хәмидә нлфат
5j ii F>> > к'мпе шагыйрь бик авыр кичерә Безгә анын Хәмидәгә багышлап язган
HKS Персиясе килеп җиткән -Мәрсиям Хәмидә, зәүжәтс Габдерәхим Болгари» һәм
•Марсиан Габденнасыйр, вәләде Габдерәхим- Бу әсәрләрдә шагыйрь үэенен чиксез
кайгы-өзгәтәнүсн сурәтли Мәрсияләр татар әдәбияты тарихында гади бер татар
\ ПТ1ШЫИ 1>р иш юврып КЯ языл тап ин беренче әсәрләр булып санала.
[уган иленә кайтыр алдыннан булса кирәк, ә бәлки кайтканнан сон. Утыз
Ичәни үзенең дини-фәлсәфи эчтәлекле «Женахел-фәлях фи эәмми мөбах»
(«Мөбахны шелтәләү - котылу юлы») дигән поэмасын ижлт иткән. Бу әсәрдә
шагыйрь үзенең -Би-хаб энләр мәкер муши шөтер шод* поэмасындагы билгатьсөннәт турындагы фикерләрен дәвам иттерә Мөбах ул - шәригать тарафыннан
тыелмаган да. кушылмаган да эш-гамәлләр. ягъни эшләсәң савап та. гөнаһ та
б) 1МЫЙ ГОрган гамәлләр Аларны үтәү - кешенен үз ихтыярында Бу әсәрдә Утыз
Имени кеше гернен шул мөбах эш-гамәлләр белән артык мавыгып китүләрен, шул
м IKI.II \ пары аркасында үзләрендә хайвани сыйфатлар булдыруларын, комсызлыкка
бире ]\ Юреи тәнкыйтьли
«Әбйате төрки фи фазыйләте гыйлем («Гыйлемнең өстенлеге турында төркичә
• исемле «ур күламяе и1игырен Утыз Имәни Урта Азиядә чакта иҗат
иткан буаларга гиеш Бу әсәр туган илдәге мәдрәсәдә укучы шәкертләргә түгел.
ә Урта Азиядә белем алучы, төрки телдәге әдәбияттан бигрәк гарәп һәм фарсы
не үзләштерүче шәкертләргә адресланган булса кирәк Бу
карла шагыйрь гыйлем алуга дан җырлый Нәкъ менә шушы әсәрдә УтызИмөнинен

•

•

мәгърифәтчелек карашлары тулы көенчә чагыла ла «Гыйлем» төшенчәсен шагыйрь
бертөрле генә аңламый Бер яктан, ул гыйлемне тормышның нигезе, кешеләргә
тормыш авырлыкларын жинәргә. анын серләрен ачарга ярләм итә торган гаять
куәтле чара. корал дип карый Анын фикереңчә, гыйлем т р ч ы штагы бөтен нәрсәдән
- байлыктан да. алтын-көмештән дә. хәтта кешеләрнең йөз матурлыгыннан на
өстен Алтың-көчеш. кешеләрнен матурлыклары - болар вакытлы нәрсатәр вакыт
үтү белән, аларны кулланган саен, алар кими. азая, ШИҢӘ, тоныклана ә гыйлем
исә, кулланган саен. вакыт үтү белән. арта. күбәя генә бара Шуңа күрә шагыйрь
гыйлемне кешедән дошман ла. угры да тартып ала атмаслык кыйммәт к
кеше күнеленен нуры дип атый /Гыйлем— нурдыр нурлыйдыр ку]
- нардыр, йандырыр һәм дилләри «Гыйлем» төшенчәсенә дөньяви мәгънә салып.
Утыз И мәни аны халыкнын тормыш-көнкүреше белән бәйли, анынча. гыК
башка бер кеше д ә һөнәр иясе була алмын «Гыйлъме улмайанда юк лорыр hoirap»,
-дип нәтиҗә ясый ул
Шунын белән бергә, шагыйрь «гыйлем» юшенчәсен лини мәгънәдә \з к> мана
Анын карашымча, «гыйлем белән дөнья и ахнрәч тә алыныр; икесен ю ая юрмәп
Һәм дәүләт булыр- I 'ы илем-мәгърифәттә автор үзенен дини идеалын күр.' гыйлемне
шул идеалга ирешү юлында бер чара итеп карый ЖвМГЫЯТЬТӨГС барлык кеше 1вр
лини өйрәтмәләрне үзләштерсәләр һәм шул әйрәтмәләрне үтләренең тормышлары өчен җитәкче итеп куллансалар җәмгыять гормыш
кешеләр гомуми бәхеткә ирешер иле лим саный
!1Һ
йрьижм мирасынын iyp өлешен анын туган иленә кайткач кн ie «HI КККӘН
әдип булып, туган илдә яшәгән елларда я нан .к.<рыре алын юра I) «Гаварнф 0
заман» («Замана укъгмышлылары»); 2)*Мвгшммвл >з иман- («Эамананын мөһим
билгеләре»); 3) «Тәнзиһ-ел-әфкярфи нөсаих-ел-өхйар* («Фикерләрне пакь
торган игелекле үгетләр»); 4) «Әл-карзы микървз-е i махвббәт* («Бурыч
гуслыкны
кисү кайчысы»)
«Гавариф эз-эаман» әсәрен шагыйрь I74S 1800 елларда а •Мөһимы
заман»ны. күн кенә чыганакларга гаяныл фикер йөрткән i.< 1820 е i iap гирәсен is
иҗат иткән булырга тиеш «Төнзяһел әфкяр фи нвсяихел вхйар* поэмасы > Беляева
кулындагы кулъязмада күрсәтелгәнчә. 1824 елда язы ш н . Ә и н л Эл карэы мнкъраз
ел-мөхөббет» поэмасы шагыйрь ижатынын сонгы елларында язылган п л un.iv
дөресрәк Бу ӘСӘРЛӘРДӘ ГаТвр ИЖТИМагыЙ фикер M.iil ыпына Х1\ I
яртысында чыккан мәгърифәтчеләргә аваздаш мәсьәләләр күтәрелә a up и ш е п . .
мәгърифәтчелек биеклеге!
горып хәл ителәләр ю Мәсәлән I
модасында шагыйрь туган илендәге мн әһелләренең белем прея н
бкдгатъ гамәлләргә бирелү -..реп гетшйтьли (поэмада шундый барлыгы унсигез
бидгать гамәл санала) Энциклопедик характердагы «Мөһимме! <з «ман» әсәрендә
Габдерәхим шул чордагы татар тормышының күн якларын чагылдыра
әхлак һәм мөгърифәл гемаларыи күтәрә «Тәнзим ел әфкяр фи п.*м^ ел әхйар
һәм «Әл-карзы микьра i е i мвхвббвт» no >ма .арый ia мәгърифәтче юк фикер 1әрен
ггропаган и оц бе юн беррет ген валкыбы i гормыш-кижүрешеннвн алым in pea п.
тормыш картиналары га сурәтләнә.
Утыз Имени иҗатын ч wren чыт) беэгв гүввн име ивтижвгв ки lepra мөмкин ICK
бирә Габдерәхим Утыз Им
еи ижали мирасы гатвр иҗтимагый фикере һәм
пилр поэзиясе гарихындв п >ы бер липны биләп гора *лыи п
«и d
һи
грактатларында һәм шигъри всәрлврендә урта гасырлар өчен юк булган и н и
,|,, „,и|и, караш ,ар XIX ГЖ Ы]
- ИИ И арЫШКЛ ЮНв WUI I 1ГШ күп КС1
фикер караш т р о е 1ви бер 1вшвләр бер бвтенне п с и i ите ки
гъри веврлврен ю
анын •
Л йрь \ I чорынын борчы .V4.ni бер веки к ич |ып чытыш асый
Ш) , чормын иҗтимагый фикеренде урын м>.ш каршылыклар ta чвгылы
Эиякав ПЮРШЮВ,

КҮКРӘП УЗГАН ГОМЕР
PAXMAfl ХИСМӘТУЛЛИННЫҢ ТУУЫНА ВО I I
Гажәеп үзенчәлекле кеше нде >.i шагыйрь

Рахмай Хисмөтуллин Улбашмишрдан уз фикерле,
уз карапмы шәхес булуы белән аерылып торды
Тәбәнәк буйлы, күпереп торган чәчле, кулына
калын гына портфель тоткан образы күңелдә әле
дә саклана
Беренче тапкыр мин аны сиксәненче еллар
\ pi.it
ла күрдем, ЧаЛЛЫ язучылар оешмасына
жыелышка Түбән Камадан к и л г ә н иде. Без,
[өйсен* әдәби берләшмәсенә йөрүче яшьләр.
ШШШ әдипләрнең -кыланышларын» читтән генә
күзәтәбез Алар бәхәсләшәләр, һәрберсенең үз
lapse вге Рахыай абый исә күпчелек шаяртып ала,
аннан үзе тәм табып, шаркылдап көлә. Аны Фаяз
Дунай. Кадыйр Сибгатуллин кебек язучылар. * тукта,
Рахмай, мим,, эле», дин бүлдерәләр, аннан бәхәс
янә куерып Kin,) нас
Тагын шунысы истә Рахман Чисмәгу мин Түбән
Кама.i.i лиләп килүче -Жидеын чишмәм әдәби
щ ii.iK.LN, бер юшма миләре турында ялкынланып СӨЙЛИ УЛ анын башында юрган.
ручы .насы нде
ГаНЫШЫП, минем якташ та икәнемне белгәч. Рахмай Хисмәгуллип белән аралар
якынаеп китте Аны 1989 елда Чаллы язучылар оешмасының җаваплы секретаре
т е п бнягедмвләр Башы күрше шәһәрдән килеп йөреп чиләнде ул Язучылар
ы карамагында ерактан килгән язучыларны кундырырга бирелгән фатир
шактый .шырлыклардан син, шунда күчеп, Чаллыда яши башлады.
1990 е лар ш баш [янган ү (гарешлар Рахмай Хиснөтуллинга нык тәэсир ичте. Ул
бер-бер артлы вакыпы ЫЯТбугЯТТВ азатлык, милли күтәрелеш, гатар чалкы iурынла
публицистик мәкаляләреи бастырды Үзенә Танзар атлы әдәби псевдоним алып
азды ла мцы Татар нжтнмягый ү кненен активисты булды, «Азатлык» мәйданында
халык бе юн бергә протест акцияләрендә, митингларда катнашты, чыгыш ясады. Ул
башта iaiupcuHHbiH 16нчы Союздаш Республика буласына ышанган иде, соңрак
караш i.ipu ү горде, «без бәйсез дәүләттә яшәргә тиеш», диеп оран саллы
Гукоякынчы еллар бик авыр б] иы язучылар үз иҗатларында кыйбла таба алмый
интекте Берәү ИИХ мәйданнарда йөрсә, икенчеләре мәчетләргә кереп намазга басты,
өченчеләре аяыаяарына cj к а т ы л а р Коимунистларнь яклаучылар беләм бергә
алармы күралмаучылар да барлыкка килде Әдәбиятта болганчыклык башланды,
әдипләр, дөреслекне ничек тасвирларга икән лип аптырап калдылар Рахмай абый
исә язучылар кыелышларында чөрәжәгать итеп: «Башыгыз уйлаганны языгы I, гатар
милләте бүген сездән хикмәтле сүз көтә». - дип әйтеп килде
S 1 вакытта Язучылар оешчасы Яна шәһәрнең өченче бистәсендәге «сороконожка»
т и .и.шан торак иортнын беренче катында урнашкан иле. Оешманың акчасы юк,
Up самая кебек матур, җылы булган бүлмәләрдә салкын җилләр улый,
горбаляр шыкраеп каткан Рахмай абый, ярдәм итүне сорап, татар житәкчеләре
зшләгән оешмаларга халлар җибәрә

Җылыга, суга. утка түләнмәгәч, барысын ла өзеп куялар Язучылар оешмасына
килеп керсәң, калын пәлтә кигән Рахман абыйның ручкасын шыгырдатып
утырганына тап буласын Куллары тунса ла. уя ижат итә. сине күреп сөенә лә. ате
генә язган кулъязмасын укый башлый Аннан акча мәсьәләсенә күчә. ничек итеп
җылылык өчен түләргә икән. лип баш вата Әгәр лә берәр оешчадан акча килсә.
язучыларга өлеш чыгара Анын үзеннән бурычка акча сорап килүчеләр дә юк түгел
иде Шул ук Фаиз Дунай Кадыйр Сибгатуллин. Хәниф Хөстллиннарнын еш кына
аннан акча сорап торуларына тап булган бар иле (Алар ипле барысы ла чәр\>чнәр
урыннары оҗмахта булсын') Ул елларда бөтен Чаллы. КамАЗ эшчеләре хезмәт хакы
ала алмый, хәерчелеккә төшкән иде
Рахман абый Хисмәтуллин башлап язучы яшьләрне һәрвакыт игътибар
үзәгендә тотты. Әле пешеп җитмәгән әсәрләрен Язучылар оешчасы бүлегенә алып
килгәннәрнен дә канатын сындырмады «Синнән бик шәп әдәбият сөюче чыгачак-.
- дип җайлап кына .пием. «Ләйсән* әдәби берләшмәсенә чакырды > i аварны
Түбән Камада башлаган традицияне ул Чаллыда ла ләвач итәргә ашкын и
«Җидегән чишмә*гә охшатырга тырышып. «Карурман- исемле аюбн-муэыкмь
берЛӨШНв оештырды. Ул анда яшьләрне дә. өлкәннәрне дә чакырды Максаты
- мил [И рухыбызны тагын да баету, халыкны әдәбиятка. ИИИНИМГЖД гарт) и к
<КарурмЯН»НЫН үз ВрГИетларЫ .иъзалары барлыкка КИЛДЙ Алар [J 1.Ш гор
чыгыш ясадылар, концерт залларында кичәләр оештырдылар Э м
кинәеи китәргә ирек булмады. Түбән Камадагы кебек бай хәйриячеләр табылмалы
Шулай ла «Карурман- исеме шәһәрдә һәм тирә-як районнарда азчы-күпме ШраДЫП
ӨЛГерде (Ьак яшәмәде әдәби-музыкаль берләшмә. РахмаЙ аганын күне 1 КШОГГЫИ
бәреп сьпшырдылар
Ул барыбер көчле рухлы булып калды Язучыларны җыелышка җыеп Ш 1 Орына
дәрт бирде, хәлләрен белеште.
Ш\ ми бер сөйләшеп утырганда, ул уэенен гугал авылы >>н..к гурында шум ia
yiK.di бе i.i ч.и I.I ШКi,iii ia сөйләп алган иле Мим Решай вбыйНЫИ Һвр •
аш,].и.ш.1 кашын бер ай чамасы яшәп ки.п.шен бВМ КДСН ими ) i .m i i m a n
нигезендә ижап име ипләде печәнен чипы уаааш кисте Җирне арата кое
I
эр буенч i физик булса ш нечкә күнелле. хисле шәхес и к Рахмай Хисы
дими биографиясенә к т кал күз са и.шым 6j i IM 1934 елнын !5 сен
Akiain.
«йоныӘнәкавылында гуа Күрше Пучыурта мәктәбендәукый ш
кызык үзе исен чакта Пучыга очрашуга баргач .пи белен бир
укытучы iap математиканы су кебек эчүен ш к и и с .
I.<I р и к Бакса!
абый I.
ушыс]
кәсендә гуркеше чыгар дш п а й нта
ар ике* J i Казан
т 1Ө1 уннверситеи.пп.т фишка математика факу п.Kii.ni гөмам II.HI Әмма гомере
бу, ааөбияттан ьерылмый вжал ите Шигъри күнелен* илһам кошларь I
кунып кына гора N
ерситетган сон Июреч районы газетасын ш ш и
яны Азнакайга ясибәрәләр Казан гедевшшвееенде адабм кезмәткәр мөхәррир
булып хезмәт куя Гөзелешта ю шиюргв гуры килә ана S i үз гомер
ф„,ика мак-машкатенча HILI.HI.LUI әле .М.НШЯ! ^.ш.ш.ос i
• чкәгвкүчә
Хисапла, үзәгендә математик прмраммии булса аны -Социалистик Гатарстан.
,.М1., 1 С Ы нын үзхөбврчесе вазифасына алмаштыра Математика укытучысы вякан
инженер ка |ык it Npi.m ш режиссер б) ш п м мили
Әдип жаны гомер буе гын
алмый ашн анын рои
к о
„„„дидер яңалык галвп ите S i гсчшышта үз урынын алвген булса кир
п
кезмәл kMiMKi.m Рахмай Хисмәтуллин ижап игүдән гуктаыады Мин кечкенә
чахта \ki т ы ш районы ип^^ы
-Игенче даны-нын бар пик- анын шигырмвре
бел
v ib
ага иде I ira бер гена галкыр гүтея
Рахмай u i Чаллы язучылар оешмасын ии ш
Финанс
-тыннан гына түгел сеясияюаи и а а г а а п р а в о у ш р ы л шуна тулган суны чүмеч
S u m m e n алга
v азучылар Ка
«аер бетен чнышсы ныкларны оешма
җитәкчесенә сылтады Mflcbi&ojiapc ншаиага упкаледе Ничек кенә булмасын
РахмаЙ Хисмәт) шин шул гишвк корабны гартып барырга тырышты
квтмөгенлеКдз.
ичюиеп шаннанжнбесдшпр 199 елидеб) Рахмай
Лм|„

, всей Боши » ш и н кюкя кенә оеигтырылган җыелышта ул
Ринат Мехаммэдиевка ялынып-ялварын -коше шикелле бөтен отчетларымны
ясал китәм гынлагызинде егетләр. - мае tora тыңламадылар ч MH.I янчылар
саркатибе итеп Вахит Имамов билгеләнде Казан кешеләре
I,. янажитвкче куярга килдек башка Ч и н и м к и к и п^^со,
i кж'.
•г Рахмай абый бар язучыларга рәнҗеде Аны. мөгаен, хөрмәтләп, бу юклвр
биреп та о ш ы п б* Iran б\ гырИДС ИЛЛӘ Гагарстлнда барган сәяси хачч .нмосфер*
иогыитысытпа һәм кешеләрнең, акыл белен ИСӘПЛӘШМИЧӘ, ачмы йөрәк белән
башкарган чиләре- о\ до б) көл Менә IIIVHH.UI СОН биреште Рахман Хисмәтул.шн
У i 1 кна кереп биклвнде Анын куне к рөкҗ, к.
ш сагыш белен гулы булуы һәр
әйткән сүзендә си к ик
Анын бер игелекле гамәле хакында вйтен кшмәсәм юн аһ булыр Ул Әнәктә гутан
авылы тарихы, бигрәк тә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнен
шәҗәрәсе, балачагы, тормыш юлы. эшчәнлеге хакында музей оештырды Әле
дә хәтерлә Рахман абый материаллар m i i a n ярты дөньяны әйләнде, ерактагы
ямаш i.ipi.i Бе иш иемтвГӘ керде, архивта казынды, үзенең ижат иткән китаплары
та м\ мйда оеклы урын алды
Мин б\ язмада вянлнен ихатына анаша асарга алынмадым, анын иҗатын
яраткан гали укучы, галимнәребез үхтәренен олы бәясен бирде инде. Ул төрле
*анр i.ipia нж81 име \нын пуб пщистиквсына гнн язмалар татарда але бик сирәк,
очерклары исе башыннан >к даныңны, барлыгынмы биләп ала. Әлеге жанрда ш i
п күпере* (1964), «Күкрәү авазлары» (1967), «Үземнетаптым» (1980). «Сусау»
(1984) Һәм «Кыйбла жиле- (1992) диген китаплары басылып чыкты «Кыйбла җиле*
китабы ечеи 1994е ша > i Гатарстан я (учылар берлегенең Гаяз ИсхакыЙ исемендеге
.. ибн Ъ\ югена шек б\ вш Әднпнен шнгьрияте үзенчәлекле Анын балалар өчен
ч .и гтви .1 яга килеп чык • i 1987) китабыннан сон «Яшенле тау» (1988) һәм
Ук югалар» (1992J дигән шигырьләр җыентыклары бар Без кечкенәдән, сүзләре
кемнеке нквЯЯе дә белмичә, анын «Тот рульне, шофер, тот туры» җырын җырлан
үстек Чаллыда ЯШӘГӘНДӘ комношторлар Рахман абый сүзләренә байтак кына җыр
я ЩЫЛар У 1 ВЛа арама ту pi ИЯ әсәрләре ДӘ Я тын карын «Кашама I» ИСвМЛесен Түбән
Кама КЯ [ЫК К'агрЫ үз СӘХНӘСеНДӘ КуЯ

Бүгетт мин шушы олы *.^\\ ал әдипне искә алган саен. анын белән очрашкан
вакытларны сагынам Яхшы күңелле кеше иле Рахмай Хисметуллин. Ул якты
кип.» ми inrrapH миле 2004 елнын 30 гыйнварында вафвл булды Анын кабере
Мнншчер М1>)имневнен әти-әнисе. бабалары яткан урыннан ерак түгел Рахмай
•быЙНЫН каберенә таш куярга баргач без, бер гаркем ятучылар, әлеге якташларыбыз
РУХЫЯ I [а ПОП КЫ 1.ТЫК

-Кеше КИТӘ лыры кала- лигәнләй. Рахмай Хисметуллин ла үзеннән сон бай
әләби мирас күркәм нплар K.LI шрып китте Без анын үзе исән чакта кадерен белеп
бетермәдек Исемен иенгеләпперергв еле сон гүтел, Гүбән Камада яисә Чаллыда
берәр урамны Рахмай Хисчәтуллин исеме белән атасак, яхшы булыр иде Анын
чордашлары, нжагташ лус 1,тры мина калса, бу фикерне хупламый калмаслар
Шушы истәлекләрен Рахмай ага рухына дога булып барсын иде
\1и||1ш ш РАЗОВ.

Хата тт.нп]
Ите ашның 114те битендәге «Әнисе Америкада яши иде» усөмл&сен "Апасы
>*Анамнардаутырабыз» жрмяәсенмАпамнардаутырабыз»

дип \ кырга

Дин ҺӘМ

тормыш

МӘГЪНӘ
Аллаһы Тәгалә
Иманның беренче шарты \ ?

Алла, ч ышан\

«Алла юк. дип коммунистлар еллар буе Ахта белән көрәште и р
Булмаган нәрсә белән сугышу ул акыл зәгыйфьлегеннән
ки.:.Зәй төбәгенен ШыкмаЙ авы ты мулласы Шәрифжан хәзрәт сүзе 1956 ел
Бу сөйләшү минем йортымда, Швейцариядән килгән кунагым Макс Эянарсои
белән булган иде һөнәре буенча хокукчы юрист Беренче таиышканла \к ул
— Мин атеист, Аллагала. Христоска ла ышанмыйм ш\ ми \к мин коммун
ла ышанмыйм' — лип әйткән иле
Күп темалардан сон сүз инан> дин өлкәсенә килеп керле
— Менәсез. — лип башлады ул. — исламдинеи татучылар әйтәсез Ал ш бернига
лә беркемнең ярләменә лә чохтаж түгел, лисе \
— Дөрес, Аллаһы Тагалө ПХТЫЯХЛЫ гүгел, кешеләр Аллалка мохтаж!
— Алайса, нигә сез, мөселманнар Алла ришлыгы очен нам.и укыйсыз ураза
тотасыз, мәҗлесләрдә кыштыр-кыштыр садака ө пшөсеэ корбан чанасы I?
— Аллаһы Тәгалә чалынган корбанмын итенә мохтаҗ түгел, сәдакаларга Анын
ихтыяжы юк Бирелгән салака члтынган корбан кешеләрнен үзе вчен КИрак \ллвһка
инануларының ишле бу lapaK кирәк алар Килелек ЖВМГЫЯТендв ГВрткп 6j СЫН вЧСМ
тәрбия очен КИрӨК Инаныч булмаган чорна ГврТНП б) IMI.UI DCB П баш СЫСр аяк
(хаос, парадокс) КЫНабула Аллалы Тәгалә корбан, сәлака. зәюггне Үче ifien гүга
өчен канунлашшрган Бу миһербанлы булырга, кип күңелле булырга гуры ия
— Шулай да мин Алланып ихтыяжы бар дип уйлыйм
ли к кунагым
— Нәрсәгә Ул мохтаж?
— Алла безнең тырыш булуыбызны гели Алла беэнеи пахьб) р/ыбы аш
уэена юга кыл) 1арын гели Алл i безне в гганламаска өнди VM.II КШ бала шрынын
камил шәхесләр булуын кмн к ч . я е б\
ХТЫЯЖЫ № пар1 Ш\ i Ю
kiiii.iiaiKT.HLTCpcp очен Алла VuMiie яра и кам Ничей ЯраЛТКан ВЛв ул \ ЮМНС '
— Әйе. Аллаһы Тәгалә «Бар бул!» лигәч тә ул те гагои яөроа ГНИЙ
— Алла «Бар бул!» дигәнче ни 6j май '
— Аллаһы Гөгалә булган!
— Ничек булган?
— Аллаһы Тәгалә мәңге б) п ш бар һөы ы
( б) ичак!
— Исбат юк бит!
Материа мсл lap гфосгранствонын м.и щнен вакытнын мвнгеб) u u
лә барлыгы, N
е булачагы гурын ia сөй юмнмеюг?
Сөйли!
— Бу өлкәдә материалист lap идеалист tap белән уртак фикердә 1әкин материя
A, ialn.1 I.».) i.t 1арафымиан ч р . т ы и л и \ СННӨН \ С барЛЫККЯ КИ
— Алла юктан бар иткәнгә чаклы материя miMai.ni пространство какы:
oviMaian' Viaika ни б> пан"
— Аллаһы Гага ie б) [ган! \ i iahi
1 »нын > i авкыты , i
ГГрОСТраНС ГВОСЫ б) ман
\ ] 11 ммм in рәвештә мим in ШӘП I Ю Ч П i u n a '
Ислам Коръән Шлаһы Гәгалөнен равеин
ми Әмма
Аллаһнын сыйфат iapu 1 лөмап iap« гурыи ш мәсълүы!
Кызык! Нинди мәгълүмат икән j г?
Дөммы Ваты '"•" еакда

• • ine аятен» (-Аяк-1 Керен, ю) J i ия иүми бар.
Чш^. башка И л » w ! (Ажлаһнын Ү*ннән башка Илаһн ш у т а В О а ә ы
к һичбер кем. һичбер каре, юк). Ул (мәңге) тере- №
№ - •
„ t o . ,
хны йокымсыра) и.н.жы .ТОТМЫЙ K , , „ p . H v . Җирд .,ге бетен
1 « 1 Хныкы гына v-иаһнын рөхс.ге «> .чаганда, беркем Ю, оеркемнен « гөнаһларын
«рлыкыя и м и н Ул Ү » яралтканнарнын ялда ни «үрәчәген, үткәнендә ни күрпннәренен
Zumimm кылмаганын, ш ш и ш . б и м , белмәгәнен, яшергәнен, яшермәгәнен)
Идрисын та белен тора. К е ш ы * Анын теләгеннән тыш Анын гыйлеменә ирешә алмас.
Анын керсие (гыйлеме) күкләрне вә Җирне үз эченә алган. Аллаһка күкләрне. Җирне
саклап ropv Һич тә кыен түгел. Аллаһ гаять бөек. галәмәт тә олугтыр.
(Б\ аять .Аякл Көрси-иш JI.LU Көрсине галетта гакет дип те аңлаталар
Л е о н |I 6V* атаган сыйфаттагы гахл tyres элбетге чллаояьи кереме, АддаАшш
гехете > i күкләрне Җирне ) i (ченеалырдай юш, м ы яхсеэ '
Хәсән Чантай гафсиреннеи
(«IUMCH» сүзе
РАС чәчелер, тәфсирчеләр төрлечә яза хөкемдарлык (Йазыр),
.трон. (Крачковсий). .бхшлык %рыны« (Ногмани). -тәхет. (Уфа нөсхәсе) Болар иш
аермалы буларак М.Алн «знание» дип ала Димәк .корей, урындык rexei
мәгънәсендә буяса la в ш ш тел мәгънәсе «гыйлем белем акыл белен идарә игү
хакимияте икәнлеге ачыклана i
KOHKpci м..гы\м,и n> iM.i ii.i шикс i к'
— Аллаһы Гәгвле ишетә
— Димәк. Алданын колагы пар'
— Аллаһы Тәгалә күрә
— Димәк. Алданын күзе бар?
— Аллаһы Тәгалә гөнаһларны ярлыкаучы.
— Димәк. Аллап адвок;н юксмдар?
\ i и һ и Гега ю каза бирүче
— Димәк Алла прокурор'
— Аллап менге юк
- Д и м ә к Алла ту (чын ул матди и т түгел'' Булмаган нәрсә тузмый, ул мәңгелек
M i i i.i i\ 1.1 Димәк Vi.i.i матди түтс Г
М.п 1.ИС барлыкка китереалгач Аллаһы Тәтадә мат тәнен аерым, без аңламый
тортан бер шәкеледер, ихтимал
— Нхтныалнын арты кин' «Ихтимал* дәлил түгел.
— Аллаһы Тәгалә у i
Акыл! Зиһен] Уй! Фикер1 Акылның, шһеннен, уйның,
фикернсн тәне юк'
— Сафсата' Матдәдән башка уй фикер акыл була алмый.
Акылдан фикердән уйдан башка наша була алмый Йортны төзер аяшыннан
инженер.тар бантта акыл белән ЩЮВЮ ШЛИ Проект сылямга төшә. сызым йортка әверелә.
Йорты Рвэеп бетергәч. проект төземиләр. \i.uhi.i Тәгалә башта учдми аннан бар итә.
Димәк. Аллаһы Тәти внеи акылында, уенда, теләгендә ниндидер күләмдә матдә оеткысы
да бар. ләкин ул каты матдәдән аермалы буларак, башка шәкелдә яши Әйтик, бунтлык.
вакуум, идея — матдәнен аерым бер шәкеле 'Эфирный, күренми Юрган, гаять назик матдә
Идея' Бу турыда галимнәр Hia Информация материальләшә һәм энергияләтә, шул ук
вакытта энергия дә информациягә әверелә Юктан бар була. бардан юк була.
— Сине аңлап б) шьш! Син бик буталчык сөйлисен.
— Мин буталчык сөйләмим, синен башындагы фикерләр буталчык
— Нәрсә, абсолют нульдә рациональ сан барчы 7
— Бар' Н> п. yi абсолют бушлык түгел, нуль — вакуум Әмма нуль алдына яки
анын артына сай куйсаң, нуль чатлиләшә 0.1 яки 10 матди, рациональ санга әверелә
Ягып, 0,1 белән 10 юктан бар була. Дәкин Аллаһы Тәгалә бунтлык яки ЮКЛЫК түгел
Ул — Зиһен' Зиһен ) i м.п тәнен үзенчәлекле бер шәкеле Нәфис матлә. матләнен
нәфис шәкеле Ут - Мәгънә'
Коръән тмкмега гена «Аллап ул гүзәл исемнәргә ия. бөтен кимчелекләрдән азат.
гыйззәткә вә кодрәткә ия Раббы-. димәгән Димәк. Аллаһы Тәгалә гүзәллекнен.
камиллекнен үзе'

- Ярый, лөньяла вакыт та, матдә лә булмаган чакта Алла-Зиһен иясе ни кылган?
1
Миллион, миллиард еллар буена Алла нинди максат белән яшәгән' Миллиард еллар
11
ялгыз зат уз-үэе белән сөйләшеп уздырганмы Ни өчен уя кинәттән генә галәмне
барлыкка китерергә булган?
- Еллар була алмый, вакыт юк. «Аллалы Тәгалә барысын да белүче ин оты
гашш», лиелә Коръәндә Галимнең тәҗрибәләр уздырырга омгыл\ы табигьш WT
- Алла барысын ла алдан күрүче, аллаң белүче булгач ана гәжрисм \ и ы р \ ни
өчен кирәк?
- Адәмне барлыкка китерү өчен
1
- Галәмнәрне барлыкка китермичә генә ул Адәмне барлыкка китерә алмыймыни'
- Ләкин Адәм галәиһи вә сәлләмгә яшәр өчен шартлар кирәк, табигать, -кирсу, үсемлекләр кирәк
I ыилап багыйк, Олы Зиһен — Алла Әсманны барлыкка кигерергә җыенды,
ли Шуннан?
Ьу кичне без әңгәмәбезне ДӨВам итәрлек түгел идек. икенче көнне яна көч белән
бәхәскә атылдык
Барыбер без бер-беребезне жинә алмадык Ул дәһри була калды, минем исә
Аллага ышануым какшамады Ләкин Макс әфәнде Эйнарсон иленә кайткач
Коръәнне җентекләп укырга теләвен белдерде.
Аллаһнын исемнәре бик күп. кемдер аның 99 исеме бар. ди Кайсылары КННШ
да күбрәк, ли. Чыннан да, гарәпчә исемнәренә фарсыча, гүркчә. урысча исемнәр дә
килеп өстәлә. Әйтик, урдулар, фарсылар •Ходай», ди Урыслар «Бот», ди Гүркләр,
шул хисаптан татарлар да * Тәңре», ди Коръәннең татарча гәфсирЛӘреи IB - I әнре»
eyjc em очрый Боларнын барысы да бер Аллаһнын исемнәре
Изге китабыбыз — Коръән-и Кәримдә Аллаһы Тәгалә гурын u t q (бик еш очрый
Аллаһнын сыйфатлары, Аның барлыгы, берлеге гурында Коръән n ЮО l
аять бәян ителә.
Боек философ Офләтун бабай Коръән иңгәнче ц м гасырлар элек 2340 I
әйтеп калдырган
Аллаһ ул мәңге булган, мәңге бар, һвм ыөнте 6j ачак, Аллал | i
картаймый, ЧӨНКИ Алланың тәне юк
Әйтерсең Коръәннең үзеннән алып куе нлн
Шушы аятьләрдә Аллаһы Тәгаләнең сыйфатлары ап-ачык күрсәтелә Аялап күреп.
белеп iоручы. Аллаһ ИН ОЛЫ галим, А-тлаһ ярлыкаучы. Аяътһ гоюһяры әчш бан
ЖЯОВ бирүче Аллаһ юктан бар кылучы, барны юк итә аяучы ЧИКСС i ко ВИЛ инее
Исламнан башка ошнөрда Аллаһ ул нәкъ кеше кыяфәтле ur Анынк)
аяклары бар БиблИЯДӨ Алла кешене үз кыяфәтендә ясады диелә Kopi.tn исә
Аллаһы Тәгаләнен тышкы кыяфәтен сурәтләри алыммын Анын СЫЙфи шры
гурында гына мәгьлүма! бирә
Ал i.ih кайла тора, Анын урыны кайда''дигән сорау a Kopi.tn бо т.IN П И
1
Икенче (Бекаре) сүрәсенең 115 нче аяте белая ти
Бнсмнлләәһнр-рахмәәннир-рахиим
Кәнчьн MIII тарафы да, Кншмилп тарафы да Аллеяныкыдыр кан тарафы баксагы!
ла, сез йөзегез белән Аллаһка карап баскан булырсыт. Хактыр ки, Үтлакнын рәхмәт*
кип. Ул һәрнәрсәне белен тора.
(«Күңелегез \ляаһка тугры бушаша гомш буран ^ант Кыйбланы таба аямжпнаҗ
кая карап сәҗдә итсәгез ю, я пышмассы •. намазыты i nflj i ки шныр Кончиной
тарафы да, Көнбатыш тарафы u
бөтен Жир шары игән маги
Чәсән Чашам 1әфсирсннән
Ой, иманлы кешеләр, ул сеше тереклек чыганагына (коръәнгә) чакырса. Үллаһка
вә анык Рәсүленә б>йсыны1ън һәм белен lopuiwi: Чллаһ кеше Һ м анын күненарасында торыр вә сет, һнчшнксет, \IIUII янына гунланачаксыт
В(Әж|
тәфсирчеләр 11 өс пренө »«мчЯиу һ ю п иаитафп шрышучымар бар В
аятьтә -ы I мноянга шап тыырыяамв /.юртыш ам мжыи тра&в

- in
fliniminriHi
м ю ц ) ЧР" мин Ч " * " , l '*'" ^ * "
n a m п ^ ч м ^ л ш й л ч а х ы и ы -.»» ч«ичр» юнютучв Агай ram
[ > КИМП линен тарафым

ныгыт» ИсвМНврв ПИГВ вЛЫНГЛН ТӘфСИрч&Юр

язуы буага п аяклана бшанерал и п и в аш и* 1ллмгашвжншадибәдәим
г е л ә к 7 ^ Г С 7 ^ а н ы н г п л и о ч ҷ т ы ш л а р ы ^ ы ш . 1 К ш в в в Ю Т « 1 Ы Н Ш пор» ОДНИ
«рюипю/ик т и м е р Ләч в р я » ВЭНПШШН КвСЫ гв Ш ЖИНОӘ КвШВ Щ я 10ФШН
о т о Л ттаЛ кешегә ирек клеп ш\ I ют - и ш н и ЮвШОНВН кылмышларын кузәтә)
{ 1 ||чч иш I умүш гвфсиреннен
Без Адәмгә анын м>-еитамырыннанла якын торжбш.
50(Каф) 1Ь
Димәк А л л а һ у л - Бетен галәмдә бар Аллвһ ул һәр күңелле булырга таеш
Щшәк Адлаһ ун бөек акыл. олы зиһен иясе Килер заман, без тора-бара Аллаһнын
асылын анларбыэ. иншалла.
Ел урынла и ш сезгә физик, фантаст ч гучы, ю I галиме Адлер 1 нмергалиннын
-Казан \тдары»нын 2009 елның 2нче а ш л ш чыккан • \ n.i- .тигән искиткеч
акыллы. Пфаи чәгънале фәнни хезмәтен укырга КИНӨШ ИТӘМ Мәкалә шактый
саллы Бүген шул мәкаләдән бер-ике үрнәк кенә китереп узам
«Алланы ябып куеп бушын
-диязучы
галим — Чөнки дөньядагы бердәнбер
хакыйкать - \л ая б) а я - Ал и (Идем, Информация, Мәгънә)
Фән бер адым
алга киткән саен, Аяла бер алым безгә таба атлый Нәтиҗәдә без Адлаһкя якыная
барабыз
Әгәр кяльбенлә Алдан юк икән аяда . н и к га юк *
Кешеле әхлак юк икән ВНЫН күне юндв Алла ла юк!
АЛ i 1сы чыктан Аллам сакласын'
Кяферләрнен чоселчаннарны кыен хәлгә куя торган мәкерле соравы бар Хәсән
Гуфаяным «Козырь т л е шигырендәге зимагур Хабул кәрт сукканда шундый ук
сора] ташлый:
МуллабзыЖ
ди
Син мактадын ннде Алланы Ярый Вот әйтәле: Алла
к\ 1ЫрЬ гузны каплый аламы'"
Аюй umme MI пи боной umme
Юк җавап табалмыи
Соң был-еле ШЯЮй
4vpm та ябагмыо

М.трн.чиа ир диндарларны 'аяктан ега' торган бер COP.IV бирергә яраталар
«Алла/Ш Тәгалә )ie күтәрә алмаслык гаш ярата аламы''» дигән усал сорау ул Янәсе,
әгәр Апа андый таш \әлыйкъ кыла алмаса (барлыкка китерә шмаса Р.Б.). димәк.
у 1 коорт к )к гугея \әлыйкъ кыла икән — лимәк. күтәрергә кече җитмәгәч, янә
1ллаяын кодрәте чикләнгән бу тынчыга Бу сорау корректлы куелмаганга, ана җиңелчә
генә жлвап бирергә лә ярый (ин әүвәле — әлеге сорау Анаһнын куллары булган Һәм
нәрсәне лә булса тотып -күгәрә» ала торган зат итеп күз алдына китерә, хәлбуки Ислам
мондый күзаллауны тулаем кире кага) Әйе. Атланып кодрәте шулкадәр кин ки. хәтта
17 үзе к)тәрә алмас тык ташны барлыкка китерергә сәләтле, ләкин Апа өчен аст яки
ост дигән нәгкәтәр юк. ш\ айда \ 1 Олеге таштан тыш булган барлык нәрсәне — бөтен
галәмне, безнен күзлектән караганда, әлеге таштан түбәнгәрәк күчереп куя ала һәм.
щ т pOBLUllK, гаш югары күтәртелгән кебек була. ягъни мәсьәлә тел тидергесез төгәллек
белән ХАТ ителә Бу чишелешне мин беренче булып тәкъдим итәм. дин өметләнәм
Адлер Тимергалин «Алла». Казан утлары. 2009. № 2, 136 бит
Адлер аганын бу искиткеч тирән мәгънәгә, мәгълүматка ия мәкаләсендә без
•Аллаһы Талига үзе юк итә алмас тык нәрсәне бар кыла аламы''». «Алла үзе кебек үк
кодрәтле затны яки затларны барлыкка китерә аламы 9 » кебек имәнгеч сорауларга
Я ЮГИК төзек җавап табабыз
БАТУЛЛА
Дәвачы киләсе саннарда

2015 елда дини бәйрәмнәр
һәм истәлекле көннәр
МӨСЕЛМАН АЙ КАЛЕНДАРЕ БУЕНЧА 1436-1437 ҺИҖРИ ЕЛЛАР
2 гыйнвар - Мәүлид бәйрәме Ин зур бәйрәмнәрнең берсе - Мә
пәйгамбәрмен туган көне Әлеге изге бәйрәм нәкъ бер ай дәвам и ы Бу вакытта
мәчетләрдә вәгазьләр укыла, хәер, садака (зәкнт) өлөпкна Күп кенә и
илләрендә факеллар һәм фонарьлар кабызып, тантаналы мврасиынөр уздырыла
20 апрель — мөселман календаренда изге саналган Рәжәб аенын беренче кеме
Бу айла Ибраһим пәйгамбәрнең Гайса пәйгамбәрнең туган көннәре һәм башка
истәлекле коннәр билгеләп үтелә Шу шй ук кече хаж. гомрә хажы кылына
23 апрель - Рөхөб .ICHI.HI беренче җомгасына каршы кич - Рагай
дип атала. Мөхәммәл пәйгамбәрнең әти-әнисе Габлуллал Һәм Әминанен бергә
кушылуын искә алу кичәсе дә
15 май
Мигьраж кичәсе Мөхәммәл пәйгамбәрмен Мәккә шаһ
Иерусалимга һәм аннан жиле кат күккә — Аллаһы Тәгаләнең гахете янын
мч1 АҢ 1.1 и.i сәяхәте Мигьраж уразасы 100 гөн ураза mryia IIIILI.HI.I
21 май
Идел Болгарстанында Ис >ам юнен рәсми рәвештә каб) i аткан көн
(31 Ончы һижри 422 иче милади ел)
1-2 июнь— Бөраөт кичәсе, ягъни «ләйлөтул Бөраәп Б т
уңышлар, и ислекләр инә горган изге көй Нәкъ шушы гөнне
һәркемнсн изгегамәлеһәм догаларын u ялварып сораган \ генечләреи исәпкә алып
кешеләрнең язмл ы гурында карар кабу i ита
17 нюнь
и и с Рама i.iн ае һәм Ура ia баш 1анган көй Рама «ан аен и M H I
кичә— Катер кичәсе (12 июль)
17 июль — Гайдел-фшыр Spa i.i п,.ир,.ме
22 сентябрь
Гарәфә көне \ . i * кылучылар гарафыннән Мәккә янындагы
Гарәфә и ш л и бар) һәм raj итәгендә намаз ук) юат
23сентябрь
I .и к-1 Әдъхө Корбанбәйреме Ия п/рмөселы
гөмамлангач иөкь 70 көннән сон башлана торган Корбан
ул I көн
киим и I.I Б) кип Гатарс i IH Җөмһүриятен юге барлык к.пси араларда кызыл гас
белән би т . 1өн].'И
24, 25, 26 сентябрь
Гәшрикъ көннәре Ь\ көннәрдә мөселманнар фарыз
намаз [арын укыганнан сон Аллалы Гәгалвне мак ми иахсу< i)
14 октябрь - 1437 ел, яна мөселман елы һәм Мөхәррәм ае башланган най
Бу an u күп шеи хәер (зөкят) бире ю изге гамәлләр кы и л и
23 октябрь
Гашура бәйрәме Сөнни iap \лдаһы Гвгаланен ун пвйгамМхихшә
•сүндерелгән изгелекләре хөрмәтенә в шигыйлар Мөхәммәл пәй) шбәрнсн оныгы
Гали калифвнен улы Хөсәенне (626-680) казалап үгещ к
е «баре* кап •
көрмәл к санал ураза гота
8 декабрь
( өфер ае башланган кип
Каввв v f i n i n 0 кип

Хатирә

ОНЫТЫЛМАС ОЧРАШУ
Алабуга пединститутын тәмамлап. Мөслим
районы Баек авылында укытучы, укуукыт) о\ юге мөдире булып эшли башлаган
елларым иле 1967 елнын жәе, укулар
гәмаыланган вакыт. Авылга бер торкем
Я г) 'U.I [ар, шагыйрьләр, композиторлар
киләчәген районнан хебөр иттеләр, мәктәптә
\к>чыларны жыеп. очрашуга әзерләнергә
куштылар Мәктәп директоры Азат Ганиев
командировкада иде, 6j чараны оештыру мина
йөкләнде 11 июнь көнне иртәнге тугызларга,
каникул чоры булуга карамастан, мәктәпкә
укучылар да. укытучылар да килеп ЖИТГС
Барыбыз бергә кунакларны каршыларга
әзер гендвк.
Менә мәктәп капкасы ачылды, аллея
буйлап Фатих Хөсни. Илдар Юзеев )аһш
Хәбибул.шн Фасил ӘХМӨТОВ, Касыйм
Фәсәхов. Абдулла Сөлахетдиновнын кереп

км 1ГӘНС күренде
Vi.ip белән очрашу бик җылы үтте. шигырьләр тыңладык, язучылар үз
китап ШрЫН 6\ 1ӘК итеп, автографлар яздылар: Фатих Хөсни уз әсәрләреннән
өзекләр укыды Шип Хәбнбулдин искиткеч матур итеп скрипкада. Фасил

К\наклар беюн табигать кочагында Сулдан уңга Касыйь
Га6о\ тла Әх.чәтгалиев Хәсән Хвмодштт Фатих Хесни Фае
УЬфэаГаттарош, Заыт Хабибуятн

Әхмәтов баянда уйнап, к и 
чәне тагын да ямьләндереп
җибәрделәр.
Әле дә хәтердә; ул к ө н
үзе дә бик матур, аяз, -кылы
һәм ягымлы иле Колхоз
рәисе М.Гаттаров, партком
секретаре Х . Х ә м ө д и ш и н
кунакларны колхоз йорты
на урнаш] ырлылар, тоштән
сон исә аларны табигать
кочагына ял итәргә алын
чыктылар. Илдар Юзеев
кына анда бара алмаган
иде, шул сәбәпле фотога
да төшми калды.

Фатих Хөсни !
автографлы китаби
Кичен авыл клубында
мәртәбәле кунаклар хөрмә
тенә бик зур кич.» үткәрелде. Безнен күнелгә бигрәк тә Заһит Хөбибуллиннын
хорлыгы, ачыклы) ы. яшьләр кебек күтәренке күңелле булуы кереп калган и К
Олпат гәүдәле Фатих Хөснинен исә саллы, төпле, шул ук вакытта шаян кеше
икәнлеге һәр хәрәкәтендә, сөйләшендә күренә иде, халык аны бик яратыл
калды.
Әлеге очрашуга ярты гасырга якын вакыт үтсә лә. фотларны к>лга алган
саен шул коннен гажәеп яктылыгы, рухи байлыгы матур хатирә булып иска
төшә, күңелне яктырта...
Г1бдулл«.>\м<М1 Щ И ! н.
ы районы Качкын чяыты

АВЫЛЫМ КАЕННАРЫ
Моннан биш ел чамасы ивк «Татарстан* курганын карап yropi u
фоторәсемне к>|ч-и л
pan киттем. Кышкы салкыннан бәс каплаган каеннар
урам буй Lin бер иепкв геэе юп утыралар, шул фон ы
баручы бер гвркем ха
i-кызлар •Тукта але. б) б т безнен шыл каеннары!
Ничек инде «Татарстан! журналын! Мяа районы чигенде урман
п
йтерлек утырган кечкенә юн.. < 15 пор. и л . . о н о . а ш . >
урнашкан?. Чь
ан ч Курс» колхоз га бер бүлекчесе ул клан авылы
\1
,,
х I авылнын пырыш колхоачылшры i
'ыкты
1929 елны колхозлаш) чоры башлангач, Югары Курсаданбер
-«ч.ик
павылларь
В чакрым ераклыкта урман кырыена казыксыз киртә казык
„ . „ , , , „ колхоз . . н а
әр Урамнар буйлап и п аклатып һем авыл әя
каеннар)
я
>->-. ар мылнь
pi мры
:к. к л . ч койма.
д,,,., | „ е
ехника керми, кетфе кебек яшем чирем р •••
rye ... ..мы . уртасын ... \ псере ...

Колхоз гезүде башлап йөрүчеләрнең берсе минем әни ягыннан бабам
Хажж i.iM б) н.ш У i ,ш ак бия миләрен киеп бу фотода унда утыра. Уртада
бер хатын KI.II ӘТИ ягыннан минем әбинен сенлесе Бәдиголжамал. Сез бу
беренче колхозчыларнын йөзләренәгенәкарагыз әле Алар алдында бик моһим
тарихи вакыйга башланырга тора Мондый чырай космоска очар алдыннан
космонавтларда гына була Житмөсө бИ1 8 Ю, ислам лине буенча, карточкага
Ш пешәргә ярамаган •> күлмәк якалары бугаз тоенен күрсәтмәскә тиеш булган.
Бер Якуп абый гына (ана ул вакытта 16 яшь булган) үзенен тагын да «алга»
киткәнен күрсәтеп, авызына тәмәке кабып төшкән Хәзер генә ул бөтен кеше
фотога төшерә белә О бу беренче колхозчыларны тарихка кертеп калдырыр
очен фотограф Казенный үзеннән үк килгәндер Арттагы p.in.j суллан уңга
СалИХ абый С.иыиков Фатыйх абый (уКЫТучы) ГыйбадуллИН Заһидулла,
Хөйр) мин Якуп. Гыйбадуллин Зиннәтулла Икенче рәт: Вәлиев Абдулла,
Хөсәен абый. Фәхрислач абын. Бәдиголжамал. Гыйлажи абый. Жамалиев
Хажнслам Ятканнар: Шәмсетдин һәм Хисаметдин абзыйлар
2009 елны авылга 80 ел тулуны бик зурлап билгеләп үттек Килгән кунаклар
урамга сыймады Шушы фотографияләрне варисларына өләшен чыктык Мин
үзем 45 ел балалар укытып пенсиягә чыктым. Лаеш районы Нармонка авылында
торам Атайдагы иоргыбьинын капкасына истәлек тактасы куелган. Аңда Чаллы
шәһәрен башыннан ахырына хәтле төзеп, ишан заводны сүтүдә катнашкан һәм
Хвзер пенсиягә чыгып гаиләсе белән энем Сәлахов Айдар яши.
Авылычнын халкы бик тырыш Авылыбызда сыер фермасы, ат абзары,
гараж, ашлык амбары, тимерчелек, тегермән, клуб. башлангыч мәктәп бар.
Хәтта ике ел злек мәчет тә салдылар
Шушы материалны журналыгызда куллансагыз, без бик шл булыр идек.
Илсинр ШӘРИИОВЛ,
Лаеш районы Нарнонки стылы
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УЕНЫ-ЧЫНЫ БЕРГӘ
Мирен ӨМИТ

Кичә турында бүген
ЧгЛггих Мөсә! ыйт - утызынчы елларда ин куп шаулаган яшь тәнкыйтьчеләрнен
берсе, аларнын ла аеруча аяусызы иде Трибунага чыккач, сүзгә бервакытта ла
аптырап тормый Сөйләгән саен. тәнкыйть хирыслыгы арта бара
— ...Әллә нинди илаһи нурлар, моңлы серләр безгә бөтенләй ят, про шаркал
әдәбияты өчен ботенләй юк нәрсәләр! — ди ул, үзенен хаклы икәненә i
шикләнмичә. — Алла, патша, бриллиант, энҗе. uafmaw, .тын. гаж; A ш а п шөкер.
илаһи нур, кәгъбә, сәжлә. иман пролетариат әдәбияты өчен чит сүзләр Б\ ±\ ШӨрНС
татар матур әдәбиятыннан куарга, алармы кире күккә сөрергә кирәк, юкка монда
эч пошырып йөрмәсеннәр
Әйе, заманында Ф Мөсәгыйт тамгынын ачысын татымаган язучы аз калган II.II1
Менә без, бер торкем яшьләр, әйтик. Фатих Көрим Җәүдәт Фәйзи. Фатих
Х ө с н и л ә р , театр ф о й е с ы н д а йөрибез Арабызда М ө с ә г ы й т тә бар Мена
Ф Кәрим бәрхет кебек йомшак күкрәк тавышы белән сер сөйләгәндәй яшереп кенә
ниндидер кызык сүз әйтә Кычкырып көлеп җибәрәбез Ә Мөсәгыйт Бар!
да арттыра: «Ха-ха-ха!» Берәүдән дә тартынмыйча, ансыз да көр тавышын бер
дә жәлләмичә яңгыратып, стеналарны сискәндерерлек итеп хахылдый Фойены
тутырган тамашачылар һәммәсе бердән безгә борыла
Танып калмый кара син Мосәгыйтне бер күрүдә1
Шундый бер »пкэсш хәтеремдә сакланган Меленая йортында гамаша ниш
шыгрым гулы халык СөхНӨДВ
.>6умкиров дигән егет виолончельле rai.tp УЛЛЫК
көйләрен башкара. Шундый яратыл, щ IK.I ыр бирелеп уйный, залда анын моңын..
әсир булмаган күне i каемагандыр
Шул мәллә кемдер кабырк.мд юргкәнГӘ ВИНЫЛ м м и м и буДДЫМ КарЫЙМ
янымда утырган Месөгыйп икән Ярымтпггылдвл юпаагыми:
— Карале, — ди. — син белмисенме, 6) алгГНВЯ ОШОВЕМҺ чыгыш я ш кичек п а м '
.»и1мч ЬТНАЕЛЕВ

Хәмергә мәдхия
г\ече яшьтән ганыш ал ак башшц,
МӘНГе СҮНМӘС каннар йөрәген,
Йерөгеннен сүнмәс кайнарлыгын
йөз грамм ым wen әйрән РШ
ш.и пикны ia сиңа салып киим.
Каш ыммы ла СИНДӘ м р л п ы ч
Мин О т сине кырык градуслы
I вф МӘХӨббӘ! ис ым враТТЫМ
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Яратышкан, имеш. дип сөйлиләр
Таһир белән Зөһрә турында.
Синен белән минем мәхәббәткә
Караганда алар — ерунда!
Аякларым атлый алмаса да.
Күнел һаман сина тартыла.
Синен алда мин кечкенә сыман.
Бөтен гомерем тормый *ярты»на!
И аракым, жаным. синнән башка
Көнем кара. төнем күңелсез:
Шунсы жәлке:
берчак мин үләрмен.
Син калырсың —
син бит үлемсез!

Мәхмүт ' Х Ө С Ә Е Н

Менә сиңа рифмалар!

//,,

1ГЫЭЫН — баЛДЫЭЫМ Сиреньнәр — иреннәр Нишлим мин — исним мин
Маютяек — шәм кебек Китерми — тидерми Оялды — өй алды Учагы — кочагы
< ыгылыл — суырып Юләрне - чибәрне Сөялеп — сөярлек Чишмә син —
нишләтим? Почмакта — кочакта Капшыйсың — каушыйсын Чылана
KM i.m.i
Горгач га врачка K u i булды — узылды Саф орлык — сабырлык Бу тормыш
- борылыш Сөеклем — бөек көн Озакка — озатма — боз атма Алда гел — ал да
in i Иһи янам — Татьянам!
(«Җирмәрҗөннвре» нонетлар китабыннан Казан ТКИ 1967)

Роберт мнмм v I. и ш

Миңа пародияләр язучы Ләбиб Леронга
^
ДӨ башка
Мин дә башка.
Син дә кашка.
Мин дә кашка.
Тик син сонрак.

Мин иң башта.
Син бит башка.
С и н

б и т

к а ш к а

Булалмыйсың
Миннән башка.

Үз исемем турында
Исемем татарча түгел.
Әйе матур ла түгел.
Тик гел исем үзгәртергә
Мин бит Батулла түгел.

Марсель Г АЛИЕВ

Маузерлы татар

Сөтешюнья Татар кокгрессынык беренче корылтае бара Тәнәфес вакыты
Бер кырыйча каләмдәшләр гәпләшеп тора Изаил Зарнпов. Ркаил Зәйдулла. Ләбиб
Лерон
Читтән генә. үзалдыма елмаеп, боларныи исемнәрен таркатып карыйм
Изаил — (Исполняю заветы Ильича). Ркаил — (Рабоче-крестьянская армия
интернаиионалистов-ленинпев), Лерон (дөресе: Лерун — Ленин рискрепостител
угнетённых народов)
Болар янына Азнакайдан өч егет — Маузер. Гранит. Арсенал. Актаныштан
— Моле (Маркс- Энгельс-Ленин-Сталин) һәм Синьорита. Мөслимнән — Аделаида
исемле ханым килеп кушыла
Көлсән — кол. еласаң
ела! Шул мәллә каяндыр кинаяле ипыш ишеткән
кебек булам:
— Үзеңне бел!

*в.1фв! ХӘКИМ

Уйлар уйнавы
/7ык яраткан кешеңнең кимчелекләре күренми, лиләр
кеше үзенсн бик күп КИМЧС ЮКЛӨрСН күрми

Шуна күрәдер инле
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Сиңа тиңнәр тирәктә...
Көз ахырлары
Инде кышка зур-зур адымнар атлаган чаклар Агачларда
шәл-шәрә ботаклар гына калды Язын дөньяга туып, көзнең алтынлыгына
кергәнче, яфраклар каядыр сары фасыл киңлекләренә очты, кереп югалды
Тышта әллә нигә бер көз сулышыннан миңгерәгән карга тавышлары ишетелеп
куя Табигать тынлыкка әзерләнгән вакытлар Кояш балкып чыкты исә урамда
бик каты салкын була Язгы кояш нурлары өчен көз салкын җил бөлән түли.
ирексездән җылырак киенергә, пәлтә, куртка якаларын өскәрәк күтәрергә
этәрә Шулай да көз — ниндидер романтиклык чоры ул Юл кырында берәнсәрән яткан яфракларның җилдә уйнаулары ниндидер бер ләззәт хисе уята,
күңелгә рәхәтлек бирә
Әнинең кинәт кенә авырып китүе барсын да үзгәртел ташлады Баштан
гади салкын тию генә дисәләр дә. врачларга күренгәч, үпкәләренә үткән дип
аөрымачык билгеләп куйдылар Тиз арада дәваланырга кушып әнине район
хастаханәсенә озаттык Өй тынычланып бушап калды
һәр көн саен диярлек телефоннан сөйләшеп торсак та өйдә барыбер әни
кулы җитми Мәктәптән дә бушаган өйгә кайтып кергәч чәй кайнатып капкалап
алгач, көндәлек эшләрне караштыргалыйм да дәресләр карарга утырам Өйдә
тынычлык Бары тик келт-көлт сәгать йөргәне, турдан әллә нигә бер үткәнсүткәннәрнең сөйләшкәннәре ишетелеп кала Бу тынлыктан туеп. радио көйләп
куям Анда хет җырлар тынычлыкны баса сине берүзеңне генә калдырмый
Ара-тирә Әлфия апа да кереп чыккалый Юклы-барлы киңәшләрен биреп,
чәй эчөп чыгып китә Шулай да кызганам мин аны Гомере буена ялгыз яши
никләр берәрсе очрамаган микән юлында? Әллә очраганнарын да кире борган
микән? Монысы инде сер булып кала бирә Ходай бит бар кешегә дә тигез пар
яраткан, диләр Ә Әлфия апага тигез итеп беркемне дә яратмаган микәнни?
Ирексездән Илһам дәрестә Роза апаның «Абыең да мондый түгел идө ник
шулкадәр ялкау соң син?» — дигән соравына «Апа, мин ялкау түгел, бары
тик тырышлык өләшкәндә мин өйдә юк идем». — дип көлдергәне искә төшә
Димәк, башкаларга ярлар билгеләгәндә. Әлфия апа өйдә булмаган Хәер,
кунакка йөрергә ярата бит ул
Әнине сагынган уйлар арасында ара-тирә Алмаз да кереп чуарлана
Тормышыма кинәт кенә киләп кергән яклаучым барга сөенеп куям Очраша
башлавыбызга инде ике ай булып килә бит Тик әле аны яратам дип әйтә
алмыйм

Ни соң ул ярату? Сине һәр кич саен озатып куюмы һәр очрашкан саен
чәчәкләр бүләк итүме әллә куллар кулга тоташканда, тән буйлап ләззәт
катыш дерелдәвек узумы? Әллә? Алмаз турында аерымачык яратам дип
әйтә алмыйм Ул янәшә чакта рәхәт, тик еракта булса да әллә ни сагыну хисе
биләпалмый Булсаярый.булмасакждигәнкебекбугай Тик аңа әле бу хакта
әйткәнем булмады Әнидән дә шулай мәхәббәт ярату хакында бер сораган
идем Ул озак кына уйлап торды да «Мәхәббәт ул янәшәңдәге кешеңнең
Ходай бүләге булуын, синең өчен туганын тою. ә ярату — шуны дәлилләү»,
— дигән иде Алмазны күз алдыма китерәм дә әнә шундый уйларга уралам
Хәер иң мөһиме әйбәт булсын авыр чакларда ташламасын, ныклы иңен куя
белсен Ә бәлки китапларда язган шигырьләрдә сөйләнгән ул хисләр торабара үзләре туарлар
Әнигә әле Алмаз хакында әйтмичә торырга булдым Савыккач, берара
сөйләшербез әле Тизрәк терелеп өйгә кайтсын иде сагындым'

Дәрес тәмамланып ашханәгә җыена идек. сыйныфка Роза апа килеп керде
Каядыр ашыга булса кирәк, үзе еш-еш сулый, йончыган
— Исәнмесез балалар 1 Бераз тоткарлыйм әле үзегезне Китаптан соңгы
ике мәсьәләне эшләгез һәм киләсе дәрескә контроль эшкә әзерләнеп килегез
Соңгы дәресләрегез булмый мин ашыгыч эш белән Казанга китәм.
Сыйныфны корт чаккандай булды Кызлар тыйнак кына елмайсалар да,
Илһам белән Тәбрис «ура» кычкырырга өлгерделәр Роза апа сыйныфтан чыгып
китмәгән иде әле Күзлеген төшереп әле балалыктан чыкмаган егетләргә карап
куйды Без «буран»ның иң хәтәре чыгуын көткән идек Әллә ашыгу сәбәпле,
әллә өлга бер күңелле көне булдымы — баш чайкап елмаеп куйды Менә бит,
Роза апа нинди дә була белә икән! Бу аңа карата бермә-бер соклану уятты.
Юкка шатланганбыз икән соңгы ике дәрескә биология белән география
өстәп куйдылар Биологиядә йоклап чыксак, географиядә күңелле булачак
иде анысы Галия апаны бик сагынган идек өстәмә дәрес булганга, яңа
тема үтмичә ял гына иттерәчәк Укучыларны аңлый хәлгә керә белә торган
бердәнбер укытучы бугай ул безнең мәктәптә Шушындый уйлар белән
ашханәгә юнәлдек
Мәктәптә барлык дәресләр дә йоклый торган һәм тыңлый торганнарга бүленә
бездә Сездә дә шулаймы? Әгәр укытучы йомшаграк булса, аның дәресен
йоклый-йоклый тыңлап та була Ә инде бик таләпчән булса — керфек кагармын
димә 1 Мәсәлән Роза апа — әнә шундыйлардан Хәер, аның дәресләрендә
йоклап утыру килешмәс тә иде. чөнки күңелле итеп аңлата белә ул!
География тәмамланыр алдыннан, телефонга таныш түгеп номердан
хәбәр килеп төште Эчемә шом йөгерде әнигә нидер булганмы әллә?! Тизрәк
төймәгә басып хәбәрне укырга керештем «Әгәр курыкмасаң. бүген алты
дәрестән соң чишмә буена төш Бик җитди сөйләшү көтә сине анда Көтеп
калабыз1» Йөрәкнең ешайган тибеше чигәдәге кан тамырларыннан канны куа
башлады Маңгайдан салкын тир бәреп чыкты Башкалар сизмәсен дип, уң
кулым бепән битемне капладым Кемнәр булыр икән бу? Ни кирәк аларга?
Бәлки берәрсе уйнал кына язгандыр Бәлки сыйныфтан берәрсе Парта
арасына чүмәшкән классташларны күзлим, юк. кулларында телефон юк Ярар,
болай булгач бармасаң да була Сумканы алам да өйгә кайтып китәм Тукта,
монда бит курыкмасаң дигән' Димәк мин куркак булып чыгам?
Чишмә буена төшкәндә анда беркем дә юк иде Тирә-якны күзләп.
чишмәдән су йоттым да кире китәргә дип тау ягына — сукмакка юнәлдем
— Ә син курыкмагансың икән'
Йөрәгем дерт итеп куйды Йодрыгымны йомарлап, тавыш килгән якка
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карадым Анда унбернең ике йолдызы иде
Ни кирәк аларга миннән"?
Тамагыма килгән төерне йотып
7
— Килдем Ә сезгә миннән ни кирәк и д е — дидем
— Сөйләшәсе бар. Айсылу Синең турында Хыялларың турында Ә иң
мөһиме — Алмаз турында.
7
— Сөйләшик соң Минем хыялларда сезнең ни эшегез б а р
— Хыяллар кайвакыт уртак була ул — бу сүзләрне Гөлсинә әйтте Усал
итеп, ирен чите белән генә елмаеп куйды Күпме аңларга тырышсам да. бу
вакыйганың бер «чәйнеге» булып басып тора бирдем
7
— Шул хыяллар хакында сөйләшергә чакырдыгызмы мине
Мыскыллы рәвештә, башларын артка ташлап көлеп җибәрделәр
— Кызый, тыңла! Әгәр кешечә яшәргә теләсәң, сиңа Алмаз белән йөрүне
1
туктатырга кирәк Югыйсә без сиңа барыбер тынгылык бирмәячәкбез
Башка Динарның «Алмазны әле Зәлия белән күргәннәр, бик беләсең килсә».
— дип әйтүе килде Күңелемә корт керсә дә җиңелергә уйламый идем
— Югыйсә нишләтәсез 7
— Күрерсең нишләткәнебезне 1 Минем егетемә караган кешене мин кыйный
да алам'
— Ә кайчаннан бирле синең егетең соң у л 7 Бик беләсең килсә без инде
ике ай очрашабыз!
— Бергә уздырган җәйге төннәрдән башлап, Айсылу!
Бер сүз дә әйтә алмыйча катып калдым
— һәр кешенең үзенә язган яры була Алмаз — минем өчен шундый кеше 1
Кеше бәхетенә кысылмагыз'
— Бу әкиятләреңне әбиеңә сөйлә, яме 7 Ә егет ул — бозау Кая чакырсаң
— шунда килә Безнең арага керәсе булсаң — үзеңә үпкәлә'
Күз алдыма ак яулыклы әбием килеп басты Юк әбием белән бу кыска
итәкле ике җилбәзәк кызны тиңләштереп тә булмый Йодрыгымны ныграк
йомарладым Түз. Айсылу'
— Монсын инде Алмаз үзе хәл итәчәк — дидем мин мыскыллы елмаеп
— Ансын күз күрер, без сине кисәттек
— Алмаз белән сөйләшкәч, күз күрә башлаячак!
Алар китеп бардылар Мин тауга менгәндә Гөлсинә артымнан такмаклап
калды
Ү i ч|1 [арыңны сөймисең,
Кеше яры кирәккә
Исеңнән чыгарма, каный,
Сиңа гикнер
гарип»!
Ачуым килсә дә берни әйтмәдем Юл буена шушы хәлләр турында уйланып
кайттым Алмаз хакында уйласам күзләрем дымлана башлый иде Чыннан
да Алмаз шундый м и к ә н 7 Кайту белән аңа шалтыратырга кирәк Барысы
турында да аңлатырга уйлаганымны аңа җиткерергә 1 Хәтта юк күзгә-күз
карап сөйләшергә Ярар авылга кайтсын әле сөйләшербез
Аларның бу сүзләренә карап кына Алмаздан колак кагарга уемда да юк
Мине куркак дип уйлыйлар бугай, ялгышалар' Ахырга кадәр торачакмын
Әле Гүзәл дә терелеп килсә мине барыбер яклаячак Ярар вакыт күрсәтер
Алмазның кайтуын көтәргә дә барысы турында сөйләшергә'
Өйгә кайтып кергәч өске киемнәремне салдым да әнинең бүлмәсенә
кереп киттем Аннан нинди дә булса җылылык бу ике кызның усал телләренә
каршы торырлык ныклы төрәк эзләдем Әнине сагынумы әллә Зәлия белән
Гөлсинәнең сүзләре тәэсир иттеме — әнинең урынына ятып кычкырып елап
җибәрдем Шулай йоклап киткәнмен

Көтелмәгән очрашулар
Зәлиянең кинәттән миңа шулай килеп бәйләнүе хакында уйлар миңа
тынычлап сулыш алырга да ирек бирми иде Алмаз белән ничек булса да
күрешеп сөйләшергә кирәк Ни булса да авылга кайтачак ул бу атнада Бәлки
бүген үк кайткандыр Уйларымның хаклыгын тикшерергә теләп телефонга
үреләм Тынлыкны ярып инде ике атна йокларга ирек бирмәгән сорауларыма
җаеап сыман гудоклар мине дерелдәргә мәҗбүр итә Әгәр дә барысы да
дөрес була калса? Бер мизгелдә барысы да чәлпәрәмә килеп хыялларның
эзе дә калмаячак Юк эз калыр Андый чакта эзләр тирән яра булып кала,
дигән иде әни
— Алло Айсылу сәлам' — Алмазның тавышын ишетүгә телефонны кулдан
төшереп җибәрә яздым
— Сәлам Алмаз Син авылдамы 9
— Әйе кичә кайттым Синең хәлләр ничек соң с ы л у ы м 9 Әниең
тереләме 9 1
— Әйбәт рәхмәт Бүген очрашасы иде
— Мин сиңа бу хакта әйтмәкче идем инде Син уйларымны укырга өлгердең!
Ярар кич белән килермен
Озын-озын составлар таккан поездның үзәк өздереп кычкырткан авазларын
хәтерләткән телефон гудокларын хәзер кыска гудоклар алыштыра Күңел
түренә моңсулык кереп кунаклый
Әни әни әнкәем Синең өйдә юклыгың соңгы араларда бигрәк тә йөрәкне
әрнетә башлады Кайчан шул соры палаталарны ташлап хлор исе килгән
идәннәрне таптый-таптый өйгә кайтырсың икән 9 Мин сагындым сине, әнием
Бик сагындым Инде өченче көн юньләп ашаганым да юк Укуның да чирек
ахырында рәте китеп бара Ә алда бит имтиханнар Минем бала чактагы
сыман синең янәшәңдә йоклыйсым, җылы кочагыңның йомшаклыгын тоеп,
таңнарда уянасым килә Мин Мин сагындым сине, әнием
Математикадан биремнәрне эшләп бетергән идем инде Кинәт ишек
ачылган һәм яңа гына кибет киштәсеннән төшкән чытырдавык пакет тавышы
ишетелде Өстәл яныннан торып тизрәк ишеккә йөгердем Әни кайтты 9 !
— Исәнме балам Хәлләрең ничек 9 — Кем дип торам, күрше Әлфия апа
икән Йөздән елмаю качып моңсулык кире үз халәтенә кайтты
— Яхшыларбыз!
— Әниең янына барган идем бүген Хәлләре әйбәтләнгән, чыгарсалар,
атна-ун көннән кайтырмын, диде Менә. сиңа күчтәнәчләр җибәрде. Айсылу
— Рәхмәт
Әлфия апа минем кәеф юклык йөзгә чыкканны күрде булса кирәк, ишекне
әкрен генә ябып чыгып та китте Әни җылысын әни сүзләрен миңа алып
килгәнгәме ялгызлыктан туйгангамы, белмим Әлфия апаны кызганып куйдым
Аякларым үзеннән-үэе аның артыннан йөгерделәр
— Әлфия апа чәй эчәргә кер'
Йөгереп чыккан җиремнән туктап калдым Каршымда Әлфия апа белән
сөйләшеп әти басып тора Балачакта мине күкләргә чөйгән көчле куллары, бар
йөрәген биреп ихлас елмаюы Барысы да шул ук Ә менә йөзенең көләчлеге
дә күзләренең нуры да кими төшкән Җәйге вакыйгалар берәм-берәм күз
алдымнан узып йөземә кырыслык чыгардым
— Исәнмесез'
Әти мине ишетеп елмаеп куйды
— Исәнме кызым Әниең тереләме 9
— Барсы да яхшы Нишләп йөрисең, нигә килдең 9
Эшнең зурга киткәнен күргәч. Әлфия апа тыныч кына капкага юнәлде Әти
ачкан авызын кире ябып озак кына суз әйтә алмый торды
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— Кызым, шундый хәлләр бит әле бездә Кәримне югалттык Инде икенче
көн, беркаян да таба алмыйбыз Бала гына бит әле ул, эзләмәгән җир калмады
Авылны мең әйләндек таныш-белеш күрше-күләннәрдән сораштырдык— юк
кына
— Кызганыч Мин нишләтим сон/?
— Кызым Карале, ни Син тимәдеңне Кәримгә, дим.
Имәндә икән чикләвек! Әти миннән шикләнеп аның киткәненә үч ала дип
гаеп итәргә килгән Монда үз хәлем — хәл, тагын ул да йөри' Күзләремә яшьләр
тыгылды Әтигә каты итеп кычкырасы аны бар көчемә төртеп йорттан куалыйкуалый чыгарасы килде Тик әни сүзе — бер Кем булса да — исерекме ул
айныкмы җинаятьчеме каракмы — ул минем әти'Хәтта ташласа да
— Мин белмим, әти
Миннән шулай шикләнә алуың гаҗәпсендерә
— дидем, үэ-үэемне кулга алып
Әти берни д ә ш м и чыгып китте Мин аның ышанычсыз адымнарын
көчсезләнеп калган беләкләрен күзәтеп карап калдым Әти Әтием бит ул
минем
Ә бәлки әнигә шалтыратыргадыр Соңгы арада булган күңелсез
хәлләрдән соң гел елыйсы гына килә Әти дә мине гаепли Алмазны тартып
алырга теләгән кызлар
Юк. әнине борчырга ярамый Үзем хәл итәрмен
Озак та үтми. капкадан Әлфия апаның зәңгәрсу яулыклы башы күренде
— Гарифның малае югалган, д и м е 9 1

— Сине яраталар. Алмаз Бик яраталар
— Кемнәр? Яратам, диген Айсылу — Алмаз елмаеп, мине кысып
кочаклады — Салкын бүген тышта
— Әйе, йолдызлар да юк Никакой романтики име?
— Шулай шул
— Алмаз, дөресен генә әйт әле сине Зәлия белән нәрсә бәйли?
Алмаз тынып калды Аннары, кулы белән җилдән ышыклап тәмәкесен
кабызды
— Берни дә, Айсылу Башка бу сорауга әйләнеп кайтмыйк Мине аның белән
берни дә бәйләми һәм мин моңа бик шат
Ышанырга да, ышанмаска да белми утырганда безнең тыкрыкта кемнәндер
бик «көчле» итеп җырлаганы ишетелде Мин дерт итеп Алмазга таба сыендым
Алмаз курыкканымны сизеп көлеп җибәрде
— Маһи килә әнә Галимуллин Махи
Маһинур апа ич бу. — дидем мин керәшен очында яшәүче исерекбаш
апаны танып алып — Ә нигә Галимуллин? Галимуллина түгел?
— Ну, эчкәч, Галимуллинга әйләнә дә кун бит. — Алмаз тирән сулыш алды
— Аның нуры беткән Маһие гына калган инде
Әнисе Маһинур апаны бер генә дә шушылай исерек килеш урам буйлап
йөрер дип уйламагандыр Тулгагы тотканда тәүге авыртуларын кичергәндә
күкрәк сөтен имезгәндә дә. ак юллар гына юрагандыр Ләкин бүген түбән очның
мәңге айнымас абзыйларына мәхәббәт бүләк иткән урам алиһәсенең чыннан
да нуры беткән, бары Маһие гына утырып калган төсле

Гүзәлнең инде икенче ай дәресләрдә булмавы мине борчуга сала иде
Өйләренә ничә кат барсам да әнисе «бик каты авырый Казанда хастаханәдә
дәвалана»дан башка ләм-мим Бүген дә информатика дәресендә директор
шушы мәсьәләне кузгатып җибәрде
Тагын Гөрөева юк бәзнең Инде өченче ай тупып килә Болай сәбәпсез
булса, чараларын күрергә туры килөр

— Сәбәпләре бар — дидем мин сикереп торып — Гүзәл Казанда ул бик
«аты авырый Дәваланырга шунда җибәргәннәр
Директор әллә мине ишетмәде әллә нәрсә шунда — дәресне дәвам итте
Арткы рәттә кемнеңдер пырхылдап көлеп җибәргәне ишетелде Аларга аерым
игътибар бирмичә тәрәзәгә карадым Анда кышның тәүге мизгелләрен эретәэретә. пычрак юлга кар төшә иде
Тәнәфестә ашханәдән менеп барганда. Динар туктатты Аның белән
сөйләшми башлаганга да күп вакыт узган инде ни дисәң дә дусның мәзәкләре
ихластан көлдерә белүе сагындырган икән
— Айсылу Әниеңне тиздән чыгаралар дип ишеттем Котлыйм сине
— Рәхмәт Динар Бик сагындым инде үзен Өйне бик сагынган «Авылга
кайтсам тагын да савыгып китәр идем һаман шушы палатада бикләп тоталар,
ди Тиздән кайтачак
— Ничек? Район үзәгеннән берүзе генәме 9
— Әйе Машиналар булыр диде
— Айсылу 1 Бу аңа зыянга гына булачак Әйдә. әтидән машина сорыйм да
әниеңне бергә барып алып кайтабыз
— Синең праваң юк бит. Динар
— Егерме минутлык юлда туктатмаслар әле Борчылма
— Ярар уйлармын мин бу хакта
Ул арада дәрескә чакырып, кыңгырау чылтырады
— Айсылу. — диде Динар, минем дәрескә ашыгуымны күреп. — үпкәләмә
миңа яме 9
— Мин Мин оныттым инде
Шулай да Динар әнине үз машинасы белән барыл алырга күндерде
Дәресләрне «тозлап» иртүк район үзәгенә юнәлдек Тышта бик матур,
ябалаклап кар ява иде Әни өйгә кайтасы булганга, шулкадәр матурдыр
инде бу көн
Машинаны тукталышта калдырып, хастаханәгә җәяү тәпиләдек Битләргә
кар куна кар оча Ләкин бүген апар миңа җылы кебек Әни өйгә кайтыр көнне
җылы карлар ява
Хастаханәгә керөп. икенче катка мендек Әнинең палатасында барсын да
диярлек кайтарып җибәргәннәр диярлек Көнбагыш яратучы Фая апа һәм Фәүзия
түти генә калган Әни белән шатлана-шатпана әйберләрен җыйдык «Китәр
урыныңда ялгыш та бернәрсә калдырырга ярамый, — д и әни, халатын сумкага
таслап салып куйгач — югыйсә яңадан шул урынга әйләнеп кайтачаксың»
Ул арада палатага доктор килеп керде һәм безгә вакытлыча чыгып торырга
кушты Динар сумкаларны күтәреп «машинага чыга торам», дип баскычка
юнәлде мин палата каршындагы урындыкларның берсенә утырып, әнине көтә
башладым Хастаханә идәннәреннән хлор исе килә Көненә икешәр тапкыр
юалар бугай бу идәннәрне Күрше кабинетка су буе чират Терапевтка микән
шунда Аннан ерак түгел бүлмә каршында өч хатын-кыз утырган Туктале,
сулдагысы Гүзәл түгелме с о ң 9 Минем өстемә салкын су койдылармыни'
Ул арада кабинет ишеге ачылып. Гүзәл дигәнем кереп тә югалды Әнисенең
доктор белән сөйләшә-сөйләшә чыгыл килүе ишетелде
— Бик озак яттым шул Бик озак — диде әни. иңемнән уа-уа
Юк Гүзәл түгеп иде ул Ялгыш күрдем бугай
Алсу НУР1 АТИНА
Ахыры киләсе catuhi
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Тормыш язган хикәяләр

ОЯ, АУЧЫ ҺӘМ «ШАЙТАН Т Ә Г Ә Р М Ә Ч Е »
I
Шушы яшемә җитеп минем әле үрдәк ите ашаганым юк. ашыйсым да килми
Йортныкын үстермәдек, кырдагысын куып йөрмәдем Без су коенып киткәч буага
хуҗа булып калган «Сер тотмас». «Энҗеле». «Сәяхәтче» үрдәкләрнең канатында
аллы-гөлле, аклы-күкле төсләр уйнаклавын күреп соклана гына идем үзләренә
Безнең авылда киек-кошлар оя корырлык күлләр, сазлык-әрәмәләр бихисап
Бәтиләргә капчыклап яшь печән ташыган чакта булды бер хәл
Көлтәләнеп үскән кыяк арасыннан кинәт фырылдап кыр үрдәге очып чыкты
Түзмәдем, брезент ботинкам белән бата-чума кереп киттем
Ояда биш
кайнар йомырка бәр иде Кызык бит. әй! Мин бу кызыкны иптәш малайларга
да күрсәттем Аларның иптәшләре д ә күргән Ә беркөнне килсәк — оя
буш Үрдәгебез йомыркаларны яңа ояга ташыганмы әллә малайлар алып
киткәнме кыяклар ачылып саескан чүпләп бетергәнме 7 Кыскасы бу югалту
биш билгесезлек булып күңелемдә калды
II
Мәктәпне тәмамлагач, беренче елны ук укырга керә алмадым «4»кә-«5»кә
генә укыган «ударник» буларак авылга кайтып күренергә оялдым Оренбург
өлкәсенең Ташлы районына киттем Анда үги анага ияргән җиде баласы белән
Чирәм җир күтәрергә дип килгән нигез күршебез Гатаулла абый бар иде Аның
Авылдашы — күрше «Корыч» малаен күрел сөенде
с и г е з е н ч е үксезе булдым
ул Шәлегә кайтканы юкка да ун еллап бар икән инде сагынган
Ранняя авылы дала читендә урман-суга бай Яз көне Урал елгасы ташып
йөзәрләгән күл калдырып китә икән Уп күгән (тёрн) җимешлегенең андый зур
урманнары барын белми идем һәр хуҗалык үзе сайлаган күл тирәсен эшкәртеп
бәрәңге утырта печән дигәне ишегалдына чаклы кереп үсә авып көтүе яз көне
чыгып китә дә. беренче кар төшкәч кенә ун сарыгың — утыз биш кәҗәң унбиш
булып әйләнеп кайта Кыскасы ит мәсьәләсе хәл ителгән Шуңа күрә кыр
куяннары әрәмәлекне яулап алган ә кыр үрдәкләре — күл саен бер фермалык
Җирле халык ау мылтыгы күтәреп йөрмәстәй ялкауга әйләнгән
Ә Гатаулла абый мине икенче көнне үк ауга алып чыкты Ризык эзләп түгел
киек җәнлекләр дөньясын күрергә имеш Куян кумадык сәяхәтчеләр көймәсе
алып күлгә киттек Гатаулла абый мәргән түгел инде анысы Мин аны кечкенәдән
беләм «Ферма» көтүе чаклы үрдәк күтәрелгәч ике көпшәдән атыл ниһаять
берсенә тиде Күл өстенә чупылдап төште теге Ләкин Күпме генә йөзсәк тә кыр
үрдәген таба алмадык Әкияттәгедәй күз алдында югалды Өмет өзеп кайтып
китәрбез инде дигәндә, бөр камыш җикәне үз алдында сәер генә чайкалып куйды
Озын кунычлы итек кигән Гатаулла абый нидер сизенеп җикән камышны йолкып
алды һәм үрдәгебез киләп чыкты Тешә-тырнагы белән камыш төбенә ябышкан
да сүнгән Халык телендә бу төр үрдәкләрне «чумгак»лар дип атыйлар яралананитә калса, алар аучы кулына төшмәс өчен чумып котылып кала ди Тиз генә
җыенып күл тирәсеннән китеп барсак исән калу ихтималы да булган икән
Мин бу турыда хикәя язып. Казанга. «Яшь Ленинчы» газетасына җибәргән
идем Әдәби хезмәткәр шагыйрь Зөлфәттән рәхмәтле хат килде Яраланган

килеш әсир төшәргә теләмәгән үрдәк турындагы хикәягә «Патриот» дип исем
кушкан идем «Сәер үрдәк» дип үзгәрткәннәр Газета вариантында кыр үрдәгенең
үз-үзен батыруы турындагы җөмләне дә кискәннәр Шөкер, соңгы фикере шул
килеш калган «Бу күл элек «Торна күле» дип аталган, инде «Үрдәкле күл» диләр
Үрдәкләре дә атылып беткәч «Кәрәкәле күл» булып калыр микән'?!»
Ill
Каэансуның Иделгә кушылган җирендә зур бакча бар иде Аю камыры,
миләш шомырт кыргый алмагачлар белән тыгызланган тал-тирәк урманы
кебек иде ул Уртасында кәкре-бөкре күле көпчәкле бишектә сабыйлар
йоклатырлык тигез асфальт юлы да шау чәчәкле аланнары да бар иде Иде дә
иде Хәзер бу урында шау-шулы ял паркы гөмбәлектә «шайтан тәгәрмәче»,
энҗе чәчәкләр өстендә — сыралы амбарлар, алмагачлар тамырында —
карусельләр ә бөкре күлдә түләүне көймәләр йөзә
«Чаянпда эшләгән еллар
Төшке ял вакытында парктан хозурланып эш урыныма ягъни «Идел-Пресс»
йортына кайтып киләм Җәяүлеләр сукмагында яшел ут кабынганны көтеп.
ашыкмыйча гына кузгалдым Янәшәмдә «Вак-вак вак-вак» дигән пышылдау
ишетеп борылган идем ни күрим миңа ияреп дигәндәй биш бәбкәле үрдәк гаиләсе
чыгып бара Оядан әллә кичә генә төшкәннәрме — бәбкәләрнең тәпие дә күренми
хәтта томшыкларының кара суты комлы суда шомармаган да әле Яшькелт-кара
мамыктан эрләнгән сабый бияләе чаклы гына җан ияләре язгы ау чорында тол
калган әниләренә буйсынып аны узып китмәслек итеп кенә теркелдиләр
Трамвай юлын аркылы чыктык дигәндә генә җәяүлегә көн бетте Уңъякта,
Кремль ягыннан килгән агрессив машиналарга яшел ут кабынды Аяк
астындагы тузанлы асфальтта җан сакларга азапланган күл нарасыйларының
кемгә кирәге бар"?11 Озак уйлап торырга вакыт юк кулларымны җәеп аркылы
бастым Китте гудок китте кычкыртыш тәрәзә төшереп миңа сүгенүләр, чигә
бораулап күрсәтүләр Аның саен әче төтенле ташкын өскә килә Бетә. җан
кисәкләрем дигәндә генә бер «Волга» яннан чыгып, агымга аркылы басты
Машинадан төшкән кеше дә кулларын җәеп тере «шлагбаум»га әверелде
Карасам — « Республика Татарстан» газетасының баш редакторы Александр
Латышев икән' Эчемә җылы керде Үрдәкләр гаиләсе исән-имин генә хәтәрне
кичте Ләкин Юл читенә күтәртеп җәелгән ташны үтәлмичә терәлеп калдылар
Әниләре сикереп чыкты чыгуын ә бәбкәләре уенчык канатлары белән купме
генә талпынмасын егыпа да төшә егыла да төшә
Бүтән чара юк — киләм дә куш учыма алып берәм-берәм күтәреп куям Әниләре
күземә карап имгәтә күрмә берүк «Сак-Сак' Сак-Сак)» дигәндәй бакылдап тора
Ниһаять үрдәк хәвефтән котылган бәбкәләрен ияртеп дамбадан төште.
комлы ярны кичте аннан Казансуның беренче дулкынына утырып, таллыкамышлы ярымутрауга таба йөзеп китте Кулымда бәбкәләр җылысы калды
Бу тамашаны машиналарыннан чыгып фотога төшерүчеләр дә күбәйгән
иде инде

Соңгы елларда чистарып-сәфланып калган Болак елгасындагы кыр үрдәкләре
өеренә карап сокланам Алар мәрхәмәтле шәһәребездә кыш чыгарга да әзер
Кайчандыр президентларыбыз көймәдә йөзгән тарихи елганы хозурлык итеп
яшәргә тырышуларын кур" Ел саен ишәяләр үзләре Яннарыннан китәсем килми
«Шайтан тәгәрмәче» янына бүтән бервакытта да әйләнеп кайтмаска дип киткән
биш бәбкәле теге үрдәк тә шушылар арасында калгандыр кебек
Кмшм КӨРИМОВ

т

ХИКӘЯ ЯЗА АЛАСЫЗМЫ?
«Ак җнлкәнжен ошбу иҗат бәйгесен тергезәбез! Бирелгән башлачнарнын күңелегезгә
хуш килгәнен дәвам итеп, бер журнал битеннән артмаган хикәя язарга кирәк. Берннчәне
дә язарга ярын. Яна елга кадәр килеп җитсә, шәп булыр иле. Ин әйбәт хикәя язган
7 автор журналыбызнын «Яна базар* дигән китабы белән бүләкләнәчәк.
SMSHbi укыгач, кыз бетте генә инде

Анда өч кенә сүз язылган иде

Рәмзия каршына кинәт сәер мода белән киенгән, озынрак колаклы егет
килеп басты «Фикс-Микс планетасыннан сине күрергә килдем!» — диде ул
«Там, там, там, тамуыңны яратам». — яңгыр астында шулай дип җырлап
барганда, ул
уянып китте Кайдадыр чалкан ята икән бит. ә аның өстенә
ниндидер кыз иелгән Теге җылы тамчылар шуның күзеннән тама икән ул'
«Утыр, Рәзинә, «бишле!» - шулай диде укытучы Әмма XI «А» кызлары яшь
педагогның бу сүзләрен гел бүтәнчә ишеттеләр
Мин аны йөрәгемнән мәңгегә алып атарга, ә баламны саклап калырга ант
иттем
Язның ярсулы бер көне иде ул
«Күк-кү, күк-кү, күк-кү » — ә күке санады да санады Айгөлнең аны нәрсәгә
юрап санатканын белә иде микән ул?
Кинәт күктән йолдыз атылды Рафил шунда каушап калды Тел очындагы
ике теләк арасында ничәдер мизгел генә түгел, бәлкем, айлар, еллар буе да
буталып яшәр әле ул?
«Кил, кил, кил » — җырның бу куплетын җитмешенче кат җырлады бугай
индө у л ' Ә иркәсе һаман юк әле Тагын бер кат сузып җибәрүе булды, кинәт
14 февраль Гашыйклар көне Туй мәҗлесе тәмамланып яшьләр өчен
кунакханәдә алып куелган бүлмәгә кайтып керүгә Илүсәнең телефонына SMS
хәбәр килеп төште «Мин сине һаман да яратам'»
«Күрәчәгең булса, күркә талап үтерер» ди Интернет аша танышуларны
өнәп бетермәгән Алия үзе дә әлеге ысулның корбаны булырмын дип һич тә
уйламаган иде

...„lb'
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МӘКАЛЬ ӨМӘСЕ
Иеагдраи гаямивинмуг1
G n куркам mi башлап жңбарписы oiuth она ш и а ипаарда 6jj каш.' длегв
н ш я б ф ш ныграк шаяеа клан мигадыящ шнамчв губашаге tap
Бар карла » Напоавоь гупл Ир юрт
п и т о й (Л/ MagaaJ Караңгыда м >
ПОШ ("К Кәримов) Тошкән ллрлә тот бул IВ Нуриен) К) нганен /»•') ЮСв ffj ШЫЯ
<P Ханнанов) Жырнын жыргыгы сәхнә тулы (И.Бадретдииоа) кеше СӨЙМИ
\./.1Ыкны ярап Гаш бклбвл ишәйгән иллә кешенен кадере 6\ п а с (/" Морат)
Инде берочтшн ) зем ав иәкальсычаграк берничә гаме ящбарерге жорьәт итәм
Берәрсен киртәсенә керерлек лип тапсагыз, бик шат булыр идем
• Яхшы ш [.ни ю ил аунал ктмый
• Ю ирне йомышка жибарсан, үзен лә аягына кия башла
• Әрсез күке белән бер оясы ла. ояты ла юк
• Гайбәтне гайрәт белән җиңел булмый
НиЧ. IHH.HPOB llvpiam

• Күркәне күпне генә кабартсаң ла. тәвә кошы булмас.
• Намазга басарга хезмәт кенәгәсе кирәкми
• Ба 1ын яме - чәчәк белән, чеңләр яме - кыз белән
• [>> i цлесы шар кирне лә. жырны да кысыр калдыра.
• Кешегә чир белән үлем генә бушлай килә
• Кылычнын күләгәсе дә куркыныч
• А г а һәм вәгъдә - депутатнын мәнгелек юллашлары
• Катнаш гаилә салган йомыркадан ианкорт туа.
• Үткен сүз кылычны сындырыр
Рашат НИ 11 МИ

• ЯламЛ гомар бу* юнаүлан ял итә
• Я пан лам ялган кманаттан яманрак
' Бар №, юк иректә яшәгән черки бер гасыр яшәгән колдан бәхетлерәк.
• Ми инлем КШвП каган шагыйрьнең, шагыйрен яшәтә алган милләтнен генә
ки п ч а п бар
п...,.,,,,.. САФИНЛ

• Ике мескен очрашса, оченче мескенне мыскыл men сайлар
• Кеше - гомере буе үзеннән качарга хыялланучы тоткын
" Үзе очен корәшә алмаган халык очен керәшә алмый
" Гехнхп ГЯЭлега арткан саен. кешеләр арасы ерагая.
• Ин оста ялганчы - тост әйтүче.
• Кешене хәерчелеге түгел, хәерче диюләре куркыта
1.,ифот ХӘКИМ

Мәкальләрне кат-кат җибәрергә ярый - бастырып торачакбыз. Бары бу
•ПааЖШ ш кенә тукталып калмасын, *чәкаль капчыгыбыз* тулыланганнан тулылана барсын.
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2014 елда Татарстан Республикасының
Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт
бүләкләрен бирү турында № 5
"Татарстан Республикасының халык
язучысын дигән мактаулы исем бирү
турында № 10
• Татарстан Республикасының халык
шагыйре» дигән мактаулы исем бирү
турында. № 10
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[.пирсчан Республикасы Премьер-министры
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Ж а ма лет ли н о в а Ф Чорым калыр
үПВЩЮ Шигырьләр N° 9
И л н я т > м и н Р Гомер — ю н ЖШ
генә Шигырьләр № 10
И к с а н о в а И Күңел ярларына кага
0 и ш Шигырьләр №6
И с к ә н л ө р н я Т Төрки дөнья
Шигырьләр (Р Гаташның кереш c}ie
белен) № 2
К а ч а л X Көн елмаеп атлый карашта
Шигырьләр № 5
К а р и м о в М Хатирәләр — учак ко к
алар Шигырьләр № 10
К о р б а н Р Өч җыры бар б> гомернең
Ши.-ырыәр № 9
К о р б а н о в а Г Йөрәгемдә сагыш
уянганда Шигырьдер .V 13
М о р а т Г Әкиятне башлыйк янабаштан
Шигырьләр № 7
М ө д ө р р н с о в а X Хәтер т б е таш
диварга Шигырьләр № 10
М ө с л и м о в а Ф Мизгелләр елларга
биргесез Шигырьләр № 7
М > С и В Ч Шигырьләрбт җирдә языла
Шигырьләр № 7
н и i .1 и и Р Каланеинга кипмәс карасы
Шигырьләр N" 11
Р ә х и м Г Гомер буе яна-яна яшә идеи'
Шигыр!, :••
Р а х м е т ) i it i Утырып уйланыр ч и
II 1ч, ырь tap № 11
С а ф и н а Н Гыв кал ла. тыңла әле
Шигырьләр № 3
< • > i л ч и L к 1' 1 L I Я1М1.ними уйлап
Шигырьләр №6
С и р а й Д . Тагын бер кыш үтте Шигырьлер
(РЛлтолитн кереш сүзе беяоң) №6
Г у к а Я I . М и н г а л и м Р , Г а т а ш P.,
Әгъләм М , Хәлим A ,
Вәли ев Р
\1инн\ i т и P . ,
М и р з а М , М о р а т Г., Ш ә е х Л
шигырьләре № 3
Ф а е н Ф Жанны пакьли торган
яктылык Шигырьләр. № ]
Ф •} и п и и н Р Яна шигырьләр
№8
Ф ә т х е т д и н о в а Л Сүл кыйммәте бүген
— ихлас фикер Шигырьләр. № 3
Х а р и с Р Аргы ягы аның — чиксезлек!
Шигырьләр № 2
Х ә л и м А Туган илгә йөгерәсе килә
Шигырьләр № 9
Ш ә е х Л Үзгәрешләр — адым саен
Ши.-ырыәр № 11
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Ш ә м с у а р о в Т Халкыма багышлана.
Шигырь:.': N
Ш ә р и п о в Р Биш азма Поыа. № I
OfAMA .м ЭРЛӨИ
М ө х ә м м ә т шин Р Акбүре Татар
халык әкиятләреме нигемеиеп язылган
luopemm, I '• !
Х ә к и м 3 Җенле күл Театраль роман.
№3
,М.И,11 ГЭНКЫЙТЬ

Га л и ул л и н I Селеймш <шагыйрь
Җәүдәт СөлеАшнның иҗат портреты)
№9

Г а н и е в а Р Габдулла Тукай иҗатында
төрек мотивлары № 4
В ә л и у л л а II «Ал юл» кин илгә' №6
ПоварИСОВ (' Иһи 1.1'п имли
сөйкемлелеге (Ләйсән Квшфи iw мшкасына
бер караш) № Ю
Р ә м и с в 3 Тукай знциююпедиясен төзү
юлында №4
Х а б с т д и н о в а М Аяз Гыйләжев һәм
Чынгыз Айтматов № 8
Х ә л и м А . «Йөрәк каным ага гүя гөнем
буйлап..» (Салисә Гәрөеваның иҗатына
бер караш) № 1
X эл и м А Туры тул пар кая чаба? № 5
Х ө с ә н о в а Ф «Тамырлы Тукай» (Флера
Гыйззәтуллина иҗатында Тукай) №4
Ш ә р о ф и е в Р Хак сүз өчен кабат
к.1и I ОНДыр (Факт Софии иҗатына бер
караш) № 1
Ш ә р ә ф и е в Р Заман шигъриятендә ил
гаме .ч- 11
Ю с у п о в а Н Татар шигъриятенең үсешү II эреш юллары № 3
Ю с у п о в а Н XX гасыргатарПОЭЗИМСИДВ
Тукай образы №4
ФӘН

I а р и м о в а Ф Авылларыбыз тарихы
№№ 1,2,3,6
Х у ж и н Ф Вахит Имамов и жат ы н да татар
тарихы № 3
ТАРИХ

Г ы й л ә ж е в И Беренче Бөтендөнья
сугышында Алманиядә мөселман әсирләре
№№2-7
З а һ и д у л л и н И Талантлы тарихчыромантик ядкаре № \ 1
Алар онытылмас Оныттырмасак (Тарих
фәннәре дохтиры Искәндәр I ыичнҗсн иеит
Рәфикъ Юныс әңгәмәсе) № Н

X ЭРЛӘР ИСЕМЛЕГЕ
IMWH 1.ИГ ЧОР, МИЛЛӘТ, ВАЗГЫЯТЬ

ii -I I и е в 1' Каләм хакы - хезмәт хакы \ !
№12
в М Казанга мәдхия- Шигырь. № 8
М а н с у р о в 3 Явыз Иван кинәше
Щи ырь .V I I
Х е к ИМ 3 Лир миры
см ши кыры.
№ Ю
Х а к и м Р Башкалаларйвзбулса № 9
( ЭШ \п,
«Җыр ia, ci ei. киереп кин күкрәген
(Рафаэль Идъясов беят Филусә Арсяанова
вцгвмөсе) № 3
З а р и м о в О «Сагыну»нысагынып М ;
Зар и по н Ө h.ip халык артисты да
МИЛЛ

екемс ' (Ф.нп\ па Туииичшып

тууына 130ел) № 1 2 '
К е р и м о в К . Сагышлы С абантуй № 6
Милли сәнгатебезнең о 1Ы хәзинәсе /Фәрит
Бикчөнтәев беяән Илфак Ибранимоё
әңгәмәсе). № 3
иМ) шка геле
ип үтемле re i •
(Татарстан Композиторлар берлеге рәисе
/'.шпиц K.niiuvi ит nci.m I) i.i'i ( а.-ыйтова

әңгәмәсе), № 2
Н ө ж м и е в Т. Саба туфрагы биргән
га • ар. № 2
II .м|] иев Ф Money бер iapnx (Хаҗиморат
Казаковның тууына 100 ел) №4
( ei ыйтова Г Мәскәүле туган жыр №5
( ,и м и i on.i I «Урман кызым № 6
t ei ы й т о в а I «Качкын»(Татаропера
сәнгатенә нигез салынуга '
( ei ы ii 1 о ил I «Көтем сине» V В
C e i м ii i о на Г «Юксыну * № 9
C e i м ii l о aa I "I алиябану» № п>
С а ф и ) i i ii п Ю Р) шин |ыручь
Сәяимҗановның тууына 80 •
Таже [ л и
Р У i һаман безнең бе юн
№11
Ул
жирней кояшлы агыннан (Фуат
, )бубакеров белән I j ш ( » ыйтова
әңгәмә» i •
Х ә м и д ) г л и н Л Икс калышын
бы 1бЫ 1Ы '••
һа ш е в а I I.
п.
с
N I

М о с т а ф и н М Бет узган юллар. № 6
Ш а ч о в а Ә Сетнен язмыш сугыш уты
белән үрелгән. Sdfs 10.11
дни һ а и т о п о ш
Ь J ) > л I ,i

Р M'l •

могҗизалар). №№ 7, 9, 12

Н ә җ м е т д и н I Ике сәфәр вощс
түге i Хаҗмамә.№Н' 10. 11
ӘДӘБИ БЕРЛӘШМӘЛӘРДӘ

Суфияров Ф . Әүхәтов К .
М ә з һ ә р о в Ә , Ә х ч ә т ш и н Ф..
Х ә б и б л и я р о в а Н ши.-ырьларе. № 10
ШИГЪРИ \ӘТРР

А к м а i II ( изгерб) кан Шигырьләр
№2
М ә н н а н Р Купеле һәркемгә ачык иле
№2

Бергә— берәгәйле! («Казан п
журналы редакция е i ора) /арына
М Таише- If Тарханов җавапларыi Н I
В ә л и е ! Р Мәдәният елы
канатлы ai
елы № 4
Касен нов .1 ГӨРЮ Ойнын ингезе
гелебеэ, гарихыбыз һем мә инпип
№4
i н б а г а т ) i i ii п \ Гәркн юны Казанга
гөбәлгөи

I \ | \\: I \ н k i l l Ml НӘШРИЯТЫН *

Хеми i \ i [ия
М 11

I Ми 1: •

I М \1Ч I \Н ЯТ) ч

К о р б а и Р Ми i ютка о

I pa iKiuu юргө гугры калып
V- I I

Исмагы •

янам

Юсу|
мизге i юр v "
М я р Хәй 1вров Р Ш)
Вокзалда
w W иуарлар РШхамл
\ N " 10, М

г яу шрга
II.U i КҖУРМ k Н.1И v

U ИШ

к > II I A Р Xәр булып тугая агурнал

X ) ia к i a n

DM УТЫЗ НМӘНИНЕҢ ТУУЫНА 2Ы) ЕЛ
111.1 р и и о в Ә
№ 12

Гасырлар кичкән иҗат

Ш,)Р11Ф КАМАЛНЫҢ ТУУЫНА 130 ЕЛ
Закирдан ов Ә
б) и » № 2

" Т о м а н арты якты

!'

:•.-.

ИЖВТЫШЯ чор авазы

№8
РАФАИЛ ШХИХЛУЛЛИННЫҢ ТУУЫНА МЕЛ
!>> i а г о н а

К Таш т а г а л а р т у р ы н д а

Сибгат)

1 чина

Манас.
Батыр

М Намус Һәм

М Күкрәп y u a n гомер № 12

• МИ } 1 11111111.111 ГУУЫНА 73 ЕЛ
К е р и м о в К Ю м о р н ы ң с о ш ы төне
(Ял чы Ф III >фи.-\ гимның
фаҗигале
язмышы турында уйланулар
версияләр
фоктыр)
№ 5
Ф Хикәяләр № 5

РӨФЫЙК ШӘРӘФИ ВКӘ75 MI1IE.
К Горурлыкканедхш

№2

КАТЫЙП МИҢНЕГУЛОВКА 75 ЯШЬ
Г а i н м у л л и и Ф Ә д ә б и я т гаме — яшәү
мегьнесс \ 5

Н Күнел к у ш к а н ю л д а Ml Ю

КИТАП К\ 1.Ш
Галнмуллин

Ф

Каләм о ч ы н д а шөкес

һем ич я з м ы ш ы . № 12
НасыВб)

1 юна

Г Ә д и п «кочкан»

донья № 6
Фазлетдинов
арабызда. № 5

Казакъчадан
№ 12

Ф Тарханова

тәрҗемәсе

Дала ю л л а р ы н н а н

Шигырьләр.

№11

Галимжанова
№6

Л Бер мизгел Хикәя

Шигырьләр № 5
Г ы й л ә ж е в а С һавагорышыКикәя
№5
Балачак - үсмерчак вакытында язылган
хатлар. (Мәх.иут Хосәен белән
Тахфещяишм хатлары) № I
Исмәгыйлен

X

Рафаил

Ачкыч Хикәя

№ I

И с м .»i ы й i с в X Нвнн Хәе.HI Косая
№6

Мвжитова

И

Мәрдәнова

Мөгыйнов
Шн ырьләр.

Хикәяләр.Nt4

Ф.ИкеХвсөнхнквясе N 3

И

Язлар жигсө

№4

И Кар к е ш е л ә р е —

КАРДӘШ ХАЛЫКЛАР ӘДӘБИЯТЫННАН

С Сиңа килдем

бүген кабаттан Шигырь № 3
II .ч I.I й н \ м и на Д >i юрмышы
Шигырьләр № 7
Н у р г а т и н а А Сынаулар Бәян
№№7.9. 10, 12
Р ә ү п о в Р Булганда - кадерен бел,
югалткач — елама Бәян №№ 3. 5, 6
С а д е р т д и н о в а А. Ана өмете Шигырь
№5
С а ф и н Ф Тулганай Бәян №1,4
С ә л а х о в а А. Сөйкемле кыш Шигырь

№1
Акбаш А , К ы с а к у р ә к Н Ф .
М.пира 6 К . Ч у л п а н .
Фарсыева
Җомабааа М Беаоайнаны М .
Хикт № I
Османов Д.. Д ә ү ч ә т б и р д н н а т . Х а н н а н о в
188

кереш

Җушкун А . Р ө с т ә м х а н л ы I .
Созаев Ә . Ганнева Т .
О с м а н о н Д шщырыяре №8
О т а р б а е в Р.Аккубөлаклар Хыхая

Мөхвммәтжанова

ДАНИЯ 1АҺИДУЛЛИНАГА 50 ЯШЬ
Юсупова

Урал

№8

К а ш а п о в а И Фатихалы гомер Хикәя
№8
К е р и м о в к Гүзәллекнең чиге юк N""1

КОТЛЫЙМ»

Кәрнмов

№8

Батыр.
(МВаяшенең

Г ы й з д ә т у л л и на Ф Чишмә моңы

РАХМАЙ ХИ< МЭТ1 1Л11ННЫН ГУУЫНА 80 ЕЛ

Шофигуллин

М . Без бер тамырдан
Нүргун
Дастаннар

Ә Остаз № 5

и и i юа № 8

Разов

тәрҗемәсе

\К Л И 1K.III

Ф о р ц д ] м и н т I.чинның ГУУЫИА SOE I

Be I H - Б в р ж ы л ы

ШЪлиев

N -

Вә лиев

Чулпан

МИРКА1 1.1ИМ ПХ МАНОВНЫН ГУУЫНА 80 ЕЛ

№4

ышгырьларе

Г А ш а н ы н к ш 1ы н^ кыры

Бәям Казакъчадан

сүэебыән).

• 1 НЧӨ MHHIH ГУУЫНА 125 ЕЛ

II

Ә б 1Ико i ы

Г

«Өченчекласслы»кияү

Р Җ и л к ә н л е яшьлек № 10

2 0 М Е Л Д Д >••

и .'Я»ЛӘР ИСЕМЛЕГЕ

X а н if а н о в а Ф . И р була аласын, ә ата
булу... № 6
Хәсәнов
№• I

А . Табигать турында парчалар

БӨЕК ЖИНҮГӘ — ТӘ ЕЛ
Булатова

К . Яшел яфрак — яш<^ race

£әяи № 1 0
Васыйл ова

ШеЙдүлетова Ф . Ахматова А ,
Рафикова Э., Мәгъдөнурова A
шигырьләре. № 10
ГОРМЫШ Я П А Н ХИКӘЯЛӘР
Каримов

К

Г Биюче Нәгыйм.» AIM-.и

№ 11
ХАТИРӘ
Әхмәтгалнев

КАЙТАВАЗ

В Хикәяләр № б

Юсупова

Р Ьүре ела! ан төндә. № 11

Т А Т А Р ХИКӘЯЛӘП ХӘЗИНӘ* Ш Н . Ш
Тимбикова

К

Селте б) юын бүләгем!

№3

Җаббаров

3 . Изге эш 6]

Гаднуллина
Салыйков

Р №7

М Уйландыра торган асар

№9
Сорауларга жавап -пләгәндә Рашат
Ни тминын Ренат Хариска җавап хаты .№ I I

МИЛЛНЯ1
«Түгәрәк өстед»дә

i> 1ы бер гасыр

(Галимнәр Д.Иашхов

i Юэееа

утлары» журналы биш

М

•рдөме кирәк! N ->
УКУЧЫ С Ү Н

№ 2

А.Татарстаным

Идел-

Нортым! № 3

Җәләиев

М У л «агулы мзаимши ВСвИ

чыгучылар аз X? 7
ШАЯН СӘХИФӘ

* Мат уров взерлвде

Гукайчя гатар кодексы

№ 12

Ф . Татар эстрадасына хекүмал

wtx.ippupe

И.ИбрОҺШЮв катнашышка
Зыятдинов

Миначев
Хужин

Р.Мвхәммвтдимол МТабд) иим «Казан

Уены-чыны бергә Свхифөм

№ !

әзерләде Na№4-12

ФИКЕР
Ханнанова

Ф Чорлар ^ ire

Дусай

мәсьоләлөр уртак. № 7
Низамига

ике хат) Н- 1

Аманулла

Мәшһүр имр иа

II I ЫЙбрИ М ГЫЙбарВ

«Татар ипоошопедиясе» б т н и м и
('вхифөне R \fyt

Р Җыр өмәсе уткәрнв вле! X-1
ill Ч

М

Сафина

Р Каш КЫЯМ QUI (РаыЮМ

Харис
Юныс

Онытылмас очраш)

111 <> р и п о в а И Авылым каеннары. № 12

тәгәрмәче». № 12
Нуриев

Г

№12

Оя, аучы һом «шайтан

ҺЪМ 1.2.7
Мәкаль өмәсе №М

13АРЫ

Бухгалтергыйшкы

Шигырь

№ I

i.i шин бейрвмиер вам аста ва •
коннар :
Гвртыа к* бап V 1

Гыйометд
Тимсршнн

I ***••

•

Р Алтыи гарва " ' " • " / " •

Р.фөдз)

' "*

1-12

Иатпмвгыя м а т а — гермыввыбыэ вш
Фврхв1

1ино>

I

КарачкыавлАнсы

№(.

Яна китаплар V '•
Ш.»\К

10HI.IL

v.v- I 13

ЮРШ

I

I' У [кургышдасолдв! в)

Хушлаш) с| е ( 1 алчачав 11
Mmu.nHM N- 7;Мнргаэмш И la

1 :Umagi п:

т
totmt$ibtz Ian
1ж,т1!магый-мәдәни
тормышыбыздан

•TURKVISION - 2014.
Казаңда -Татнефть-Ape на» спорт сараен]., II калыкара -TI RKVISION - 2014. жыр
боЙГССС булды Анда 24 илдән һәм Россия
төбәкләреннән ЗООләп кунак чакыру лы нае
Бәйгенен төп оештыручысы — Төркпянен
• ТМВ TV» каналы Беренче талкыр конкурс
былтыр Торкиялә уткән иле Быел халыкара
жыр бәйгесендә I урынны — Жанар Дугалова
(Казакъстан). II урынны — Айдар Co мим.i
нон (Татарстан). III урынны -Заман» горкоме
(Башнортспн)шиш Җиңүчеләрне ТР Прези
центы ми i m Миннеханов ког.талы
ТАТАРСТАНДА ТӨРКМӘНСТАН КӨННВП
Татарстанда Төркмәнстан көннәре үт
кәрелде Ике республиканың ла иҗтимагый
мадвни трмышында (урәһәмняткә ия булган
бу вакыйга М Җәлил исеченл.ле I imp ыу i.n
опера һвы балл пштры бинасында тантаналы
кичә белән .i4ij.nu «Хәзинә* милли сәнгать
млереясындл юркмнн сәшлте күргәзмәсен
карарга бу илнея ян ш квоаннвре, халкы НЫН МИЛЛИ киемнәре, зәркән, көмеш бизәнү
Әйберләре белән танышырга мөмкин иде
Геркманстан көннәре кысаларында
Һмлрсглн MII.LIM китапханәсендә гөркмөн
һпитптитт Ш> I исәптән әдәбияты, сәнгате
iilie иәре һәм фән пилеклеләре белән очрлп1>
6) iли
Геркманстан көннәрен ачу гантанасын1.1 la Енм I Гукай исемендәге Гатар и<\ ал
филармониясенең концерт залында булган
кытаклау кичәсендә лә гөркмән кардәшләре
без җыр. музыка, бию сәнгатенен ин матур
үрнәкләрен күрсәттеләр
ЮБИЛЕЙ КИЧӘСЕ
Г Камал исемендәге Татар Щ т аквде
мин гетры бинасында тууына 80 ел тулу уңа
еннан мәшһүр режиссер Марсель Сәлимжаноины искә алу кичәсе булып узды Алда
I парСПН Республикасы Дәүләт Киңәшчесе
Минтимер Шәимиев Дәүләт Советы Рәисе
Фәрит Мөхәммәтшнн катнашты.
Искә алу кичәсендә артистлар олуг
режиссер Марсель Сәтимҗанов турында
истәлекләре белән уртак-ташты. татар сәхнатәренлә озак еллар зур уныш белән барган
спектакльләрдән өзекләр күрсәтелде.
Татарстан Президенты Рөстәм Мин
неханов Указы нигезендә, киләчәктә театр
сәнгатендәге казанышлар өчен Марсель
1ЭД

Салпсванов нсаиеидвп премия бнрелвчак
Премия 2 елга бер тапкыр 200әр мен сум
ку килендә ечсанппьвһеленөгапшырылачк
Б) каберне кичәдә ТР ДвүЛИ Киңәшчесе
М Шаймиев нраштерав
ТАНТАНА
.11чәпәСджидәСоләимлнонл исемендәге
әлөби премияләрне глпшыру упленнлн тапта налы чаралар үповрелде Байрон пдвшйрәнен
бюстына чәчәкләр салу белән башланып
китте Аннары Саҗидә Сөләйман она исемен
дәге китапханәдә «Тормыш, исәпче'» лш.ш
•түгәрәк өстәл» утырышы булды.
Саҗидә Саләйм.шо|ч исемендәге әдәби
бүләкләрне глпшыру ганглиасы исә Олмә1
Татар дәүләт драма театры бинасында узды.
«Татнефть* ачык акционерлык жәмшяте
генерачь директоры урынбасары IP Дәүләт
Советы депутаты. -Рухинт» рухи яңарыш
фонлы рәисе Рөстәм Мөхәммәдиен ип
танада кашашучыларны нефтьчеләр Исе
меннән сәламләде Бүләклә, ппплплсипдл
катнашучыларга Плм.п мушшипддь районы
башкарма комикчы җитәкчесе урынбасары
Речедә Заһретдинова район башлыгы Мәжит
Салихов котлавын ирештерде lai.ipciaii
Язучылар берлеге рәисе Рафис Корбанок
•Татнефть- компаниясенең язучыллрибызны
ел с и н жыеи ( Со.мймлповл исемендәге
әдәби премия тапшыруны олы бәйрәмгә
әверелдерүе
.иыбиитыбы ira хезмәт итүче
әдипләребезгә ихтирам билгесе, зур ярдәме»,
— диде
Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби
премияләргә быел «Заметки на неерс» ДИГӘН
чәчмә миниатюралары, инвалид ангорларның
•Сердце сердцу рало- дигән әдәби җыенты
гын төзегән Гариф Ахунон исемендәге әдәби
хәрәкәт тарихы музеен оештырган һәм «Белая
ворона» әлаби берләшмәсенең Олмәтгә -Бе
лое перо» филиалын булдырган очен шагыйрә
Наилә Ахунова. «Таш сандык» пьесалар
җыентыгы һәм Әлмәт Татар дәүләт драма re
атры сәхнәсендә куел i an спектакльләре ВЧВН
драматург Данил Салихов, -Тамды яшем»
дигән шигырьләр җыентыгы өчен шагыйрә
Эльмира Шәрифуллина лаек булды
Кызыксындыру премияләре исә-Мил.ип
елы» повестьлар җыентыгы өчен Роза Хәбибуллинага. -Карт юкәләр яшь чәчәктә»
шигырьләр җыентыгы очен Чыңгыз Мусинга.
• Элеккедәй ихлас була алмлбы3» шигырьл Рр
җыентыгы өчен Эльвира Һадие нага тапшырылды

«Татнефть» ААЖ һәм -Рухият- рухи
янарыт фошш башлан язучы яшьләребез
не каләм тибрәтүче студентларыбызны
рухландыру аларга ярдәм нт\ йөзеннән
ел саен 10 егет-кызга С.Сөләйманова исеиендаге стипендия биреп бара -Казан ут
лары- журналының, баш мөхәррире Илфак
Ибраһимов кайчандыр бу стипендиягә лаек
булган яшьләребезнең инде унышлы ижат
итүен, әдәбиятыбызны үстерүгә лаеклы
өлеш кертүе турында сөйләде
Тантанада Саҗидә Сөләйманованын
улы Әнвәр Маликов һәм килене Асия
Маликова ла катнашты
КОНКУРС
Евразия Язучылар берлеге төрки илләр
язучылары арасында ил яхшы хикәягә
Мәхмүт Кашгарый исемендәге өченче
халыкара конкурс игълан иткән иде Анда
татар язучылары да актив катнашты Алар
арасында барган бәйгегә йомгак ясалды
Һәм Татарстан Язучылар берлегендә җиңү
челәрне бүләкләү тантанасы булды Аны
Татарстан Язучылар биртеге рәисе Рафис
Корбанов ачып җибәрде Евразия Язучылар
берлеге рәисе Якуб Өмәруглы җиңүчеләрне
игълан итте Олеге бәйгедә I урынны -Кап
ка» хикәясе белән прш.шк че !мәттәшебез
Айгөл Әхмәтгалиена алды II урынга Айлар
Хәлимнең -Исемсез малай» хикәясе чыкты
III урында - Хисаметдин ИсмәгыЙлевнен
• Исәр» хикәясе Я (Кырумы җинүчеләргә
диплом, истәлекле бүләк Һәм Премияләр
тапшырды Жлнеп чыккан хикәя халыкара
конкурска җибәрелә Х.иыкара бүләкләү
тантанасы 2014 елнын декабрендә Блкуда
үткәрелә

манов. ТР Мәдәният министрлыгының
һөнәри сәнгать һәм сәнгать белеме бүлеге
җитәкчесе урынбасары Рәшит Ф -Татчедиа» ачык акционерлык җәмгыяте
генераль директоры урынбасары Сөмбел
Таишева. Татарстан китап нәшрияты ди
ректоры Дамир Шакиров сәламләде
ижат уңышлары теләде Әдәбият галиме
прозаик. Татарстан Язучылар берлегенең
кабул итү коллегиясе рәисе Талга Гали]
ллин яна гына берлеккә каб\ т ителгән яшь
язучылар Булат Ибраһимовка Фидаилгә
(Фидаил Мәжитов). Эльвира Һалиевага
таныклыклар тапшырды
Семинарда катнашучы яшь иҗатчы
ларның әсәрләрен күренекле язучы тар
әдәбият галимнәре тикшерде алар] i
ясады һәм бәя бирде.
САРА АПА МУЗЕЕ КОЛАЧЫН КИҢӘЙТӘ
Казандагы 4нче татар гимназиясендә
Сара Сады икона ыуэее ВЧЫЛута MI Е
Шул уңайлан гнмнаэнягв кул кенв куна
КЛЭР КИЛДв Сара ВПВНЫИ җырчары яши
рады, аның турында фикерләр
Татарстанның ХВДЬПС ш пыигчиәре Ренат
Харис белән РобегЛ МИҢН) i иш ЦШГЫЯ
рыәр Эльмира Шәрифчтым! Мансур
Сафин. Рәфикъ Юиьк күренекле кырчы
педаго! Мннгол Гадиеа Гатарстаннын
халык артисты коипозитор Фуал ••
рон
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баянчы Кирам Сатмея Квмс р.шомының
Тутай авы INHI.II и I врЯ t ВДЫЙКХМ
III рем при I И КИЧ I ЛИ ll\ I inn i Һ б ЧЫГЫШ

гута гнмма ия шремори
ll Нания Вахнтованын < ара апаныл кьмы
Әлфия Аядарская беләм nuniuryi
Татарстанда узган конкурста җиңүчеләр Й\ i г 1 IT v I.I|IMIJ аса гимна ти анен фаини
не Төркиянен Искешәһәр иршшншит- җитәкчесе K<t>^ профессоры и
губернаторы Гүнк-р Азим Туна. -Татмелиа»
ГаИсин ынышгырган
ачык акционерлык җәмгыяте ршера а ш
Музей 1ы гимназия икенче елны >к
ректоры киңәшчесе ГРнын халык шагыйре
гере җыр \ i-iivii.i
Равил ФәЙзуллин. ТР Мәдәният министр (адыяю :
лыгының һенөрн сәнгать һәм L.шып.белеме гесс — «Калфаклы сандугач* игән ком
бүлеге баш белгече Айгол Софийская *мри курс-фестнвадь уткерела б
кысаларын i ишн е i кинәятө барган К и рои
әгъзасы, әдәби
име Рифат Сверили
районы к i им i •
гәржемәче Фатих Kyi rj ия 11 ш
(Маога, ( HIM Петербур!
••• Ч
катнашында) фестивальләре булып ускәи
СЕМИНАР
Гимназия взлөкчяләре киде Россия чиген
Татарстан Я |учы > ip бер 1еген 1
- ь< утыәкчеләр Б) олы нита гнмназняга
• (учы шрнын респуб 1ика семинары \i
ар I.'M ю кирәк в
көре i в \u ii I и ирстаннын гер к
яроаы I ii i|\ i ш Мәдәния! министрлыгына
i,i 14-1111.ш h.iM р . ш о н н а р ы н н а н 40 ia
lib
өмет бш и
кжатчы к
т ы 1 емннарны Гатарстаи
я i\ |ы I ip б< р ien рэис< Рафж Корба
I i HIM | фи ю югия фани ай кжгоры
нов 1чты Яш1 каләм ияләрен 1 вразия
Россиянен I
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
. М р ш и п о м н а . имеете \ A X M F . I I -VUll-.HOII 1һм со«жен у озера»,
рассказы Р Г \ . \ I 1 V V \ I ! I I \ c n m Н Л Х М А Д И Е В А
Г.КУРБАНОВОЙ
Кмвфрс на повесть малого формата» Р Р А Х М А Н Жди МОЯ
-Литература родственных народов
Р О Т А Р Б А Е В Белые бабочки
^-п.,,,ҷ.
Искусство» статья А З А Р И П О В А . посвященная 130-летию со дня рождения Ф Т У И ! Ш Л А
статья Ф И С М А Г И А О В О Й . посвященная 70-летию со дня основания Альметьевском
Татарского государственного драматического театра, интервью Г С А1 И 1 U b U M с
CD А Б У Б А К И Р О В Ы М , посвященный 70-летию композитора
I \тив шЛшлщш статья А Ш А Р И П О В А . посвященная 260- четню со дня рождения Г У Г Ы З
И М А Н И статья V] Р А З О В А . посвященная ИО-летюо со дня рождения Р Х И С М А Т У Д Л И Н А
Книжное ободрение, рецензия Ф Г А Л И М У Л Л И Н А

на книгу -А Гнляэов; Избранные

прсаиведеюи
Жизнь и религия.. Б А Т У Л Л А
Суты (прод )
Вспоминания- Г Л Х М Е Т Г А Л И Е В -Незабываемая веточа

И ШАРИПОВА

Берёаы

родной деревни •
-Страницы юмора» рубрику ведёт М Г А Л И Е В
-Белый парус повесть (прод.) А Н У Р Г А Т И Н О Й . рассказ из жизни К К А Р И М О В А .
Из фотоархива журнала
1)н6лнш|>афнчг1кнй список произведении опубликованных в 2014 году
Дневник общественно-культурной жизни
На наших обложках Зимний пейзаж, кочлектив Альметъевского Татарского государственного
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.Cocopetition foi small lormal novel
. of agnate people*

H RAHMAN
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NigbiingaJe *aog at (be lake-;
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Wait for me

White Butterflies-.

bj A . Z A R I P O V dedicated to the 130lh anniversary of F T U I S H E V ; article by
I [ S M A G I L O V A dedicated to the 70th uotvereary ol the founding ol the Almetyevsk Tatar State
Drama Theatre; interview of (', S A G I T O V A with F A B U B A K 1 R O V ded.cated to the 70th anniversary
o( the composer
• Our hrn.es of the day- article by A S H A R I P O V ded1Caled lo the 260lh
IM \ M

anniversary of С U T Y Z -

article by M R A Z O V dedicated to the rJOth anniversary of R H I S M A T U L L 1 N

-Book Reviei

rev,,- by F . G A U M U L L I N on the book «A.Gllya/ov: Selected Works

-Life and Rejig*»
М.чп.иг.

НЛП

LLA

GAHMI TCAUEV

I мою

(cool )

Unforgettable Meeting

I SHARIPOVA

.Bircbei .,1 the native

viflagt
• Paget of humor» section is led by
• White Sail

M.GALIEV

ашу fcont) by A . N U R G A T I N A . life story of K . K A R I M O V .

From the photo archive of the magazine
Bibliography of «nrks published in 2014
Diary of ihe social-cultural life
On our covers Winter landscape, team of Almetyevsk Tatar Slate Drama Theatre
Тышлыктагы

сурәтләр

Тышлыкның беренче битендә Кышкы пейзаж.
Тышлыкның дүртенче битендә Ә.тмәт Татар дәүләт драма театры коллективы

Яна китаплар

I а л к н М.Ь.
ПОЭЗИЯ ДУХАРУХ
Кеаан Татар " " " чвшр
.'in i
2716 ТЬражы 2000
даю

Е>ҮРЕ

Мә»
втоии г *i»
БҮР1 МИН.
Ilin -ырмар позмамар
Казан Татар кит мвшр
магы 2€
•

Марсель Галиеавеп «Рух», «Туган гслсш
«Кем син. чакырылмаган кунак?» әсәрләре 6>
китапта татар һәм рус телләрендә дөнья к\ рген
Жир йөзендә иң борынгы катламнардан калыккан
төрки халкының, төрле гасырларда скнфсармат-камәр, һун. хәэәр. болгар, кыпчак-татар
һ.б. шанлы исемнәр алып, дөньяны бәрәк.м к
гетрөтеп яшәвеннән гыйбрәтле кисету, үкенеч ie
сабак алып. рухи яңаруга кодрәт биргән позма
бу1 Тарихи хәтерне уяткан әсәрләрдәге лр\\\ •
сыктау да. горуранә соклан} да. сүнгән учак
урыннарын актарып, вөумиэ аләщ ов, гуган гел
дәрьясына башны салып, авын бөеклеге бе иш
чиксез горурлану ш. ки ю ч м кайтавазыннан
язмышыбызны гоманлап, \әтәрснск.»и^ KJ
к\ ис п ә ЮЛ саба. аягурә баскан <_ ^ i M.I ЮЫМЫ
укучыны битараф калдырмый
Әсәрләрне рус ie Илы Гәүһәр Хәсөнова, ишарә
Халитова, I өлсирө I айнанова һем I адс i Хәиров
гержемө иткән.

Әлеге ми.пik.i шагыйрьнең соңгы е i [арда
ИА.П ите ie и һәм матбугат га басылып,
укучы lap арасын ы гур кы поссын) уяткан яна
ш ш ырьлөре һәм по »малары гул iarj бире итэн
II l.i pi n.i рәвештә оч к.' б> кигән җыентыкта
•Исем !•" («Мин һәм гарих») «Матур
кон* («Лирика») һом •• (оопарк» (< Мин һем
җәмгыять»)
юнышы һем чынбарлыкн
(ялгыз бүре авыз бүре яшь бүре кыйналган
бүре (әллә т у л а й д а кешене?) күзләре аша
к.ил I ител аңларга ан атарга гырыш)
омтылышы бар
^вторнын азаккы нәтиҗәсе рэхиаке s О «миен
кай Li икон югемне бик яхшы аңлыйм мин
Үземнен кайда б) 1Ыргв п и ш к л и ш е ю
чама м и м кебек
Ләкин
гвкъднрем!
мои и котырынган
маймы 1 lap кирәккә кирәкмәскә укеренпвн
tynac аю .шык гирвсен
караш I.
в
aiafl i.\n\.\n кнес i rami
^ i ai9\ laccHHOH куркып сикеренган вак вак
куяннар сарыклар ишәкләр гумгызлар
бергә гомер кич,.

h \ J \ H V 1.1\РЫ
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