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Баш мљхђррир сњзе

ЂДЂБИЯТ ЕЛЫ ДЂВАМ ИТЂ...
Яћа еллар мљбарђк булсын, мљхтђрђм миллђттђшлђр!
«Вакыт агышын тоеп була, тыеп булмый», дигђн гыйбарђ 

бар. Књћел белђн џђрчак тоеп торган, безнећ белђн янђшђдђ 
кебек булган вакыт безгђ кагылмыйча гына, кљнне тљнгђ 
алыштырып каядыр књченђ бугай... Без њз ќирлегебездђ, њз 
оябызда калабызмы? Вакыт белђн янђшђ торсак, ђлбђттђ, 
ул безне узып каядыр китђ дђ китђ инде... Ђгђр кешелек, 
бар ќиџан вакытныћ эчендђ, ул аннан аерылгысыз дип 
исђплђсђк, без њзебез 365 мђртђбђ кљн белђн тљн алышынган 
арада вакыт арбасына утырып ђллђ кайларга књченђбез 
булып чыга. Бу књчеш вакытында кемдер туа, њсеп ќитлегђ, 
кемдер тђмам љлкђнђеп бу ќиџанны, димђк, вакытныћ њзен 
ташлап китђ... Вакыт тудыручы да, вафат итњче дђ тњгелме? 
Мондый олуг кодрђткђ Бер Хак њзе генђ ия диелђ изге китапларда... Шућа књрђ 
дђ Вакытны зурлап-олылап Галиќђнап Вакыт дип ђйтњ дђ шагыйрьлђр ђйткђн сњз 
генђ тњгелдер... Хђтта: «Вакыт – Илаџыныћ њзе», – дип бђялђњче акыл иялђре дђ 
бар икђн... Тђњбђ, тђњбђ...
Кояш — Књкнећ, галђмнећ сђгате дигђн йомры сњз ђйтњче дђ булды... «Кояш 

дњрт ярым миллиард елдан соћ сњнђчђк», — диде беркљн эфирдан бер акылсыз 
акыл иясе... Каян белгђн, ничек исђплђп чыгарган диген?.. Йљреп торган сђгать 
туктамый калмый... Аны тагын кљйлђп ќибђрђлђр...

Кљн уртасы, туктап калды сђгатем,
Юк иде лђ кинђт туктау гадђте...

Соћга калдым килер, барыр юлымда,
Шул сђгатем туктап калу сђбђпле...

Сђгатькђ ни, аныћ џичкем каршында 
Юк бирђсе йђ аласы ђќђте... 

Без генђ ул баш књтђрми кљн-тљнен
Њтибез џаман кемнећдер хаќђтен.

Вакытны кертермен димђ тђртђгђ,
Ќитсђ дђ књпкђ акылыћ, сђлђтећ. 

Йљреп китте тагын дивар сђгатем,
Туктап калыр беркљн гомер сђгатем.

Њз арбасына безне утырткан ел уктай очып киттеме, ярсулы дђрьядай агып њттеме? 
Кљтмђгђндђ, уйламаганда Ќир шарыныћ биш кыйтгасында берсеннђн-берсе куркыныч 
бђла-казалар, ќир тетрђњ, сунамилар, дистђлђрчђ бњтђн табигый фаќигалђр белђн бергђ 
Адђм балалары бер-берсенећ каннарын да койдылар. Шђџђрлђрен, йорт-ќирлђрен 
ќимереп ќир белђн тигезлђделђр, яндырып кљл иттелђр... Дистђлђрчђ, йљзлђрчђ мећнђр 
туган туфрагыннан, нигезеннђн киселеп, качып, књз књрмђгђн газаплы сђфђрлђргђ 
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чыгып џђлак булдылар. Урта дићгез ярын тутырып урнашкан љч дистђгђ якын 
дђњлђтнећ берсендђ генђ булса да њтереш-кан кою булмый калды микђн? Йа, Хода, 
Хак Динебезнећ бишеге булган изгедђн-изге ќирлђрдђ књктђн утлы њлем ташлары 
явып торды... Икенче Бљтендљнья сугышы тђмамланганга 70 ел њткђн бер дђвердђ кабат 
Ќир шарын дерелдђтђ бомбалар шартлавы. Бомбалары нинди ђле... Илебез сугышта 
љч дистђ миллион Ватандашыбызны югалтты. Без — яудан аяксыз, кулсыз кайткан 
ђткђйлђрнећ малайлары, оныклары, торыннары сугышныћ ни икђнен белђбез, тоябыз... 
Сугышта гаеплелђрне эзлилђр. Сугыштан соћ 70 ел дђвамында эзлђделђр... Баксаћ, 
елганыћ ике яры булган кебек, конфликтларныћ сђбђплђре дђ берђњ генђ тњгелдер... 
Ђмма ике яктан да бер гаепсез халык кырыла... Кем гаебе, гљнаџлары љчен? Боларны 
белеп торган Бљек Књк шушы вђхшилек, акылсызлык, имансызлыкны књреп, ђле дђ 
туктатып куймады њзенећ сђгатен... Књклђр адђм балаларына тагын да мљмкинлек бирђ 
тђњбђ итђргђ, тђњбђ итђргђ.... Иманга килеп, Бер Аллаџыга сыенырга...
Узган ел – ђдђбият елы булып билгелђнгђн безнећ мђмлђкђтебез љчен дђ зур 

сынаулар елы булды... Ђдђбияты, мђдђнияте, тарихы орышлар-тњнтђрелешлђр, искене 
ќимереп яћаны тљзњлђре, йодрык белђн ирешелгђнне елъязмалаган дђверлђрдђге 
калђм кодрђтен кайтарып буламы икђн?.. Алай дисђћ, ул чор дђверлђрдђ дђ 
гуманлылык бљтенлђй суеп ташланмаган, яндырып кљлгђ ђверелеп бетмђгђн икђн 
бит... Ярылып авышкан, ђмма сутлап киткђн бер сау тамырдан ишелми калган ярны 
хђтерлђткђн бњгенге ђдђбиятыбызны савыктырырга омтылу кысыр телђк – утопия 
гына тњгелдер, шђт... Џђрхђлдђ без, милли ђдђбиятыбыз, сђнгатебезнећ бњгенге хђлен 
љметсез димибез... Аныћ хакыйкый хђле шул бер тамырга тартылып ишелми калган 
яр кебек булса да... Тамыры нинди, тамыры!!! Мећнђрчђ еллык катламнардан сут 
алып исђн калган юан тамыр ич ул!..
Ђдђбият елы ђдиплђр љчен – ђдђби иќат; галимнђр љчен – шул иќатны 

мећьеллык њрнђклђре мыскалына салып, њлчђп барлау, нђтиќђлђр чыгару, алгы 
кљннђрен фаразлау; ђдђби журналлар, милли матбугат љчен – њз авторларын, њз 
укучыларын барлау, аларныћ даирђлђрен књбђйтњ, ишђйтњ белђн њтте... Ђдђбият елы 
башка еллардан берьягы белђн дђ аерылмады... дип бђя бирњчелђрнећ фикеренђ 
аяк терђп каршы килергђ ќыенмыйм... Ђдђбият елы ђдђбиятчылар љчен генђ тњгел 
лђса... Шул бер ел эчендђ џђркем, џђр оешма, џђр район-шђџђр њзе љчен нинди 
максатлар билгелђде дђ, шућа ирешњ љчен њзе нинди гамђллђр кылды?
Без, «Казан утлары» журналы редакциясе, њз алдыбызга ић беренче нђњбђттђ 

ђдђби журналыбызныћ авторлары џђм укучылары даирђсен барлау, аларны ишђйтњне 
максат итеп куйдык. Моныћ љчен республикабыз џђм књрше тљбђклђрдђге 18 район 
авылларында, шђџђрлђрендђ очрашулар њткђрдек... Бу гамђллђребезне тормышка 
ашыруда республикабызныћ Мђгариф џђм фђн, Мђдђният министрлыклары белђн 
тыгыз элемтђдђ булдык... Бу ућайдан шушы ике министрлыкныћ карамагындагы 
ќирле оешмалар, мђктђплђр, китапханђлђр, театрлар белђн элемтђлђребезнећ тагын 
да ныгып калуын ђйтђсе килђ. 
Аеруча Чаллы шђџђре мђгариф идарђсе, шђџђрнећ педагогика институты, 

Алабуга педагогика институты, Ђлмђтнећ муниципаль институты, Чаллы, Минзђлђ, 
Арча педколледжларында журналыбыз авторлары, галимнђр катнашында њткђргђн 
чараларда мећнђрчђ яшьлђребез милли ђдђбиятыбыз белђн чын-чынлап танышты.
Чаллы, Актаныш, Минзђлђ, Сарман, Буа гимназиялђрендђ биш йљздђн артык 

яшь иќатчы белђн њткђргђн мастер-классларда, Арча педколледжында љр-яћа проект 
– «Ђдђбият дђресен язучы њткђрђ» дигђн чараларда катнаштык. 
Минзђлђ, Буа, Ђлмђт шђџђрлђренећ драмтеатры, Чаллы шђџђренећ Энергетиклар 

сараенда «Казан утлары» редакциясе кљннђре безне куйган максатларыбызга 
якынайтты дип белђбез... Чувашстанныћ Шыгырдан авылы, Марий Элныћ Бђрђћге 
районнарындагы гимназиялђрдђге очрашулар да укучыларыбызныћ даирђсен 
кићђйтер, дигђн љметтђ калабыз. 
Ђдђбият елында иќатчыларыбызныћ активлыгы бермђ-бер артты дисђк, 

хакыйкатькђ хилафлык килмђстер... Узган елда гына да журналыбызда 4 роман, 
26 повесть, 16 ђдђби тђнкыйть мђкалђсе, ђдђбият-сђнгатькђ кагылышлы 8 очерк 
басылып чыкты. 45 шагыйрь њзлђренећ иќат њрнђклђрен журнал укучыларына 

ИЛФАК  И Б Р А ҺИМОВ
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тђкъдим итте. Журналыбыз ђдђбият галимнђре, тарихчылар, сђясђтчелђр љчен 
трибуна буларак та хезмђт итте. Ђдђбият елы ђдђби иќат белђн њтте, шљкер!
Алдагы ел Рђсђй књлђмендђ кино елы, республикабызда табигый сулыкларны 

– экологияне саклау елы буларак билгелђнде. Елларныћ билгелђнеше, багланышы 
шартлы гына. Табигатьне саклау, эчкђн суларыбыз, сулаган џавабыз, ашаган 
ризыкларыбызныћ чисталыгы, пакьлеге, хђлђллеге безнећ милли, гаилђлђребез 
традициялђренђ бик тђ ятышлы. Шул традициялђрне югалтмау љчен дђ ђдђбият, 
сђнгать кирђк шул... Милли кино сђнгатебезне тернђклђндерњ, ић ђњвђле милли 
ђдђбиятыбызга нигезлђнгђн икђнен аћлый башларбыз, шђт...  
Безнећ љчен инде аяк баскан елыбыз ул — Ќђлил елы, Тукай елы да... Бљек 

Тукаебызныћ тууына 130 ел тулу әдәбият елының быел да дәвам итәчәгенә нигез булып 
тора. Тукаебызның олуг юбилеена галимнәребез бљек шагыйребезнең 6 томлык тулы 
Академик басмасын ђзерлђп, Тукай энциклопедиясен төзеп каршылыйлар... Журналыбыз 
исә Тукай турында роман, тљп герое Тукайның әнисе Бибимәмдүдә булган повесть, Тукай 
џђм аныћ чордашларына багышланган очерклар, драма әсәрләре, шигырьләрне мулдан 
бастырып чыгарырга бүгеннән үк әзер. Агымдагы елда республикабыз язучыларының 
чираттагы корылтае узачак... Ничек инде ул тагы да әдәбият елы булмасын ди...
Рђсђйдђ иќат берлеклђренећ килђчђге ђлегђчђ хђл ителмичђ кала. Тљп мђсьђлђ 

— иќатчыныћ — булсын ђдђбиятчы, рђссам, кљйлђр язучы — социаль статусы 
хокукый яктан билгелђнмђгђн. Советлар чорында бер идеологиягђ буйсындырылган 
бљтен рухи дљнья (диннђр исђпкђ алынмый) дђњлђтнећ тњбђ астына кереп, хаклы 
рђвештђ дђњлђт заказларын њтђњче, иќади эшчђнлеге књптљрле социаль яклаулар 
белђн гарантиялђнгђн, књпсанлы оешмалар, берлеклђр, институтлар бар иде... Бњген 
иќатчыга, бигрђк тђ калђм ђџеллђренећ хезмђтенђ шљгыль, хобби дигђн караш яши. 
Соћгы ике дистђ ел дђвамында хаксызга яклаучысыз калган иќатчыларны эшкуарлар, 
товар ќитештерњчелђр итеп кенђ бђялђњ гумансызлыкныћ бер чагылышыдыр.
Ил буенча шундый вазгыять, шундый «уен кагыйдәләре» гамәлгә куелганда, иң 

зур югалтуларга милли әдәбиятлар, милли мәдәниятләр дучар булачагы һәркемгә 
ачык... Милли иҗатчыларның яңа буыннарын милли мәктђплђребез, урта һәм югары 
уку йортларында гына укытып, тәрбияләп буласы да исбатлауны таләп итми... 
Ана телебез уку-укыту теле, фән теле буларак та үз позицияләрен елдан-ел югалта 
барган, глобализация дигән афәтле бер чорда барлык иҗат институтларын милли 
мәктәпләребезнең эшчәнлегенђ бәйләү хәзер кайчандагыга караганда да зарур. 
Хөкүмәтебез, Мәгариф џђм фән министрлыгы тарафыннан милли мәктәпләр һәм 
рус сыйныфларында укыту өчен яңа дәреслекләр төзүне без соңгы елларда мәгариф 
өлкәсендә башкарылган иң саллы эш дип бәялибез... Укыту-тәрбия эшләрендә 
милли гимназиялђр буларак оешкан мәгариф учакларында нәтиҗәләрнең бермә-
бер югары икәнен һәр очрашуда күреп инанабыз. Шушы эшләр дәүләт телләрен 
үстерү буенча Республика программасы кысаларында иҗат оешмаларын, аерым 
иҗатчыларны тагын да активрак җәлеп итеп алып барылсын иде... Әлеге программа 
буенча ел саен билгеләнә торган грантларныћ иҗат берлекләре, әдәби журналлар 
өчен аерым квоталарын булдыру да бик зарур хәзер. 
Республикабыз язучылары үзләренең корылтае алдыннан милли әдәбиятыбызның 

үсеш процессын һәрьяклап тикшерү, ил һәм дөнья күләмендә әдәби багланышларны 
булдыру, яшь алмашны барлау, Бөтендөнья әдәби мохитенђ керү, әдәби тәрҗемә, 
иҗатчыларның хезмәтенә түләү кебек мәсьәләләрне дђ күтәреп чыгарлар дип көтәбез. 
Моның өчен «Казан утлары» һәм барлык әдәби матбугат чаралары үзләренең 
ишекләрен киң ачып куячак...
Яңа елга аяк басар алдыннан табигатьтђге үзгәрешләр, гадәттәгедән җылы 

һава торышы барыбызны да гаҗәпкә калдырды... Хәтта бөреләр ачылды, үләннәр, 
гөмбәләр борын төртүе күзәтелде... Кинәттән килгән суык аларны һәлак итәр инде... 
Шулай да җәмгыятьтәге, аерым илләр-дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрдђге 
җылылык-«оттепель»не бөтен кешелек зарыгып көтә бит... Ул көннәр-атналарны 
вакыт галиҗәнапләре тизрәк алып килсен иде... Яки вакыт безне шунда туры илтсен 
иде. Ходай иќаттан аермасын! Амин!

Илфак ИБРАҺИМОВ

ЂДЂБИЯТ ЕЛЫ ДЂВАМ ИТЂ...
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Ил д у с 
Г ы й л ђќ е в 

ХАЛКЫЋ ГАМЕ КОТКАРЫР

Матур омтылыш

Ашыгырга кирђк, ашыгырга,
Гђќит-журналларда басылырга.
Бимазалап йљргђн уй-хислђрем
Шигырь булып тиеш ачылырга!
Йљгерергђ кирђк, йљгерергђ,
Ђйтђсене ђйтеп љлгерергђ.
Бу дљньяда дљрес яшђдемме?
Рентген аша телим књренергђ.
Кабалану кирђк, кабалану,
Артта калсын ђрнњ, табалану.
Максатым бит, изге эшлђр кылып,
Мљмкин кадђр књбрђк савап алу...

Кђефлђнеп алу

Якынайгач метро ишегенђ
Булмый кире артка борылып.
Тизлек алган кешелђр ташкыны
Алып кереп китђ суырып.
Син њзећ дђ анда њзећ тњгел,
Бер тамчысы кљчле агымныћ.
Егылып та калган кешелђр бар,
Дљрес атламаса адымын.
Терек-терек чабу, кабалану...
Шђџђр халкыныћ хђл хљртирђк.
Мин авылда шуны уйлап ятам,
Этми-тљртми беркем... хљррият!

Илдус ГЫЙЛЂЌЕВ (1946) — шагыйрь; «Ќир китабы», «Мђгарђ», «Кадерле китап» џ.б. 
китаплар авторы. Џ.Такташ исемендђге ђдђби премия лауреаты. Азнакай районында яши.
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Язучы хыялы

Мине кемнђр теткђлђде,
Сизерђтеп бетерде?
Кыршылдырып, таушалдырып
Кљлке хђлгђ китерде.
Юк, орышмыйм, шелтђлђмим,
Мактанам бу урында.
Сњз бит бара књп укылып
Тузган китап турында...

Тыелган биеклек

Ќиде катлы манара дип 
Књз алдына китерсђк,
Татарларныћ Рђсђйдђге
Урыны књренер, шђт.
Бик сирђклђр књтђрелђ
Дњртенчедђн югары.
Алтынчыга менеп ќиткђн
Татар књргђн юк ђле...

Онытыплар булмый шул

Ђнђ теге умартаны 
Улым белђн ясадык.
Калын нарат такталарны
Бик тырышып тасладык.
Мендђр итеп ябулыгын
Ђнилђре иплђде.
Шактый еллар њтсђлђр дђ,
Сњтелмилђр ќеплђре.
Икесе дђ юк шул инде...
Сагыш ќанны турый ла.
...Кемдер мине корт њрчетеп
Ял итђ дип уйлыйдыр...

Соћы бер њкме?

Ќитмеш яшьне њткђн калђмдђшлђр,
Ђссђламегалђйкњм!
Менђ мин дђ куып ќиттем сезне,
Гђплђшербез, бђлкем.
Њрнђк итеп алып гамегезне,
Эзегездђн йљрдем.
Язмышыбыз охшаш булсын диеп,
Утка-суга кердем.
Сез бњген дђ, шљкер, хђрђкђттђ,
Мин дђ яшђп туймыйм.
Кая алып барасыз соћ мине?
...Ђллђ нилђр уйлыйм...
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Халкыћ гаме коткарыр
          Ялгызак мин, ялгызак...

Р.Сибат
И сабакташ, калђмдђшем,
Моны кемнђр ђйттерде?
Буйдак яшђњ, исерткечме
Яман хђлгђ ќиткерде?
Њз хђлемнђн чыгып сорыйм,
Яшим шигырь язгалап.
...Ђдиплђр бит — халыкныкы! –
Ничек булсын ялгызак...

Дђртле сђфђр

Буран котырганда чакыр мине,
Кљртлђр ерып чыгып чабармын.
Бер ымыћны кљтеп яшим бит мин,
Сагынудан чђчем чаларып.
Ќил-давылда, ќђйдђ чакыр мине,
Књк књкрђтеп яћгыр койганда.
Гарасатлар њтњ шатлык кына,
Кљтеп торган кешећ булганда.
Белђм ансын, артык кабалансаћ,
Хђвеф-хђтђр хђллђр ихтимал.
Вакытында барып ќитђ алсаћ,
Њз-њзећђ арта ихтирам.
...Мђхђббђткђ арта ихтирам!

Њзебездђ бар

Уйламагандыр да корган чакта
Бу кадђрле абруй, дан аласын.
Џђр ел илле миллион турист карый
Париждагы Эйфель манарасын.
Љскђ менеп шђџђр књзђтђлђр,
Ресторанда кан-дђрт кыздыралар.
Тутыкмасын диеп, биш ел саен
Илле тонна буяу туздыралар.
Бездђ дђ бар аныћ игезђге,
Утыз метрга хђтта биегрђк тђ.
Буялмаган килеш балкып тора,
Кояш чыккан чакта бигрђк тђ!
Лифтларда чират торасы юк,
Ќиллђренђ ятып хђл аласыћ.
...Кунакларын кљтђ Чатыр тавы –
Татарстанныћ Эйфель манарасы…

Шућардан башлыйк

Љметлђнмим, књпме тырышсак та,
Ќићелгђнне ќићгђн аћламас.
Каян белсен ди ул безнећ хђлне,
Њткђннђрдђн сабак алмагач?!

ИЛДУС   ГЫЙЛЂЌЕВ
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Дошман џљќњм иткђн чакта гына
Кирђк бит без хђзер аларга.
Кылган гамђлебез китеп бара
Шул кавемнећ данын данларга.
Ул — мђкерле. Алгы шеренгага
Чыксын дисђк Татар ђлђме,
Њзебезнећ хђлне без њзебез
Аћлау тиеш, туган, ђњвђле!

Ќитлегњ юлы

Лев Толстой аћын боргач
Мљселманлык тарафына,
Руханилар котырынган:
– Чиркђњдђн кит... анафема!
Бер Аллага табынганнар
Џђрчак шулай ќђберлђнгђн.
Хак дин юлын эзлђп табу
Булмыйдыр шул ќићеллђрдђн...

Тугрылык

Нђфислектђн туган нурланышка
Карап торган идем шаккатып.
Ул чибђрнећ сихри матурлыгын
Књп шигырьгђ яздым таркатып.
Чеметемлђп кенђ тасвирлагач, 
Кем икђне тормый беленеп.
Тик њземђ «чуар йљрђк» дигђн
Бер кушамат калды берегеп.
Ђ чынлыкта шушы кљнемђчђ
Шул гњзђл сын йљрде уемда.
Гомерем буе сљйдем берне генђ,
Калганнары хыял-уйдырма! 

Казан шагыйрьлђренђ

Ђле кайчан гына, монда килсђм,
Йљри идек дђррђњ шатланып.
Љйгђ кайткач нотык сибђ идем,
Сез дусларым белђн мактанып.
Бу юлысы књргђч гаќђплђндем:
Салкынайган сезнећ аралар.
Акча булган ќирдђ дуслык бетђ...
Оныттыгызмыни, балалар?!

Редакциядђн:
Калђмдђшебез бу айда њзенећ юбилеен билгелђп њтђ. Аћа исђнлек-саулык, иќат 

ућышлары телибез.

ХАЛКЫЋ ГАМЕ КОТКАРЫР
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МЂЋГЕЛЕК ЯШЬ КАЛА

Моннан ярты гасыр чамасы элек Татарстанныћ кап 
уртасында, Кама елгасы ярында, бер ягыннан бер ягы књренеп 
торган кечкенђ шђџђрдђ, бљтен ил комсомол яшьлђрен чакырып, 
XX гасырныћ ић колачлы тљзелеше — Кама автомобиль заводы 
џђм шђџђрен тљзњ турында карар кабул ителђ. 70-80 нче 
елларда биредђ ќђелдерелгђн тљзелеш эшлђренећ масштабын 
књз алдына китерњ дђ кыен хђзер. КамАЗ тљзелеше њзенђ 
дистђлђгђн, йљзлђгђн калђм иялђрен дђ туплады. Аларныћ 
књбесе турыдан-туры эшче, тљзњче буларак та хезмђт 
куйды. Чаллы-КамАЗ тљзелешендђ катнашкан џђр тљзњче 
— иќатчы, џђр иќатчы тљзњче иде. 

Књптђн тњгел Чаллы Язучылар оешмасы тљзелњгђ 35 
ел тулды. Шул ућайдан «Казан утлары» журналыныћ баш 
мљхђррире Илфак Ибраџимов Чаллы шђџђре башлыгы 

Наил Гамбђр улы Мђџдиев белђн ђћгђмђ корды.

— Наил Гамбђрович, Чаллы язучылар оешмасына — 35 ел. КамАЗ тљзелеше 
булмаса, язучылар оешмасы да, дистђлђрчђ фђнни-эзлђнњ институтлары да, югары уку 
йортлары да булмас иде бит. Сез — республикада комсомол-яшьлђр эшлђренећ књренекле 
активисты, бу кљннђрне књргђн, бу вакыйгаларда турыдан-туры катнашкан кеше. 
Санаулы еллар, айлар, кљннђр эчендђ дљньяныћ икътисади картасына калын хђрефлђр 
белђн язылачак Чаллы, КамАЗ тљзелеше Сезнећ хђтерегездђ ничек сакланып калган? 

— Без еш кына: «КамАЗ — безнећ терђгебез!» — дибез. Бу чыннан да шулай. 
Безнећ бљтен тормышыбыз автогигант белђн бђйлђнгђн. Беренчедђн, КамАЗ 
— безнећ дђ, бљтен илнећ дђ горурлыгы. Чаллыда КамАЗ тљзњ турында карар 
кабул ителгђннђн башлап Татарстан њсеш љчен менђ дигђн мљмкинлеккђ ия булды. 
70-80 нче елларда илнећ бљтен халкы бер булып автозавод џђм яћа шђџђр тљзеде. Ул 
елларда «КамАЗ» дигђн сњз сихри мђгънђгђ ия иде. Тљзелеш чорында Чаллыда ић 
алдынгы технологиялђр кулланышка керде, заводка заманча яћа станоклар куелды. 
Бу — безнећ тарих. Тарихны белергђ, яратырга, аныћ белђн горурланырга кирђк. 
Њз территориясендђ мондый завод булу белђн телђсђ кайсы шђџђр, телђсђ кайсы 
республика горурланыр иде.
Сиксђненче еллар башында комсомол оешмаларында эшлђњчелђрнећ џђркайсы 

КамАЗга бђйле иде... КамАЗныћ беренче, икенче чиратларын сафка бастыру партия, 
комсомолныћ чираттагы съездларына йљклђнђ иде. Татарстанныћ бљтен районнарыннан 
яшьлђрне комсомол юлламалары белђн эшкђ ќибђрњ ић ќаваплы бурыч иде. Шулай 
ук Чаллы-КамАЗ тљзелешендђ нефтьчелђр њрнђгендђ вахта методы белђн 2-3 айга эшкђ 
юллама бирњлђр дђ, комсомол яшьлђрнећ атна саен диярлек мећнђрчђ, дистђ мећнђрчђ 
кеше катнашындагы љмђлђрен оештыру да хђтердђ нык уелып калды.
Шђџђрне, КамАЗны тљзњ бљтен халык тарафыннан башкарылды... Бу инде Кеше 

ресурсыныћ, кешелђрдђге патриотизм кичерешлђренећ, гомумђн, кеше факторыныћ 
чагыштыргысыз њрнђге иде. Боларны язучыларыбыз да, кинематографлар да кайта-
кайта њз иќатларында яктыртыр дип уйлыйм.

— Россия дђњлђтенећ автомобиль башкаласы булган Чаллы каласыныћ бњгенге 
«социаль паспортын», аныћ «иќади портретын» журнал укучыларыбызга књрсђтеп 
карыйк ђле... Бу бђлки мљмкин дђ тњгелдер... Хђтта статистик мђгълњматлар гына 
да дистђлђгђн томнарга ќыелыр иде... КамАЗ џђм шђџђр тормышы... Шђџђребез 

Гамьле ђћгђмђ
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«Яшьлђр шђџђре» дип аталса да, анда инде 3-4 буын барлыкка килде... Шђџђрне дђњлђт 
тимерчелеге итеп тњгел, ђ яшђњ-кљн итњ сыйфаты, дђрђќђсе югары булган кала итњ 
љчен бњген нилђр эшлђнђ? Соћгы елларда башланган кризислар парадыныћ тукталырга 
уйлаганы да юк бугай... Инде санкциялђр дђ љстђмђ мђшђкатьлђр тудырадыр?

 — Кризисларга килгђндђ, алар булган џђм булачак. Шунысын искђртергђ 
кирђк: шђџђр тарихыннан књренгђнчђ, Чаллы џђр кризистан зур чыныгу ала: яћа 
предприятиелђр, ќитештерњнећ яћа тармаклары барлыкка килђ. Кагыйдђ буларак, 
шђџђребез џђр кризистан ныгып чыга. Хђзерге чорда да шђџђрдђ яћа проектлар 
тормышка ашырыла. Мђсђлђн, казылык эшлђнмђлђре ќитештерњ џђм ит эшкђртњ 
предприятиесе — «Камский» АПКда инвестициялђр суммасы 6 миллиардтан артып 
китђ. «ТЕМПО» металлургия заводында — биш миллиардтан артыграк. Без аны шушы 
елда ачачакбыз. «Кама Кристалл Технолоджи» ќаваплылыгы чиклђнгђн ќђмгыяте 
њсешен дђвам итђ. Суыткычлар ќитештерњче Haier Кытай компаниясе 2016 елныћ 
апрелендђ беренче продукциясен эшлђп чыгара башлаячак. 2015 елда КИП «Мастер» 
љстђмђ 127 мећ квадрат метр мђйданга ия булды. Автомобиль тематикасы белђн бђйле 
булмаган предприятиелђр дђ ачылды: ђйтик, нефть промышленносте љчен фильтрлар, 
џђм башка производстволар. КИП «Мастер»ныћ мђйданын 1 миллион квадрат 
метрга кадђр ќиткерњ максатында эш алып барабыз. «Развитие» промпаркында 20 
резидентныћ дњртесе тљзелђ башлады. Бу ел башында анда мебель производствосы 
џђм башкалар барлыкка килђчђк. «Чаллы» дигђн шђхси парк эшли. 
КамАЗга килгђндђ, 2016 елда — 31100 йљк машинасы, 2017 елда — 40200 машина 

ќыелыр дип фаразлана.
Авыр икътисади шартларда КамАЗда яћа продукт барлыкка килде — йљк 

машиналарыныћ ике яћа моделе — КамАЗ-65206 џђм КамАЗ-65207 — ќитештерелђ 
башлады. Яћа шартларда аларга ихтыяќ туды. 
Стратегик њсеш турында сњз кузгатканда, КамАЗда автомобильлђрне роботлаштыру 

буенча эш алып барылуы хакында ђйтергђ мљмкин. 2020 еллар тирђсендђ бу љлкђне 
кић кулланышка кертњ књздђ тотыла.
Чаллыда икътисадны диверсификациялђњ, ягъни књптармаклы итњ љчен дђ 

шактый эш алып барыла. 
КФУныћ Чаллы институты белгечлђре, шђџђр башкарма комитеты белђн берлектђ, 

2015 елныћ 14 апреленнђн Чаллыныћ њсеш стратегиясе проектын тирђнтен љйрђнњ эшен 
ќђелдереп ќибђрделђр. Ђлеге эшнећ тљп максаты — тотрыклы икътисади њсеш нигезендђ, 
хђзерге џђм килђчђк буын шђџђрдђшлђребезнећ яшђњ сыйфатын тђэмин итњ џђм Чаллы 
предприятиелђрендђ кљндђшлек сђлђтен њстерњ. Килђчђк икътисадыныћ нигезен кеше 
капиталы тђшкил итђ. Менђ шушы капиталны њстерњ — безнећ ић тљп максатыбыз.
Шушы максаттан чыгып, моношђџђр булган Чаллыны 2015-2018 елларда 

модернизациялђњнећ Комплекслы инвестицион планы тормышка ашырыла башлады. 
Ђлеге план эре џђм кече бизнес љлкђсендђ тљрле инвестицион программаларны 
тормышка ашыруны, 7000 нђн артык яћа эш урыны булдыруны да књздђ тота.
Ђйе, бњген шђџђребез џђм автозавод љчен бер дђ ќићел чор тњгел. Тик без 

боларныћ вакытлыча авырлыклар гына икђнен яхшы аћлыйбыз. Авырлыклар телђсђ 
кайсы гаилђдђ, џђр кеше тормышында, џђр шђџђрдђ була инде ул. Кризисны барыбер 
ќићеп чыгачакбыз. Чљнки безнећ Чаллыда кыю, нык рухлы, авырлыклар алдында 
баш ими торган кешелђр яши. Яшьлђребез дђ шундый булып њсђ. 
Калабызда яшьлђр џђрчак тљп кљч булды џђм булачак. Чаллыда яшьлек дђрте ташып 

тора. Ул КамАЗ тљзелгђн елларда да шулай булган, хђзер дђ шулай. Яшь буынныћ њсеше 
љчен шактый књп программа џђм проектлар эшлђп килђ. Алар мђдђният љлкђсен дђ, 
спортны да, фђнне дђ, информацион технологиялђрне дђ, бизнесны да њз эченђ ала.

— Узган 2015 ел Россиядђ ђдђбият елы буларак та, Чаллы язучылар оешмасы юбилеена 
бђйле рђвештђ дђ, без Чаллы џђм Тукай районында бик књп чаралар њткђрдек… Аеруча 
республикабызныћ Мђгариф џђм фђн министрлыгы, шђџђрнећ мђгариф идарђсе белђн 
бергђ яшь талантларны барлау, аларныћ иќатын њстерњгђ юнђлтелгђн максатчан 
чаралар уздырдык. Мондый активлык, мљгаен, КамАЗ тљзелеше барган чорларда нђкъ шулай 
булгандыр. Шунысы куанычлы: шђџђрдђ рухи, мђдђни мохит бар. Язучылар оешмасы яшь 
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талантлар белђн тулылана тора… Бу мђсьђлђдђ шђџђр башлыгыныћ њзенећ уй-фикерлђрен 
белђсебез килђ… Милли ђдђбият, милли матбугат белђн шђхсђн танышып бара аласызмы? 
Ђлеге мљџим эш юнђлешенећ алгарышы љчен нинди чаралар књрњ кирђк дип саныйсыз?

Без — дђњлђттђге бљтен яшђеш бер идеологиягђ караган чорны хђтерлибез. Бњген 
идеологиясез дђверме? Бњген журналистлар, язучыларныћ элекке дђрђќђдђге актив 
эшчђнлегенђ ихтыяќ бармы? Ќђмгыятьтђге ќинаятьчелек, бозыклык, наркомания, 
социаль апатия џ.б. анык идеология булмаудан, рухи сњлпђнлектђн тњгелме? Бњген 
матбугат, ђдђбият нинди позициядђ булырга тиеш? 

— Ђдђбият, матбугат — ќђмгыятьнећ кљзгесе... Безнећ милли ђдђбиятыбыз — ул 
булганны яктыртып баручы да, нинди булырга тиешлекне яктыртучы-мђгърифђтче 
дђ булды... Шђрыкта шундый гыйбарђ бар: «Килђсе ел турында алдан уйласаћ 
— орлык чђч. Унъеллык турында алдан уйласаћ — агач утырт. Гасыр турында алдан 
уйласаћ — кеше тђрбиялђ». 
Чаллыда яшђгђн џђр кеше шђџђрне ихластан яратсын, аныћ язмышына карата 

ќаваплылык хисе тойсын љчен, шђџђр ќитђкчесеннђн гомуми проблемаларны хђл итњ 
белђн бергђ, яшь буында патриотизм џђм гражданлык хисе формалаштыру мђсьђлђлђренећ 
дђ асылына тљшњ талђп ителђ. Патриотизмны да, гражданлыкны да мђќбњри тагып 
булмый. Бу сыйфатларны формалаштыру љчен џђркайда системалы эш алып бару зарур: 
балалар бакчасы — мђктђп — югары уку йорты — эшче яшьлђр. Эш барышында тљп 
игътибар яшьлђрнећ иќтимагый, социаль активлыкларын њстерњгђ юнђлтелергђ тиеш. 
Мисал љчен, «Семь Я» программасын гына алыйк. Федераль конкурсларда ќићњ яуларга 
љлгергђн «Семь Я» программасы шђџђрдђ ућышлы гына тормышка ашырыла. Аныћ 
нигезенђ салынган идея тњбђндђгедђн гыйбарђт: бала гаилђсенећ тарихы турында никадђр 
иртђрђк белсђ, њз тормышын да аћлырак рђвештђ тљзиячђк џђм њз нђсел тарихын шул 
рђвешле дђвам итђчђк. Бу урында инде алты ел дђвамында ата-аналар љчен «Ђтилђр 
советы» эшлђп килњен; учреждениелђрдђ мђктђпкђчђ яшьтђге балалар белђн Россия џђм 
Татарстан тарихы турында, дђњлђт џђм республика символикалары, Бљек Ватан сугышы 
хакында дђреслђр алып барылуын ђйтеп њтђргђ кирђк.  
Ачылган кљненнђн бирле, 37 ел дђвамында, 1 нче номерлы Постта оештырылып 

килђ торган Хђтер Вахтасы — балалар љчен њзе бер ќитди мђктђп. Ел дђвамында 
мећгђ якын укучы ђлеге Постта сакта тора. 
Толерантлык кыйммђтлђрен ныгыту, балалар џђм љлкђннђрнећ милли оешмалары 

арасында элемтђне њстерњ максатыннан оештырылган «Бердђмлек» шђџђр программасы 
да ућышлы эшлђп килђ. Ђлеге программа ярдђмендђ џђр бала, њз халкыныћ мђдђнияте 
белђн танышып, этник тамырлары турында мђгълњмат ала, шућа бђйле рђвештђ, 
ќђмгыятьтђ њз урыны барлыгы турында фикер йљртергђ дђ љйрђнђ.
Бњгенге идеологиянећ тљп чагылышы шунда, минемчђ. Ђдђбият, матбугат заман 

кешесенећ њзаћына тђэсир итђ... Милли ђдђбиятыбыз, матбугатыбыз, ђйткђнемчђ, 
џђрчак мђгърифђтче дђ булды, Тукайныћ њзе кебек! 

— Ђйдђгез ђле, моннан 35-40 еллар элек булган чорга ђйлђнеп кайтыйк. Булачак шђџђр, 
завод корылмалары урынында, болытларга терђлеп, йљзлђрчђ тљзелеш краны бљтерелђ, 
дњрт тарафта машиналар, тракторлар каядыр чаба, экскаваторлар ќир актара, кешелђр 
каядыр ашыга... Сменадан соћ яшьлђр «пятачок»ларга ќыела. Шунда ук алар алдында 
џђм тулай торакларда Мђскђњдђн, Ленинградтан, Казаннан, союздаш республикалардан, 
дуслык иллђреннђн килгђн журналистлар, язучылар, ќырчылар, артистлар чыгыш ясый... 
Њзђк, республика газеталарында репортажлар, ђдђби очерклар, поэмалар, повестьлар 
басылып тора. Радио, телевидение каналлары Чаллы, КамАЗ белђн тулган. 

— Ђйе, КамАЗ Чаллыны бар дљньяга танытты. Шушы бљек тљзелеш бик 
књп талантларны Чаллыга ќыйды. Ул елларда Чаллы џђм КамАЗ газета-журнал 
битлђреннђн тљшмђде, бу тема ђдђбиятта кић урын алды. «Орфей» џђм «Лђйсђн» 
ђдђби берлђшмђлђре талантлы яшьлђрне, Чаллыныћ иќади кљчлђрен бергђ туплауга 
зур этђргеч бирде. 1980 елда Чаллыда Татарстан Язучылар берлегенећ Чаллы бњлеге 
оешты. Аныћ башында торучылар язучылар Эдуард Касыймов, Разил Вђлиев, 
Николай Алешков иде. Язучылар берлегенећ Чаллы бњлеге татар ђдђбиятына бик 
књп исемнђр бирде: Кадыйр Сибгатуллин, Ямаш Игђнђй, Рахмай Хисмђтуллин, 

ИЛФАК  И Б Р А ЏИМОВ
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Газиз Кашапов, Нђќип Мадьяров, Айдар Хђлим, Фђњзия Бђйрђмова, Вахит Имамов, 
Факил Сафин џђм башкалар. Љлкђн язучыларыбыз юлыннан бњген яшьлђр атлый. 
Ић сљенечлесе — Чаллы мђктђплђрендђ укучы балалар иќатка тартыла. 

 «Кљмеш кыћгырау» газетасын укыган саен, књћел сљенђ. Балалар мђкалђлђр, 
шигырь џђм хикђя язалар, тљрле иќади бђйгелђрдђ катнашалар. Алардагы фикер 
тирђнлеге шаккатыра. «Мђйдан» џђм «Аргамак» журналларында да яћа исемнђр 
еш књренђ. Шђџђрдђ милли џђм иќади рухны булдыруга «Књћел» радиосы зур 
љлеш кертђ. Бу радио 1997 елдан бирле эшли, халкыбызныћ књћелен књрђ. Тђњлек 
дђвамында радиодан татарча ќырлар тапшырыла, язучылар, талантлы шђхеслђр 
белђн очрашулар њткђрелђ. Моннан тыш «Књћел» радиосы гомумшђџђр бђйрђмнђре 
оештыра, тљрле акциялђр њткђрђ. 2015 елда Чаллыныћ 85 еллыгына багышлап 
мђйданда њткђрелгђн зур концертны да «Књћел» оештырды. 
Балаларныћ иќади сђлђтен њстерњгђ, аларда туган телгђ мђхђббђт тђрбиялђњгђ 

мђгариф идарђсенећ љстђмђ белем бирњ оешмалары нык ярдђм итђ. Аларда 37 программа 
эшли, «Туган ягым — яшел бишек», «Моћлы курай», «Содружество», «Татар малае», 
«Мин татарча сљйлђшђм» программалары бик популяр. Яшьлђр њзђклђрендђ шулай ук 
милли юнђлештђ эшлђњче программалар бар. КВНныћ татар лигасы командалары саны 
елдан-ел арта, аларныћ сђхнђ программалары да иќади яктан камиллђшђ бара. 
Чаллыда њткђрелђ торган барлык чаралар да теллђрне саклауга, халыклар 

арасындагы дуслыкны ныгытуга багышлана. «Сабан туе гњзђле» бђйгесен генђ алыйк. 
Анда катнашу љчен кызлар ел буе ђзерлђнђ, чљнки конкурс шартлары буенча аларныћ 
татар телен, мђдђниятен, гореф-гадђтлђрен белње мђќбњри. Сђхнђгђ халык алдына 
чыккач, буй-сыныћны гына тњгел, талантыћны да књрсђтергђ кирђк. 

 Узган ел ђдђбият елы ућаеннан Чаллыда бик књп ђдђби кичђлђр, очрашулар 
њткђрелде. Татарстан Язучылар берлегенећ Чаллы бњлегенђ 35 ел тулуны билгелђп 
њтњ њзе бер зур бђйрђм чарасына ђйлђнде. 

— Ђлбђттђ, без Сезгђ, Чаллыда яшђњче барча миллђттђшлђребезне генђ тњгел, ђ 
бљтен татар иќади ќђмђгатьчелеген борчыган соравыбызны бирмичђ калалмыйбыз… 
Шђџђребезнећ милли театр бинасы кайчан булыр? Сез Бљгелмђдђ башлык булып эшлђгђндђ, 
шђџђрнећ рус драмтеатры бинасына заманча реконструкция њткђреп, ниџаять, Бљгелмђне 
театрлы шђџђр иттегез… Чаллыдагы яћа театр бинасыныћ да тљзелешен нђкъ менђ 
Сез хђл итђрсез, шђт? КамАЗ тљзњчелђре яћа театрга лаек лабаса?

— Рљстђм Нургалиевич белђн очрашканда, без Чаллыда театр тљзњ мђсьђлђсе хакында 
сљйлђшђбез. Ул ситуацияне аћлый, бу хакта њз фикерлђре бар. Иртђме, соћмы, ђлеге 
фикерлђр тормышка ашар дип уйлыйм. Шђџђрдђ 15 нче микрорайонда 1,4 гектар ќир 
театр бинасы љчен резервта тора. Яхшы театрныћ проекты 600-700 миллион сум дип 
бђялђнђ. Минем инде театр тљзњдђ тђќрибђм бар. Бљгелмђдђ мэр булып эшлђгђндђ, мин 
президент Минтимер Шђрип улы Шђймиевкђ шђџђргђ рус драма театры кирђклеген 
раслап књрсђтђ алдым. Бљгелмђ театры бинасына йљз елдан артык иде. Анда СССРныћ 
халык артисты Алексей Баталов њзенећ эшчђнлеген башлап ќибђргђн, ул Бљгелмђдђ 
ђнисе белђн бергђ эвакуациядђ яшђгђн. Беренче фразасы да Бљгелмђ сђхнђсендђ 
яћгыраган: «Кушать подано!» Театрга Баталов исемен бирергђ иде дигђч, Минтимер 
Шђрипович минем бу тђкъдимемне кабул итте. Шуннан соћ Алексей Владимировичка 
шалтыратып, аныћ белђн сљйлђштем. «Мине аћламаслар бит. Исђн чагында, ничек 
инде...» — диде ул, тиз генђ ризалашмыйча. Мин шунда ук Минтимер Шђрипович 
алдында ничек акланырмын дип уйлап куйдым, Баталов белђн сљйлђшђ алмагансыћ, 
дип гаеплђве бар иде... Шулай дигђч, Баталов Бљгелмђгђ килде. Театрга керњгђ, беренче 
эш итеп, сђхнђне њпте дђ елап ќибђрде. Соћыннан мин њзем ВГИКка аныћ сиксђн 
яшьлек бђйрђменђ бардым, анда танылган актёрлар, режиссёр Марлен Хуциев белђн 
таныштым. Чыгыш ясаганда: «Бљгелмђ — Баталовныћ туган шђџђре, чљнки ул актёр 
буларак тормышка юлламаны нђкъ менђ шунда алган», — диюемђ, Марлен Хуциев, 
ярымшаяртып: «Ђйе шул, барып, театрны тагын њзенђ сатып алды», — дигђн иде... 

 Ђлбђттђ, ярты миллион халкы булган шђџђрдђ лаеклы рус драмтеатры да, 
татарныкы да юк. Концерт залы, стационар цирк, картиналар галереясы кирђк. Чаллы 
мондый мљмкинлеклђргђ ия булган љлкђ шђџђрлђренећ берсеннђн дђ ким тњгел.

МЂЋГЕЛЕК ЯШЬ КАЛА
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— Традиция буларак бирелђ торган соћгы соравыбыз. Сђнђгать њзђге буларак 
корылган шђџђребезнећ килђчђктђ яшђешен ничек књзаллыйсыз? Ул килђчђктђ дђ, 
Татарстанныћ њзђгендђ урнашып, миллилеген ќуймаган, халкы эшле џђм ашлы, рухи 
њсеше, алгарышы булган яшьлђр шђџђре булып калырмы?

— Татарстан Республикасы Президенты Рљстђм Нургали улы Мићнеханов 
тарафыннан Чаллыныћ барлык территориаль вал продукты књлђмендђ кече џђм урта 
эшмђкђрлек љлешен 50%ка кадђр ќиткерњ бурычы куелган иде. Чаллы — бљтен љлкђдђ 
дђ алга атлый торган, њсештђ булган шђџђр. Ђйткђнемчђ, књп кенђ куђтле проектлар 
инде тормышка ашырылды. Катлаулы икътисади шартларда џђр шђџђрдђшебезне 
ућайлы яшђњ шартлары белђн тђэмин итњ љчен тагын бик зур эшлђр талђп ителђ. Бу 
максаттан чыгып, Чаллыда социаль-икътисади њсеш территориялђре барлыкка китерњ, 
моношђџђрлђрне модернизациялђњ программасына кергђн инвестицион проектларны 
тормышка ашыру љчен, актив эш алып барыла. Бу урында торак фондларында 
сыйфатлы капиталь ремонт ясауны, ќђяњле џђм автомобиль юлларын ремонтлауны 
да ђйтеп узарга була. Ђйтик, 2015 елда Чаллыда унбиш чакрым тротуар тљзелде. 
Чаллыда кыска вакыт аралыгында бик књп тљзелешлђр сафка басты. Мђсђлђн, 

шђџђрдђ ел саен 300 мећ квадрат метрдан артык торак йорт тљзелђ. Бњгенге кљндђ 
Чаллыда 75 мђктђп, 118 балалар бакчасы, 15 љстђмђ белем бирњ учреждениесе, 23 
югары џђм урта уку йорты эшлђп килђ. 6 мећнђн артык бала балалар бакчасына 
электрон чиратта тора. Килђчђктђ бу чиратны киметњ књздђ тотыла, моныћ љчен тагын 
18 бакча тљзњ кирђк. Гомумбелем бирњ мђктђплђрендђ укучылар љчен исђ тагын 7 
яћа мђктђп тљзњ талђп ителђ. Шђџђрнећ тагын бер њзенчђлегенђ тукталмый мљмкин 
тњгел — 70-80 нче елларда књз ачып йомган арада диярлек тљзелгђн шђџђр шундый 
ук темпта «картая», йортлар, юллар, социаль-мђдђни объектлар таушала. Аларныћ 
барчасына да ремонт талђп ителђ. Ел саен 140тан артык йортны ремонтлыйбыз, 
Президент программасы нигезендђ 30 елдан артык куллануда булган 26 мђктђпне 
ремонтладык, быел 8 мђктђпне тљзеклђндерђчђкбез. Соћгы елларда тљп проспектларны 
яћарттык. Салынган кљненнђн бирле ќитди ремонт књрмђгђн юллар нык таушалган 
иде. Чулман проспекты, тљзелеш индустриясе базасы юлларын тљзеклђндерњ — алдагы 
максатларыбызныћ берсе. Балалар-яшњсмерлђр клубларын, спорт мђктђплђрен, 
мђдђният њзђклђрен, шифаханђ џђм хастаханђлђрне дђ ремонтлыйбыз. Чиратта 
— балалар бакчалары. Боларныћ барысы да ќитди матди чыгымнар талђп итђ. 
Шђџђр бюджеты чикле. Аныћ 70%ка якын љлеше хезмђт хакын тњлђњгђ тотыла. Без 
актив рђвештђ федераль максатчан программаларда, республика программаларында 
катнашабыз, булган бер генђ мљмкинлекне дђ кулдан ычкындырмаска тырышабыз.
Мин њзем Чаллыныћ егерме елдан соћ да, илле елдан соћ да лидер булып калачагына 

инанам. Бу мђсьђлђдђ икелђнергђ кирђкми. КамАЗ да эшлђп торачак, мин КамАЗга да, 
аныћ командасына да ышанам. Чаллыны, дистђ еллар узгач та, лаеклы яшђњ шартларына 
ия автомобиль тљзњчелђр шђџђре итеп књзаллыйм. Шђџђр халкыныћ саны 650 мећгђ кадђр 
ќитђр дип уйлыйм. Бњгенге кљндђ 524 мећ кеше яши, дибез икђн, бу — шартлы сан. Ђйтик, 
менђ хђзер Яшьлек проспекты тљгђллђнњгђ, аныћ артында шђхси секторлар башлана, анда 
яшђњчелђр Тукай районында теркђлгђн. Димђк, ђлеге хуќалыкларны шђџђрдђн урам гына 
аерып тора. Шул рђвешле, тора-бара шђџђрнећ чиклђре дђ њзгђрергђ мљмкин. 
Узган ел Татарстанда парк џђм скверларны тљзеклђндерњ юнђлешендђ бик зур 

эшлђр башланды. Чаллыда да ял урыннары булдыруга зур игътибар бирелде, бу эш 
алга таба да дђвам итђчђк — шђџђрнећ Азатлык мђйданында, Гренада паркында, 
ГЭС бистђсендђге мђдђният џђм ял паркында матур њзђклђр барлыкка килергђ 
тиеш. Быелгы ел ТР Президенты Р.Н.Мићнеханов тарафыннан Идел џђм Чулман 
сусаклагычлары елы дип игълан ителде. Чаллыда Мђлђкђс, Чулман, Чаллы елгалары 
яр буйларын тљзеклђндерњгђ ќитди игътибар бирергђ кирђк булачак. Ниятлђгђн 
эшлђрнећ барысын да тормышка ашырырбыз дип уйлыйм. 

— Тулы ќавапларыгыз љчен зур рђхмђт Сезгђ.
Ђћгђмђдђш — Илфак ИБРАЏИМОВ.
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С ђ г ы й д у л л а 
Х аф и з о в

ТУЗГЫТЫЛГАН КЊЧ

БЂЯН

Кайда савап, кайда гљнаџ?
I

Крђстиђн ялан-кырлардан, басулардан йљге-йљге суктырган ашлыгын, 
бђрђћге, чљгендерен ташый торган матур бер ђбилђр чуагы кљнендђ Дљм-дљм 
авылы урамнарына, љермђ ќиледђй, џич гадђти булмаган хђбђр бђреп керде:

— Ишеттегезме, халык... Идарђ бинасын саталар икђн!
Сату-алуга бђйле елгыр, чуар адђмнђр тљркеме колхоз идарђсе йортыныћ 

хакы, кайчан аукционга куеласы турында гђп башлап ќибђрсђ, њз ќилкђсендђ 
гомер буе колхозчы исемен књтђреп йљргђннђр, йђ ислђре-акыллары китеп бот 
чапты, йђ кисђк кара кайгыга батты:

— Китче, ялган сњздер бу! Кђнсђлђр авыл милке бит, кем саттырсын ди 
аны?!

— Башта фермалардагы малларны тараттылар, суйдылар, барлык автопаркны 
спекулянтка бирделђр, инде правлениегђ чират ќиткђнме? Болай булгач, 
тђмам беткђн икђн калхуз. Сугышта ђйткђнчђ, последний бастион да кулдан 
киткђн…

— Адђм кљлкесе инде бу, ќђмђгать, идарђ ызбасын саталар, имеш! Ичмасам, 
берђр авыл хаќђтенђ тотсыннар иде аны. Хђер, тђмђке белђн ысланган, орыш-
акырышлар сећгђн диварны кем сатып алыр икђн?

— Иллђ дљрес ђйтђсећ, кордаш, ызба ясап буламы правлениедђн? Нигез-
мазары ќенле-шайтанлы бит аныћ…

— Ђ тыштан ничава књренђ њзе, ђрмђн, грузин алырга да может. Алар акчалы, 
бердђм халык. Тик, уйлап торам ђле, яга, ќылыта башласаћ, газ, электрына 
тњлђп бетерерлек тњгел. Ќиџазлыйм дисђћ, бњлмђлђренђ мебель-мазар да 
ќиткезеп булмас. Чегђн љере тљплђнсђ генђ инде.

— Вђт, абзыкаем, правлениене чегђннђр сатып алсын дисећме? Авыл 

Сђгыйдулла ХАФИЗОВ (1945) – язучы џђм ђдђби тђнкыйтьче, филология фђннђре кандидаты; 
Татарстан Язучылар берлегенећ Ќ.Вђлиди исемендђге премиясе лауреаты; «Гомерем 
фасыллары» исемле китап џђм ђдђби журналларда басылган књпсанлы проза ђсђрлђре авторы; 
БР Язучылар берлеге ђгъзасы. БРныћ Кушнаренко районы Тђрђбирде авылында яши.
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уртасында табор тотарга ќыенасызмы? Џђй, адђм кљлкесе!.. Књр, кая барып 
ќитђргђ ќыенабыз без, абзыкайлар, бу базар тормышы белђн!
Чынлап та, ђрсез, талымсыз џђм мђн белмђгђн базар заманында Дљм-дљм 

халкына сђер гамђл књрергђ язды. Тирђ-юньдђ вакмы-эреме, баймы-ярлымы 
ђллђ нинди крђстиђн хуќалыклары яшђп килђ. Авыл хуќалыгы кооперативы, 
агропром, ќаваплылыгы чиклђнгђн оешма, фермер хуќалыгы дисећме... Тик 
ничек кенђ аталсалар да, аларныћ књбесе элекке колхоз варислары булып кљн 
кичерђ џђм боларныћ «штаб»лары да, крђстиђн гадђтенчђ, «ата йорты»нда 
тљплђнгђн. Авыл уртасындагы књзлђр књнеккђн бинада ут яна, учак ягыла, 
морќасыннан тљтен чыга икђн, књћелгђ дђ ќићел, димђк, хуќалык яши, 
игеннђр њстерелђ, маллар асрала. Карт-коры да хђле мљшкеллђнсђ, љйрђнелгђн 
сукмактан идарђгђ юл тота, утын, салам китерњгђ, бакчасын сљреп бирњлђренђ 
љметлђнђ.
Аџ, ни њкенеч, Дљм-дљмдђ исђ адђмдђге шул ут, шул хисне дђ яшђтђ алмаслык 

мескен бер хђлгђ тарыдылар. Ђмма, ђйтергђ кирђк, њз вакытында ђлеге авылда 
берђњ дђ «Ленин юлы» колхозыныћ гомере њзен тудырган вакыт — ХХ гасыр 
белђн чиклђнер дип шиклђнмђде. Бабасы кулак Галђњ нигезен саклап яшђгђн 
Сђњбан теленђ дђ йокмады бу шљбџђ. Юк, юк, књмхуќ хакында кљфер уй каян 
башка килсен? Ђле тарих мећ дђ тугыз йљз сиксђненче елга аяк баскач та, «Ленин 
юлы» миллионер хуќалыклар рђтенђ књтђрелгђч, октябрь азагында бугай, авыл 
клубында галђмђт зур, купшы ућыш бђйрђмен уздырдылар. Шунда ђле яћа 
гына елтыр «Алтын йолдыз»ны књкрђгенђ тагып, тњш кесђсенђ Социалистик 
Хезмђт Герое таныклыгын салып куйган рђис Шђкњр Яушев кызыл трибунага 
књтђрелеп, ярты сђгать чамасы колхоз казанышларын санады да, кибђнне 
џђйбђт итеп очлап куйгандай, куаныч белђн ђйтеп салды: «Без, иптђшлђр-
авылдашлар, тагын берничђ дистђ елдан, ђйтте диярсез, «Ленин юлы» колхозы 
белђн коммунизмга да барып чыгарбыз»…
Хуќалык башлыгы артыннан шулай ук ялкынланып чыгыш ясаган партком 

секретаре Рђњф Шакиров та колхозныћ тарихи њткђнен баскычлап-баскычлап 
књрсђтеп, Ленин юлы белђн олы казанышларга ирешђчђген раслаган иде. 
«Ильич сызган юлдан тайпылмыйча барырга да барырга!» — диде ул. Џђм 
секретарьныћ авылдашлары аћында ђлеге юлны берђр ничек сынландырасы 
килдеме, ђллђ инде обком вђкиле каршында њз фиркасын ватанпђрвђр итеп 
књрсђтергђ телђдеме ул, колхоз идарђсе каршында Ленинга џђйкђл куярга кирђк, 
дигђн эшлекле тђкъдим ясады.
Ђйткђн сњз — аткан ук. Партоешма џђм колхоз идарђсе карары белђн 

Мђскђњдђн скульптор чакырдылар. Џђм сиксђн бернећ ќђй башында ук 
чђчкђлђр белђн бизђлгђн мђйданчыкта Ильичныћ мђџабђт сыны торып басты. 
Идарђ йортына эш яисђ йомыш белђн килгђн џђркемне ќитди карашына 
элђктереп сђламлђде џђм чыкканда кулын таћ ату, кояш чыгу ягына юнђлтеп 
озатты бу сын.
Ленин кулы флюгер угы тњгел, ќилдђ, давылда кыйбласын њзгђртеп, тљрле 

тарафларга боргаланмый ул, чљнки сын-гђњдђ гранит ташка утыртылган, кат-кат 
корыч арматура белђн урап, цемент белђн катырылган. Кул џаман бер тарафка 
изђвен белђ… Менђ шуннан соћ шљбџђлђнеп, икелђнеп кара инде син ил белђн 
барасы юл — кыйбла хакында. Моћа џђр туар кљне кая барып эшлим, кемгђ 
ялланып гаилђмне туйдырыйм, дигђн гамь белђн тулган Сђњбан кебеклђрнећ 
башы гына тњгел, зиннђтле калаларда яшђњче аксљяк профессорларныћ да 
акыл-зиџене ќитмђс.
Хђер, бу хакта ят сер — кђлимђ ишетергђ сусаган адђмгђ ђллђ кая барып 

йљрисе дђ булмагандыр. Шул ук Дљм-дљмнећ ырым-сихер, багу-књрђзђлек 

СЂ ГЫЙДУЛЛА  ХАФИ ЗОВ
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эшлђрендђ даны чыккан Хашия карт-корыныћ, аеруча билђмче ђби-чђбилђрнећ 
ис-џушын алып, бер сљйлђгђн, имеш:

— Сез ул карачкы Ленинныћ гел таћга, кояшка изђвенђ инанасызмы? 
Башыгыз чуер таш белђн тулган булса, коммуннар сњзен чынга алыгыз соћ. 
Њз књзегез белђн карап-шђйлђп тђ ялганны тотып була ласа. Ќђйге мђлдђ 
таћ Барыйлар ызбасыныћ кыегы љстендђ сызылса, кыш фасылында ул тђмам 
икенче якка борыла да, иренеп кенђ Гайниќамал ызбасы љстеннђн ата. Шуны 
књзђткђнегез булса, ђйтегез мића, таћ да, кояш та гел бер урында калкамы? Юк! 
Ђ Ленин кулы белђн џаман бер ноктага изи. Шулай булмыйни, џђм маћгай 
књзе ябык аныћ, џђм ќаны, рухы юк, књрсђткђн кыйбласы да ялган, љндђгђне 
шайтан таћы булып чыга…
Безнећ халык, дигђн Хашия, гомер бакый карачкыларга, сын-сурђткђ 

табынмаган. Аллаџ каршында бу гадђт зур гљнаџ саналган. Авыл уртасына таш 
Ленинны бастырып кую — монафыйк гамђл. Аллаџы Тђгалђ моныћ љчен кеше 
башларына ђллђ нинди бђлалђр салыр ђле…
Ќитђкчелђр, активлар арасында бу хорафат иясенећ сњзлђрен колакка 

элњчелђр табылдымы икђн? Юктыр, шђт. Кеше њз башына кайгы, афђт тљшкђндђ 
генђ шиклђнђ, тљрлесен юрый башлый бит. Ђлегђ «Ленин юлы» колхозыныћ 
эшлђре дђ џђрчак гђзитлђрдђ макталып, телевизор аша књрсђтелеп, њтђ дђ 
ырамлы барды. Дљм-дљм халкы — игенчесе, терлекчесе — биргђненђ шљкерана 
кылып, књкрђгенђ терђп ипи кисте, хезмђтем белђн ил-кљнне ныгытам дип 
уйлап, эшенђ ашыкты…
Хашиянећ џђйкђл турында ђйткђн сњзлђрен азау ярган гайбђтчелђр дђ оныта 

башлаган иде инде.

II
Дљм-дљмгђ зур каза, Козгын тавыннан авыл љстенђ томырылган яшен 

болыты сыман, џич кљтмђгђндђ џђм кинђттђн килеп тљште. Сыер фермасында 
ут чыгып, янгынны сњндергђндђ, колхоз рђисе Шђкњр Яушев џђлак булды. Бу 
Дљм-дљм халкы љчен генђ тњгел, барлык Чардаклы районы љчен ђрнњле югалту 
иде. Матђм хисе белђн љлкђ матбугатында да хђбђрлђр язылды. «Ќљмџњрият 
яшьлђре» гђзитенећ танылган журналисты Фђнис Шђвђли язган «Фаќига» 
очеркы кулдан-кулга йљрде. Аныћ хђлне нечкђлђп љйрђнеп џђм дулкынланып 
тасвирлаган язмасында герой рђиснећ њлеме хакында тњбђндђгелђр хђбђр 
ителгђн иде.

«Ќилле-буранлы февраль тљнендђ Дљм-дљм авылында ут сњнђ. Тљпкелдђге 
сала кешелђре љчен бу — еш кабатланып торган књћелсез хђл. Кабынырмы-
юкмы дип, дњрт-биш сђгать кљтђ-кљтђ кљтек булгач, каравылчы Шђрифќан карт 
каралты-кура тирђсендђ йљртђ торган керосин фонаренђ ут элдерђ дђ фермага 
юнђлђ. Сыерлар бозаулап ятмыймы? Абзарда маллар тыныч булып, хђвеф-хђтђр 
књренмђгђч, карт чыгу ягына юнђлђ. Тик бозлы капка алдында ул таеп егыла. 
Кулындагы лампа ќиргђ очып тљшеп, тирђ-юньгђ керосин џђм ялкын чђчелђ. 
Малчылар, иртђн таратыр љчен, монда печђн керткђн булганнар. Ут, сљяккђ 
ташланган эт сыман, ђлеге кипкђн њлђнгђ сикерђ. Ђ карт тиз ара аягына басса да, 
аптырап кала, огнетушитель артыннан ихатага чапсаћ, ут азып китђр, дигђндер, 
мљгаен. Ул елан кебек тегендђ-монда сузылган ялкын теллђрен таптарга, печђн 
љемен тузгытырга тотына. Ђ азгын утка шул гына кирђк. Тњгелгђн керосин, 
коры печђн белђн азыкланып, џаман ќђелђ, кљчђя генђ бара…»
Ќљмлђдђн, журналист ут чыгу сђбђбен ачыклап, ифрат урынлы, дљрес 

сњзлђр ђйткђн икђн: «Минем сљрђн саласым килђ: ут куркынычы янап торган 
терлекчелек фермаларына, товар складларына, ќђмђгать биналарына каравылчы 

ТУЗГЫТЫЛГАН КЊЧ
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итеп бђлтерђйгђн картларны, янгын белђн кљрђшергђ ђзерлексез кешелђрне 
беркетњдђн кайчан туктарбыз икђн без? Нђрсђ соћ бу? Экономиялђњме, халык 
милкенђ тљкереп караумы, ђллђ шђхси ваемсызлыкмы? Гомергђ балта остасы 
булып эшлђгђн Шђрифќан картны хђтђр постка куеп, ферма мљдире Рђшит 
Тангатаровныћ њтђ ќавапсызлык књрсђткђнлеге бик ачык».
Гђзиттђге язма алга таба ут џђлакђтен тњбђндђгечђ књз алдына бастыра: «Бу 

тљндђ савучы Дания Шђйдуллина буаз сыеры Дашкага књз-колак булырга телђп, 
терлекчелђр љендђ кунарга калган була. Ул тђрђзђдђ чагылган ут шђњлђсен књреп, 
урыннан сикереп тора. Фермада янгын чыгуын аћлый џђм ић тђњге шљгыле 
итеп телефоннан колхоз рђисенђ шалтырата.

— Ђњ, сећлем, Яушев тыћлый.
— Шђкњр абый… Сыер фермасында янгын… Янгын! Тизрђк килегез, Шђкњр 

абый!
— Аћладым. Хђзер пожарникларны књтђрђм… Каравылчы кайда, тыштамы? 

Ут сњндерђбез дип, тегендђ-монда чапмагыз. Сезнећ тљп эш — сыерларны 
абзардан чыгару. Капкаларны ике яктан да ачыгыз, сыерларны кђртђдђн 
ычкындырыгыз. Хђзер џђр секунд кадерле, ђйткђнне њтђгез, Дания сећлем!
Шђкњр абыйсы белђн сљйлђшњ комсомолка Дания Шђйдуллинаныћ 

уйларына ачыклык, йљрђгенђ куђт кертђ. Ул тиз арада каралты капкаларын ача, 
сыерларны бђйдђн ычкындырырга керешђ џђм уттан-тљтеннђн куркып кыргый 
авазлар чыгарып мљгрђгђн, илергђн сыерлар берђм-берђм карлы ихатага, иреккђ 
ыргылалар. Менђ янгын сњндерњ машинасында председатель њзе дђ килеп тљшђ. 
Фермага кулларына чилђк, кљрђк тоткан ирлђр чабып керђ. Ут бу чакта инде 
бик хђтђр рђвеш алган була. Каралтыныћ бер ягын тулысынча ићлђп алып, 
љскђ, кыекка њрли ул. Шатыр-шотыр килеп шиферлар ватыла, аныћ кисђклђре, 
очкын сибеп, вырлап тирђ-юньгђ чђчелђ. Дђџшђтле ут тамашасы котларны алса 
да, кешелђр помпа-насосларны, су шлангларын сљйрђп, кљйлђп, су сибђргђ 
ђзерлђнђлђр, чилђклђр тотып, мичкђлђр тирђсендђ бљтерелђ башлыйлар.
Менђ шулчак каралтыныћ икенче башыннан бљтерелеп ургып-ургып чыккан 

тљтен агымы белђн бергђ бер шђњђ пђйда була:
— Џђй, монда… Монда килегез! —  Шђрифќан абзый яна… Монда… 

Ярдђмгђ килегез! Балта, лом кирђк!
Бу — Дания Шђйдуллина була. Комсомолка тагын нидер ђйтергђ ќыена, ђмма 

тончыга-тончыга йљткереп, ќиргђ, кар љстенђ сыгылып тљшђ… Шђкњр Яушев 
каралты эчендђге маллар язмышы турында борчылып, њзе њк йљгерђ-атлый 
каралтыныћ бу тарафына килгђн була. Ыгы-зыгы, акырышкан-кычкырышкан 
бу чын мђхшђр мђлендђ Даниянећ тљтенгђ тончыккан тавышын аћардан башка 
тагын кемнђр ишетте икђн? Ишетеп колакларын торгызучы булса да: «Бар, 
ут эченђ кереп шуны, шуны эшлђ!» — дип боера алмый председатель. Чљнки 
хђвеф эченђ ташлану — џђрчак кешенећ њз эше, шђхси акылы, йљрђге белђн 
кабул иткђн нияте ул. Џђм моћа џђркем бара да алмый. Батырлык юлына басар 
љчен, аерым хисле, аерым йљрђкле кеше булып ќитлегњ шарт. Ђ батырлык њзе 
— кайнар секундлар тезмђсендђ эшлђнђ торган шљгыль».
Фђнис Шђвђли, књренеп тора, рђиснећ тормышын тђфсиллђп љйрђнеп, 

аныћ нинди кеше булуын, эчке дљньясын ачык књзаллаган. Образ-сурђт тудыру 
ягыннан аныћ калђменђ кљнлђшергђ дђ мљмкин:

«Шђкњр абый секундлар эчендђ њз хђленђ тљшенђ. Даниянећ љндђњ-
чакыруына ќавапсыз кала алмый иде ул. Моћа аныћ хакы юк. Ул бик яшьли, 
мыек кына чыгып килђ торган солдат булып, Бљек Ватан сугышында катнашты, 
њлем књзенђ карап, атакаларга барды… Ул — хђтеренђ мђћге уелып калган хђл 
— яшь ата, бала мђхђббђтен татыган кеше хђлендђ њз гомерен куркыныч астына 
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куеп, Ык елгасы чоћгылына бата башлаган књрше малаен коткарды. Ул, байтак 
гамьсез ирлђр эштђн качып књлђгђдђ яткан чакта, башта бригадир, аннары 
председатель камытын киеп, «колхоз» дигђн баржаны сљйрђде…
Тљтенгђ тончыккан, киемнђре пыскый башлаган савучы Дания, 

председательне књргђнме-юкмы, ђмма Шђкњр юлыннан кире борыла яисђ 
кеше артына поса алмый иде инде. Парткомда, райкомда гына тикшермилђр, 
вљќдан њзе дђ џаман сынап тора, књрђсећ: «Син, Шђкњр Марат углы, урынга 
њрлђп, кешелегећне, намусыћны ќуймадыћмы?» янђсе…
Председатель кулына лом элђктерђ, брезент чикмђнен тљймђли, чљкесен 

башына ныклап бљрки дђ тљтен ургыган капкага юнђлђ: «Џђй, мине югалтмагыз, 
эчкђ керђм!» Аныћ артыннан тагын берничђ шђњлђ каралты эченђ кереп югала. 
Бераздан, куркыныч ерткычтан котлары очып чапкан киек-ќђнлеклђр сыман, 
сыртлары кљйгђн сыерлар, тыннары капланган кешелђр карлы-бозлы ихатага 
атылалар. Кинђт кемнећдер йљрђксенеп сљрђн салуы џаваны айкый:

— Председатель… председатель чыкмый калды, егетлђр! Барыгыз, чыгарыгыз 
Шђкњрне!
Янђ башларына ни туры килсђ, шуны бљркђнеп, аждаџаныкы кебек 

куркыныч абзар авызына љч-дњрт кеше кереп китђ. Утлы, ќан кљйдергеч 
књпмедер секундлар њтђ џђм, ниџаять, шђњлђлђр буыла-йљткерђ, аллы-артлы 
ике гђњдђ сљйрђп чыгалар. Аларныћ берсе — кисђњ сыман чаткылар чђчеп, эче 
тљтен бљркегђне — каравылчы Шђрифќан карт, ђ икенчесе — кар љстенђ сузып 
салгач та сулышы киселеп, йљрђге туктаганы Шђкњр рђис иде…

«Орденлы фронтовик, Социалистик Хезмђт Герое Шђкњр Яушевны соћгы 
юлга озату йоласында мин дђ катнаштым, — журналист язмасын њзенећ тетрђнњле 
хислђре белђн тђмамлый. — Мђрхњмнећ хезмђттђшлђре, авылдашлары, район 
ќитђкчелђренећ «Ленин юлы» колхозы узаманы хакындагы сњзлђрен ишетеп, 
књзлђргђ яшьлђр тыгыла. Ђмма мин еламадым. Елап, без бњгенге дошманыбыз 
Газраилне генђ сљендерђбез бит. Мин бугаздагы тљерне йотып, блокнотыма 
герой рђис турында горурлану, соклану сњзлђрен тезђм. Безнећ яшьлђр, чын 
коммунист Шђкњр абый кебек, батырлыкны яшђњ максаты, гомер бизђге итеп 
санасыннар. Ђйе, шиклђнмим, Шђкњр абый ялкынлы йљрђге белђн мђћге 
безнећ књћеллђрдђ яшђр!»
Фђнис Шђвђлинећ яшьлђрчђ ялкынлану белђн язылган «Фаќига» очеркын 

радио аша яћгыратып, республика халкында Дљм-дљмдђге Шђкњр Яушевныћ 
якты истђлеген тирђн сећдереп калдырдылар.

III
Матђм ђчесеннђн аз-маз арынгач та, идарђгђ башлык табып кую њткен 

мђсьђлђ булып калыкты. Авыл халкы да, партия-совет активы да хуќалыкка 
ќитђкче итеп мђрхњм кебек гаярь Дљм-дљм кешесе куелуын телђде. «Њзећнеке 
њз итђ, читнеке читкђ тибђ», диештелђр. Игътибар њзђгенђ колхоз экономисты 
Рђмзил Сђгъдиев белђн кошчылык фермасы мљдире Зђйтњнђ Кђримова куелды. 
Аеруча соћгысыныћ исемен еш тљрлђндерђ башладылар. Кырык яшьлђр 
тирђсендђге бу мљлаем хатын авыл хуќалыгы институтын тђмамлаган, эш 
кешелђре белђн уртак тел таба, ќыелыш-мазарларда да бик тљпле, урынлы сњзлђр 
сљйли. Шуныћ љстенђ ул љлкђнећ Югары Советында депутат та, димђк, љстђ 
дђ абруе бар Зђйтњнђ Хђниф кызыныћ. Колхоз дилбегђсен њз кулына алырга 
каршы тњгел бугай гаярь хатын…
Ђмма Чардаклы райкомы Дљм-дљмнђрне йомшак ќђеп катыга утыртты. Ђлеге 

кандидатларныћ џђр икесен ансат кына читкђ тибђреп, район фиркачылары 
председатель урындыгына њз кешесен куйды. Бу жонглёрлык, књз буу хакимият 
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коридорында ђллђ нинди уен-интригаларны књргђн партоешма сђркатибе Рђњф 
Шакировны да гаќђпкђ калдырды. Вђт замана!.. Чынлап та, ил-кљндђ чђбђлчек, 
сљремле, алдаткыч вакыт булды бу. Бер-бер артлы югары хакимнђр алмашынып 
торды. Њзенђ «Ильич!» дип кенђ эндђшњлђрен яраткан, олпат гђњдђле, ачык 
йљзле џђм, књкрђк тулы алтын-медальлђрен чылтыратып, олысына да, кечесенђ 
дђ књћел тынычлыгы сирпегђн Брежнев бабайныћ њлемен ил кыек башларына, 
капка баганаларына матђм байраклары элеп, авыр траур кљннђре кичергђн иде. 
Тђхеткђ аныћ варисы Черненко утырып, ел чамасы хакимлек итђ алды микђн, 
дљньялыкны ташлап, ул да бакыйлыкка китеп барды. Моннан соћ озак еллар 
КГБ челтђрендђ эшлђгђн Андропов, остазы Тимер Феликс кебек тђртип-низам 
урнаштырам дип, ќић сызганып, югары кђнђфигђ менеп утырган иде, тик 
нишлђптер моныћ да кикриге бик тиз шићде, гњр иясе булды… Дљм-дљмдђ авыл 
коммунистлары илдђге сђяси вакыйгаларга карата утырыш њткђргђндђ, ђче телле 
пилорамчы Габбас ђйтеп салды: «Ходай Тђгалђ янында вакансия бар микђн 
соћ? Шулай ашкынып, бер-бер артлы теге дљньяга китеп бармасалар…»
Эче бик кытыкланып куйса да, Рђњф рђсми бњлмђдђ дђшмђњне 

килештермђде:
— Йђ, йђ, энем, авызыћны чамалап ач!
Ђ чынын ђйткђндђ, кайгылы хушлашу телмђрлђрен џђм сагышлы матђм 

кљйлђрен тыћлап яшђњ барысын да туйдырган иде инде. СССРныћ сђяси 
сђхнђсендђ яшь ир Михаил Горбачёвныћ књренње болытлы кљннђр тезмђсеннђн 
соћ ялтырап кояш чыгу сыман тоелды. Ђйе, моћа њлем-китем кагыла дип 
куркасы тњгел, бу ифрат яшь, шулай да сњзгђ бик маџир, идеялђргђ бай. Илнећ 
њткђне џђм килђчђге хакында колачлы, кыю фикерлђр йљртђ... Матбугат 
генсекныћ чыгыш, љндђмђлђре белђн тулды. Радио-телевидение аша кљне-тљне 
аныћ речьлары яћгырап торды. Илгђ генђ сыймады ќегђрле Горбачёв, хатыны 
Рђисђне култыклап, дићгез артларына да сђяхђт тотты. Ширмалар артына кереп, 
мђшџњр президентлар, корольлђр, руханилар белђн дђ серлђште… Менђ бу 
куђтле мђмлђкђткђ хас патша ичмасам!
Бездђ њзен чын тњрђ, башлык итеп тойган кеше реформалар ясамыйча 

тњзђме соћ? Тарихта эзећне уярга, исем-шђрифлђрећне язып калдырырга кирђк! 
Совет кешесенећ колагына бљтенлђй ят булган демократия, плюрализм, хљр 
фикерлелек, ачыклык џђм билгелелек кебек сњзлђрне яћгыратып, Горбачёв илне 
њзгђртеп корырга чакырды. Аныћ «њзгђртњне њзећнђн башла!» лозунгы књплђрне 
тђшвишкђ салган кебек, Рђњф Шакировны да чиксез аптыратты. Нђрсђ соћ 
бу, дип њзалдына уйланды ул, яћача яшђргђ ќыенган кеше, бина астына нигез 
корган ташчы кебек, барысын да љр-яћадан башларга тиеш була микђн соћ? 
Њткђн тђќрибђ, яшђњ гадђтлђре тђмам яраксызга ђйлђнђме? Маркс та, Ленин, 
Сталин да бљек тђгълиматлары белђн демократия заманы љчен искергђн буламы? 
Њзен комбайнчы, халык арасыннан чыккан ќитђкче џђм Ленин варисы дип 
тђкрарласа да, астыртын гына нинди юлга, кай тарафка љнди соћ бу Кремль 
хуќасы? Билгеле, колхоздагы фирка узаманы чынлап торып шљбџђлђнсђ дђ, 
мондый катлаулы сорауга анык ќавап таба алмый иде.
Ђ илдђге тоташ яћарту-њзгђртњ шаукымы тљпкелдђге авылларда да сизелми 

калмады. Ќитђкчелектђ алмашынулар башланды. Џђм Рђњф тђ њз колхозларына 
рђис сайлап кую мђсьђлђсен ић башлап Чардаклы райкомына яћа куелган лидер 
Эдуард Дашкин белђн хђл итђргђ тиеш булды.

— Ђйдђгез, узыгыз! — Фирка кабинеты хуќасына хас булмаганча ачык 
елмаю џђм нђзакђтле мљнђсђбђт белђн каршылады Рђњфне Эдуард. — Нђрсђ, 
чђй телисезме, кофемы?
Бер-берсенђ књз атып, чђшке бушатканда, кунак хђлендђге кеше Дашкинныћ 
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кием-салымы да њзенчђлекле булуына игътибар итте. Зђћгђр джинсы куртка, 
тез башы агарган киндер чалбар… Аягында саргылт хђтфђ туфли… Гастрольгђ 
килгђн театр артисты диярсећ… Ќђй кљне дђ саллы кђчтњн, калын табанлы 
ботинка киеп, галстугын ныгытып бђйлђгђн џђм гел тирлђп-сљртенеп торган 
Кукушкин янында бу йомышчы малай гына… Элекке беренче гљрелдђп чыккан 
тавышы, љстђлгђ еш йодрыкланып тљшкђн йонлач куллары белђн генђ тњгел, 
киеме белђн дђ њтђ олпат, дђрђќђле булып књренергђ тырыша иде.
Яћа башлык «Ленин юлы» колхозы вђкилен игътибар белђн тыћлады џђм 

дустанђ тљстђ Рђњфнећ аркасыннан какты:
— Менђ-менђ! Мондый мљџим мђсьђлђдђ инициатива халыкныћ њзеннђн, 

урыннан чыгарга тиеш. Бик хуп, сездђн ике кандидатура тђкъдим ителђ, димђк. 
Ђ без берне, њзебезнекен куярбыз. Халык кайсын кирђк дип таба, шунысын 
сайлар. Сайлау альтернативалы булырга тиеш. Сез, иптђш Шакиров, бик дљрес 
џђм заманча фикерлисез…
Бу анык сљйлђшњдђн соћ колхоз рђисен тђгаенлђњ буенча гадђттђге эшлђр 

башланды. Кандидатураларны аерым-аерым райкомга чакырып, тђфсилле 
ђћгђмђлђр ясадылар. Председательне сайлап кую љчен клубка халык ќыелды 
џђм, ниџаять, дђгъвачылар берђм-берђм трибуна артына басып, њз шђхеслђре, 
колхоз ќитђкчесе буларак башкарасы эш-ниятлђре турында сњз алырга тиеш 
булдылар.
Тик ни гаќђп! Сђхнђгђ књтђрелгђн урта яшьлђрдђге, спортчыларга хас таза, 

нык бђдђнле ир — Рђмзил Сђгъдиев оялчан бала тљсле кулларын бер кушырып, 
бер аралап торды да џич кљтмђгђн сњзлђр ђйтеп ташлады:

— Ни… иптђшлђр, авылдашлар, мин уйладым-уйладым да, ни бит ђле… 
Самоотвод бирергђ булдым…
Џђм ул залдан ишетелгђн «Ник?.. Ризалашмауныћ сђбђбе нидђ?.. Њгездђй 

тазасыћ, ник эшлђмисећ?» кебек сорауларга да ќавап тотмады, ашыгып 
сђхнђдђн тљшеп ычкынды.
Зђйтњнђ Кђримованы зал алкышлап каршылады. Тик башка чакларда 

чатнап торган хатынны бњген танып булмады, чырае караћгы, тљксе, сњзлђре 
дђ илке-салкы:

— Иптђшлђр, гафу итегез, кичерегез, эш-мђшђкатьлђрем књп, депутатмын, 
гаилђм дђ ишле. Мин председательлекне тарта алмам инде! Соћ авылда ирлђр 
књп бит, ирлђрдђн куегыз! Ягез, ачуланмагыз мића!
Шулай итеп, зал књпме генђ тавышланмасын, џич кљтмђгђндђ, сайлар љчен 

бердђнбер кеше торып калды. Бу, аћлашылганча, Эдуард Дашкин алып килгђн 
зат — райкомда инде байтак еллар љченче секретарь вазифасын башкарган 
Фердинанд Исхаков иде. Халык бу озын буйлы, сыек гђњдђле, калын књзлеге 
аша кешегђ чекерђеп, текђлеп караучан фирка вђкилен танып, умарта књчедђй 
гљжли башлады:

— Безгђ юкны бушка аударучылар кирђкми, њзебездђ дђ ќитђрлек!
— Колхозга башлык итеп кђгазь кешесен тњгел, эшлђр адђмне куегыз!
— Булдыклы булса, њзегездђн артмас иде ђле.
— Бу — кирђкми! Рђисне њзебездђн сайлыйбыз…
Зал џђрьяктан ђче репликалар белђн ђлеге кандидатка карата ризасызлыгын 

књрсђткђч, тыныч кына сњз сорап, трибуна янына беренче њзе килеп басты.
— Ђйтђсен ђйтеп бетердегезме? Эчегездђ тљер-фђлђн калмадымы? Инде 

мине тыћлагыз, ќђмђгать! Менђ сез, — диде ул, алгы рђткђ утырып, еш-еш 
кычкырган какча хатын ягына кулы белђн тљртеп, — ђйе, сез, колхозга кђгазь 
кешесен тњгел, эшлђр адђмне куегыз, дип кычкырдыгыз. Уйлап ђйтђсезме 
моны? Кђгазьдђн, ягъни китаптан, фђннђн башка, бњтђн љлкђлђрдђге кебек, 
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авыл хуќалыгында да ућышка ирешеп буламы? Без атом-тљш, кибернетика, 
космос заманында яшибез. Кырчылыкта булсын, терлекчелектђ булсын, шулай 
ук, кошчылыкта... Сезнећ Зђйтњнђ ханым моны бик яхшы белђ… Фђн-техника 
казанышларыннан башка алга китеп булмый. Буразнада ятып, тирестђ аунап 
кына Америка, Европа иллђре белђн ярыша алмыйбыз. Бњгенге ќитђкчелектђ 
грамоталы, кић карашлы кешелђр кирђк. Ђ без тђкъдим иткђн иптђш нђкъ ђнђ 
шундый, хљрмђтле ханым! 
Џђм ул янђ бер кат бармак тљрткђн хатынга карап торды. Тегесе бу караштан 

куырылып куйды џђм њзе дђ сизмичђ, кычкырып ук ђйтте:
— Ђйе, дљрес! Мин фђнгђ каршы тњгел… Мин бит чынлап торып эшли 

торган кеше булсын дип кенђ ђйтђм…
— Эшлђр! — дип, шљбџђгђ урын калдырмаска телђгђндђй, кулы белђн џаваны 

кисте секретарь. Џђм ул президиум артында утырган Фердинандка карап кисђк 
кычкырып сорау бирде. — Эшлђрсезме, иптђш Исхаков?
Тегесе елт итеп торып басты, хђрбилђрчђ костюмын тљзђтеп-тартып куйды 

џђм чатнатып ќавабын да бирде:
— Мин — партия солдаты. Партия кая кирђк тапса, кљчемне жђллђмичђ 

шунда эшлим!
Халык айкала-чайкала, бљгелђ-сыгыла кљлде. Кайдандыр арткы рђтлђрдђн 

бер хатын-кыз: «Солдат кына булып калганчы, генералга њрлђсђћ, њзем њк 
кайнар кочакка алыр идем, иптђшкђем!» — дип кычкырган иде, кљлеш, утка май 
сипкђн кебек, янђ кљчђеп китте. Залдагы киеренкелек, кул белђн сыпыргандай, 
кисђк юкка чыкты.
Кешелђр тынычлангач, Дашкин янђ сљйлђп китте:
— Иптђшлђр, гђзитлђр укып, радио-телевидение тапшыруларын тыћлап-

књзђтеп барасыздыр, партия килђчђккђ ачык курс билгелђде. Ил локомотивын 
яћа рельсларга куярга кирђк безгђ. Ќитђкчебез Михаил Сергеевич демократия, 
билгелелек, ачыклык, плюрализм тљшенчђлђрен атап, килђчђк юлныћ да нинди 
булырга тиешлеген ачык тљшендерђ. Халыкныћ њзенђ иќтиџад бирњ, мљџим 
мђсьђлђлђрне бергђлђп тикшерњ, бер-берећнећ фикерен хљрмђтлђњ, кешелђрне 
тигез итеп књрњ кебек талђплђрне партия бњгенге тормыш каршына куя. Югыйсђ, 
яшерен-батырын тњгел, кулакларны кысрыклау, хђтта юк итњ, дин кешелђрен 
мыскыллау, сђњдђгђрлђрне, буржуазия калдыклары дип, тљрмђлђргђ утырту 
фактлары да булды. Партия хђзер мондый гамђллђрдђн читлђшђ џђм шул эшне 
башкаручылар белђн араны љзђ. Без џђр кешене хљрмђтлђњ, аћа ирек бирњ, 
иќтиџад итњ мљмкинлеклђрен тудыру ягында торабыз. Ќитђкчелектђ камчы 
уйнатулар бетђргђ тиеш!
Кыскасы шул: хљрмђтле иптђшлђр, без сезгђ тђкъдим иткђн Исхаков хђзерге 

партия линиясен ифрат шђп аћлый, ул сезне дљрес юлдан ќитђклђр!
Президиумда утырган Рђњф авылдашларыныћ књз-карашларыннан, 

сулышларыннан сизеп тора, зал љстендђ рђис сайлап кую гаме тоныкланды. 
Монда район тњрђсенећ сљйлђвенђ соклану, килђчђк тормыш яме белђн юану 
тойгылары љскђрђк калка. Нђтиќђсе алдан ук ачык, билгеле инде сайлауныћ, 
тљтен ќибђреп, Дашкин ќићђчђк. Чынлап та, књпчелек тавыш белђн «Ленин 
юлы» колхозчылары њзлђренђ башлык итеп Фердинанд Исхаковны сайлап 
куйдылар. Тыштан сиздермђскђ тырышса да, ќыелыш карарына ић кљенгђне 
џђм гарьлђнгђне парторг њзе булды. Алданды… Кђкре каенга ничек оста, шђп 
терђделђр аны! Беренче, Исхаковны сайлау талђплђре њтђлсен дип, сан-исђп 
љчен генђ тђкъдим итђ кебек тоелган иде. Белђ бит Рђњф ул њтереп мактаган 
кешене. Кђгазьдђге сђясђт эчендђ яшђп, акылы тђмам томаланган булуын, зур 
тњрђлђргђ юбилей, бђйрђм кичђлђрендђ речь тотар, докладлар сљйлђр љчен 
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текстлар язып бирергђ генђ маџир икђнен белђ лђса. Љлкђдђ арттан этњчесе 
бар аныћ, шуныћ аркасында гына райком штатына элђгеп тора бит ул… Хђер, 
чукынсын, торса, урынында џаман мњклђнгђнче утырсын иде шулай. Тик 
нишлђп аныћ колхозга башлык булып килњенђ юл куйды соћ партия секретаре? 
Аныћ бит њзенђ Фердинанд белђн бергђ эшлисе бар. Их син — тњнгђн баш, 
куян йљрђк!
Шакиров, район вђкиллђрен озаткач та, эћгер-мећгер дип тормады, 

Зђйтњнђнећ љенђ юнђлде.
— Ни хђл бу, Зђйтњнђ Хђнифовна, — диде ул, шактый ярсып. — Сез бит 

безне пычаксыз суйдыгыз!
Чђчђкле халатын киеп, кухнясында савыт-саба шалтыратып торган хатын 

акланмады:
— Гаепле мин, Рђњф, гаепле… Тик син райкомга каршы баруныћ нђрсђ 

икђнен белђсећ. Дашкин мића моны янђ бик яхшы аћлатты. Ишетмђгђннђремне 
ишеттем мин љстђн сыйпап, астан кисђ торган тђти кешедђн. Џаман књћел 
болгана! Мића зал каршында самоотвод бирњдђн башка чара калмады. 
Аћлавымча, Рђмзил белђн дђ шундый хђл килеп чыкты шикелле, Рђњф…

— Иштегез ишђк чумарын! — Рђњф фиркадђшлђрен гаептђн йолырга телђми 
иде. — Йђ, хђзер Исхаков белђн нишлђрбез инде? Бу Шђкњр абый кебек колхоз 
љчен ќан атмас, мыегын да селкетмђс. Ђнђ, кайбер књршелђр муеннарыннан 
бурычка батканнар. Без дђ шул хђлгђ тљшсђк нишлђрбез? Горбачёвта колхоз 
кайгысы юк. Бар белгђне пере-строй-ка! Ул мђрђкђлђре белђн кая китереп 
терђр безне?

— Рђњф, эчђсећме? — диде Зђйтњнђ кисђк. — Бераз тынычланырсыћ, 
ичмасам.

— Булса, салып бир! Йљрђк янганчы, хђмер янсын!
Бала-чага урын-ќир ђзерлђп ђвђрђ килђ иде. Рђњф, авыл мужикларынча, 

кырлы стаканны аяк љсте генђ тњћкђрде дђ, хуќабикђгђ рђхмђт ђйтеп, чыгу 
ягына атлады.
Аяклары љенђ тартмады. Тђмђкесен кабызды, њзе дђ сизмичђ, басу юлына 

чыкты, балачактан ук иялђшкђн калкулыкка юнђлде. Хђзер караћгы, ђ кљн 
яктысында монда дљнья уч тљбендђге сыман. Књзлђр манзараны књреп туймый, 
ђ бар џава њпкђгђ агыла кебек, рђхђт… Хђер, тљн булса да, кырга яз сулышы 
таралган. Ара-тирђ боз элпђсе аша уќым тљсмерлђнђ… Рђњфне џаман ќыелыш 
хђллђре, гарьчел тойгылар эзђрлеклђде. Кисђк ул Дашкиннан тђмам књћеле 
кайтып, элек џич татымаганча хислђнеп, тансыклап, Кукушкинны хђтерлђде. 
Љстећђ ничек кенђ дђџшђт булып ябырылмасын яисђ њз дигђнен њтђтергђ 
омтылмасын, ул барыбер сића аћлаешлы, ачык кеше булып кала иде. Ђйткђнен 
эшлђде, вђгъдђсендђ торды Леонид Харитоныч. Бњгенге Беренче кебек халык 
алдында комедия корып, хезмђттђшлђрен хурлыкка калдыру да аћа тђмам ят 
булды. Ќитди мђсьђлђлђрне хђл иткђндђ, тљлке Дашкин сыман, ђллђ нинди 
эз бутаулар ясап, чынлыктан читлђшмђде, халык, коллектив фикеренђ отыры 
каршы чыгарга базнат итмђде элеккеге Беренче. Ђ яћасы — демократ! Њзгђртеп 
кору књбђлђге!
Кызганыч, реалист Кукушкин буыны кысрыкланып сђяси мђйданнан китђ, 

тамырсыз-йљгђнсез маргинал демократлар љере иќтимагый аренага ыргыла. 
Зђйтњнђ ђйтмешли, љстђн сыйпап, астан кисњче, йомшак ќђеп катыга утыртучы 
адђмнђр гамђлдђ нилђр башкарыр?
Март таћыныћ офыкка карандаш белђн генђ сызган кебек зђгыйфь 

кызыллыгын «Ленин юлы» колхозыныћ фирка ќитђкчесе ђнђ шундый олы 
шик-шљбџђлђр белђн каршылады. Аныћ љйгђ юлы њзђк урамнан, Ленин џђйкђле 
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яныннан њтђ иде. Нишлђптер ул баганадагы ут яктысыннан хасил булган 
шђњлђгђ басарга ќљрьђт итмичђ туктап калды. Ќентеклђп сынныћ њзен књзђтергђ 
кереште. Мђџабђт гђњдђ кул изђгђн тарафка књтђрелеп караса, аџ итте:

— Ильич, син кай тарафка љндисећ? Таћ бит бљтенлђй башка яктан 
сызыла…
Скульптураны ќђй кљнендђ урнаштырганнар иде шул. Башларында кибђк 

булганмы? Хашия карчык ђйткђнчђ, ќђй џђм кыш фасылларында таћ тарафы 
тљрле якларга књчеп, Ленин кулы бик хаталана икђн. Шайтан таћы ясый 
дигђнме? Кинђт Рђњфнећ миен уй кисеп њтте: Ильич књрсђткђн юл — кыйбла 
анык булмагач, бездђ ил корабыныћ юнђлешен бутаучы-њзгђртњче ялган 
узаманнар табыла, иман тотмаган џђм таянырга яраксыз иярченнђр килеп 
чыга. 
Иярчен дигђннђн, син њзећ кем соћ, диде эчке тавыш. Элекке, революция 

елларындагы аскет тњгелсећ. «Ватан љчен, Туган ил љчен!» — дип башларын 
сугышта салган коммунистларга да охшамагансыћ. Бу гамђллђрећнђн књренеп 
тора. Ферма янганда, син дђ шунда идећ, ник утка син тњгел, ђ Шђкњр абыећ 
керде? Ќитди, хђтђр хђллђр килеп чыкса, њз-њзећне саклау ђмђллђре эзлисећ, 
ќаваплылыкны, ќае чыкса, кешегђ аударасыћ, Рђњф. Таны шуны! Фиркада 
эшлђвећ дђ иман љчен тњгел, акча хакына бит. Вазифа! Ђйе, вакланды, 
зђгыйфьлђнде хђзер большевик-коммунистлар, дип нђтиќђ ясап куйды 
башбирмђс эчке тавыш.
Тик, диде ул, моћа аерым коммунистлар гына гаепле тњгел. Моћа партия 

њзе гаепле, чљнки њз ђгъзаларыннан аерым каста ясады: хакимияткђ утыртты, 
ќитђкче, тњрђлђр итте, кешелђр љстеннђн хљкем итњче судья да, ќан алучы 
палач та булды сезнећ фирка. Ђ власть кешене боза бит ул, аныћ рухын 
тарката, Рђњф. Туры ђйткђнгђ ачуланма, халык сезнећ љерне тычкан тотмаган 
ата мђчелђр итеп књрђ… 
Ниџаять, Рђњф Шакиров њзен байтактан борча кебек талаган сорауга шулай 

кљтмђгђндђ ќавап тапты. Књрђзђлеге дђ, телђсђ кайсы багучыныкына караганда 
да, дљрескђ чыкты.

IV
...Фердинанд Исхаков Шђкњрнећ кисеп ташлаган тырнагына да тормады. 

Эш кешелђренећ вакытын алып, туктаусыз мораль укыды. Гђзитлђргђ карандаш 
белђн сызып-сызып ќыйган тезмђлђрне туплап, кешелђргђ акыл љйрђтте… 
Аныћ иртђнге сњзе кичкђ ярамады, гамђле башлаган эшне чуалтты. Ђ тора-
бара таћнан эреле-ваклы ќитђкчелђр ќыела торган идарђ нарядына килњдђн 
дђ туктап, хезмђт кљнен планлаштыруны бљтенлђй дђ ярдђмчесе Хариска 
тапшырды. Тњрђ, янђсе! Аныћ каравы, кесђсендђге мљџерен бик еш финанс 
кђгазьлђренђ чђпђп, колхоз акчасын њзенчђ тотарга љйрђнде. Челђн кебек 
адђмдђ бик тиз корсак бњртеп чыкты. Њзенђ Чардаклыда ике катлы коттедж 
салу, «иномарка» алу хђллђренђ дђ књз йомдылар. Партия утырышларында 
берничђ кат тђнкыйтьлђделђр дђ њзен. Дашкин ђмеренђ буйсынып, председатель 
колхоз миллионнарын районныћ тишек-тошыкларын каплауга, хђерчелеккђ 
тљшкђн хуќалыкларны љстерђњгђ сарыф итђ башлады бит. Ќавабы да ђзер 
икђн: партия берђњ мећнђр љчен, мећнђр берђњ љчен, дип њзара ярдђмлђшеп 
яши, янђсе. Беренче каршында демагог рђисне, аныћ лозунгын фаш итеп кара?! 
Дашкин њзенекен кыерсытырга бирми. Атканыћ бумеранг булып њз башыћа 
гына кайтачак...
Туксанынчы еллар азагында Ык буйларына берничђ ел корылык килде. 

Кырлар, басулар, ташлаткан сыер сыман, кысыр булды. «Ленин юлы»нда элекке 
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булдыклылык, оешканлыкка таянып, халыкка љлђшерлек ашлык, терлеклђргђ 
фураж ќыеп алсалар, сыерлар љчен кыш чыгарлык печђн, салам туплау њтђ 
кыен мђсьђлђгђ ђйлђнде. Нишлђргђ? Џђм бер иртђдђ, нарядка килеп, Исхаков 
ђйтеп салмасынмы:

— Иптђшлђр, кљзгђ без сыер фермасын бетерђбез. Илдђ иткђ кытлык, сатып 
акчасын банкка салырбыз, ђ язын нђселле сыерлар кайтартып, ферманы яћартырбыз. 
Ђйбђт идея бит бу. Шулай без берьюлы ике куян атабыз, иптђшлђр!
Утырыштагылар шактый вакыт эндђшми тордылар.
— Фердинанд Ђгъзамыч, сез бу сњзегезне уйлап ђйттегезме? — диде парторг. 

— Књрше љлкђлђрдђн салам ташучылар бар. Безгђ дђ шул мљмкинлекне карарга 
иде!

— Уйланасы уйланган, Шакиров. Мин Дашкин белђн кићђшлђштем, хуплый, 
— рђис калын књзлеге аша Рђњфкђ чекерђеп бакты.

— Ђ, шулаймыни? Сљйлђштегезмени, хђл иттегезмени? — дип њртђде аны 
парторг.

— Сез, абзыйлар, нђселле сыерныћ књпмерђк торганын белђсезме соћ? 
— Хђбђрдђн йљзе кызарып чыккан ферма мљдире Харис сикереп њк торды џђм 
њзе њк ђйтеп тђ салды: — Машина бђясе! Каян табарбыз шул сумманы?
Фердинанд каушамады:
— Без районга ярдђм иттек бит. Алар да булышмый калмас. Моћа иптђш 

Дашкин ышандырды мине. Юкка хафаланасыз, тђњлегенђ џђркайсы берђр пот 
сљт бирђ торган сыерлар фермасын яћарту — реаль књренеш, иптђшлђр. Хђзерге 
ќитђкчелек тормышка йљз белђн тора. Курыкмыйк!
Икенче кљнне иртђн идарђгђ савучылар тљркеме килеп тавыш куптарды. 

Сњзне сул бите янгын вакытында кљйгђн Дания башлады.
— Шђкњр абый, сыерларны саклыйм, дип утка керде. Син бетерђсећме 

малларны? Њгез њлсђ ит, арба ватылса утынмы сића? — дип, ул утлы књзлђре 
белђн Фердинандка кадалды. — Сњзебез шундый: берђр сыерга тотынып 
карагыз, бљтенебез эштђн туктаячак!
Менђ шуннан китте, китте… Сыер дуласа, аттан яман, дигђндђй, савучы 

хатыннар куптарган бола — рђис белђн колхозчылар бђрелешен «Ленин юлы» 
идарђчелђренећ књргђннђре юк иде.
Менђ шул кљнне њк парторгка райкомга барып, рђисне тљшерњ мђсьђлђсен 

куярга џђм авылда ќыелыш ясарга кирђк булгандыр, ђмма ќљрьђт итмђде 
Шакиров. Исхаковны Дашкинныћ яклаячагы кљн кебек ачык иде… Берничђ 
кљннђн љстђн, республиканыћ хљкњмђт башлыгы Сарбаевтан да, корылык 
сђбђпле, хђлсез хуќалыкларныћ эре малларын пычак аша њткђрергђ кирђк, 
дигђн књрсђтмђ килде…
Ђлеге елда Чардаклы районы хљкњмђткђ ит тапшыру планын ике тапкырга 

арттырып њтђп, беренче секретарь Эдуард Дашкин данга књмелде, ђ «Ленин 
юлы» колхозчылары ярык тагарак алдында торып калды. Ферманы яћарту 
турында сњз дђ юк. Колхоз кассасында ќиллђр исђ. Ђ Дашкинныћ, кыш узмас 
борын, Чардаклыдан эзе суынды. Шундый булдыклы фирка вђкилен тљпкелдђ 
тоталармы соћ? Аны министрлыкка эшкђ алдылар. Бетте, кем ђйтмешли, эре 
мљгезле терлек. Сыер фермасыныћ хуќалыкта никадђр мљџим акча чыганагы 
булуына тик шул вакытта тљшенделђр. Айлык хезмђт хакын љлђшњ, машиналарга 
ягулык-май сатып алу сљтлебикђлђр исђбенђ булган икђн… Хезмђтлђре љчен 
акча тњлђмђгђч, халык колхоздан кача башлады. Ирлђр Туктагулдагы нефть 
промыселенђ агылды, хатын-кыз исђ Чупайда ачылган кирпеч заводына юл 
тотты…
Берничђ елдан колхоз тђмам бурычка батып, банкротлыкка тљште. Борис 
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Ельцин заманында мондый хђлгђ тарыган хуќалыкларныћ язмышы билгеле 
инде. Яэќњќ џђм Мђэќњќ љргђн кебек, авылга кыямђт килде. Багучы Хашия 
карчык дљрес юраган шул. Туктаусыз бђлалђр яуды, фаќигалђр килде авыл 
њзђгенђ басып, њзе дђ белми, каядыр, нђрсђгђдер кешелђрне љндђп кул изђгђн 
Ленинлы Дљм-дљмгђ.

…Кљзнећ болытлар эленеп торган сњрђн бер кљнендђ, октябрьнећ алтысында, 
Рђњф Шакиров, соћгы елларда шактый бирешеп, башын чал чђчлђр каплаган 
чандыр ир, кулына ќићелчђ киндер букча алды да, авыл читендђге зиратка 
юнђлде.
Бњген Шђкњрнећ туган кљне… Моны онытып яисђ бутап буламы соћ? Нђкъ 

23 ел элек иде бу. Яушевны Хезмђт Героена тђкъдим итњ љчен документлар 
ђзерлђнгђндђ, партком секретаре председательнећ туу кљнен ачыклады. «Ђйдђле, 
Шђкњр абый, клубта кичђ ясап, туган кљнећне њткђрик. Илле яшь бит!»

— Яле, кычытмаганны кашыма! — диде гадђтенчђ кырыс итеп рђис. — Ђллђ 
ничаклы расхуд була, аннары кешелђр тегене-моны сљйли башлый… Телђге булган 
килсен, тавык суйдырырмын да, берђр чђркђ тљшереп, бђйрђм ясарбыз соћ.

— Алайса, љйдђ чилђнгђнче, юньле адђмнђр кебек пикникка чыгыйк. Нђрсђ, 
эш беткђн диярлек, идарђгђ ял бирерсећ. Райондагы кайбер абзыйларны 
чакыру да зыян итмђс. Карале, Шђкњр кычкырышырга гына тњгел, сый-хљрмђт 
књрсђтергђ дђ бик ђвђс икђн, дисеннђр…

— Ђйдђ, алай бик телђгећ булса, яланда оештыр соћ берђр нђрсђ, — дип 
рђис кулын селтђде.
Ык буендагы аулак аланда менђ дигђн мђќлес њткђрделђр. Авылныћ мђртђбђле 

кешелђрен, эреле-ваклы ќитђкчелђрен ђйткђн дђ юк, райњзђктђн дђ тљялешеп 
килделђр бит. Хђтта Беренче њзе дђ хозурланып, зур чђчђкле кулъяулыгын 
кулына тотып сљртенђ-сљртенђ, рђиснећ туган кљн бђйрђмендђ катнашты. 
Кукушкинныћ юбилярны татар телендђ котлавына хђйран калдылар.
Кљн ђбилђр чуагына хас кояшлы, ќылы булды. Кайберђњлђр хђтта елгада 

коенып та алдылар. Табын ресторанныкыннан џич ким булмады. Сырасын, 
кымызын, хђмерен дђ ящик-ящик китергђннђр иде…
Бђйрђм итеп ђй кинђнде эш башында торган кавем! Шђкњрнећ чђркђ тотып 

мђќлес алдында нилђр сљйлђвен дђ бик ачык хђтерли ђле зиратка атлаган чал 
ир.

— Иптђшлђр, котлыйсыз — рђхмђт! Исђнлек телисез — янђ дђ сезгђ рђхмђт! 
Исђнлек-саулык председатель кешегђ бик тђ кирђк шул. Эше тавык чњплђп 
бетермђле тњгел бит аныћ. Ту тегесе, ту монысы килеп чыга. Шулай да мине 
кљндђлек мђшђкатькђ батып, тома сукыр хђлгђ тљшкђн бђндђ дип тђ уйламагыз. 
Мин бик еш авылыбызны уйлыйм. Њсђ, матурая бит, егетлђр, Дљм-дљм! Ђле 
кайчан гына салам башлы ызбалар, читђн йортлар иде бездђ. Ђ хђзер џђркемдђ 
бишпочмаклы, калай башлы зиннђтле љй, уты гљлт иткђн. Ђ тиздђн, Ходай 
язса, газын-суын њткђрербез, урамнарга асфальт ќђярбез. Яшьлђр авылда «ду» 
тузып эшлђр, књћел ачар, гљрлђр ђле безнећ Дљм-дљм! Ђйдђгез, матур тормыш, 
имин килђчђгебез хакына тотып куйыйк ђле, егетлђр!

…Рђњф кара гранит ташына мђрхњмнећ исем-шђрифлђре алтын хђрефлђр 
белђн язылган чардуган каршына килеп чњгђлђде.

— Исђнме, Шђкњр абый, туган кљнећ белђн! — Кисђк њз акылы њз теленђ 
хђйран калды. «Шђкњр абый!» диде бит. Югыйсђ, књптђн инде њзе мђрхњм 
яшеннђн узган ласа. Бабай булып бара. Зиратта исђннђр вакыты кљчсез, 
юрист ђйтмешли, статуссыз була, књрђсећ. Узган вакыт дилбегђсен ђрвахлар 
њз кулларыннан ычкындырмый кана… 
Ул, шулай уйлана-уйлана пакет эчендђ казынып, кулына стакан алды. 
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— Синећ исђнлеккђ, Шђкњр абый! Герой рђис хљрмђтенђ! — Џђм ул стаканын 
каплап, тозлы кыяр кабып куйды. — Мђрхњм белђн књрешњгђ килњнећ йоласы 
шундый, гаеп итмђ! Хђзер татары ни, урысы ни — толерантлар бит. Мљфти 
мђчеттђ урысча вђгазь укый, поплар, колбасаны боздылар дип, елкы итенђ 
ябырыла… Хђер, бу шайтан суын тотмасаћ да, гомер буе «Ата коммун» 
кушаматын йљрткђч, барыбер мине суфыйлар рђтенђ куймаслар. Бер башлагач, 
гљнаџ фђрештђсе, ђйдђ, дђфтђрен азакка чаклы тутырсын инде. Ђйе, савап 
ќыям дип, кайберђњлђр сыман ќан атмадым шул. Бу гљнаџлы дљньяда изге 
булам дисђћ, урманда качып яшђргђ кирђк. Ђ кеше белђн эшлђгђндђ, адђмнђр 
башыннан йљргђндђ, кайда савап, кайда гљнаџ, шайтан њзе дђ аермас... Синећ 
анда, Шђкњр абый, хђллђр ничектер, ђ мин турысын ђйтђм, оќмах дип юанмыйм. 
Зљбанилар утка тотып, акырта-бакырта чистартмый булмаслар. Ђ барыбер дђ 
мђхшђр коесыннан бер котылып, эх, шул оќмахны књрсђм иде, дигђн телђк бар, 
Шђкњр абый! — Рђњф тђмђке кабызды. Тљтен суыра-суыра, сњзен дђвам итте. 
— Хђзер син мића: «Йђ, сљйлђп ќибђр, комиссар, колхоздагы хђллђр ничек 
анда?!» диярсећ. Ђйе, сљйлђрмен. Тик, Шђкњр абый, мин байтактан комиссар 
тњгел инде. Парткомнарны књптђн туздырдылар бит. Син белмђгђн Ельцин 
коммунистлар фиркасыныћ Рђсђйдђге хакимлеген закон белђн њк тыйды. 
Гаќђпме? Ђ без синећ белђн райком ишеклђрен ачып кергђндђ, лђхђњлђлђр 
укый идек…
Алай… Парторг булмагач, кем инде син хђзер, барыбер гади бер колхозчыга 

ђйлђнмђгђнсећ бит? дип сорарсыћ инде, Шђкњр абый. Юк, мин бу ђверелештђн 
џич оялмас идем. Тик колхоз да тђмам бетте бит, таралды. Хас тузгытылган књч 
булдык!.. Умарта књче, дим. Моны ђйтергђ дђ оят. Тик син корган, тљзегђннђн 
бернђрсђ калмады хђзер. Кешелђр дђ таралды. Дљм-дљм буп-буш. Нигездђ 
калганы кулы нђрсђгђ ята, нинди џљнђр белђ, шуныћ белђн тамак туйдыра. Ђй, 
сића ќићел, син џаман герой! Дљм-дљмнећ соћгы могиканы булып каласыћ, 
Шђкњр абый. Ђ без… без кемнђр?
Рђњф янђ иелеп букчасында ђвђрђ килеп алды, хђмерле стаканын књтђрде.
— Ђй, Шђкњр абый, син колхоз дип ќан аттыћ. Утка кердећ. Гафу ит 

безне, саклый алмадык шул син корган, тљзегђннђрне. Оятсыз, затсыз сатлык 
кешелђр кулына књчте колхоз ќыйган байлык. Инде кичер, кичерђ књр, Шђкњр 
абый, безнећ ваемсызлыкны! Горбачёв та, Ельцин да тњгел, шулай ук Дашкин, 
Фердинанд та тњгел, тик њз ваемсызлыгыбыз белђн џђлакђткђ китердек, 
таркаттык илне. Безгђ хезмђт кешесе љчен дип кан койган буыннар каршында 
оят, Шђкњр абый, белђсећме шуны!..
Чал ир стаканын кисђк эчеп куйды да эчтђн сулкылдап књзлђрен каплады… 

Элекке «Ленин юлы» колхозыныћ соћгы могиканы Шђкњр Яушевныћ чардуганы 
каршында менђ шулай нечкђреп књћел бушатты ул.
Ђ Дљм-дљмдђ, пыскып булса да, тормыш дђвам итђ ђле.
Бигрђк тђ кљтњ кергђндђ, мал-туарны барлаганда, ђби-чђбилђр, бабайлар 

капка алдындагы эскђмиялђргђ утырышып гђп сатканда, авыл ќанлана. Тик 
элек књбрђк кеше тикшергђн, килен-малайлардан зарланган булсалар, хђзер 
боларныћ теллђрендђ гел югары сђясђт хђллђре:

— Бу мићле-тамгалы патшаны ђйтђм, пристрое белђн адђм мђсхђрђсенђ 
тљшерде бит безне. Нинди зур, шђп мђмлђкђт идек. Хђзер дљнья хђерчесенђ 
ђйлђндек тђ куйдык.

— Аны бит, ахирђтлђр, хатыны Рђисђ бик каты котырткан икђн. Ђмириклђр 
менђ болай яшилђр, инглиз белђн француз менђ шулай шђп итеп тора. Немец 
тђ џђйбђт кљн књрђ. Без дђ тотыйк та шуларга ияреп яшђргђ тотыныйк, дип 
иркђйгђ тукыган икђн.
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— Хатын сњзенђ карап йљрсђћ, тљпсез коега тљшкђнећне дђ сизмђссећ…
— Коесын белмим, ђ базга тљште инде, Фђйзерахман кордаш. Шул 

Горбачёвны ђйтђм, туган кљне булган икђн. Мђскђњдђ њзенђ сђлам бирњче тњрђ 
дђ табылмаган. Англиягђ њк качкан ди.

— Ельцинны да халык бик каргый…
— Каргамыйча соћ, кодагый. Мин капитализм корам, мића калхузлар 

кирђкми, мића фермерлар кирђк, дип бар дљньябызны болгатты.
— Туктагыз ђле, ђбилђр! Ник таякны гел бер якка гына бљгђсез? Калхузлар 

ђллђ књпме крестияннећ башына ќитте. Кулак, имеш! Болганса да, ђле беркемне 
казаматка биклђгђннђре юк, Ходайга шљкер. Ќир бар, ирек бар. Тот та син дђ 
фермер бул! Ялкау бездђ хђзер халык. Бљтен хикмђт шунда гына.

— Хикмђт монда гына тњгел, Галимќан. Бездђге дљнья — куласа ул, ђйлђнђ 
дђ китереп бер баса! Моннан соћ Ходай хакимнђргђ акыл, халыкка сабырлык 
бирсен инде. Намазга басып шуны гына сорарга кала безгђ.

— Карагыз ђле, теге сатыла торган кђнсђлђрне алмаганнармы ђле? Џаман 
да хуќа чыкмыймы њзенђ? Кемнећ генђ џиммђте ќитђр шућа, байтак сумма 
торадыр ул.

Яшерен агент
I

Арбитраж управляющие Равил Галлђмов иртђн Чардаклы район 
хакимиятендђге офисына эшкђ килгђч, Галина сђркатип, сљенче алган кебек, 
ђйтеп салды:

— Равил Фазлыевич, бњген безнећ эштђ тњгђрђк дата, юбилей. Менђ мећенче 
аукционга карточка тутырып ятам.

— Шулай укмыни? — дип ихлас гаќђплђнде управляющий. Димђк, биш 
еллап эшлђњ дђверендђ чњкече белђн љстђлгђ суга-суга, «сатылды!» дип сљрђн 
салып, кешелђр кулына мећ ђйбер озаткан ул.
Тњзмђде, њз-њзен њртђп куйды: «Торгашлыкка якын барасы кеше тњгел идећ 

югыйсђ...»
Галлђмов бу шљгыльгђ кадђр Чардаклы райкомында оештыру бњлеген 

ќитђклђгђн иде. Чандыр, теремек, хђтта ашын да аягњрђ генђ капкаларга 
гадђтлђнгђн бу яшь ир фирка оешмасы башкарасы ђллђ нинди шљгыль, 
чараларны да маџир нђкышчы кебек књћел салып, ђсбђтлђп њткђрде. Њзен бу 
тынгысыз џђм чђбђлчекле эшнећ остасы итеп танытты, књплђргђ ђшнђ булып 
китте. Тик кљннђрдђн бер кљн Кремльдђн килгђн указ белђн райкомнар џђм 
парткомнар эше туктатылгач, Галлђмов бер шљгыльсез торып калды.
Ай њтте, ике. Љч ай... Сђлам бирњче дђ юк. Нишлђргђ? Хезмђт биржасына 

барып чиратка басарга хурланды, мђктђпкђ кайтып, электђге укыту-тђрбия 
вазифасына тотынырга аягы тартмады. Монда янђ њзе дђ аћлый алмаслык ђллђ 
нинди књћел киртђлђре бар иде. Урамдагы тегендђ-монда эленгђн белдерњлђргђ, 
игъланнарга књз атып џђм кеше гђплђренђ колак салгалап йљргђн мђлдђ, аныћ 
љендђ бер иртђ телефон шалтырады:

— Алло, иптђш Галлђмов, — диде њтђ нђзакђтле хатын-кыз тавышы. 
— Министрлыктан борчыйбыз. Безнећ шалтыратуныћ максаты шундый: эшкђ 
урнаша алмаган булсагыз, без сезне кастингта катнашырга чакырабыз.

— Кайда, кайда? — диде ир.
— Кастинг! Ишеткђнегез юкмыни? Сайлап алу, конкурс мђгънђсендђ... 

Кыскасы, иптђш Галлђмов, эш урыны проблемасы булса, министрлыкка 
килегез. Ќљмџњрият хљкњмђте бинасы, 419 кабинет.
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Бу ягымлы љндђ ниндидер ымсындыргыч нђрсђ бар иде. Галлђмов таћ 
белђн торып машинасын иярлђде дђ башкалага юл тотты. Менђ њзђк хакимият 
бинасы... Ђнђ теге хатын ђйткђн бњлмђ... Саллы ишек. Аны ачкач, колагына 
бђрелгђн ягымлы тавышны да бик тиз абайлап алды — кичђ шалтыраткан 
ханымныкы:

— Иптђш Галлђмовмы? Бик яхшы! Утырып, берничђ минут кљтегез!
Затлы кабинет ишеге каршында була торганча, ул каушау кичерде. Мђгђр уй-

фикерлђрен ќепкђ тезеп љлгерђ алмады, аны керергђ љндђделђр. Тик бусаганы 
атлап њткђч, њз књзлђренђ њзе ышанмады — каршында Эдуард Дашкин балкып 
тора:

— Йђ, нихђл иске дус. Чардаклы бичурасы! Иске дус ике яћа дустан яхшырак, 
дилђрме? Менђ њзећне юксындым да эшкђ ќђлеп итђргђ булдым. Ђгђренки 
каршы килмђсђћ?
Чардаклыда май кояшы сыман вакытлыча гына балкып алган Беренче 

џаман ќор телле, кешегђ чырае ачык, аралашу маџиры икђн. Тњрђмен дип 
кђперђймђгђн бу... Тик чигђсенђ мул булып кырау тљшкђн дђ киемендђ рђсми 
пљхтђлек кенђ арткан.

— Эдуард абый, молодец Сез! Мђркђзгђ килеп, нинди кабинетка 
утыргансыз!

— Кабинет яулар љчен фантазия кирђк, Равил дус. Фантазия плюс 
тђвђккђллек! Шул нђрсђлђрећ булса, ишеклђр ачыла ул. Сњздђн, болар бармы 
синдђ, дустыкаем? Шул хакта сљйлђшергђ телим дђ бит мин синећ белђн.
Џђм Дашкин яћа икътисад шартларына яраклашып, республикада арбитраж 

управляющийлар корпусын формалаштыру бурычы куелуын, шул эшкђ, 
сыналган кадр буларак, Галлђмовны да димлђвен ђйтте. Азак ничек диде ђле 
Дашкин: «Карл Маркс яћа эчтђлек џђрчак яћа форма талђп итђ дип раслый. 
Ђ безнећ књчеш заманы кешелђре исђ яћа эчтђлекне иске формага салу 
мљмкинлеген дђ дђлиллђргђ тиеш. Џђм тђвђккђл затлар шулай итђ дђ, иптђш 
орготдел! Яхшы кадр — алтын бђясе!»
Дашкинныћ яћа эш хакында тђкъдиме Чардаклыныћ статуслы эшсезе љчен 

књктђн ишелеп тљшкђн бђхет кебек булды. Башкалада љч айлык курс њткђч, 
Галлђмов кулына агач чњкеч тоттырдылар џђм менђ шуннан бирле ул банкрот 
хуќалыкларныћ мал-мљлкђтен аукционга чыгарып сатып ята. Арбитраж 
управляющие ђлеге тђти чњкече белђн шапылдатып љстђлгђ суга икђн, димђк, 
барысы да дљрес џђм законлы. Ђмма Равил њзе дђ таный, Рђсђй тормышына 
туксанынчы еллар башында ићгђн џљнђр иялђрен газраилга тићлђњчелђр дђ 
байтак булды. Халык милкен њзлђштерњ, эшсезлек, фђкыйрьлек, гаилђлђр 
таркалу кебек социаль афђтлђрне нђкъ ђлеге эшем кешелђре китереп чыгарды. 
Тормышта барысы да Кремль тњрђлђре кђгазьдђ язганча булмады шул. Сњз дђ юк, 
хђлсез предприятиелђрдђ арбитраж управляющийлары идарђсен урнаштырып, 
аларны банкротлыктан коткарасы, инде бу хђл кулдан килмђсђ, џич югы аларда 
эшлђгђннђргђ тиярен бирђсе иде дђ бит, акча исен сизеп, кырыћда козгыннар 
сыман кђкре куллы башлыклар, эшкуарлар, ќилкуарлар бљтерелђ башласа, 
чњкечећне њзећ телђгђнчђ сугып булмый шул. Љстђлдђге Фемида ханымга карап 
кљрсенеп куярга гына кала: «И Ходай, кыек гамђллђрдђн арала. Дљнья малы 
— дућгыз каны... Тђмуг утларына ташлап, заяга харап итмђ гафил бђндђћне!»

— Равил Фазлыевич, кђгазьлђр ђзер. — Галина начальнигыныћ љстђленђ 
папка китереп куйды.
Бњген «Ленин юлы» колхозыныћ соћгы мљлкђтлђре сатуга куела икђн. Ике 

зур ягулык багы, ќиџазлары белђн бер кыр кухнясы, тђгђрмђчлђрдђге будка 
џђм таш правление бинасы...
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— Галя, мећенче аукцион, дип сљенче алдыћ алуын, тик сатлыгыћ ташка 
њлчим бит. Кеше каршына чыгарга да оят!

— Ђйе шул, Равил Фазлыевич, ђ бит њзлђре миллионер колхоз булган. Ђ 
хђзер сљяк-санак кына торып калган...

«Ленин юлы» колхозыныћ мљшкел хђллђре мђгълњм булгач, арбитраж 
управляющие њзе дђ нђкъ шулай уйлады бит. Миллионер колхозныћ мљлкђте 
зурдандыр, сатып хђл-ђхвђллђрен рђтлђп булмасмы, янђсе. Тот капчыгыћны! 
Сыер фермалары бишбылтыр юкка чыккан, тавыкларны, сарыкларны кетђклек, 
каралты-куралары белђн фермер Штельманга сатканнар. Машина-трактор 
паркы да 23 техника берђмлеге тимер-томыр хакынча џаман шул Штельман 
милкенђ ђверелгђн. Хђтта миллионнарга тљшеп тљзеткђн љр-яћа тегермђнен 
дђ колхоз тавыклар кљлђрлек арзан бђягђ шул ук фермерга саткан. «Бирдем-
алдым» кђгазьлђре дљрес, теркђњ палатасы мљџерлђре белђн расланган... 
Галлђмовка гаќђплђнергђ генђ калды. Кайсы яктандыр, билгесез, ђмма арада 
телђсђ кемне тљп башына утыртырлык маклер бар. Кем бу? Колхозны очлап 
чыккан председатель Фердинанд Исхаковмы, фермер Штельманмы, ђллђ соћ 
боларныћ артларына ышыкланып эш итњче «яшерен агент» бармы?

II
Аукционны башларга вакыт ќиткђн иде. Тиешле ђсбапларны, документларны 

књтђреп утырышлар залына юнђлделђр. Монда байтак кына халык ќыйналып, 
њзара гђп сатып яталар.

— Хђерле иртђ, хљрмђтле эшкуарлар! — дип залны сђламлђде Галлђмов џђм, 
ќђџђт кенђ љстђл артына урнашып, эшкђ керешњлђрен белдерде.

— Банкрот хуќалыклар милке арасында зуррак суммадагы лот — Дљм-
дљм авылы њзђгендђге правление бинасы. Љч заттан заявка бар, взнослары 
кертелгђн. Тагын сатулашырга телђњчелђр булса, рђхим итегез, каршылык юк, 
— управляющий кулына чњкечен алды. — Хљрмђтле эшкуарлар, ђлеге таш 
бинаныћ башлангыч бђясе 300 мећ. Киттек! 300 мећ — бер, 300 мећ — ике...

— 320 мећ! — дип тавыш бирде кљрђктђй кара сакаллы, кызыл йљзле урыс 
агае алдагы рђттђн, аягына басып. Галлђмов аны белђ, корсагы да бњртеп чыкса, 
чын купец буласы... Чардаклыда аракы кибете тота. Дљм-дљмдђге бинаны 
складка ђйлђндерергђ нияте бар. Тегендђ ящик куярга да урын юк, урлыйлар, 
дип зарланды.

— 320 мећ — бер, 320 мећ — ике... — Управляющийны бњлеп, залда тагын 
кул књтђрелде:

— 330 мећ!
Тавыш иясе — озын буйлы, бик ыспай кыяфђтле яшь ир. Шђџђрдђн килгђн 

бу. Сатыласы йорттан ќђйге резиденция ђтмђллђргђ ќыена. Тик, ђйтњенчђ, 
ихатасы бђлђкђйрђк икђн. Бакча, бейсбол суга торган яшел њлђнле кишђрлек, 
бассейн булырга тиеш, ди.

— 330 мећ — бер, 330 мећ — ике, 330 мећ...
— 335 мећ! — диде кибет хуќасы.
— 350 мећ! — Ыспай ир шулай ук ђлегђ њз ниятендђ нык торуын раслады.
Ђ љченче дђгъвачы кая соћ, ник тавыш бирми, дип уйлап алды шул 

ара управляющий. Бу Бишкурай авылыннан ишек, тђрђзђ бизнесы белђн 
шљгыльлђнњче Габдуллин иде. Дљм-дљмдђ ђлеге бинаны ќиџазлап, мастерской 
ачарга ќыенган иде бит. Аукционда катнашырга телђп, взнос акчасын да кертте. 
Кирелђде микђнни? Авылда ул ниятлђгђн мастерской эшлђп китсђ, халыкка 
да ђйбђтрђк булыр иде, дип уйлап Галлђмов чын-чынлап эшкуар џљнђрчене 
юксынды. Мљгаен, акча юнђтђ алмагандыр, бахыр.
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— 350 мећ — бер, 350 мећ — ике, 350 мећ... — Управляющий ђйтђсе сњзен 
ђйтеп, чњкече белђн сугарга ќыенган иде инде. Кинђт аныћ књтђрелгђн кулын 
яћгыравыклы хатын-кыз тавышы туктатты.

— 360 мећ!
Барысы да њтђ кызыксынып, арткы рђттђн књтђрелеп тњргђ табан атлаган 

озын кара плащлы хатынга текђлде. Гђњдђсе шактый тулы, хђрђкђтлђре салмак 
булса да, башын чљеп, тњшен киереп тотуыннан аныћ њз кадерен њзе белеп 
яшђњче зат икђнен чамаларга була иде. «Каян бу асыл  кош, кем булыр?» — дип 
уйлап алды Равил. Шулай да югалып, онытылып китмђде, њз эшен белде:

— 360 мећ — бер, 360 мећ — ике...
— 370 мећ! — дип ярып салды ыспай ир янђ.
— 400 мећ! — Аягљсте торып њз суммасын атаган ђлеге хатын тавышында да 

ике сљйлђргђ урын калдырмаслык ныклы њќђтлек бар иде. Моћа инде берђњ дђ 
каршы килергђ базнат итмђс кебек. Џљнђри тоем-сизенњ белђн управляющий 
да ђлеге санны књтђренке тавышта яћгыратты:

— 400 мећ — бер, 400 мећ — ике, 400 мећ — љч. Сатылды! — Бер њк вакытта 
чњкеч тђ шапылдап љстђлгђ тљште. — Шулай итеп, Дљм-дљм авылындагы 
правление бинасы 400 мећгђ њз хуќасын тапты, ђфђнделђр. Ярты сђгатьлек 
тђнђфес!
Галлђмов сђњдђ бђйгесендђ љстен чыккан ханымны њз яннарына, љстђлгђ 

чакырып алды. «Яћа милкегез белђн котлыйм сезне! — диде ул, дулкынланудан 
йљзе кызарып чыккан хатынга карап. — Исђп-хисапны секретарем белђн 
ясарсыз, минем исђ сезгђ берничђ соравым бар. Кайда яшисез? Нинди кђсеп 
кешесе? Књчемсез милек нинди максатта алынды?»

— Кайда яшисез, дип... Мин мондагы инде. Дљм-дљмнеке. Мђрзия Сђгъдиева 
булам, — хатын њз сандыгын ачарга бик ашыкмады. — Менђ кичђ соћ гына 
правлениене сатасыгызны белгђч, булган акчаны ќыештырдым да сезгђ чаптым. 
Гаилђм ифрат зур, йорт кирђк!.. Ђтием шђџђрдђ фатирын саткан иде. Нђрсђгђ 
безгђ љч бњлмђ, ди... Туганнарым да књп, џђркайсы књтђреште. Биргђч, алдым 
инде, акчаны ђйтђм. Бурычлы њлми, дилђр бит. Тњлђрмен ђле!

— Њзегез нинди эштђ соћ, Мђрзия ханым?
Хатын сљяленђ баскан кебек, йљзен ќыерып, карашын аска тљшерде. Аннары 

кисђк нђњмизлђнеп яшькелт књзлђрен Галлђмовка текђде. Књрђсећ, бу матур 
хатында ниндидер эчке гасабилану бар.

— Авылда яшђгђч, кем буласыћ? Колхозчы инде. Бригадир кушканны 
башкардык. И, ул колхоз тиеннђренђ генђ калсаћ, башыћ хђерчелектђн чыкмас. 
Дљрес тђ. Хђзер ђнђ капчык тотып саилчы буласы гына калды... Ярый њзебез 
тырыштык инде. Сљт-май сатасыћ, књкђй... Иткђ дип мал асрыйсыћ. Ал-ял 
књрми. Сатып ќыясыћ инде шулай...
Ниџаять, Галлђмов хатын вђсвђсђсенђ ачык тљшенде. Дђњлђт кешесе булгач, 

акча чыганагын тикшерђ дип курка. Књплђрдђ калка торган шик бу. Сђвиттђн 
калган чир. Бер аяк базар иркенђ, акча, мал ќыю нђфесенђ басса, икенчесе 
кыек гамђлен кешегђ фаш булыр дип шиклђнеп, итђк-ќићне бик ќыеп эш 
итњ заманында кала. Бу Мђрзия Сђгъдиева Равилны прокурор дип белђме 
соћ? Аукцион њткђрњчегђ бик кирђк инде сезнећ акча чишмђсен тикшерњ... 
Ќыйгансыћ — молодец! Њзећђ кирђген сатып алгансыћ — игелеген књр!

— Мђрзия ханым, анкета љчен генђ бирелгђн сораулар иде, борчылмагыз, 
— диде ул њзалдына њртђлеп џђм тђмђке тартырга дип коридорга юнђлде. Шулай 
да Галлђмов — кеше бит, књћелендђ сорау торып калды. Кем соћ бу? Ире 
бардыр бит. Ник бер сњз ђйтмђде? Каракныћ бњреге яна дигђн сыман, нишлђп 
њрсђлђнде соћ бу чибђр хатын?
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Кичен эшлђрен тљгђллђп, аукцион документларын папкага теркђгђндђ, 
управляющий Галинага кђгазь сузды:

— Мђ ђле, сећлем, кампитердђн карале, кем булды соћ бу Сђгъдиева?
Секретарьнећ бармаклары клавиатурада уйнап алды:
— Сезне нђрсђ кызыксындыра, Равил Фазлыевич?
— Ире бармы? Булса, кем, кайда эшли?
— Бар, менђ књрсђтелгђн: Рђмзил Сђгъдиев, 1959 елда туган. Эш урыны 

— «Ленин юлы» колхозыныћ экономисты...
— Булды, рђхмђт, Галина, кирђген белдем. 
Моннан соћ арбитраж управляющие Равил Галлђмовка «Ленин юлы» 

колхозы милкен сатуда маклерлык гамђллђре књрсђткђн «яшерен агент»ныћ 
кем булуы ап-ачык иде инде. Шунысы да бђхђссез: маклерлык хезмђте љчен 
икътисад белгече Сђгъдиевка аз тњлђмђгђннђр, хатыны Мђрзия кызыл акчаларны 
пачкалап тоткан бит.

Тљнге кунак
I

Иртђгесен Мђрзия йорт эшлђреннђн арынды да балаларын ияртеп идарђ 
бинасына, юк ла... хђзер инде аныћ законлы милкенђ ђйлђнгђн љенђ килде. 
Калай тњбђле, кызыл кирпечтђн салынган биниџая зур бу йорт аныкы, 
Мђрзиянеке бит! Эчке хис кесђсеннђн ачкыч чыгарып, ишекне ачкан 
чакта, ут љстендђге сљт кебек ташып чыкты. Ул ире белђн кычкырышса 
кычкырышты, ђмма барыбер њз дигђнен итте, сатып алды бит уена кергђн 
йортны. Хђзер инде хыялындагыча чђмлђп чукларга, бизђргђ генђ кала. 
Элекке алпавытлар, морзалар ызбасы кебек булсын! Ић башта ихатасы 
белђн књћеллђрне яулар Мђрзия корган ќђннђт. Капкадан кергђч тђ, љй 
бусагасына чаклы кызыл кирпечтђн тезгђн ќыйнак юл булыр. Аныћ ике 
ягына да гљллђр утыртырлар. Аллея астра, георгин, роза, лилия кебек 
эре, тљрле тљслђрдђге чђчђклђр белђн балкыр. Шуннан сул якка таба 
крыжовник, карлыган, кура ќилђге куаклары рђт-рђт булып тезелеп китђр. 
Ђ ућъяк суган, кыяр, кишер, помидор кебек яшелчђ тњтђллђре белђн тулыр. 
Арырак теплица куярга да исђбе бар Мђрзиянећ. Ихатада сыер, сарыкка 
тњгел, тавыкларга да урын булмаячак. Туйды хуќабикђ тояклар белђн изеп 
сазлыкка ђйлђнгђн маллы йорттан. Књпме чистартсаћ, юсаћ да, балалар 
галош элеп бер-ике ђйлђнеп керсђ, бусагаћа гына тњгел, љећђ дђ катламы 
белђн саз утыра. Баласы бала, мђчесе, кљчеге дђ паласыћа чњмђшеп яисђ 
караватка ук менеп, тђпилђрендђге мђтене коя бит, валлаџи... Шул саз, 
пычрак белђн алыша-алыша да диванага ђйлђнерсећ. Юк, ќитђр, таш 
йортта суы, туалеты эчтђ булыр Мђрзиянећ!
Тышы шулай ялт итеп торыр бу йортныћ. Ђ эче? Ић элек урам ягына караган 

љч тђрђзђле, хисапчылар утырган бњлмђне дивар белђн аерып кибет эшлђрлђр. 
Иргђ дђ, хатынга да гадел кђсеп булыр бу. Тик Сания магазинындагы сыман ипи, 
кђнфит, прђннек, шикђр кебек тђм-том сатмаслар. Юк, кљндђшлек кирђкми! 
Хуќалык товарлары куярлар монда, югыйсђ буяу, лак, кер порошогы артыннан 
да 25 чакрымдагы райњзђккђ машина куалар. Мђрзия њз кибетендђ хатын-кыз 
почмагы да ясар. Иннек-кершђн, ислемайлар, шампуньнарныћ тљрлђре шђџђр 
кибетлђренекеннђн џич тђ ким булмас, язган булса.
Тагын нђрсђ? Љйлђренђ керњ љчен, џичшиксез, аерым ишек уярга кирђк. 

Ђнђ кырый тђрђзђ моћа бик кулай. Рамы барыбер какшаган. Ђ... тђрђзђ 
дигђннђн, барысын да еврога алмаштырырга кирђк. Бњген њк Бишкурайга 
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барып, Габдуллинга заказ бирергђ онытмаска иде. Ђй, Габделкаюм шатланыр 
инде. Аћа нихђтле эш монда!
Тђрђзђ дђ, бњлмђ дђ ифрат књп, џава иркен. Инде балалар да берсе љстенђ 

берсе љелеп ятмаслар, Аллаџы боерса. Каенанасына да аерым бњлмђ кебек 
нђрсђ ђтмђллђргђ кирђк. Югыйсђ, намазын да тыныч кына укый алмый, бахыр, 
Фђрџаты белђн Лђйлђсе йђ намазлыгына килеп ауный, йђ кочагына сикерђ. 
Намаз дип тормый, назлап сљеп куя инде каенанасы.

— Ђй, оланнар, килегез ђле монда, — дип кычкырды Мђрзия, тљрлесе тљрле 
якка йљгерешеп, сикерешеп яткан балаларына яратып карап. — Килегез, кил! 
Ягез, бергђлђп карыйк, кайда кухня, кайда зал булыр? Кайда йокларбыз, кайда 
дђреслђр ђзерлђрбез? Ягез, сайлашыгыз! Ђйдђгез!
Џђм Мђрзия йљз-биттђ бер-берсенђ шактый охшаш булсалар да, яшьтђге 

аерымлыклар аркасында буй ягыннан кайсы колга, кайсы кђрлђ булып књренгђн 
бђгырь кисђклђрен ќитђклђп, идарђне бњлђргђ кереп китте...
Кичен табынны ќыеп, савыт-сабаны урнаштыргач, Мђрзия диванга ире 

янына килеп елышты.
— Ђтисе, без бит бњген ќыйнаулашып ызба карарга бардык. Њзегезгђ 

ошаган бњлмђне сайлап алыгыз, дигђн идем, кызлар кассирныкын яратты. 
Малайлар безгђ бухгалтерныкын бирерсез, дилђр. Утырышлар залын кухня 
итђрбез, мљгаен. Иркен булыр, тышка да якын. Ђ председатель утырган 
тљштђ зур зал, кунак бњлмђсе булыр. Кояш анда кљнозын — бер ягы 
кыйблага карый, икенче яктан шђфђкъ тора. Матур булып бакча књренђ... 
Ђ њзебезнећ йокы бњлмђсе кайда булыр, ќаным? Сића парторг бњлмђсе 
ошамасмы?

— Мића берсе дђ ошамый. Ђйттем бит, — диде Рђмзил, элекке тискђрелеген 
књрсђтеп. — Андагы ызгыш-талашлардан гарык булган идем, инде шунда барып 
яшђргђме? Њз нигезебездђ ызба салып кергђн булыр идек ђле. Тактыћ башка 
бђла!

— Рђмзил, мин сића ничђ санап књрсђттем бит. Хакы љчлђтђ арзан, урыны 
матур бу йортныћ. Менђ књрерсећ, ишек-тђрђзђлђрен алмаштырырбыз, ремонт 
ясарбыз да карап туймаслык булыр. Син ызба сала башласаћ, љч-дњрт ел 
тљзелеш мђшђкатеннђн, чокыр-чакырдан арынасы тњгел, йортта мђхшђр куба! 
Ђ монысы бер-ике айдан ђзер була, Ходай язса! Мин уйладым, Чардаклыдан 
малярлар бригадасын чакырабыз, слесарьлар китерђбез. Рђмзил, бђлки њзећ 
дђ ќылылык батарейларын урнаштырырга керешерсећ. Кешегђ тњлђгђнче, 
дим...
Хатын беркавым иренђ сынап карап торды, тегесе янђ сыртын кабартмагач, 

књптђн эчен пошырып торган нђрсђне тђвђккђллђп ђйтеп салырга булды:
— Рђмзил, Штельманыћ белђн араны љзђрсећ, бђлки? Иртђ-кич йљрергђ, 

унлап чакрым бит. Бензинга књпме китђ? Аннары ић яхшысы — вакытында 
туктавыћ хђерле... Ќан тыныч булыр. Сергеевкага озаткан саен, энђлђр љтђ 
мине. Монда кибет ачып ќибђрербез, яшђргђ ќитђр ђле. Рђмзил, ђ?

— Акча яратасыћмы, ќаным? — дип ир Мђрзиягђ очкынлы карашын текђде. 
— Яратасыћ. Џай, яратасыћ! Инде мђхђббђтећ хакына тњзђсећ ул энђлђргђ. 
Штельман белђн бер мичђњгђ ќигелдем мин хђзер. Минем башкача сђмђн 
эшлђњ чарам юк. Аћладыћмы? — Џђм Рђмзил тавышын янђ књтђрђ тљшеп ђйтеп 
салды. — Йорт мђрђкђсен њзећ башладыћ, њзећ очла, яме? Ђ мине тынычлыкта 
калдыр!

— Очлармын шул!.. Тик акчаны кая куйдыћ дип њзђккђ генђ њтмђ, яме? 
— дип њз чиратында кайнарлык белђн ќавап кайтарды Мђрзия.
Алгы яктан муенына дисбе элгђн Џђдия карчык килеп чыкты:
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— Рђмзил, нђрсђ тавыш куптарасыћ? Ни бњлешђ алмыйсыз? Балаларны 
куркытасыз бит.
Улы эндђшмђде.
— Юк, ђни, борчылма! Џаман шул љй мазасы инде, — диде килен кеше.
— Тарткалашмагыз! Бер сњздђ булырга кирђк. Ђле менђ балаларны тыћлап 

тордым. Ђй сљенђлђр, кечкенђлђренђ кадђр бытылдый. Ызба аларга бик ошаган. 
Юк-бар сљйлђп књћеллђрен тљшермђгез. Љй яме сезнећ кулда.
Џђдия карчык бераз тын торды да њзен борчыганны ђйтеп салды:
— Ђле менђ шуны уйлап торам. Мђрзия килен, ул таш Ленинны да сезгђ 

саттылармы соћ? Мљселман йортына килешерме икђн ул? Нишлђтерсез њзен 
дим?..

— Башка кайгыћ булмаса, Ленин хакында кљялђнмђ ђле, ђни! — диде 
малае.

— Ђни, без калай койма куярбыз, Ленин урамда калыр, — дип тынычландырды 
каенанасын килен.
Гаилђдђге ђлеге сљйлђшњлђрдђн соћ Мђрзия њзе сатып алган бинаны ызба 

итеп тергезер љчен икелђтђ-љчлђтђ ќегђр белђн эшкђ кереште.
Бу заманда акчаћ мул булса, ђллђ нђрсђлђр ясарга, нинди генђ юк ђйберне 

дђ табарга була. Ходайга шљкер, тегене-моны кайтарырга дип кешегђ ялынасы 
да тњгел, њзе руль артына утыра да ялт итеп китереп тђ куя Мђрзия ремонтка 
кирђкле нђрсђлђрен. Баштарак бу авыл хатынына ярамаган тагын, дип берничђ 
яллаган урыс эшчесе «тяп-ляпка» эшли башлаган иде, хуќабикђ бураннар 
туздырды. Осталар шундук майлаган кебек булдылар. Џђркайсыныћ артыннан 
«бишле» куярлык!
Ниџаять, барысы да Мђрзия телђгђнчђ эшлђнде. Ызба эчтђн дђ, тыштан 

да ялт итте. Декабрь урталарында мамык-мамык ак кар явып торды, йорт књл 
уртасындагы аккошка охшап калды. Њткђн-сњткђн тњзмђде, эчкђ дђ кереп књз 
салды. Тђмђке тљтене, кђгазь-калђм исе белђн ысланган стеналары ышкылып 
каешланган џђм идђн сайгаклары какшап бирчђйгђн кђнсђлђр дђ шундый 
књркђм кыяфђткђ керђ алыр икђн, дип шаккатып чыктылар.
Мђрзия књченњне дђ озакка сузмады. Яћа елны Сђгъдиевлар яћа мебель 

белђн ќиџазланган џђм балалар чыр-чуыннан, олыларныћ бђйрђм белђн њзара 
котлашуларыннан яћгырап торган љйдђ каршыладылар. Инде боларга матур 
итеп, Џђдия ђби ђйткђнчђ, шљкерана кылып яшђргђ генђ калды.

II
...Књмђч кебек тњм-тњгђрђк, ђле бер телеме дђ киселмђгђн ел иртђсе. Рђмзил 

торып ихатага чыккан. Ђллђ эшкђ барырга ќыена, ђллђ иске ихаталарындагы 
мал-туарны барып карарга тели... Сђер, ак тынлык. Ул томанга да манчылган 
бугай. Дљнья њзенђ патша булган яћа Вакытныћ ќиргђ басуын, аяк атлап 
китњен кљтђме?
Чњ, нђрсђдер гљрс итте. Ул да булмый, каршына дђњ бер шђњлђ килеп басты. 

Лђхђњлђ... Пьедесталыннан тљшкђн Ленин бит бу!
— Исђнмесез... Владимир Ильич! Яћа ел белђн! — дип сихерлђнеп кул сузды 

Рђмзил. Ђмма Ленин сђламне алмады, ашыгып сул кулын чалбар кесђсенђ 
тыкты, ђ ућын пинжђк эченђ яшерде:

— Тђк, тђк, Сђгъдиев... ђфђнде, диик инде. Халык милкен њзлђштереп, 
књчемсез милек ясадыћ, димђк. Капитал туплыйсыћ, шулаймы? Йђ, йђ, 
аћышмаганга салышма! Сњз колхоз кђнсђлђре турында бара.
Рђмзил ярасына саксыз кагылган кеше кебек чыраен чытты. Авылда акча 

њзлђштерњ хакында телђсђ кем, авызына килгђн телђсђ нђрсђ ђйтсен, лып итеп 
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утыртырлык ќавап табар иде, ђмма революция юлбашчысыннан кисђк ђче сњз 
ишетњ, њзенђ таба гаеп атылу ирне исђнгерђтеп куйды:

— Сез нђрсђ, Ильич? Ниткђн ђфђнде мин? Кем капитал туплый?..
Тик Ленин Рђмзилнећ ык-мык килњен исђпкђ дђ алмады, телмђр тоткандагыча 

кулын селкеп, кайнарланып сљйлђп китте.
— Факт, Сђгъдиев, бер сез генђ тњгел, бњгенге Рђсђйдђ йљзлђр, мећнђр, 

юк, хђтта миллионнар жуликларга ђверелеп, оятсыз рђвештђ ќђмђгать милкен 
њзлђштерђ, пролетар революция казанышларын юкка чыгара, шул нигездђ илдђ 
капитализмны реставрациялђњ бара. Хезмђт кешелђре љчен џђлакђтле сђяси 
ситуациядђ ић ачуны китергђне — эшчелђр џђм крестьяннар сыйныфыныћ 
деградациялђнње. Уйларга да куркыныч, дљнья капитализмы янавы тњгел, милли 
буржуазиянећ кљчђюе тњгел, бњгенге Рђсђй иминлегенђ, кем дип уйлыйсыз, 
люмпен пролетариат яный. Ђйе, ђйе, люмпен пролетариат! Элек без аныћ 
кабахђтлеген, дошманга сатылуын даими фаш итсђк тђ, бу кадђр ќимергеч 
кљчен, аркага пычак кадау мљмкинлеген искђ алмаганбыз. Ђйт, Сђгъдиев! Каян 
килеп чыктыгыз сез? Џђм нинди юллар белђн сез урта сыйныф дип тђкъдир 
иткђн социаль катлам тђшкил иттегез? Бу сорау хђзер мине чиксез уйландыра. 
Безнећ большевистик тђгълиматта социализм чорындагы эшче-крђстиђннећ 
социаль џђм рухи таркалу мљмкинлеклђренђ аз гына да шик тотылмаган иде 
бит. Чынлап, Сђгъдиев, бабаћ — революционер, атаћ — коммунист, анаћ — яћа 
тормыш тљзњ активисткасы, ђ кайдан керде синећ эчкђ буржуазия корты? Ђйт 
мића шуны!
Ленинныћ њзенђ тљбђлгђн нђфрђтле карашыннан Рђмзил тђмам коелып 

тљште.
— Иптђш Ленин... Владимир Ильич... безне љстђн котырттылар бит. 

Њзгђртђбез, яћартабыз, диделђр. Тирђ-юньдђ шулкадђрле афёралы, шухыр-
мухыр эшлђр эшлђнде, мин генђ читтђ калалмадым инде. Приватизациягђ 
катнаштым шул. Минем бит гаилђм бар, ишле: хатын, ђнкђй џђм биш бала!

— Шулай укмыни? — Ленин кисђк књзгђ књренеп њзгђрде. Књзлђренђ 
мђрхђмђт, шђфкать чаткылары бљркеп чыкты. — Хуплыйм, Сђгъдиев! 
Демографик хђлне яхшыртуга актив љлеш кертђсез, димђк. Аннары, књзђтњемчђ, 
син акчаћны паразит элементлар сыман азып-тузып йљрњгђ тњкмисећ шикелле. 
Џђрчак айнык, тђртипле књренђсећ.

— Ђйе, ђйе, бар тапканны љйгђ кайтарам инде, Ильич, хатынга бирђм, — дип 
Рђмзил яктырып китте. — Аннары њзлђштерђ дию дђ гайбђт бит. Саткан-алган, 
тњлђгђн-ќыйган џђрнђрсђ кђгазьдђ, мљџер белђн беркетелгђн. Документлар 
кулда, џичкем гаеп тагалмас!

— Йђ, сафсата корма, Сђгъдиев, белђбез, сездђге базар икътисады — тик књз 
буяу, халыкны алдау. Ул тулысынча байлар, маклерлар џђм аферистлар кесђсен 
калынайтуга корылган. Баегыз, капитал туплагыз! Ничек ќыясыз, алымнары, 
юллары мљџим тњгел. Шулаймы, Сђгъдиев? Тик бел, сезнећ кая борсаћ, шунда 
килеп чыга торган законнардан тыш пролетар вљќдан хљкеме бар ђле. Бђлки 
ул безгђ кагылмый, диярсез. Намусны сату — кешелегећне юкка чыгару ул, 
эшкуар. Ђйт, бармы, калганмы синдђ вљќдан, Сђгъдиев?
Йљрђге авырттырып чђнчеп куюдан Рђмзил кинђт књзлђрен ачты. Тончыгудан 

котылган кеше кебек еш-еш џава сулады. Кайда ул? Љнме, тљшме књргђне? 
Аныћ башы чатный иде. Кичђ яћа ел тљнен каршылап ныграк тљшерелгђн. 
Бусы хак. Яћа љйгђ књченеп килњлђрен дђ хђтерлђде ир. Хатыны аћа тњшђкне 
элекке партком бњлмђсендђге диванга  ќђйгђн иде шул. Ленин белђн тљшлђнње 
дивардан, џавадан булды микђнни? Йђ Алла, ничек бугаздан алды бит, сыйнфый 
дошманы диярсећ...
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Карурманда кызыл алмалар...
I

Фђкыйрь балачак галђмђте булдымы бу, ђллђ табигатендђ тђм-томга тартылу 
кљчле идеме, Рђмзил сабый чагыннан ук алма турында хыялланды. Учны 
тутырган зур, кызыл, сусыл алма књрњгђ њк, авызына сулар килђ иде малайныћ. 
Тђмен кљн дђ татый, диярсећ. Мђ, тот! Нђфес котырткан алмалар «Ђлифба», 
«Букварь» битлђрендђ тђгђрђшеп ятты. Рђсем дђреслђрендђ, љйдђ бар ясаганы 
алма булды. Олылар сљйлђгђн оќмахны да татлы алмалары белђн адђмне 
ђсђрлђткђн бакча дип књзаллады ул. Тик кулына берђњ дђ нђфесен котырткан 
алманы тоттырмады аныћ. Тђнђфестђ яисђ тегендђ-монда бар кимергђне 
кытырмачка ђйлђнгђн ипи кыерчыгы булды... Шуны хђтерлђпме, Рђмзил ата 
кеше булгач, балаларын алмадан љзмђде. «Ашагыз, балакайлар, алмада витамин 
бик књп!» Чынында бђхетле, ќитеш дљньялы балачак Рђмзил књћелендђ кулдагы 
кызыл, сусыл алма белђн тљсмерлђнђ. Учларыннан алма љзелмђсен Сђгъдиев 
сабыйларыныћ!
Ђмма алма хакында кысыр уйлардан, њкенечлђрдђн генђ тормады Рђмзилнећ 

малай чагы. Каты бакыр чђче кебек холкы да њќђт, таш тишеп чыгарлык иде. 
Хђзер инде хђтерлђргђ дђ оят, дњртенчедђме, бишенчедђме укыганда, яман 
гадђткђ књнекте ул. Дђреслђре тљштђн соћ башлана иде. Тавыклар сђхнђдђге 
артистлар сыман берђм-берђм кетђклеккђ менеп ќырлап тљшкђч, малай 
качып кына шунда њрлђп, кулына ике йомырка элђктерђ џђм аларны чалбар 
кесђсенђ салып мђктђпкђ юнђлђ. Индук Закир бабайныћ алма бакчасы тыкрык 
янђшђсендђ генђ. Моннан џђрчак башларны ђйлђндерђ торган ќимеш ислђре 
аћкый. Ќђй уртасында да, кљз дђвамында да биек читђн белђн тотылган бакчада 
берсе артыннан берсе алмалар љлгереп тора...
Малай букчасын тотып, урыс капкалы пљхтђ, ќыйнак йортка килеп керђ. 

Киндер алъяпкыч бђйлђп, такта ышкылап яткан яисђ балта чабып, агач юнган 
ќићел сљякле Закир карт каршыласа, юл ућа дип исђплђ.

— Џай, књрми торам, безнећ шђкерт килгђн икђн бит! Алма кирђкме? Бик 
мђслихђт, алма ашасаћ, баш эшли ул. Мђсьђлђне ансат чишђрсећ, иншаны 
яхшылап язарсыћ, — дип сљйлђнђ-сљйлђнђ, карт малайныћ башыннан сыйпап 
њтђ, сарайга ђйди џђм алдына кђрзине белђн алма куя. — Эрелђрен, кызылларын 
сайлап ал, улым!
Инде ќђй межинында да киез-катасын сљйрђп йљргђн Мђхрњзђттђйгђ 

элђксђћ, беттећ, алмасы да тамакка гына тљелђ:
— Тагын књкђй урладыћмы? Ђниећ белсђ, њтерђ бит. Сине дђ, мине дђ 

њтерђ...
— Мђхрњзђттђй, башка килмђм, соћгысы, бир инде алмаћны?
— Алма да бетте. Ђле менђтерђк кенђ чуваш хатыны алып китте. Чилђге 

белђн...
Хђзер инде ике кесђдђн ике ап-ак књкђйне чыгарып, чегђндђй кара чутырлы 

карчыкка сузар чак. Ул ялт итеп алып, аларны итђктђге кесђлђренђ шудырып 
куя џђм ишек артына кереп, кулларына ике муртайган алма тотып чыга. Башка 
баш... Алма ашыйм дип алданганчы, књкђйлђрне тишеп эчњећ шђбрђк булыр 
иде дђ бит... И бу нђфес! Кетђклектђге кыек гамђле фаш ителеп, ђнисенећ тал 
чабыгы алып берничђ рђт аркага сыдыруы да алма нђфесенђ ќавап рђвешендђ 
булды...
Ђйе, ишеткђне бар, нђфес тђмугка кертђ. Тик нђфессез яшђп тђ булмый. 

Кешене бит тамак йљртђ... Кыекмы, турымы — адђм йљрђгенђ гамь љсти нђфес 
— тамак. Ђнисе белђн «Уфалла» арбасын сљйрђп урманга менђ башлагач, 
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Рђмзил дљньяныћ бу нечкђлеклђренђ дђ акрынлап тљшенђ барды. Ђйтђсе юк, 
бер яктан, хурланды инде њзе кебек малайлар тљрледђн-тљрле мотоциклларга 
атланып яисђ руль артына кђпрђеп утырып «Жигули»ларда ќилдергђндђ. Инде 
арбага ќигелгђн «Ябага тай», књзлђп йљргђн кызларына очраса, ќир тишегенђ 
њк кереп китђрдђй булды. Ђмма икенче яктан «Уфалла» Рђмзилне табигать 
баласы итте, ђнисенђ ифрат якынайтты, тормыш арбасын да њз чамасын белеп 
тартырга љйрђтте.
Њлђн кабарып, яшел хђтфђ љстендђ чђчђклђр књренђ башлагач, Џђдиянећ 

телендђ гел печђн хђстђре була: «Улым, ђйдђле, бер кочак булса да печђн чабып 
тљшик ђле. Кышын бит аныћ бљртеген дђ табалмыйсыћ». Ана чалгысын ќилкђгђ 
сала, малай арбаны тарта да юлланалар шулай урман эченђ. Тик боларга зђрдђ, 
каз тђпие, ђрекмђн, яран гљле сыман, књлђгђдђ њскђн кљпшђк њлђннђр ярамый. 
Кипкђч, болардан ќепселлђр генђ торып кала бит. Џђдиягђ кояш астында 
сутланган, ефђк кебек сыгылмалы, тыгыз сабаклы, купшы њрмђле џђм ак, 
сары, зђћгђр чђчкђлђреннђн хуш ислђр бљркелгђн аклан њлђне кирђк. Кышын 
хуќабикђ ђлеге печђнне лапас башыннан алып тљшђр дђ љйдђ сикерешеп, 
чабышып йљргђн бђрђннђр, бђтилђр алдына элеп куяр: «Ашагыз, нђнилђрем, 
сезгђ кђнфит инде бу!» Бозаулагач, печђн, тансык сый итеп, сыер алдына да 
тљшерелђ. «Ђни, туйралык њлђне «мњклђк» љчен дђ кђнфитме?» «Юк, улым, ул 
безгђ шифалы каймак-сљт булып кайтыр».
Ананыћ уенда ђнђ шулай затлы урман печђне шђњлђлђнђ. Ђ малай џаман 

ђлеге дђ баягы алма турында хыяллана. Ђй, ђкияттђге сећлесен эзлђњче Ваня 
кебек очратсын иде ул юлында купшы алмагачны: «Ђй Иван, татып кара 
минем алмамны! Тђмлђсђћ, ђйтђм сећлећ кая булганны...» Берђрсен бисмилла 
ђйтеп кабу гына тњгел, арбасы белђн њк тљяп китђр иде Рђмзил купшы 
алмагач ќимешен... Ђ Ваня аны татып карарга да телђмђгђн була, вакыты юк, 
янђсе...
Чынлап та, алмагачныћ урыны урман бит. Чиклђвек, шомырт, балан њсђ 

лђса! Ник монда њсмђсен ул? Индук Закирныћ читђн бакчасын гына њз итеп 
ќђелергђ димђгђн ич иркђ алмагачка!
Урман эченђ ераграк киткђн саен, Рђмзил эзлђгђнен табуына ныграк 

љметлђнђ тљшђ. «Улым, кайук киттећ? Борылыйк, адашырбыз...» «Ђнђ бит алда 
яктылык, ђни. Аклан тњгелме? Барыйк ђле!»
Дљрестђн дђ, беркљнне алар урман эченђ шундый ерак кереп киттелђр ки, 

тђмам ят, зур ачыклыкка килеп чыктылар. «Ђни, књр ђле, монда њлђн хљррияте!» 
«Књрђм, улым, монда арбабыз кынысыннан тулыр!» Ана ућышка сљенеп, 
чалгысын селтђргђ керешђ, ђ малай арбаны калдырып, тирђ-юньне књзлђргђ 
тотына. Монда аћа кеше кулы каккан казыклар очрый... Ишелгђн читђн дђ 
чалымлана. Берђрсе бакча ясаган булганмы соћ? Џђм менђ атлый торгач, малай 
њз књзлђренђ њзе ышанмады... Алдында алмалары белђн балкып алмагач тора 
иде. Малай шундук берсенђ њрелде. Зур, кызыл, сусыл... Тђме Закир картныћ 
ќђй межинында ук љлгерђ торган алмасы кебек!
Рђмзил ау хисенђ бирелгђн ќђнлек кебек елдамланып, якын-тирђне 

айкарга кереште. Тђлгђшлђрен аскан карлыган куаклары, кызыл ќимешлђр 
авырлыгыннан иелеп тљшкђн кура ќилђклђре љстенђ килеп чыкты. Ђџђ, менђ 
янђ бер алмагач... Тик монысы ђллђ картлыктан, ђллђ кышкы суыктан чирлђп 
корый башлаган... Малай зифа буйлы милђш ышыгында янђ бер алмагачка тап 
булды. Монысы да тырышып-тырышып ќимешен љлгертеп ята бит, ќанкай... 
Тапты, тапты бит алмалыкны!

— Ђни, тизрђк кил, алмалар бар!
— Китче, карурманда нинди алма ди? Печђне дђ ќитђр безгђ!
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— Ђни, алдамыйм ла, валлаџи, алма! Карлыган, курилђк тђ бар.
Улы чакырган тљшкђ, ниџаять, ђнисе дђ килеп ќитђ:
— Сљбханалла! Чынлап та, алма пешђ икђн бит!.. Карале, кара, карлыган, 

курилђк тђ ќитешеп килђ... Оќмах бакчасымы соћ бу, улыкаем?
Џђдия, шулай ук сихерлђнеп, таћ калып, карашын тирђ-юньгђ йљгертђ, 

агачларга, куакларга њрелеп ќимешлђр татый.
Арбага печђн тљяп бастырыклап куйгач, алар ќиргђ утырып, Ходай биргђн 

нигъмђтлђр белђн сыйландылар. Ана шунда хислђнеп ђйтеп куйды: «Ђй, 
улым, син булмасаћ, нишлђр идем икђн мин?» «Ничек инде ул син булгач, 
мин булмаска тиеш, ди, ђни?» Рђмзил шунда эченнђн генђ янђ уйлап та алды: 
«Кайчагында бу олылар бигрђк тђ юк нђрсђлђр сљйли инде».
Њткђннђрне хђтерлђп, Сђгъдиев њзендђге янђ бер сыйфатны ачыклады. Сер 

тота белђ икђн... Югыйсђ, њзлђренећ яшерен акланына барып, печђн белђн 
бергђ янчык-янчык алма, чилђге белђн карлыган, кура ќилђге алып кайтканны 
књрше њрдђк Ђнђсе сизгђн булган:

— Рђмзил, алма уйдыгыћны безгђ дђ књрсђт ђле! — диде ул, урам малайлары 
туп тибђргђ ќыелгач. — Сыйланасы килђ бит. Закир карт урлатмый. Сезнекен 
Ходай биргђн, бњлешњ тиеш! Ђйдђ, ќђяњ интегђсе тњгел, мотоциклга атланабыз 
да ќилдерђбез!
Малайлар кыршавындагы Рђмзил аптырап калды. Ђнисе књрше Гамбђрия 

тњти белђн сљенечен уртаклашты микђнни соћ? Хђзер аныћ малае Ђнђс шућа 
бакылдап ятамы? Бак... Бак... Сертотмас Њрдђкне алып барсаћ, акланнан саранча 
явы њткђн кебек булыр...

— Юк! — диде ул. — Ниткђн уйдык? Карурманда ничек алма пешсен ди? Ђни 
Бишкурайдан ярты капчык онга алмашты карлыган, алманы. Ђ печђнне юлда 
чаптык. Шарлык њзђнендђ печђн каерылып њскђн. Ышанмасаћ, мотоциклыћа 
атланып, ќилдереп кенђ карап кайт, Ђнђс!
Ышандылар. Ышану тозагына тљшмичђ, кая китсеннђр ђзергђ бђзер 

урам гуќлары! Карурман уртасындагы татлы алманы Ходай аерым яраткан 
бђндђлђренђ генђ бирђ бит ул. Моны ђтрђк-ђлђм белђн бњлешњ язык та булыр 
иде ђле.

II
Ходайныћ рђхмђте, язмыш юлындагы бђхетле уйдыкларга Рђмзил кавырсыны 

ныгыгач та берничђ рђт тап булды бит.
Мђктђптђ укыганда, малай кљндђлек мђшђкатьлђргђ чумып, алдагы язмышы, 

џљнђре хакында ваемсыз йљргђн иде, љлгергђнлек аттестатын кулына алгач, 
кинђт аптырап калды. Алда нишлђргђ, кая барырга? Ђнисенећ аџ-ваџлары, 
бђргђлђнњлђре аныћ књћел вђсвђсђсен тагын да кљчђйтђ генђ тљште. Таянычлары 
юк, анысы дљрес. Шђџђрдђ торып институтта укырга кулларыннан килмђс, акча 
кирђк. Унны бетердем, берђр ак эш бирегез, дип идарђгђ барыр идећ, аттестатлы 
яшьлђр белђн буа буарлык хђзер... Рђмзилгђ њзен солдатка ќибђрњлђрен кљтђргђ 
генђ калды. Ярар, яхшы итеп хезмђт итђрмен дђ ђфисђрлеккђ њрлђрмен, дип, 
анда да њз-њзен тынычландырды егет кисђге.
Малаеныћ хђсрђте башына тљштеме, ђллђ ил хастасы элђктеме, Џђдия ана 

бер иртђн њзен бик авыр хис итте. «Эшкђ барма, ят, дђвалан, ђни», — дип аныћ 
урынына Рђмзил тавык фермасына эшкђ китте. Элек тђ берничђ кат анасын 
алмаштыргалаган иде ул, шљгыльне белђ. Ќићнђрен сызганды да ђтђч, тавык 
халкын ашатырга тотынды. Эш арасында шаярышып алырга тићдђшлђре Ђнисђ, 
Халисђ бар, онытылып китте шулай.
Бу кљнне кошчылык фермасын карарга председатель килгђн икђн. Чилђк, 
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соскы тотып кызлар белђн кљлешеп-шаярышып эшлђп йљргђн бакыр чђчле 
сљйкемле егеткђ карап, Шђкњр сорап куя: «Бу кем?» Аннары председатель 
Рђмзил янына килеп сљйлђшеп тђ алды. Башта шаяртты:

— Књз тимђсен, кулларыћ эшкђ ятып тора, њскђнем. Ђллђ соћ фермада 
каласыћмы? Матур кызлар бар, љйлђнерсећ, мљдир итђрбез. Ђ кем, Сђгъдиев?

— Мин џич каршы тњгел, Шђкњр абый!
— Ђ чынлап сљйлђшсђк, килђчђгећ хакында нђрсђ уйлыйсыћ соћ, энем?
— Ђллђ ни уйлап булмый шул, Шђкњр абый. Ђни чирли, мљмкинлеклђр чикле. 

Повестка килсђ, солдатка китђргђ дип торам... Кайгырасы юк, ашау — байдан, њлем 
— Ходайдан... Дљнья књрермен! Сез ђле сугышларда да йљргђнсез, Шђкњр абый.
Председатель дђшмђде, аяк очына карап бер моћаеп, бер елмаеп, 

шомбайланып торган егеткђ бераз књз атып торды да китеп барды.
Кичен Рђмзил ђнисенђ нђкъ рђис белђн очрашуы хакында сљйлђп кенђ тора 

иде, идарђ йомышчысы Хђллђ тђрђзђ какты:
— Ђй, Џђдия, сине Шђкњр чакыра. Малаећ белђн... Тиз бар!
 Џђдия улы янђшђсендђ пошаманга тљшеп барды:
— Эшкђ чыкмавымны яратмады микђнни... Ђллђ соћ син берђр ярамаган 

сњз ђйттећме њзенђ... Кара аны, ђреплђшђ књрмђ! Тыћлап кына тор... Њзем 
сљйлђшермен персидђтел белђн...
Тик юкка кљенгђн ана. Шђкњр аларны бик якты йљз белђн каршылады. 

Џђдиядђн хђл-ђхвђллђр белешкђч, ђйтеп салды:
— Сђгъдиева, егетне колхоз стипендиаты итеп институтка ќибђрсђм, нђрсђ 

диярсећ? Безгђ экономист бик кирђк бит...
Бу кичтђ ана бђреп чыккан куанычыннан бар чирен онытты, ђ малай рухы 

белђн кинђт бер башка њсеп китте. Ул, Рђмзил Сђгъдиев, башкаладагы финанс-
экономика институты студенты булачак! Бирим дигђн колына, чыгарып куяр 
юлына... Ана белђн ул карурманда кызарып пешкђн алмаларга юлыгып та 
шулай шатланышкан иделђр бит.
Алмалы уйдыкны Рђмзил студент булгач та онытмады. Тик каникулда тамак 

нђфесеннђн бигрђк бирегђ балачак эзлђрен сагынып килде ул. Калада Дљм-
дљмне ай-џай нык ќирседе бит! Ђйтерсећ, авыл белђн кендеге береккђн. Шуныћ 
аша гњя тып-тын итеп йљрђккђ сагыну-сагыш кђррђсе тибеп тора. Уйламаган 
иде Рђмзил њзен кыз-кыркын кебек нечкђ књћелле зат дип...
Менђ ул таныш акланга аяк басты. Алмагачлар быел да ќимеш бирђме икђн? 

Кайберсе ял итђ ди бит...
Тик Рђмзил иртђ љлгерђ торганы, ќђйгесе янына килеп чыкса, хђйран калды. 

Монда нидер кљйли-кљйли берсе алма ќыеп маташа. Тавыш ягымлы, килеш-
килбђт ятышлы, кулда тырыс — ђкияттђге њги кыз тњгелме соћ бу?

— Кем биредђ минем рљхсђтемнђн башка минем алмаларымны ќыеп ята? 
Ђ! — Егет тавышына урман хуќасы — аюга хас куркыныч тљсмерлђр љстђргђ 
тырышты.
Чынлап та, аркасы белђн торган яшњсмер кыз алмагачка њрелгђн кулын ялт 

итеп аска шудырды, башын борды да курыккан боланныкы кебек зур елтыр 
књзлђрен Рђмзилгђ текђде:

— Фу, котым ботыма тљште... Кљт, џђй, курыкты ди берђњ. Бар, бар, 
юлыћда бул, алпан-тилпђн! Бу — безнећ бакча. Ђти утырткан, мин — хуќа! 
Белдећме?

— Атаћ кем атлы синећ? Былтыр тњгелме? — Џаман баягы тавышы белђн 
сљрђнлђде егет, юри шагыйрьгђ сылтау ясап.

— Кит, Шњрђле! Ђллђ кешечђ сљйлђшђ дђ белмисећме син, и урман 
сарыгы?
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Кызныћ авызыннан шулай Тукай сњзлђре бљркеп чыкты. Сњздђ кљчле бу! 
Таптап узачак...
Рђмзил шуны уйлап дђшмђде. Чынлап та, гђпне њзгђртергђ вакыт иде. Ул 

њзендђ кызныћ яшькелт карашын тоеп, алмагач янына килде, њрелеп алма алды 
да шартлатып тешлђде.

— Хђйран тђмле! Бу агачка син сулар сиптећме? Ќырлап њстердећме, 
чибђркђй?
Рђмзил њз-њзенђ, теленђ шаккатты, аћарда ниндидер ђверелеш башланган 

кебек. Љрфия япмадай кара тутлы, яшькелт књзле сылу кызыкай бљтен барлыгы 
белђн аны сихерли, башын ђйлђндерђ бит. Тик сихергђ каршы сихер бар. Телђсђ 
нинди кыз тискђрелеген аны мактау ќићђ. Гљнаџсыз мђдхия, асыл башны тњбђн 
идереп, серле књзлђрне керфеклђр астына качарга мђќбњр итђ... Егет мактавы, 
назы белђн кљчле.

— Бу алмагачны њзећдђге гњзђллекне арттыру љчен њстерђсећме, дим... 
Алмасында матурлык суы бармы, алиџђкђй? Ђйт ђле, ђгђр фирма сере 
булмаса?
Кыз чынлап оялып, эндђшми торды. Ниџаять, телгђ килде:
— Кем син? Нишлђп ялгызыћ йљрисећ?
— Син дђ бит ђтряд белђн тњгелсећ?
Џђм алар шулай сљйлђшеп, бер-берсе белђн танышып киттелђр. Кызныћ 

исеме Мђрзия икђн, якындагы Бишкурай авылыннан велосипедка атланып 
килгђн. Чынлап та, бакчаны монда атасы Ќиџангир урман каравылчысы 
булып торганда утырткан булган. Кызныћ балачагы урманда њткђн, Бишкурай 
мђктђбендђ дњртенче класска чаклы укыган. Њзен Кордон кызы дип атап 
йљрткђннђр. Шуннан соћ инде алар Зирекле леспромхозына књчеп киткђннђр. 
Ђмма Мђрзия Бишкурайдагы апасына кунакка килгђн саен Кордонга менђ 
икђн. Кендек каны тамган ќир бит, тарта...
Менђ шулай књренмђс ќеплђр егет белђн кызны, карурман акланына тартып 

китереп, бер-берсе белђн таныштыра, аннары мђхђббђт утларында яндыра џђм 
ахыр чиктђ кавыштырып та куя.

III
Институтны тљгђллђп, экономист дипломы белђн колхозларында эшли 

башлаганда, Сђгъдиев љйлђнмђгђн иде ђле. Аныћ љчен њтђ кызык, мавыктыргыч 
хезмђт еллары булды бу. Укыганда бокс белђн шљгыльлђнеп, вузара ярышларда 
призлы урыннар алган иде. Авылда да йодрык књнегњлђрен ташламады. Эш 
урынында башта кешелђрне тљз гђњдђсе, кљчле куллары џђм аек карашы белђн 
ќђлеп итте. Аннары егет њзен кљчле икътисад белгече итеп танытты. Дипломын 
Рђмзил «Авыл хуќалыгында рентабельлекне тђэмин итњ чаралары» темасына 
эшлђгђн иде. Яклаганда ќитђкчесен дђ, њзен дђ њтереп мактадылар. Хђтта ђлеге 
тема белђн аспирантурага димлђњчелђр дђ булды. Тик ђлеге дђ баягы ялгыз 
ђнисен уйлады, матди мљмкинлеклђрнећ укуын дђвам итеп, диссертация љстендђ 
эшлђњгђ шарт тудыра алмаячагына тљшенде. Шђкњр абыйсы аныћ колхозга 
кайтуын да дњрт књз белђн кљтђ бит. Шђџђрдђ калса, рђисне алдау булыр иде. 
Сђгъдиев фђнни идеялђрне гамђлдђ сынарга, кулдан килгђнчђ њстерергђ карар 
итте. Атап ђйткђндђ, колхозда рентабельле икътисад элементларын кулланырга, 
џич югы бу хуќалык итњ алымын аерым тармакларда сынап карарга телђде 
ул. Бу ниятен рђискђ ђйткђч, тегесе каршы килмђде. Тик моны берђр ничек 
рђсмилђштерергђ, правление утырышындамы яисђ ќыелыштамы карар кабул 
итђргђ кирђк булыр, диде. Экономист мђсьђлђне куяр љчен колхозчылар 
ќыелышын хуп књрде.
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Менђ халык белђн шыгрым тулы клуб залында аћа да сњз бирделђр:
— Хђзер колхоз эшчђнлегенђ нђрсђ ќитми? Техника бар, эшкђртњ кораллары 

ќитђрлек. Эшче кулларга да кытлык ђллђни зур тњгел. Џђрхђлдђ, безнећ 
Дљм-дљмнећ ферма, кырларында читтђн килеп эшлђњчелђргђ хаќђт юк. Бездђ 
ућганнар ифрат књп. Ђ шулай да, иптђшлђр, ђллђни алга китђ алмыйбыз. 
Ник?
Халык Рђмзил сњз башлагач та тынып калган иде. Нђкъ экономист 

тарафыннан ђлеге сорау куелгач, џђрчак њзен белдекле итеп књрсђтђсе килгђн 
тракторчы Шђџит урыныннан кычкырды:

— Энем, син белгђнне без књптђн киптереп элгђн. Акча юк! Колхоз 
— гомерлек хђерче!

— Ђ акча ник юк? — дип элдереп алып китте сђхнђдђге яшь белгеч. — Сез 
шул турыда уйланасызмы, иптђшлђр? Мђсьђлђгђ тљшенњ љчен, экономиканы 
аћларга, экономик белемнђрне њстерергђ кирђк безгђ. Менђ колхозны књтђрњнећ 
тљп чарасы кайда?
Џђм ђлеге проблемалы халђтне ќыелыш алдына куеп, Сђгъдиев рентабельле 

хуќалык алып бару, аны колхозныћ аерым тармакларында сынап карау 
кирђклеге турында сљйлђде. Яшь экономистныћ хуќалыктагы ђрђм-шђрђм 
итњлђргђ кагылышлы сњзлђре књплђргђ энђ булып кадалды:

— Ашлык, сљт-ит, књкђй, балныћ њзкыйммђте, боларны ќитештерњгђ 
киткђн чыгымнар белђн исђплђнђ. Ђ бездђ сакчыллык, исђп-хисап бармы? 
Менђ Шђџит абзый беркљн тракторын ремонтлый. Эшен бетергђч, ярты чилђк 
солярка агызып алды да, кулларын юа бу. Ђйтђм, моныћ литры 25 сум тора 
бит. Чилђктђ кимендђ 3 литр. 75 сум акчаны ќилгђ очырасыћ тњгелме син, 
абзый? Менђ шунда нђрсђ дип ќавап кайтардыћ син? «Ђй, энем, колхоз љч 
литр соляркага калганмы? — дип кљлдећ. — Син, ђнђ, исђпле булсаћ, читкђ 
аккан мећнђрне сана!» — имеш.

 Юк, иптђшлђр, ялгыш сњз бу. Акчаны экономист тњгел, ќитештерњче 
санарга тиеш. Књпме ягулык тотыла, књпме электр энергиясе яна, нихђтле эшче 
кљче сарыф ителђ — болар ић элек сезне сакчыллыкка, исђп-хисапка этђргђн 
нђрсђлђр булырга тиеш, Шђџит абый. 

«Кыпыр» кушаматлы тискђре тракторчы сњзен бирмђскђ тырышты:
— Ну, син ђйткђн љч литрны сакладым, ди. Шуннан нђрсђ? Аннан мића ни 

файда, энем. Предсидђтел, бухгалтерга акча кирђк кђнишне...
— Юк, рентабельле, хозрасчётлы тармак буларак эшлђгђндђ, ђлеге 75 сум 

сезнеке, Шђџит абый. Аны ничек телисез, шулай тота аласыз. Моны премиягђ 
љстђргђ мљмкин, моны њзећђ яћа трактор, сабан алыр љчен копилкага куярга 
була. Кыскасы, сњзем шул: мин сезгђ тђкъдим иткђн икътисад чарасы хезмђт 
кешесен ќитештерњ њзђгенђ куя, ќаваплылыгын арттыра џђм, билгеле, 
материаль стимулын да књтђрђ. Мин быелгы хуќалык елында Хђнђфи Габдуллин 
ќитђкчелек иткђн умартачылык тармагын, Зђйтњнђ апаныћ тавык фермасын, 
шулай ук Габделхак Арслановныћ кырчылык бригадасын хозрасчётлы звенолар 
итеп оештырырга, алар белђн шул хакта договорлар тљзергђ тђкъдим итђм. 
Нђтиќђлђрен књрик. Тђќрибђ акланса, тулаем колхоз белђн рентабельле 
хуќалык булып яшђњгђ йљз тотарбыз. Алла боерса, дилђрме, халык?
Ќыелыш шау-гљр килде. Књбесенећ йљзендђ кинђнњ, сљенњ чаткылары 

књреп, Шђкњр рђис канђгатьлђнеп уйлап куйды: «Дљрес сайлаганмын... Бу егет, 
џичшиксез, колхозга яћа сулыш љрер».
Сђгъдиев њз идеялђренећ матур нђтиќђлђр бирђсенђ шиклђнмђде. Ђмма 

кул кушырып кљтђргђ, «алма пеш, авызыма тљш!» дип ятарга да ярамый иде. 
Иртђнге нарядларда катнашып, кђгазь-документларга бђйле эшлђрен башкаргач 
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та, ул терлекчелђр, механизаторлар, кыр-басуларда эшлђњчелђр янына чыгып 
китте. Аныћ «Иж» мотоциклы ђле тегендђ, ђле монда тырылдады. Џђркайда 
ул кешелђр белђн сљйлђшеп, эшне яћача оештыру мљмкинлеклђрен књрсђтте, 
кићђш бирде, тђкъдимнђр ясады. Аныћ сњзлђренђ колак салдылар. Чљнки 
ул парторг Рђњф яисђ агроном Хљснулла сыман даим-даим ќђмђгать милке, 
колхоз кереме дип авыз чайкамый џђм боларны ишђйтњ хакында сару кайнатып 
вђгазь-нђсыйхђт тђ укымый, ђ эшкђ булган мљнђсђбђтне аны башкаручыныћ 
њз, шђхси мђнфђгатеннђн чыгып карарга омтыла иде. Њзенђ тапшырылган теге 
яки бу шљгыльне књпме вакытта џђм ничек башкарганда кеше хезмђт хакыннан 
ота? Элекке колхоз милкенђ карата булган битараф мљнђсђбђт урынына 
хуќаларча карашта торып эшлђсђ, аныћ матди хђле ничек яхшырачак? Кайбер 
ќитђкчелђргђ њтђ вак меркантиль булып тоелган ђлеге мђсьђлђлђрне Рђмзил 
џђркайсына њтђ ќитдилек белђн аћлатты, хезмђт кешесенећ књћеленђ њтеп 
керде, рухында борылыш ясады.
Ђлбђттђ, колхоздагы аерым гамьсезлђр белђн кырыс булды, каты да 

сљйлђште яшь экономист. Тик монда да йодрык тљймђде, урамга ишетерлек 
итеп акырмады ул. Боксчы буларак, нокаутка кљтелмђгђн яктан сугып утыртса, 
хезмђт талђплђрен бозучыны да акча, кесђ ягыннан торып тђњбђгђ китерде. 
Айгыр Зђйнулла хакында техника паркындагылар ай буе сљйлђделђр. Штурвал 
артында да шешђсен ташламаган комбайнчы ярты кљн буена сынык илђк белђн 
арыш суктырган. Белмђслђр, књрмђслђр дип уйлаган инде бу сђрхуш. Ђмма токка 
кайткан центнерлар исђбеннђн чыгып, Рђмзил шиккђ кала. Чљнки Кђркђле 
кырындагы арышны контроль суктыру гектардан 27 центнерны књрсђткђн була. 
Ђ Зђйнулла, љч-дњрт сђгать эшлђп, бункерыннан тик бер машиналык бљртек 
бушаткан. Ќитмђсђ, шофёр Вагыйз да шикне кљчђйтеп ђйтеп сала: «Кешелђр 
инде љч-дњрт рейс ясадылар, ђ мин кљчкђ берне кайтардым. Больше, Рђмзил 
энем, куймагыз шул Зђйнулла комбайнына. Гаилђм ач кала!»
Сђгъдиев шундук мотоциклына атланып, Зђйнулла эшлђгђн кырга юнђлђ. 

Ић элек сугылган саламны карый. Тљптђ катлам булып бљртек ята... Комбайн 
артыннан сузылган кљпчђклђр юлы да арыш белђн капланган. Хђл ачык, бљртек 
бункерга тљшми, ќиргђ агыла. Њз артыннан эшен тикшергђн экономистны 
књреп, Зђйнулла айнып китђ. Ялына башлый:

— И энекђем, зинџар, эшне зурга ќибђрмђ. Хатамны таныйм. Инде асла 
болай эшлђмђм, энем. Йома књр, без бит карендђшлђр!
Дљресен ђйткђндђ, эчкђн Зђйнулла мђрђкђсе бер-ике кљн сљйлђнер дђ 

онытылыр иде. Ђмма ул кешелђр књћеленђ кђќђсе белђн тњгел, мђзђге белђн 
кереп калды: «Йома књр, энем, без бит карендђшлђр...» Эшен эштер-љштер 
башкарган кеше Дљм-дљмдђ юри дђ, чын да ђлеге гыйбарђне ђйтеп хђлен 
ќићелђйтте. Авылда мђзђк кадерен белђлђр бит: «Ярар, йом инде, абзый, 
карендђшећне ая!»
Юк, Сђгъдиев књрђ торып эшлђнгђн ќинаятьне йоммады. Комиссия 

хуќалыкка килгђн зыянны ачыклады, эш башкаручыга штраф суммасы 
билгелђнде џђм Зђйнулланы яћадан комбайн штурвалына мендермђделђр. 
Ђчесен ђче, тик «колхоз — дићгез, без — парахуд...» дип йљргђннђргђ шђп 
сабак булды бу! 
Ђйтђсе юк, эш арасында ќыелышып тђмђке кабызучыларга њрлђтерлек 

мђзђклђр байтак ќыелды. Бер Айгыр Зђйнулланы гына тњгел, књплђрне 
тљрлђндерделђр авылда яшь экономистка бђйлђп. Ђнђ, Шыпырт Мђгъсњм 
ућган, комбайны сђгать кебек, текелдђп эшли. 15-20 минут саен бункер бушата 
«Шыпырт». Урак кызгач, бу ашарга да тљшми башлаган икђн. Бердђн, сакчыл. 
Кухарка Зђмзђмия калќасыз ашына да 30 тђћкђне язып куя. Икенчедђн, 
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вакытны ашауга ђрђм итми бит. Хатыныннан тњгелмђсен љчен дип ботка-мазар 
китертђ дђ штурвалында баскан килеш тамак ялгап куя бит бу. Беркљн карабодай 
боткасы белђн йодрык шае котлетны сыпырып куйгач, кђеф књтђрелеп киткђн 
Мђгъсњмнећ, хатынны капшый башлаган. Гадђтенчђ шыпырт кына тегендђ дђ 
њрелђ, монда да њрелђ икђн ир. Гљлфара, бахыр, ахыр тњзмђгђн: «Туктат инде 
комбайныћны, Мђгъсњм, егылып тљшђбез бит. Бункерыћныћ хакын ђйт, њзем 
тњлим». Менђ сића тагын бер кљлђмђч ђзер: «Бункерыћныћ хакын ђйт, њзем 
тњлим...»
Кыскасы, табындагы бђлешкђ мул гына љре сибеп, бик ќай бутап ќибђрде 

Рђмзил экономист. Халык эшкђ тђм табып, кызык табып йљри башлады. Дђррђњ 
тотынган эшнећ нђтиќђсе билгеле инде. Аерым хуќалык итњ исђбенђ эшлђп, 
колхоздагы џђр тармак рентабельле булып ђверелде. Џђркемнећ хезмђт хакы 
књпкђ књтђрелде. Колхоз да књзгђ књренеп хђллђнеп китте. Љч-дњрт елдан «Ленин 
юлы», ђле кайчан гына уртадагылар исђбендђ йљреп, югары тњрђлђр књзенђ 
чалынмаган хуќалык, миллионер колхозлар рђтенђ сикереп чыкты... Мондый 
сљенечле хђлдђ ућышларныћ каймагы, билгеле, ић элек ќитђкчелђргђ элђгђ. 
Колхоз парторгы Рђњф Шакировны съезд делегаты ясап Мђскђњгђ, Кремльгђ 
озаттылар. Брежнев њзе њк булдыклы фиркачене котлап кулын кыскан икђн. 
Ђ хуќалык башлыгы Шђкњр Яушев, белњебезчђ, нђкъ шул елларда каџарман 
хезмђт герое булып књтђрелде. Саный китсђћ, књп инде ул башкала џђм район 
бњлђгенђ лаек булган бригадирлар, комбайнчылар, тракторчылар, савучылар... 
Тик сорау туа: яшь экономист Рђмзил Сђгъдиев ућыш бђйрђмендђ књкрђгенђ 
нђрсђ такты, кесђсенђ нилђр салды соћ? Урыс ђйтмешли — шиш! Нђчђлниклђр, 
ударниклар елмаешып бњлђк алганда, тол Џђдия малаена залда утырып доклад 
тыћларга џђм кул чабарга гына калды...
Кимсенњ хисен эчкђ йотарга да мљмкин иде. Ђмма ќђй азагында љйлђнешеп, 

клубтагы ућыш бђйрђменђ култыклашып килгђн Мђрзия ярага тоз салды:
— Сића бернђрсђ дђ бирмђделђрмени, Рђмзил? Колхоз эше дип кљн-тљн 

чаптыћ. Туганнарыћ, дусларыћ белђн ђчелешле булдыћ. Инде эшлђвећђ дђ 
ничђ ел... Вђт калхуз — жуликлар оясы!
Чыннан да, нинди хђл булды соћ бу? Эшне књрмђделђр дисђћ, идарђ 

утырышларында Шђкњр абыйсы экономисттан џђрчак канђгать булып, ђ кайчак 
мактап ук сљйлђде. Рђњф парторгныћ да белгечкђ дђгъвасы юк иде шикелле. 
Хђер, књрешкђн чакларда бик ашыгып кул да сузмады ул. Берчак Шакиров 
белђн район кићђшмђсенђ барганнар иде. Ђнисенећ, ызба искерђ, улым, безгђ 
яћа љй турында уйларга вакыт, дигђнен истђ тотып, Сђгъдиев юлда кићђш 
сорамакчы булды. Янђсе, председательгђ кереп, квартир хакында сњз кузгатса, 
килешерме, Рђњф абый? «Ђллђ тагын, — диде парторг кырку гына, — сорарга 
була инде ул. Тик ызба бик ќитди мђсьђлђ бит... Ничђ ел эшлисећ соћ ђле? 
Ызба минем дђ љр-яћа тњгел инде. Тњзђбез инде шулай. Ил гаме белђн яшђргђ 
кирђк. Тормышлар яхшырса, булыр яћа фатир, кљтик, энекђш!»
Парторгныћ љзек-тљтек сњзлђрен тыћлап, егет чђнчеп кенђ, коммунизм 

ќиткђнен кљтђргђме, абзый, дип сорарга ќыенган иде, ярар, шљкер, телен 
тыеп калды. Ђмма эчтђн яхшы аћлады, парторгта аћа карата ђшнђлек юк. 
Фирка башлыгы булып шулай кыланамы, ђллђ њзенђ, нђселгђ эчтђ берђр чђнчњ 
бармы?
Бухгалтер Шаџбаз белђн кайчак тегене-моны серлђшеп алалар иде. Озын 

буйлы, ачык йљзле џђм тњгђрђк кенђ корсак њстереп килгђн яшь ир Рђмзилне 
бик њз итђ, дуслыкка тартыла. Сњз арасында Рђмзил парторг мљгамђлђсеннђн 
зарланган иде, Шаџбаз шундук аныћ књзен ачты:

— Ђй, иптђшкђем, син шул бездђге сарай интригалары белђн бер дђ 
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кызыксынмыйсыћ. Рђњф абзаћ нишлђп сине якын итсен? Апасыныћ кияњдђн 
аерылып Дљм-дљмгђ кайткан кызын экономист итеп куярга йљрде. Тегенећ 
техникумнан финансист дипломы бар. Районда мђсьђлђне почти хђл иткђннђр. 
Тик син кайтып, ашка таракан булып тљштећ... Без сине укыттык, син эшкђ 
урнашырга тиеш! Аћладыћмы хђллђрне? — Аулакта тђмђке кљйрђтђ-кљйрђтђ, 
сњзчђн ир акрын-акрын егеткђ идарђдђге пђрдђлђрне књтђрђ-ача килде. — Безнећ 
абзый эшлђтергђ генђ ђвђс бит ул. Давай да давай аћа. Син баштан ук менђ шуны 
яхшы бел, Рђмзил туган! Ничек яшисећ син, кайда, ничек торасыћ. Зарплаттан 
ризамы син — болардан аныћ бер хђбђре хынќымый. Шућа Яушев кабинетына 
кереп њз зарыћны ђйтергђ кирђк. Џђм курыкмыйча сорарга, белдећме шуны!
Ђ бездђ калќаларны парторг љлђшђ. Менђ ул кешене књтђрњ-тљшерњ остасы 

ичмасам! Бђйрђмдђ докладны ул ясый, бњлђклђнњчелђр исемлеген шул адђм 
тљзи. Премия аласы кешелђрне дђ парторг язып бирђ. Бездђ теге кара кардинал 
дигђннђре шул инде — парторг Рђњф Шакиров... Кђнишне, сљйлђвен матур 
сљйли, телмђрне шома тота парторг. Ну ул да кеше бит, Рђњфнећ дђ њз туган-
тумачасы, дус-ише бар. Куштаннар да ќитђрлек. Менђ шуннан уйлап кара инде: 
син, тљшкђ дђ, тешкђ дђ кергђн бњлђккђ кемнђр элђгђ? Кыскасы, сњзем шул: 
Рђмзил туган, кеше арасында исем чыксын, дисђћ, йђ бњлђк-мазарга нђфес 
тотсаћ, ешрак парторг књзенђ чалын, аныћ тирђсендђ матур сњзлђрне књбрђк 
сљйлђ син. Син Рђњфнећ буена карама, з-у-ур кеше ул. Мђскђњ Кремлендђге 
съезд делегаты!
Гайре табигый хђл булды бу. Кљзен чебешлђрне санап, ућышларга сљенер 

вакытта Сђгъдиевнећ књћеле кителде. Эшкђ кисђк суынып калды. Кеше књћеле 
чынлап та пыяла икђн бит...

IV
Алга таба, ђллђ битарафлык басты, ђллђ њз идеялђренђ ышанычы какшады 

экономистныћ, эшлђр гел кирегђ китеп торды. Агроном Хљснулла, љстђн 
куштылар бит, дип колхоз складларын ђллђ нинди гербицидлар, пестицидлар 
белђн тутырды. Хаклары таш булып ќилкђдђ утыра... Съезд делегаты Рђњф 
Шакиров дђњлђткђ ике ашлык озату планын њтђргђ вђгъдђ биреп кайткан. Ђ 
Сђгъдиев йљклђмђ њтђгђннђн калган бљртекне фуражга калдырырга исђп тоткан 
иде. Инде хђзер фермага дђњлђттђн биш бђясенђ комбикорма дигђн чњп-чар азык 
сатып алырга тиешлђр. Сљтнећ литры да биш мђртђбђ кыйммђтлђнђ дигђн сњз 
инде бу. Хђзер кљт сыер фермасыннан рентабельлекне! Ђле тђмђке тартканда 
Шаџбаз, рђис, сњзен њтђп, ниндидер район фондына гаќђп зур суммада акча 
књчерњен ђйтеп салды: «Књкрђккђ медаль таккач, карыша алмый, књрђмсећ, 
абзыкай...»
Рђмзилнећ књз терђп торган соћгы таянычы да, кљзге агач сыман, кинђт 

укасын койды...
Юк, дип уйлады Сђгъдиев, тђмам рухы тљшеп, колхоз рентабельлек 

љчен кљрђш урыны булалмый. Чљнки аныћ белђн чын хуќа тњгел, ђ фирка 
џђм функция, вазифа башкаручылар идарђ итђ. Колхоз дићгезендђ, Рђмзил 
уйлаганча, ќилкуарлар тњгел, болар — парахуд. Анда болар телђгђнчђ йљзђ,  
телђгђнчђ тљпкђчђ болгата... Шулай булгач, икътисад кануннары, рентабельлек, 
табыш турында хыялланма инде син, иптђш экономист! Формасы ул тњгел. 
Юлђр, илђк белђн су ташырга телђгђнсећ бит син...
Тора-бара «Ленин юлы» муенсыз Фердинанд Исхаков кулына књчеп, эшлђр 

бљтенлђй кирегђ тђгђри башлагач, Рђмзил яшьлектђге омтылышларын тљш 
итеп кенђ тоя башлады. Ђллђ булган шундый хђллђр, ђллђ юк... Хђзер икътисад 
рисалђлђре язучылар њзлђре дђ иќтимагый тормышны камиллђштерергђ 
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чакырудан бигрђк, кешелђрне ќан асрау, яшђп калу юлларына љйрђтђлђр. 
Рђмзил хђзер бала чагындагы сыман њзендђ янђ алма нђфесе уянуын тойды. 
Карурмандагы кебек њзе љчен генђ алма уйдыгы табудан элеккечђ сљенеч кичерђ 
башлады. Кешелђргђ белгертмичђ генђ тапканын љенђ ташыды, балалар учында 
џђрчак алма булуын књреп, књћеле сљенде, ќаны тынычланды. Чын бђхет, 
иминлекнећ књз явын алырдай кызыл алма аша тљсмерлђнњенђ тагын бер кат 
инанды Рђмзил. Кыскасы, башы-аягы белђн гаилђ мђнфђгатьлђрен кайгыртуга 
чумды хђзер Сђгъдиев. Шулай булмый, югары трибуналардан, радио, матбугат 
чараларыннан гел колакка тукып торалар бит. Кешене саклау, имин итњнећ 
тљп чарасы, ышанычлы кальгаћ — синећ йортыћ, янђсе. Сатасын сатып, акча, 
милек тупла! Кеше бђясе капитал микъдары белђн њлчђнђ хђзер. Милке барныћ 
књрке бар!
Тукта, тукта! Ник тиктомалдан фђлсђфђгђ чумды ђле ир дигђнећ? Ђ... ђ, 

вљќдан тавыш бирђ икђн. Хђзер аћышты, Рђмзилнећ њз тормышы хакында 
уйланулары пьедесталдан тљшкђн Ленин белђн књзгђ-књз карашып сљйлђшњдђн 
соћ астыртын рђвештђ барган. «Сез књралмаган люмпен пролетариат шулай 
хасил булды, Ильич!» — дип ќавабы да ђзерлђнгђн лђбаса! Вљќдан дигђн нђрсђ, 
димђк, бар ђле Сђгъдиевтђ. Юлбашчы юкка шиклђнгђн. Нђкъ намус уяну 
аркасында њзендђге алма нђфесе хакында њкенечле уйларга да чумган ђле ул. 
Бала чагында, ярар, олылар њстергђнгђ сузылды, ђнисенећ тавык књкђйлђрен 
сатып алма ашады. Ђ инде хђзер балигъ ирнећ бар тапканын хђлђл дип буламы 
соћ? Хђрам кђсептђн аралап, чыбык белђн ярганнарын кљтђме инде, исђр? 
Инде аћа, њзенђ алмагач утыртып, зур, кызыл, сусыл алмаларны гавамга 

љлђшер вакыт ќиткђн. Заман ничек кенђ болганмасын, ир љстендђ џаман йорт 
салу, бала њстерњ, агач утырту бурычы њзгђрмичђ кала бит. Менђ кайда ул вљќдан 
аклыгын яшђткђн искермђс џђм књгђрмђс чын хакыйкать!

Љйгђ хђрам кермђсен
I

Мђрзия элекке партком бњлмђсен тђки њзлђренђ ятак итте. Монда аулак, 
иртђнге кояш та бимазаламый, янђсе. Иркен агач карават, шифоньер, љстђл 
урнаштырып, артлы урындыклар тезгђч, аћа ямь керде. Рђмзилнећ диварга 
китап шкафын беркетеп, яраткан ђдђби ђсђрлђрен, кирђкле журналларын да 
тезеп чыгарга телђге бар иде дђ, хатыны љнђмђде. Йокы бњлмђсенећ аурасына 
бђет, кыйссалар начар йогынты ясый, имеш. Каян сњзен тапкан? Џава дисђ 
ни булыр. Менђ ђле хатыны тыныч йокы телђде дђ балалар янына китте. 
Кечкенђлђре Фђрџатныћ кље китеп тора, суык тидергђн, тљнен ана малайны 
саклап чыгар, мљгаен...

— Сђгъдиев! — дигђн шикелле булды берђњ.
— Ђњ!
Џђм Рђмзил алдына, Хоттабыч карт сыман ќићелчђ томан белђн љретелеп, 

тып итеп... Ленин килеп басты. Тик аћышмады хуќа, ђллђ ишектђн керде бу, 
ђллђ тђрђзђдђн...

 — Курыктыћмы, Сђгъдиев? — Камзуллы кђчтњннђн, галстуктан џђм башына 
кепка элгђн Ленин, њзенећ чынлыгына ышандырырга телђгђндђй, бераз сњзсез 
калып, кђртинкђдђге кебек елмаеп торды. — Њзећ эндђштећ бит, мин килдем. 
Тик люмпен пролетариат хакында уйлаганыћны янђ искђ тљшер ђле. Ул Совет 
строенда ничек килеп чыкты, дидећ? 
Рђмзил хђлгђ тиз аћышты.
— Мине колхоз люмпеннар хђленђ тљшерде, Ильич. Сезнећ колхоз — икътисад 
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кануннарына яраклашмаган хуќалык итњ формасы. Феодал байга барщина тњлђњ! 
Хан заманыннан калган ысулны ничек кулланышка керттегез?

— Сафсата сатма, Сђгъдиев! Мин колхоз дигђн нђрсђне белмим. Аны миннђн 
соћгылар корды. Дђгъваћны шуларга ђдрислђ!

— Социализмга нигез салучылар Ленин-Сталин тњгел идемени, Ильич?
— Зинџар, мине Сталин белђн янђшђ тљрлђндермђгез! Минем съездга 

хат язуымны оныттыгызмыни? Генсек, ил башлыгы итеп Сталинны куярга 
ярамый, дидем. Тупаслыгы, дорфалыгы белђн ул мића ошамады. Ђ авылдагы 
коллекив эшлђњ формасына килгђндђ, мђкалђлђремдђ ачык язылган бит. 
Рђсђйдђ Европага тартым кооперация хуќалыклары оештыруга, крестьяннарныћ 
цивилизацияле берлђшњенђ 100 елдан соћ гына керешергђ кирђк, дидем... 
Мђкалђ џђм речьлђремдђ бу фикер узган гасырныћ егерменче еллар башында 
ђйтелде. Ђ хђзер бер гасыр кичеп, тагын ђлеге вакытка якынлашабыз. Димђк, 
минем љйрђтмђлђр буенча эш иткђндђ, нђкъ менђ хђзер коллективлаштыру 
кампаниясен башлап ќибђрергђ вакыт. Ђ сез, Сђгъдиев, колхозларны инде 
кабергђ књмдегез. Исђбегез — кулаклар њрчетњ. Ђ аларныћ вакыты узган гасырда 
иде. Бездђ, Сђгъдиев, субъектив рђвештђ, белђме-белмиме, хатамы-дљресме, 
вакытка тыкшыну кљчле. Рђсђйне сабырсызлык бетерђ. Бик тиз кампания 
корырга, югарыга рапорт бирергђ! Менђ бу — каџђр суккан Рђсђй стиле.

— Моныћ белђн килешђм, юлбашчы! Тик Сезнећ юлга тљшђр љчен, яћадан 
Октябрь революциясе ясарга кирђк. Ђ бу мљмкин тњгел, бер суга ике рђт кереп 
булмый! Аннары халык та инкыйлабтан ачы сабак алган. Шљпшђ оясын књпме 
туздырма, књч аны янђ нђкъ њзенчђ кора: кемдер бал ќыя, кемдер сорыкорт 
булып нектар суырып ята...
Кыскасы, Ильич, тђгълиматыгыз љйрђткђнчђ, миллђтне аерым социаль 

тљркемнђр ясап, сыйнфый сугышка тарту џич тђ файдага тњгел. Халык бу 
дошманлашу шартларында якты килђчђккђ љметен љзђ...

— Гафу итегез, нинди халык, мђсђлђн? — дип тљпченђ калды Ленин.
— Татар халкы! Сезгђ њз миллђтем сњзен ќиткерђм, юлбашчы.
— Сез нинди партиядђн?
— Мин партиясез џђм мића бернинди партиядђ тору да кирђкми. Мин 

— мђче сыман њќђт, беркемгђ дђ баш бирмим, њз яшђњ законым бар.
— Алайса, халык исеменнђн сљйлђмђгез, књгђрченем. Без бу халыкка, татар 

хезмђт иялђренђ, автономияле дђњлђт тљзеп, милли мђнфђгатьлђрен њстерњ 
мљмкинлеклђрен бирдек. Туган телдђ укыту, матбугатны њстерњ, китап басу, 
мђдђният учакларын ачу минем тарафтан махсус декретлар белђн эшлђнде. 
Татарлар большевикларга мђћге рђхмђтле булырга тиешлђр, Сђгъдиев!

— Большевиклар бирде, Мидхђт Шакиров ише коммунистлар алды, 
Владимир Жириновский кебек шовинистлар юкка да чыгарды. Чљнки сез вђгъдђ 
иткђн хокукларныћ нигезе моћа юл ачты. Йђ, ђйтегез ђле, Халык комиссарлары 
Советы рђисе, иптђш Ленин, эчтђлеге соцалистик, ђ формасы белђн милли 
булган культура тљзњ... Нђрсђ бу? Њзегез ђйтмешли, сафсата! Сез бит марксист, 
базис нинди булса, љскорма шућа ярашлы итеп корыла. Сез тљзергђ ниятлђгђн 
урыс социализмы, урыс коммунизмы нишлђп милли љскормалар рухы белђн 
сугарылсын да кљндђш миллђтлђрне њстерсен ди? Хђер, якты, бђхетле килђчђктђ 
илдђ бер генђ халык, бер генђ тел, бары бер культура калырга тиеш дигђн 
сњзлђрегез акка кара белђн дђ язылды тњгелме? Димђк, њзегез бирђсез, њзегез 
њк юкка да чыгарасыз, иптђш Ленин. Ђйттем исђ — кайттым, ђйеме?
Ильич кепкасын салып, башын кашып торды:
— Коммунизмга чаклы гасырлар њтње мђгълњм бит. Ул — ерак килђчђк! 

Миллђтлђр берлђшњен тарихи канун итеп танырга кирђк.
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— Ђмма Рђсђйдђ сез ђйткђн сабырсызлык тантана итђ бит, Ильич! Никита 
Хрущёв дигђн генсек сезнећ фирканећ XXII съезд трибунасыннан торып 
коммунизмны сиксђненче елларда ук корып бетерђбез, кулланышта рус телен 
генђ калдырабыз, дип сљрђн салды. Аныћ коммунизм юлы, белђсезме, књпме 
иде? Чирек гасыр! Шђхсђн мин, татар буларак, њземнећ џђм, миллђт буларак, 
халкымныћ инкыйразга дучар булуын џич телђмим, хљрмђтлебез! Татар, урыс 
кебек њк, ќирдђ яшђргђ хаклы миллђт ул. Тик сез башлаган вак миллђтлђрне 
ассимиляциялђњ сђясђте, турысын ђйтик, астыртын хупланган рђсми сђясђт, 
Рђсђйдђ элек гљрлђп торган татар тљбђклђрен корытып, юкка чыгарды. Менђ бу 
безнећ фаќига сезнећ намуста, иптђш Ленин! Халык сездђн алданмаса, бњген 
мондый кызганыч хђлгђ тљшмђс иде.
Революция юлбашчысы, корт чаккан кебек, урындыктан сикереп торды, 

кулларын бутарга кереште:
— Ялган бу! Демагогия! Мића хђзер нинди генђ гаеплђр ташламыйлар. 

Ђ мине халык ярата, мића џаман сђќдђ кылалар... Мин — пролетариатныћ 
мђћгелек юлбашчысы, юксылларны яклаучы. Ђ сез — буржуазия ялчылары, 
черек интеллигенция... Берчакта да сездђн акыллы сњз чыкмады... Вакыт килер, 
сатылганнар революциянећ ић кырыс законнары нигезендђ ќђза алыр!
Шундый ђрлђњ сњзлђре кычкыра-кычкыра, Ленин урынында орчык кебек 

бљтерелде дђ кисђк юкка чыкты.
Шунысы кызык: Рђмзил бу тамашада њзендђ бер курку, шњрлђњ ђсђре 

тоймады. Гаќђплђнмђде дђ хђтта. Ильич белђн сљйлђшкђннђрен бераз ислђп 
торды да гырлап йокыга ук талды...

II
Ђ менђ иртђн уянгач, Рђмзил таћ калды. Тљш булдымы соћ, ђллђ љнме бу?.. 

Бер њк вакытта пошаманга да тљште ир. Бу Ленин Рђмзилне эзђрлекли башлады 
микђнни? Ђ нђрсђ, џђйкђле йорт каршында гына. Хуќаныћ тњшђге исђ партком 
кабинетында. Мђрзия ђйтмешли, бњлмђ аурасына революция юлбашчысы, 
фирка башлыгы зђхмђте сећсђ, ни ђйтерсећ? Мондый диварлар эчендђ ничђ ел 
Ленин язганны сљйлђделђр, дога итеп ятладылар, колакка тукыдылар бит... Йђ 
Хода, тарыган инде, болай булса, Рђмзил яман хђлгђ. Инде ничек котылырга 
соћ бу зђхмђттђн?
Кљндез Сергеевкага барып эшкђ бирелсђ дђ, књћеленећ бер читендђ махмырга 

охшаш халђт хљкем сљрде ирнећ. Уйларында љйдђн читлђште. Кайчандыр Рђњф 
Шакиров хуќа булган бњлмђ чит-ят тоелды аћа. Ниндидер ќен, албастыга 
охшап, эчтђ џаман да кепкасын башына элеп, Ленин йљри, тиргђнђ сыман...
Кичен кызы Лђйлђне књтђреп ђнисе янына керде. Бинаныћ сулъяк 

янбызында чђй кайнатып, савыт-саба тота торган ќыйнак кына бер бњлмђчек 
бар иде. Монда хђзер Џђдия апа кереп намаз укый. Черем иткђлђп ала. Кыскасы, 
аныћ почмагы бу. Мђрзия, каенанасы телђген њтђп, диварга бизђклђп язылган 
зур шамаил элде. Кара тукымага алтын сурђт белђн тљшерелгђн кђгъбђтулла 
кыйбла ягына урнаштырылган. Мондагы дивар артка чигеп, бњлмђ тђмам 
зурайган кебек. Дђњ агач сандык љстендђ ђнисенећ мамык шђленђ сузылып, 
аклы-каралы Мљштђр йоклап ята. Мђче халкы тыныч урынны сайлый белђ 
инде ул... Лђйлђ песине уятырга дип кулларын сузган иде, ђтисе тотып калды: 
«Тукта, кызым, Мљштђр аудан гына кайткан бит ђле. Ул бђњ-бђњ итсен, аннары 
уйнарсыз, яме?»

— Ђни, тљннђрен ђйбђт йоклыйсыћмы? Тљшлђнмисећме, дим?
Караватка утырган Џђдия кљмешлђнгђн чђчлђрен яулык астына кыстыргалап 

калкынып алды:
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— Ходайга шљкер, йокы тыныч, улым. Теге ызбада мђшђкать књп иде бит. 
Тљннђрен дђ уйлап чыга идем, капка, ишек яхшы япканмы, сарык, чебеш имин 
торамы? Монда мића инде хђсрђт бетте, Аллага шљкер!

— Аныћ каравы мин тљшлђнђм, ђни. Ђллђ нинди џич уйламаган нђрсђлђр 
килеп керђ.

— Булыр ул, булыр, улым. Њзем дђ шиклђнђм Ленинлы йорттан. Ќисме 
булгач, аныћ љне дђ бардыр шул. Кулдан дисбе тљшми, телдђ дога... Йортка 
иман ићдерергђ кирђк, улым. Коръђн укыту, ќиде азан ђйттерњ фарыз мондый 
чакта.
Ђлеге сљйлђшњдђн соћ Сђгъдиевлђр шимбђ кљнне, мђќлес ќыеп, Коръђн 

укытырга булдылар. Бишкурайдагы Илдар хђзрђтнећ тирђ-юньдђ абруе зур икђн, 
Мђрзия, Коръђн укырга шуны чакырыйк, диде. Рђмзил ят йортныћ ишеген 
шакыгач, њз алдында чалма-чапанлы џђм аягына гатырша мае аћкып торган 
џђйбђт читек кигђн олпат кеше књрергђ ќыенган иде. Дин ђџеле электђн шулай 
аћга сећгђн. Ђмма Илдар хђзрђт дигђннђре Рђмзилдђн дђ яшьрђк бер иркђй 
булып чыкты. Башында ак тљрек кђлђпњше, љстендђ урыс свитеры џђм тез 
башлары агарып, тђненђ сыланып торган джинсы ыштан... «Хђзерге муллалар 
да Аурупа стиленђ књчкђннђр икђн», дип уйлап куйды Рђмзил.
Киемнђре кебек, эчтђн дђ шома, ќићел сљякле булып чыкты Илдар 

хђзрђт.
— Коръђн укыргамы? Була ул, кем... Рђмзил ђфђнде, — џђм кулындагы яшел 

барсеткадан блокнотын чыгарып, язуларына књз йљгертеп алгач, сђгатен дђ 
ђйтте. — Тљп-тљгђл љчкђ килђм. Тик чакырган кунакларыгыз табынга ќыелган 
булсыннар, Рђмзил ђфђнде!
Нђкъ књрсђтелгђн вакытка электђн књргђн кыяфђте белђн капка алдына килеп 

басты мулла ђфђнде. Тик тљшкђн машинасы иллђ купшы иде. Елкылдап торган 
кара «Тойота Камри»! Бала-чаганыћ кул ягуларыннан курка књрђмсећ, љйгђ 
кергђч тђ, ул Рђмзилнећ љлкђн малае Эльмирныћ колагына нидер пышылдап, 
машинасын каравылларга озатты.
Элек колхоз рђисе хуќа булган якты, иркен бњлмђдђ дистђдђн артык кунак 

тезелешеп ќай гына ђћгђмђ корып тора иде.
— Ягез, ќђмђгать, мђќлесебезне башлыйк, — дип, мулла њзе љчен ђзерлђнгђн 

љстђл башындагы урынга килеп кунаклады. — Сез, хуќа ђфђнде, минем белђн 
янђшђ утырыгыз.
Џђм алдына ачык Коръђн китабын куйган Илдар хђзрђт яшьлђрчђ дђртле, 

яћгыравыклы џђм кљйле мђкам белђн башлап та ќибђрде: 
— Ђгњзе биллђџи минђш шђйтанир раќим...
Дљресен ђйтергђ кирђк, Мђрзия сузган чигњле бђрхет кђлђпњшне башына киеп, 

ќай гына мулла янђшђсендђ утырса да, Рђмзил дини мђќлеслђрдђ сирђк була, 
Коръђн сњрђлђрен дђ љчме-дњртме рђт кенђ тыћлавы. Ђмма сизђ: магнит кыры 
кебек кешене билђп ала торган серле кљч, тылсым бар ят лљгать белђн кљйлђп џђм 
бљек затка эндђшеп-ялварып укылган Ислам догаларында. Калын, кљр џђм тук 
кеше тавышы белђн масаю да, књклђргђ барып ирешерлек итеп сузып кљйлђњ дђ, 
яисђ књмђклђп ќырлап, Тђћренећ игътибарын ќђлеп итђргђ телђњ дђ юк монда. 
Бишек янындагы ана баласын уйлап, аћа тљбђп нилђр кљйлђсђ, Коръђн Хафиз 
дђ, бљек Аллаџныћ њзен ишетњенђ љметлђнеп, Аћа серен сљйли, сыена, курку 
катыш ярлыкау сорый... Тик бу ялгызак авазы гына тњгел, эчтђн аћа бар мђќлес 
кушыла. Дљнья йљген џђркем аерым-аерым тартып, њзенђ язганын кичерсђ дђ, 
ахирђттђ, Аллаџ каршында, барча мљэмин-мљселман Мљхђммђд љммђтенђ ђверелђ. 
Тик Коръђн укылганда њзећнекен уйла, бљтен кальбећ белђн Аллаџыга сыен, 
љлешећђ тљшкђннђрне барла, ихластан телђклђрећне ђйт, ђ гљнаџыћ булса, тђњбђ 
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итеп, кичерњен сора син. Ќаныћ сафланганын, тормышыћ ямьлђнгђнен сизђсећ 
икђн, ышан, гомум дога аша синећ эндђшне дђ ишеткђн Ходай џђм њзећђ атап 
рђхим, шђфкатен юллаган...
Ђнисе биш вакыт намаз укып, уразаны калдырмыйча џђм гошерен биреп, 

шђригатьчђ яшђгђн мљслимђ булгач, бу хакыйкатьлђр аныћ газиз малае Рђмзил 
љчен дђ сер тњгел. Дљрес, ул мулла кљйлђгђн байтак сњзлђрне аћламавы, 
гафиллеге љчен кайчак оялып та куя. Тик акылы ирешеп бетмђгђннђрне хыялы 
тулыландыра. Коръђн сњрђлђре тыћлап, хискђ чумып, књз алдында сурђтле 
ќиџан ачылып китђ аныћ. Балачактан ук бездђге салават књперендђге сыман 
ќиде тљстђге нурларга чумган, шифалы кђњсђр чишмђлђре атылган џђм, билгеле 
инде, татлы ќимешлђр белђн тулган ямьле сђхра дип књзаллады ул аны. Тик 
хђзер монда њзе белђн бергђ яшђп, инде бакыйлыкка књчкђн мђрхњмнђр белђн 
ешрак очраша. Ђнђ газиз атаћ, балачак дустыћ Рљстђм, ђ тегесе бик якын 
кыз туганыћ... Исеме ничек иде ђле... Рђйсђме?.. Чђчђк авыруыннан киселгђн 
сабыйны жђллђп ничек елаган иде малай... Монда хђтергђ уелган тагын ђллђ 
књпме йљзлђр књзгђ чалынып китђ. Џђркайсына яратып сњз катасы иде: «Ничек 
яшисез, туганкайлар, кыен тњгелме?» — дип сорыйсы иде. Лђкин ни гаќђп, 
боларны син бик ачык књрсђћ, тљсмерлђсђћ дђ, њлгђннђр сине абайламый. 
Юк, ђнђ догада ђрвахларныћ рухына багышлап телђклђр телђнђ. Њз исемнђрен 
ишеткђч, џђркайсы берђм-берђм кисђк ќанлана, мђрмђр йљзлђренђ шатлык, 
сљенеч нурлары бљркеп чыга. Рђмзил љчен дога исђннђр белђн мђрхњмнђр 
арасын тоташтыручы серле кђлимђ дђ икђн ул. Югыйсђ, зираттагыларны кайчан 
хђтерлђп, књћел йомшартыр иде дљнья куган ќир кешесе.
Тђмуг утлары, мђхшђр коелары белђн књзалланып, ифрат куркыта да догадагы 

бу ќиџан. Ул кешегђ сират књперен кичђсен дђ искђртђ. Савапларыћ књп булса, 
рђхим ит, кич-њт син кылдан нечкђ бу књперне! Ђмма гљнаџларыћ басып, 
тђмугка тђгђрисећ икђн, њзећ гаепле. Хђзер инде тђмуг утларына ташлап, синећ 
ќанны чистартырга, сафландырырга гына кала! Син дљньялыкта мин хуќа дип, 
мђзлњмнђрне кыерсытып, тамак, нђфес колы булып гљнаџлар ќыеп йљргђн булсаћ, 
хђзер — шђфкатьсез зобанилар ђсире. «Ђйдђ, фђрештђ, мђхшђр коесыныћ миченђ 
утын књбрђк як, монда янђ бер тђмуг кисђве љстђлде...» — диярлђр.
Ничектер ќђй мђлендђ кыр-ялан карап йљргђндђ, Рђњф Шакиров белђн теге 

дљнья хакында сљйлђшеп киттелђр. Ураза кљннђре, байтак колхозчы, бигрђк 
тђ хатын-кыз, киленнђр ягы ачтан исђћгерђп йљри, сусаудан интегђ. Мондый 
чакта кем эшлђсен, књлђгђгђ кача...

— Йљри инде халык юк-барга ышанып. Ленин дљрес ђйткђн ул: «Религия 
— опиум для народа!» Дин — ђфьюн, наркотик...

— Рђњф абый, сез теге дљньяга бљтенлђй дђ ышанмыйсызмыни? — дип 
сорап куйды Рђмзил.

— Хи, акыллы кеше ничек ышансын ди ул оќмах-тђмугка?! Яџњдлђр Талмуды 
оќмах монда ул, ќирдђ, ди. Шућа да бу кавем кояш астында яшђргђ ќайлашкан. 
Ђ безнећ халык кљн-тљн намаз укып, ураза тотып, хђерче булып кала.

— Рђњф абый, Аллаџны уйлап, аћа сђќдђ кылу ђллђ кайчаннан, картлар 
ђйтмешли, ђлмисактан ук килђ. Џђм Ходайга бер-ике диндар гына тњгел, 
мећнђр, миллионнар ышана. Сез ђйткђн Талмудта да теге дљньяга инану бар. 
Менђ син шуны ђйт! Бар кешелек ђфьюн суыра микђнни соћ? Иман ялган 
булса, барыбер фаш ителми калмас иде. Ђмма бљек рухны бер дђџри дђ, аек 
материалист та инкарь итђлмђде ђле. Дљнья бит ќисемнђн генђ тормый, рух 
кљче, њзегез еш ђйткђнчђ, куђтлерђк тђ ђле. Димђк, Илаџи затныћ яшђвен, 
аныћ љстенлеген тану бу!
Рђњф бђхђстђ катлаулы фђлсђфђгђ кереп тормады:

ТУЗГЫТЫЛГАН КЊЧ
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— И энем, наркотик, хђмер куллансаћ, аны ташлап буламы? Бу хакта син, 
ић яхшысы, берђр алкоголик белђн серлђш! Ђйтелгђн ич, дин — ђфьюн! 

— Бђлки нђкъ материалистлар кешене наркоман, алкаш ясыйдыр, иптђш 
парторг?
Гђптђн соћ да Рђмзил, Рђњф коммунист-материалист сыман, њлгђч синнђн 

тузан да калмый, дип књћел тђрђзђсенђ аркылы-торкылы такта кадаклауныћ 
да, Аллаџыга ышануныћ, ягъни теге дљньяда яшђњгђ љмет итњнећ дђ психик 
нечкђлеклђре турында байтак уйланды. Рђњф инкаре кешене чын-чынлап хайван 
ясый, юлсыз-канунсыз итђ, чљнки барлыгын инкарь итеп, вљќданга тљкерђ ул. 
Аныћ љчен тђн, нђфес кенђ бар... Ђ рухка ышану аныћ књћел дљньясын баета, 
кеше буларак камиллђштерђ, сафландыра. Аллаџ каршында ул њз-њзен ђхлакый 
тђртипкђ китерђ. Адђмне бит љмет, иман яшђтђ.
Вљќдан иреге сайланышында Сђгъдиев икелђнмичђ, соћгы идеяви ноктада 

басып торуын аћлады. Бњгенге мђќлестђ ул гафиллеге љчен бераз кыенсынса 
да, бљтенлђй ят кеше тњгел инде...

III
Ниџаять, Илдар хђзрђт укыйсын укып, сђдакаларын алгач:
— Бу љйгђ, аныћ хуќаларына Ходай Тђгалђ тынычлык џђм иминлек бирсен! 

Џђрбарчагызга тазалык-саулык, бђхет, иман байлыгы юлдаш булсын! — дип 
битен сыпырды.

— Илдар хђзрђт! — диде књрше Саимђ карчык. — Мин кызыма калага 
барырга ќыенам. Мосафир кешегђ рамазан аенда ураза тотмый калу дљрес 
буламы икђн?Шуны ђйтегез ђле.

— Минем дђ уразага кагылышлы соравым бар, ќђмђгать, — дип, югары оч 
Габделбђр дђ тавыш бирде.
Ђмма мулла урыныннан кузгалган, ђйберлђрен ќыештырып китђргђ дђ 

ђзерлђнђ иде инде.
— Ќђмђгать, љлгђшђ алмыйм, Яушевларга исем туена барасым бар. Болай 

да вђгъдђмне боздым... Киттем, киттем. — Џђм ул сљйлђнђ-сљйлђнђ, кабаланып 
кунак бњлмђсеннђн чыгып югалды.
Мулланыћ њз соравына илтифатсыз калуын љнђмђгђн Саимђ карчык ђйтми 

тњзмђде:
— Яшьрђк шул, аћлап бетерми...
Сђвит органнарында байтак еллар эшлђп, тљрле вазифалар башкарган њткен 

сњзле Факиџђ исђ тартынып тормады:
— Укуын укыган, ђмма Аллаџ књћеленђ сећеп бетмђгђн ђле моныћ. Кђсеп 

белђн шљгыльлђнђ.
Табында ућайсыз тынлык урнашты. Кайбер кунаклар кузгалыша 

башлады.
— Туктагыз ђле! — диде Џђдия карчык. — Мђшђкатьле вакыт тњгел, утырыйк! 

Тагын бер кат чђйлђп алырбыз. Йђ, Мђгъфњрђттђй, мљнђќђтлђрећне кљйлђп 
ќибђр ђле. Књптђн тыћлаган юк.
Тулы гђњдђле, зђћгђр књзле џђм йљз књркђмлеген ќуймаган карчык џич 

кыстатып тормады:
— Џђдия ђйткђч, њтђми булмас, тамакны язып алыйк, булмаса. 
Ул ќићелчђ генђ тамагын кырды џђм аныћ гаќђеп кљчле, њтђ сагышлы 

књкрђк тавышы бњлмђне ићлђп алды:

Бу дљньялар безгђ фани,
Фани дљнья безне алдый.

СЂ ГЫЙДУЛЛА  ХАФИ ЗОВ
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Џичбер кемсђ бармый калмый
Ки Ходайныћ хозурына...

Мђгъфњрђттђй берничђ ахирђтенђ карап кљйли-кљйли кул изђде, џђм алар 
бергђлђп алып киттелђр:

Ђй, Илаџым, пђйгамбђрем,
Шђфђгать кылгыл безлђргђ,
Аерылмагыл тугры юлдин...

Мљнђќђтче янђ кљчле мђкаме белђн ялгыз сузды:

Кабер кайгылары каты,
Авыр булыр анда яту.
Кара гњрнећ ишеге юк,
Мљмкин тњгел кабат кайту.

Џђм аны янђ ахирђтлђре књтђреп алды:

Ђй, Илаџым, пђйгамбђрем,
Шђфђгать кылгыл безлђргђ,
Аерылмагыл тугры юлдин...

Кухня тарафыннан Мђрзия йљгереп чыгып, коридорда басып торган 
Рђмзилгђ килеп бђрелде:

— Ќаным, телевизорны ача тљш! Бигрђк матур ќырлыйлар. Кемнђр соћ 
анда?

— Књзећне ача тљшеп, залга кара. Кунакларыћ концерт бирђ лђса!

Ђй Ходаем, насыйп итмђ
Тђмугыћныћ газапларын.
Кыямђт кљн насыйп итсен
Безгђ кђњсђр шђрабларын.
Ђй, Илаџым, пђйгамбђрем,
Шђфђгать кылгыл безлђргђ,
Аерылмагыл тугры юлдин...

Мђрзия яшьлђнгђн књзлђрен сљртеп алды да иренђ пышылдады:
— Буранлы ђбилђре дип колакны тондыралар. Безнекелђрне сђхнђгђ 

књтђрсђћ, бар дљнья шаккатыр иде!
Мђќлестђн Џђдия ана да бик канђгать булып калды, мђгђр књћелендђ књптђн 

биктђ торганын да улына ђйтми тњзмђде: «Рђмзил балакай, инде љйгђ хђрам 
кермђсен, хђлђл ризыклар гына кайтсын. Тђњбђ бозу — Ходай каршындагы ић 
зур гљнаџ».
Сђгъдиев њз тњшђгендђ сабый сыман изрђп йоклады. Ђллђ кунак кљйлђп 

арыган иде, ђллђ чынлап та, љйдђ Коръђн укыту рухи џаваны яхшырта алды, 
мђгђр ќан тынычлыгына ирешњ ђмђлен табу ирне тулаем тынычландырып 
ќибђрде.

(Ахыры килђсе санда)

ТУЗГЫТЫЛГАН КЊЧ
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ТАРИХИ РОМАН
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Бу шыгый Такмасып шаџ, валлаџи да, чи яра шикелле ќђфа булды инде. Аны 

бер тапкыр Явыз Сђлим туздырып кайткан иде, аннан соћ Сљлђйман њзе дђ ике 
мђртђбђ дала-сђхрђлђр буенча аны чњл бњресе урынына куып йљртте. Њзе генђ чакта 
сљнни мђзџђбендђ булган бар халыкны изђ-ќђзалый да, тљрек солтаннары аныћ 
ќиренђ аяк басуга ук, пайтђхете булган Тђбриз каласын калдырып, йђ Хђзђр дићгезе 
аръягындагы њзбђклђр канаты астына, йђ Баџдад ягына чыгып кача. Ком бураннарын 
ера-ера, књлђгђ артыннан чабулап йљрњлђр тиз туйдыра. Ђмма тљрек гаскђрлђре кире 
борылдымы, Такмасып шаџ янђ њзенећ оясына кайтып керђ дђ, књк йљзендђге айга 
карап чђћгелдђњче котырган эт шикелле, Истанбул ягына борылып љрђ башлый.
Сљлђйман яћадан-яћа гаскђр кумый торгач, ђнђ, тагын Тђбризгђ ђйлђнеп 

кайткан да, киртђ башына менгђн ђтђч урынына шђрран яра инде.
— Сљлђйман калдырып киткђн шђехлђрне дарга асып куйдым, њзе яћадан 

килергђ ќљрьђт итсђ, аныћ њзен дђ асам!
Шулай бњрђнђ аша бњре куып кына ятса, Сљлђйман ђллђни кайгырмас та иде. 

Юк, каџђрећ, Такмасыпныћ явызлыгы турындагы хђбђрлђр агылып кына тора.
— Такмасып шаџ испаннарныћ Карл-Карлос корольлђре белђн сњз 

беркеткђн. Шулар хђзер ике яклап Фђлђстинне синећ кулдан тартып алырга 
ќыеналар икђн.
Сљлђйманныћ чигђлђре ут капкандай яна, тагын нђњкђрлђрне ияргђ књтђрергђ 

туры килђчђк бит. Џђм менђ шундый — кылны кырыкка ярырдай мђхшђрдђ 
солтан сарае бусагасында ике яћа чапкын.

— Йљз илле мећ кљферле гаскђр белђн Мђскђњдђге Явыз Иван-кайсар Казан 
љстенђ яу сђфђре куган!

— Казан ханлыгына зур џђлакђт яный! Безне коткар, зинџар!
— Шул гына ќитмђгђн иде тагын! Ни бирђн урыслар туя белмђде, ни 

Казанныкылар њз-њзлђрен якларга љйрђнмђде, — дип сњгенђ-сњгенђ, Сљлђйман 
чапкыннарны янына чакырттырды.
Чапкынныћ берсе — Кырымнан, икенчесе Казаннан ук килеп ќиткђн. 

Дђњлђтгђрђй хан њзенећ карт бер тљмђнбашын ќибђргђн, ђ Казанныкылар 
Зђйнђш морзаны гына илче итеп озатканнар икђн. Киемнђре бњре талагандай 
теткђлђнеп беткђн морзага Сљлђйман солтан теше сызлаган вакыттагы шикелле 
йљзен чытып кына тљбђлсђ дђ, ачуын таш йоткандай басып сорау бирде.

— Сез ул урыслар белђн ничђмђ-ничђ еллар буе чилђнђсез инде, нишлђп 
шуларны эт талаган сыман куа белмисез соћ?

Ахыры. Башы 2015 елныћ 10-12нче саннарда.
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— Без кљчсез шул, солтан галиќђнаплђре, яугирлђр нык ќитми. Кырып-
себереп ќыйган кырык мећлек чирњ белђн Иванныћ йљз дђ илле мећ ќайдагына 
ничек каршы торыйк?
Казан чапкыны бер аягы белђн идђнгђ тезлђнгђн, књзлђрендђ љметсезлек, 

хђсрђт. Ђгђр аны дар агачына озатсаћ, ул шућа да ризалашыр сыман.
— Бђлђкђч Њтђмешгђрђй белђн аныћ ђнкђсе Сљембикђне былтыр урысларга 

њз кулларыгыз белђн кол урынына биреп ќибђрњегезне ишеткђч, сезнећ 
ќебегђнлеккђ хђйран калган идем, — диде Сљлђйман, башын усал чайкап. 
— Ђ хђзер кем генђ хан яисђ бђйлђрбђк булып тора соћ инде ул сезнећ Казан 
каласында?

— Хаќитарханнан Ямгурчы ханныћ улы Ядегђрне хан итеп чакырдык. 
Њзебездђ тђхеткђ књтђрергђ Чыћгыз нђселеннђн булган шаџзадђлђр юк бит, 
— дип аклангандай итте Зђйнђш морза.

— Ул Ядегђр бик яшь тњгелме соћ?
— Егермедђ.
— Алай булгач, ул Казанны саклый алыр микђн, ай-џай, — дип Сљлђйман 

янђ баш чайкаган булды, ђ књћелен «Ядегђр ише малай-шалай гына Алтын 
Урда дђњлђтен дђ, элеккеге Дђште-Кыпчак мђмлђкђтен дђ кабат аягына бастыра 
алмый инде», дигђн уй ќылытып узды.
Зђйнђш морза исђ «башка чара юк бит, нишлик инде», дигђндђй ићбашларын 

сикертергђ генђ мђќбњр иде.
— Ђ ул Иван каян гына йљз илле мећ ќайдаклы чирњ ќыя алган? Ђле ун 

ел элек кенђ мин Вњлдђмир илђ Мђскђњ калаларына Кырым татарлары белђн 
бергђ њземнећ киявем Рљстђм пашаны да куган идем, урыслар ул вакытта хђтта 
йљз мећ кадђре дђ ќайдак туплый алмады, ђ кенђзлђре исђ њзенећ мђркђзен 
дђ ташлап качты.

— Бњген Иван кул астында килгђн ул йљз илле мећ ќайдакныћ илле меће 
њзебезнекелђр, безнећ сатлыклар шул, — дип Зђйнђш морза башын тњбђн игђч, 
Сљлђйман хђтта тђхетеннђн сикереп њк торды.

— Н-н-нич-чек њз-њзегезнекелђр?
— Илле меће — Касыйм ханлыгыннан Шаџгали ияртеп килгђн хыянђтче татар. 

Шаџгали њзе — љч тапкыр килеп тђ, Казанныкылар њзен хан итеп танымаганга 
књрђ урыс ягына сатылган бер хђсис ќан. Љстђвенђ, тагын берьюлы ќитмеш алты 
морзабыз да Мђскђњ падишаџы янына качып китте. Син ярдђм кулы сузмасаћ... 

— Тукта, тукта! — дип кычкырып бњлдерде аны солтан. — Соћ, илле мећгђ 
ќиткђн сатлык ќаннарыгыз хасыйл булган икђн, сез њзегезнећ башны њзегез 
ашый торган халык икђнсез бит! Менђ, мине ташлап, ќитмеш алты тњгел, бер 
морза да, сыћар бђк тђ качмый. Ђ сез нишлђп шушы чаклы череп беткђнсез соћ? 
Андый чирле халыкны чит-ят кулы белђн генђ коткарып йђ яклап буламыни? 
Њземнећ тљрек яугирлђрен ни хакына дип ияргђ књтђрим дђ, кем хакына дип 
кенђ ќђџђннђм артындагы яуга куыйм соћ мин? 
Зђйнђш морза ќђллад балтасын кљтеп торучы кол шикелле башын џаман-

џаман тњбђнгђ таба игђч, Сљлђйман акланасы килеп дђвам итте.
— Ќитмђсђ, Казанны яклап ике мећ чакрымга куардай гаскђре дђ калдымыни 

аныћ? Илле мећлек бер чирњем, ђнђ, Такмасып шаџка каршы яуда йљри. Икенче 
яклап Фђлђстингђ нђсаралар кайсары Карл кереп килђ, аћа каршы янђ олы 
чирњ туплап ќибђрђсе. Њземне хђлиф дип атыйлар-атавын да, иллђ мђгђр егерме 
бер вилаятькђ ќиткђн мђмлђкђттђ яшђњче илле миллион мљселманны яклап 
калу минем љстемдђ бит. Миндђге илле миллион мљселман белђн Казандагы 
бер миллион татарны бер њк бизмђн тђлинкђлђренђ куеп булмый. Љстђвенђ, њз 
кадерен њзе белмђгђн халыкны ничек кенђ саклап калу мљмкин?   



54

Солтанны пђйгамбђргђ тић књрђлђр, аны бњлдерергђ ќљрьђт итњче юк. Ђ ул, 
ђлбђттђ, ќае чыккач, утлы табада биетњне мђгъкуль књрђ инде.

— Мђскђњдђ илчелек тотабыз, акчага ялланган шымчыларны санап бетергесез. 
Шулар аша белешеп торабыз бит, сан ягыннан урыслар татарларга караганда ике 
тапкырдан да артык тњгел. Аларныћ бирђн теш казнасын шартлатып сындыру 
љчен сезгђ биш татар ханлыгын бер йодрык итеп тупларга гына кирђк. Тик 
ни галђмђт, сез бер-берегезнећ башын ашамыйча яши белмисез шул, шаклар 
катам. Ђле Хаќитархандагы Ямгурчы Кырымдагы Дђњлђтгђрђй кул астындагы 
кала-салаларны талап кайта, ђле нугайлар йђ Себер, йђ Казан ханлыгындагы 
ќђйлђњлђрне печђ-печђ њзенеке итђ. Алай гынамы соћ? Сездђ бер чир купты. 
Бер ханлык эчендђ, ике бертуган шаџзадђ арасында низаг-талаш килеп чыкты 
исђ, њзен кыерсытылган дип санаучы як Мђскђњ каласына, нђсара кенђзе 
ышыгына кача. Казан ханлыгын гел књзђтеп торам, Габделлатыйф, Илџам, 
Мљхђммђтђмин, Шаџгали, Ќангали — џђммђсе дђ, пайтђхеттђге морзалар 
бармак янаган саен Мђскђњ тарафына качып, урыс кенђзенећ ќилђн итђген 
дђ, тегесе боерса, пычрак чабатасыныћ табанын да њпте. Хаќитарханнан 
Дђрвишгали, Кырымнан Шаџингђрђй шаџзадђлђр дђ шулай Иван чабатасын 
барып яладылар. Нишлђп яклау эзлђп мића килми алар, ни кишеремђ дип 
урыс кенђзлђре астына барып сыеналар, аћлый алганым юк. Дућгыз ите, урыс 
аракысы, чђчби марќа, уйнаш-зина, тоташы белђн угърылык — барча шушы 
хђрђм гамђл сезгђ кадерлерђк, муафыйк микђнни соћ? Ни љчен дип бњген минем 
тђхетем янына килеп ќиткђнсездер, нишлђп менђ хђзер генђ тљрек солтаны 
исегезгђ тљште — монысы да мића дљм-караћгы.   
Сљлђйманныћ тавышында кырыс аџђћнђр кљчђя генђ барды.
— Ќитмеш дђрья џђм ќитмеш дала аръягындагы Казаныгызга тљрек 

чирњен куып интектерђ алмыйм. Сез, татарлар, анда њзегез дђ ќитђрлек. Менђ 
Кырым татарлары сезне яклашырга барсын. Ђнђ, Хаќитархандагы, Нугай 
далаларындагы, ахыр чиктђ Таш Билбау1 артындагы Себер татарларын чакырып 
китерегез. Биш ханлыкка чђчелгђн татар бердђм йодрык булып туплана белђ 
икђн, сезне кљфер Иван гына тњгел, барча нђсара чирње саранча кљтње сыман 
ябырылса да, мђћге ќићђ алмас!
Беркадђр уйланып утыргач, Сљлђйман Кырымнан килгђн тљмђнбаш ягына 

да бер-бер артлы фђрманнарын атты.
— Кайтуга ук Дђњлђтгђрђйгђ тапшыр. Мин сезнећ гомер-гомергђ Хаќитархан 

ханнары белђн пычакка-пычак килеп ятуыгызны белђм. Ул кырымлылар 
кулында булган барча нугайларны, Хаќитархан татарларын иреккђ чыгарсын 
да, Йосыф морза белђн Ямгурчы ханга кайтарып бирсен. Аннары шул ук 
Дђњлђтгђрђй аша Йосыф мирза белђн Ямгурчы ханга да фђрман ќибђрегез. Мин 
аларныћ џђркайсыннан бер йодрык булып берлђшњлђрен, бер ата угылларыдай 
яши башлауларын талђп итђм. Шунсыз сезне књрше бирђн урыс кљтњдђге 
сарыклар урынына берђм-берђм ашап бетерђчђк. Бердђмлђшеп књрше бугазына 
ябышырга љйрђнмисез икђн, сез бњре тђгаменђ џђм тезлђнгђн хђлдђ гомер 
кичерергђ дучар ителгђн колчуралар гына булып калачаксыз. 
Сљлђйманныћ Зђйнђш морзага тљбђлгђн соћгы хљкем карары туп утыдай 

усал яћгырады:
— Ахыр чиктђ сез Мђскђњ ягына качкан ќитмеш алты сатлык морзагызны 

суеп котылыгыз. Аннары Иван ђлђме астына баскан илле мећ Шаџгали соранын 
кырып бетерегез. Шушы яман шештђн котылмыйча, сезгђ азатлык кояшы 
елмаячак тњгел!
1 Таш Билбау — элек Урал тавын шулай атаганнар.
 

ВАХИ Т  ИМАМОВ
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СЉЛЂЙМАН СОЛТАН

42
Сљлђйман Такмасып шаџка каршы яћа яуга баш вђзир Рљстђм пашаны 

гаскђрбашы итеп озаткан иде дђ, «кадерле кияњкђе», «талак» сњзеннђн соћ 
ђйлђнеп кайткан юньсез килен сыман, хурлыкларга калды.

— Диярбакыр каласы янындагы беренче яуга керњгђ њк янычарлар фетнђ 
књтђрделђр. Алар минем ђлђм астында сугышудан баш тарта, фђкать улыћ 
Мостафаны гына њзлђренећ сђрдђрлђре урынына талђп итђ, — дигђн сылтау 
белђн акланды ул њзе.
Ђмма Рљстђм яшереп калдырган ић тљп серне тљмђнбашлар итеп озатылган 

бђклђр чиште.
— Рљстђм паша янычарларны туплар чылбыры тезелгђн таш кыялар љстенђ 

ташлады бит. Такмасып шаџныћ нђкъ шул урында безне кљтњен дђ, дошман 
ике йљз туптан тоташ ут ачасын да баштук белеп торды. Янычарлар ђњвђл аннан 
кирмђн диварларын тупка тотуын талђп иткђн иде, Рљстђм паша аларныћ 
гозеренђ колак салып-мазар санлашмады. Ђ аныћ фђрманына буйсынып 
џљќњмгђ томырылгач, янычарларныћ ярты гаскђре камыш сабагыдай кырылып 
кына бетте.

— Ђџ, шђхсђн њзем бармагач, юк инде ул! Њзем яуга чыккан чакта гына ќићњ 
килђ безгђ! — дип књкрђклђрен тљя-тљя шапырынды солтан. — Болай булгач, 
шђхсђн њзем яуга барам инде, њзем барам!
Лђкин Сљлђйман шул кљнне њк Мостафа янына чапкын юлларга да 

онытмады.
— Инде дњрт малай атасы булды тњгелме соћ? Хатын-кыз итђге астына качып 

яшђњ ќитђр, янычарлар янына тљмђнбашы булып яуга очсын! 
Ђ Сљлђйманныћ кабат Тђбриз ягына ќыенуын белеп алуга ук Хњррђм янђ 

кайнап торган казан эченђ чумган кебек булды. Чыћгызханны, ђнђ, ауга чыккан 
ќирендђ дђ ияреннђн егылып хасталангач њлеп киткђн, дилђр. Ђ Сљлђйман 
књћел ачарга тњгел, яуга чыкмакчы бит. Яше дђ аз тњгел, алай-болай булып, 
ђгђр китеп барса? Сљлђйман ќанын тђслим кыла калса, тђхеткђ юл ачык, иртђгђ 
њк аћа Гљлбаџар еланныћ малае Мостафа паша менеп утырачак. Эче-башы њч 
вђ мђкер белђн тулы Мостафаныћ ђле яу сђфђрендђ вакытта ук Сљлђйманны 
йђ ќанкыяр юллап, йђ агулап юк итње мљмкин. Ќаен табып, њзе њк хђнќђрен 
туган атасыныћ йљрђгенђ батырып алырга да књп сорамас. Ђ инде тђхетне 
элђктердеме, ул Хњррђмнећ балаларын суеп чыкмый калмый. Шулар артыннан 
Хњррђмнећ њзенђ дђ кабер, кабер, кабер!
Хњррђм ярсый-ярсый солтанныћ тђхет залына бђреп керде.  
— Син нишлђп Мостафа угылыћны њз канатыћ астына алырга булдыћ ђле, 

ќаным? Мин синећ ќићњ яуламыйча кайтмасыћны белђм. Ђ Мостафа яныћда 
булдымы, ќићњ дан-шљџрђтен аныћ белђн урталай бњлешергђ туры килђчђк 
бит, — дип ђњвђл эчендђге агуын књрсђтмичђ, ипле башлады ул.

— Мин инде утыз елдан артык гомер буе ќићелњне белмим, «Шђњкђтле» 
дигђн кушаматны да тиктомалдан гына такмадылар, — дип Сљлђйманныћ 
џаман болытлар љстендђ йљзњен књргђч кенђ, Хњррђм солтанбикђ тљп џљќњмгђ 
књчте.

— Шђњкђтлесен-шђњкђтле син, ќаным. Иллђ мђгђр тђхетећ астына яман 
учак ягуларын гына џич тоемламыйсыћ. Синећ сљекле Мостафаћ њзећђ баз 
казый, газиз атасын ђле исђн чагында ук тђхетеннђн чђнчелдереп тљшерергђ 
йљри. Син болытлар љстендђ фђрештђ шикелле очынганга књрђ аяк астыћда 
янгын кубуын књрергђ телђмисећ.
Сљлђйманныћ йљзе ђсђренде, хђтта аныћ чалмасына беркетелгђн якут 
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ташныћ да тљсе-затлылыгы тоныкланды сыман. Хњррђм кашларын борыны 
љстенђ љеп, карашына очкын куша икђн, Сљлђйман аныћ књзлђренђ тљбђлеп 
карый алмый. Хњррђм ярсыган чакта аныћ књзлђре солтанны йђ кайнар учакка 
салгандай, йђ диварга кадаклап куйгандай була. Ни генђ уйламасын, Хњррђм 
аны њтђли књреп тора џђм яндыра сыман. Шућа књрђ аныћ карашыннан качып, 
читкђ тљбђлеп сљйлђшњ хђерлерђк.

— Нинди янгын, ниткђн учак тагын? Сљйлђ, солтанбикђ.
Хњррђм ќић очыннан саргылт кђгазь кисђге чыгарып, Сљлђйманга сузды.
— Венадагы Фердинандныћ хатыныннан ашыгыч хат алдым. Минем 

сњзлђремђ ышанмасаћ, мадьяр илчелђрен чакырт та шулар укып бирсен.
— Ничек инде њз хатыныма њзем ышанмыйм, ди? — дип Сљлђйман кул 

селтђгђч, Хњррђм хатны алып, ќић эченђ йомды.
— Биш-алты ел элек Фердинанд љстенђ соћгы яу белђн баруларыћ 

хђтерећдђме, ќаным? — Сљлђйман сњзсез генђ ияк кагып куйгач, Хњррђм дђвам 
итте. — Шул вакытта Трансильваниядђге Яношныћ да синећ канатыћ астына 
тота-каба килеп ќитњен сљйлђп шапырынган идећ. Имеш, Янош — синећ 
вассалыћ да, ул тђхеттђ ясак бђрабђренђ генђ утырып тора икђн, янђмђсе. Ђмма 
Истанбулга кайтып кергђч, њзећ ачыкладыћ. Ул Яношка французлар короле 
Франциско акча юллаган, ђ теге курчагы шул ришвђтне аклау љчен генђ синећ 
канат астына килеп ќиткђн. Боларныћ џђммђсе турында да сића Франциско 
сараена ќибђрелгђн шымчыларыћ кайтып хђбђр итте, шулар исећдђме?
Сљлђйманныћ књзлђре чалмасына кадђр менеп киткђн кебек булды, ул, 

гомумђн, балавыздан катырып ясалган сынга охшап калган иде.
— Ђ Франциско ђле шул чакта ук курчак Янош белђн астыртын солых тљзеп 

куйган икђн инде, — дип зђџђрлђнђ-зђџђрлђнђ дђвам итте Хњррђм. — Алар 
тђхеттђн сине чђнчелдереп, урыныћа Мостафаны утыртмакчы булган. Нинди 
хикмђттђндер син ул мадьяр явына Мостафаны чакырмыйча калдыћ. Ђ 
Мостафаћ янђшђћдђ йљрсђ, Янош курчак яллап ќибђргђн катыйллар шул яу 
сђфђре вакытында ук синећ ќаныћны кыярга тиеш булган. Син књклђргђ чљеп, 
паша дђрђќђсе биреп њсендергђн Мостафа француз короле Франциско белђн 
дђ, монафыйк Янош белђн дђ књптђн бђйлђнештђ. Син њзећђ њлем куркынычы 
янавын да исђплђп тормыйча, катыйл Мостафаны њз канатыћ астына, њз 
куышыћ эченђ чакырасыћ.
Сљлђйман уртларын чђйнђп утырды, каш астыннан тљбђлгђн карашы елан 

теленђ охшап ялтырады.
— Мостафаћ да, ђнђ, йоклап ятмый, янычарларныћ џђммђсен дђ њз ягына 

сатып алган инде. Рљстђм киявећне булдыксызлыкта гаеплђњлђре — фђкать 
сылтау гына. Франциско казнасында байлык Кара дићгез чаклы. Янычарларныћ 
яртысын њз ягына сатып алу аћа берни тормый. Ђ ул сатлыкќаннарныћ Мостафа 
синећ чатырыћда пђйда булуга ук солтан галиќђнаплђрен, син кояшкаемны 
ђрђм итеп куюлары мљмкин. Нишлђп син њзећ генђ берни књрмисећ дђ, нигђ 
сакланмыйсыћ, ќаным, солтанкаем?!

43
Ван књле буендагы Иске Кала кирмђненђ килеп ќиткђнче њк Сљлђйман ике 

якка ике чапкын куды.
— Ќићњлђре белђн шљџрђт алган Мостафа паша Иске Кала янындагы солтан 

чатырына килеп ќитсен!
— Маниссадан Мостафаныћ барча угылын ќыеп китерегез!..
Ван књле тирђсе — ќђннђт бакчасыдай гњзђл почмак. Сљлђйман ыстан корып 

куйганнан соћ махсус урап чыкты. Кул сузымында гына Арарат таулары. Аныћ 
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тњбђсендђ мђћге эремђс карлар, ап-ак дљнья. Араратныћ љркђчлђрен шђйлђњ 
дђ бик читен, тауга терђлеп диярлек аккош каурыйлары шикелле ак болытлар 
йљзђ. Ул болытлар, Арарат тњбђлђре Ван суында кайтарылып уйный. Књлнећ 
читендђге сулар зђћгђрсу йђ яшькелт тљстђ сыман, ђ уртасы ђнђ шул болытлар 
чагылганга књрђ яп-якты, ак. Књлнећ чите књзгђ књренми дђ, ул тауныћ 
итђклђренђ барып тоташа књк.
Ђ иске кирмђн дигђннђре, ай-џай, биек! Арарат тавыннан бер як читтђ, 

тип-тигез њзђнлек уртасындагы мђрмђр кыя љстендђ утыра ул. Мђрмђр кыяны 
ниндидер пђџлеван тауныћ тњбђсеннђн куптарып алган да шушы њзђнлеккђ 
тљшереп куйган сыман. Кирмђннећ љч ягы, иелеп карасаћ, бњрегећ йђ чалмаћ 
тљшеп югалырдай тљпсез кое. Ул љч яктагы кыяларныћ биеклеге ике йљз аршин 
бардыр. Дњртенче яктан кирмђнне борынгы бабайлар тљзегђн таш диварлар 
џђм дђњ мђчетлђр чаклы ташлар биклђп куйган. Кирмђннећ тњбђсендђ таш 
манара џђм таш сарайлар тезелешеп киткђн. Ничђ кабат урап чыксаћ да, 
џични аћламассыћ. Таш манараларны ике мећ еллар чамасы элек њк тљзеп 
куйганнар, шул дђвердђн бирле кирмђнне ђле теге як, ђле бу як дошман њз 
кулына тљшергђн. Лђкин алар ике йљз аршинлы мђрмђр кыялар љстенђ ничек 
итеп менђ алганнар соћ? Мондый кыялар очына ќиткерердђй баскыч корып та, 
књк йљзеннђн аркан тљшереп тђ булмый, мђгђр ничек, ничек итеп бу кирмђнгђ 
бђреп керђ алганнар?
Кирмђн эченђ ун мећлђгђн яугир яшереп булмый, аныћ гарнизонын да 

ђкияттђге Гали батыр, Алып батырлардан ќыймаганнар бит инде. Лђкин 
дошман кулына бирелергђ телђмђгђнгђ књрђ Арарат тавыннан шушы кирмђн 
уртасына чаклы ќир астыннан балчык торбалар сузып калдырганнар. Таудан 
килгђн сулар кирмђн уртасында чишмђ кебек џђрчак бђреп торган, дошман 
никадђрле генђ эзлђмђсен, балчык торбаларны мђћге таба алмаган. Яу корбансыз 
булмый, ђ камалыш тотучылар шђџидлђр љчен кыя эчендђ махсус каберлек 
тђ ясап куйганнар бит. Ул мђгарђгђ тап-тар сукмак та юк, кирмђн сакчылары 
корбаннарны кыя љстеннђн мђгарђ авызына баулар белђн генђ тљшергђннђр 
икђн. Шућа књрђ бер генђ дошман да шђџидлђрнећ ќђсђдлђрен мђсхђрђ 
кыла алмаган. Никадђрле њќђтлек џђм фидаилык булган безнећ бабайларда! 
Рухларына шђњкђтлелек, шљџрђт џђм дан яусын!..
Сљлђйман њзенећ ефђк чатырларын менђ шушы кыя-кирмђн белђн янђшђдђ, 

њзђнлек уртасына корып куйган иде. Такмасып шаџ Халеб каласы тирђсендђ 
йљри, Диярбакырга тиз генђ кайтып ќитмђячђк, дигђн хђбђр килде. Солтан 
башы белђн Сљлђйман ниндидер карачура бђклђр, тљмђнбашлар белђн яуга 
керђ алмый, Такмасып шаџныћ шђхсђн њзен дљмбђслђргђ кирђк. Арттан бњре 
кумый, Мостафа соранны да шушы њзђнлектђ каршылау отышлырак...
Бу кљннђр эчендђ Мостафа њзе дђ Ван ярына ќиткђн иде инде. Янычарларныћ 

дистђлђгђн мећбашлары аны Иске Каладан йљз чакрымнар алда кљтеп алды. 
Йљзлђре хђвефле џђм ярсу. Алга кузгалуга, Мостафаны тимер боќра итеп 
урадылар. Янычарлар њз ыстаннарын солтан чатырларыннан читтђ корып 
куйган. Аћа кайтып керњгђ њк мећбашлар, тђњге булып, њзлђре сњз кузгатты.

— Солтан галиќђнаплђре табан астына кыздырылган без кадаган сыман 
бии-бии сине кљтеп тора. Янында ић тугры сђрдђре кыяфђтендђ Рљстђм 
бљтерелђ. Ул мђкерле ќанныћ синећ љчен шљџрђткђ юл ачып торуына бик 
нык шиклђнђбез. Рљстђм Такмасыпка каршы яуда ќићелеп, њзенђ мђћге юып 
алалмастай хурлык ќыйды инде. Хђзер аныћ мђкерле тозак корып, синнђн 
котылырга ќай эзлђве мљмкин.

— Минем Рљстђм паша белђн пычакка-пычак килгђнем, хђтта аны юньлђп 
књргђнем дђ юк. Уртак казан асып карамагач, мал бњлешергђ, типкђлђшергђ 
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дђ сђбђп юк шикелле, — дип Мостафаныћ ќићел генђ кул селтђвен књргђч, 
тагын тотындылар.

— Ай-џай, Мостафа паша, бигрђк беркатлы син! Без аћа буйсынудан 
гомумђн баш тарттык, ђ синећ ђлђмећ астында ќићњ артыннан яћа ќићњ яулап 
бирђчђкбез. Кайнар шулпадан теле пешкђн кунак књршесенећ ашына тоз вђ 
борыч тутырмый каламы соћ?!   

— Юк, борадђрлђрем, Рљстђм пашадан бигрђк анда минем атай бар бит. 
Аныћ мине ќђзага тарттыру љчен Рљстђм пашага юл куеп торуына џич 
ышанмыйм. Мине ќђзага тарттырырдай џичбер сђбђп тђ юк. Ахыр чиктђ, солтан 
галиќђнаплђренећ књзенђ барып књренмичђ дђ ярамый бит, — дип Мостафа 
чигенмђгђч, тынычланган кебек булдылар аннары.
Ул арада шымчылары барча серне хђбђр иткђн бугай, солтан тарафыннан 

љстђмђ чапкын да килеп ќитте.
— Солтан галиќђнаплђре Мостафа пашаны янђ њзенећ чатырына дђшђ.
— Шаџзадђ љчен солтан янђшђсендђ аерым бер чатыр корылганмы? — дип 

сорады Мостафа.
— Юк, солтан галиќђнаплђренећ чатыры болай да бик иркен, — дигђн 

ќавап ишетелгђч кенђ Мостафаныћ йљзенђ беренче мђртђбђ хђвеф чаткылары 
кунган кебек булды.
Янычарларныћ мећбашлары да тирђн хафаланды. Берсен-берсе бњлеп шљбџђ 

ташладылар.
— Аяк та атлыйсы булма, солтанныћ сине тозак корып каршылавы 

мљмкин.
— Сарай уенын солтан оештырмый, мђкерле тозакны ялагай яраннар кора 

торган була.
Мостафа уйга чумды. Атасы Сљлђйманныћ нинди дђ булса яман сырхаудан 

ќђфа књргђне юк, аћа њлем куркынычы янап тормый, тђхет язмышы љчен 
янарга-кљяргђ бик-бик иртђ. Аннары Мостафаныћ тђхеткђ ниндидер дђгъва 
белдергђне яисђ атасы турында яман сњз ђйткђне дђ юк бит ђле. Ђ мђмлђкђткђ 
џђм солтанга хыянђт турында ђйтеп тору да артык. Атасы аны пайтђхеттђн 
мећ чакрымдагы Кызыл дићгез ярына юллап карады бит, ђ Мостафа, чит-ят 
ышыгына качардай мећ сђбђп булса да, хыянђт турында уйларга да ќљрьђт итђ 
алмады. Шулай булгач, атасы аны кайсы адымы љчен генђ гаепли алсын да, ул 
њзенећ «шаџзадђ» дип олыланган улын нинди ќђзага тарттырсын ди инде?

— Мин куркак ќан тњгел, янычарлар књлђгђсенђ качып ята алмыйм. Мин 
џичшиксез барам, — дип њз карарын белдерде Мостафа.
Дусларыныћ њкенечле карашларын тойгач, тагын да катгыйрак тавыш белђн 

ђмерлђрен бирде.
— Ак тљстђге айгырымны тотып иярлђгез. Атаема шуны бњлђк итђм. Чин 

сђњдђгђрлђре калдырып киткђн уналты эргђле ефђк чатыр — минем олавымда. 
Атай мђќлесеннђн соћ кирђк булуы бар, аны ђзерлђгез.
Мостафа бил каешына алтын кынлы кылычын тага башлагач, мећбашларныћ 

берсе барыбер дђ кыю пышылдады.
— Мин њземнећ янычарларыма ђмер биреп куям. Сића хђвеф туса, без књз 

ачып йомганчы килеп ќитђчђкбез.
— Кирђкми! — дип гыжылдады Мостафа, усал итеп. — Моны белеп алса, 

солтан безгђ фетнђ кузгатуда гаеп ташлаячак. Янычарлар гомере белђн уйнап 
булмый, тын гына кљт. Ышан, мине солтан ќђзага тартырдай џичбер гаебем 
юк...
Сљлђйман чатыр тђрђзђсеннђн књзђтеп џђм хђтта сокланып та торды. Ап-ак 

айгыр љстендђ солтан ыстанына килеп кергђн Мостафа кыяфђте белђн њк матур, 
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гаярь иде. Ќић очлары, якалары, итђклђре алтын белђн укаланган ќилђн. Баш 
тњбђсендђ якут ташын ќемелдђтеп торган бђрхет чалма. Билдђ алтын кынлы 
ятаган, айгыр муенында алтын тђћкђлђр чигелгђн затлы тезген.
Ќайдак солтан чатырына якыная башлагач, ќансакчылар атныћ йљгђненнђн 

усал каптырдылар. Мостафа сорау да биреп тормыйча ияреннђн тљште. Ул инде 
чатыр авызына таба атлый ук башлаган иде дђ, ђзмђвердђй зђнќи сакчылар 
аныћ юлын бњлде.

— Солтан галиќђнаплђре сине тљп чатырда тњгел, янкормада кљтђ.
Аптыраудан башын чайкаса да, Мостафа вђкарь адым белђн тљп чатырга 

терђлеп торган кечерђк чатыр авызына тљбђп китте. Ике чатыр арасына њтђ 
књренмђле пђрдђ корып куелган, Сљлђйман барысын да шуныћ аша књзђтеп 
тора иде.
Мостафа чатыр эченђ аяк басуга ук эчкђ кертеп яшерелгђн ќансакчылар 

ике яклап аныћ љстенђ кисђк ябырылды. Гомер буе аксљяк булса да, Мостафа 
њтђ сизгер џђм гайрђтле икђн. Ул њзенђ сљлектђй ябышкан зђнќилђрне песи 
балалары урынына читкђ сибеп атты. Књз ачып йомганчы кыныннан ятаганын 
суырып чыгарды да бер зђнќинећ муенына чапты. Ятаганын икенче кабат 
књтђреп љлгермђде, ишек ышыгына качып торган зђнќи аныћ ићбашына сљћге 
белђн орды. Ыћгырашып ќиргђ тезлђнгђн Мостафа љстенђ тагын эт кљтње сыман 
килеп ябыштылар. Менђ, зђнќилђр башлыгы шаџзадђне тезлђре астына сузып 
салды, аннары аныћ књзлђре ике чатыр арасына корылган пђрдђ тарафына таба 
књтђрелде. Мизгел артыннан мизгел њтеп китте, ниџаять, пђрдђ артында яулык 
ќилфердђде. Икенче мизгелдђ инде Мостафаныћ муенын ефђк бау кисђге 
чорнап алган џђм ул шаџзадђне зђџђр елан сыман буа иде...

44
Сљлђйман Тђбризне тагын, инде дњртенче мђртђбђ яулап алды. Ђ Такмасып 

Тђбризне бертуктаусыз югалтып торучы ќебегђн шаџ данын књтђреп йљрњдђн 
тђмам туйган, ахры, ул пайтђхетне хђзер Казвин каласына књчереп куйган икђн. 
Џаман мин-минлеген ќуймаган куркак шаџны њзенећ њк колларыннан ишђк 
урынына сљйрђтеп китертмђкче булып, Сљлђйман гаскђрен тагын алга куды. 
Тљрек тљмђннђре Кашан белђн Кум калаларын, Исфахан тирђсен ќимереп-
сытып узды. Кызып киткђн ермак алайлар Каф тау татарларыныћ Нахичевань, 
ђрмђннђрнећ Ираван каласын, гљрќилђрнећ ић тђњге ватаны булып исђплђнгђн 
Имерети тљбђген тез астына салды. Умырткасы сындырылган Такмасып шаџныћ 
хђзер инде Сљлђйман каршына тезгђ чњккђн илчелђрне куудан башка чарасы 
юк иде.

— Каф тауларын, Гыйрак ќирен, Анатолия буйларын — барысын да 
синећ кулга бирђм. Каф тавыннан шђрыкка сузылган далаларны гына минем 
вилаятьлђрем итеп калдыр, Сђфђви нђселе тљзегђн мђмлђкђтне берњк харап 
итмђ?..
Тау љркђчлђре џђм сђхралар буйлап йђ ияр љстендђ, йђ кљймђле арбаларда 

дыћгырдаудан гарык булган алтмыш яшьлек солтан ќебегђн шаџ белђн солых 
тљзеде дђ, шђрык ягыннан гайрђт чигеп, караб борынын Урта дићгез аша 
пайтђхеткђ борды.
Солтанныћ њзеннђн алда аныћ књлђгђсе, шђњлђлђре кайтып ирешђ шул. 

Мостафа ќђсђде артыннан юлга чыккан Баязит Мостафаныћ да, аныћ артыннан 
ук харап булган малайларыныћ да џичбер эзен табуга ирешмђде џђм, канатлары 
сынган аккоштан бигрђк љрђк кыяфђтендђ, ђллђ ничђ айлардан соћ гына 
кайтып керде. Сљлђйман солтан турында хђбђр ишетелми, ђ Баязитныћ бар 
бђгырен-ќанын ут шикелле талаган кайгыга тњзђрлек куђте юк иде. Йљрђген 
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њз учына йомарлап тоткандай яртылаш бљгелде дђ, кайгысын уртаклашырга 
дип, Ќиџангир энекђше янына чыгып китте.
Ќиџангир Мостафа абзыйсыныћ џђлакђте хакында, билгеле ки, џични 

ишетмђгђн, ул Разиясыннан карашларын да аера алмыйча, књгђрчендђй гљр-
гљр килеп йљри. Баязитныћ бер табун ат тояклары астында калып иске табак 
кебек изелгђн йљзен књргђч кенђ, ул ђњвђл тораташтай катып тљбђлде, аннары 
абыйсыныћ каршысына килеп, тезлђренђ чњкте.

— Абыйкаем, ќаным, абыйкаем! Нилђр булды сића? 
Ќиџангирныћ йљзе онга баткан кебек агаруын шђйлђп, Баязит сер бирмђскђ 

тырышты.
— Юк, мића берни дђ булмады. Мића булмады ла, — дип авыз эченнђн 

генђ мђгънђсез сњз болгатты, ђмма њзен коткарырдай салам кисђген эзлђп таба 
алмады.

— Књреп торам, сине ђллђ нинди кайгы књмеп киткђн. Миннђн яшерђсећ. 
Зинџар, ђйт. Нишлђттелђр сине, абыкаем?
Ќиџангирныћ ике књзеннђн дђ яшь тамчылары бђреп чыккан, ул њзенећ 

кљчсезлегеннђн гарьлђнеп елый сыман. Баязит шуннан ары инде тњзђ 
алмады.

— Мостафа... Мостафабыз вафат, — дип ике генђ сњзне сытып чыгарды ул.
Ђ Ќиџангир шуны ишетњгђ њк балаларын ќуйган ана бњре авазлары белђн 

кабат ќиргђ чњкте.
— Ничек?.. Ничек итеп?.. Мостафабыз... Мостафа абыкаем...
— Сљлђйман солтан... безнећ атаебыз... аны ефђк бау кисђге белђн... буып 

њтерттергђн... Аннан балаларын... барысын, дњртесен дђ...
Ќиџангир њкереп елый-елый ќирдђ тђгђрђде, Баязит белђн Разия аны озак 

вакыт буе тыя алмадылар. Инде йоклап киткђн шикелле тынып калгач, тњшђк 
љстенђ салып, ихатага чыгып утырганнар иде, ишек аша шылт иткђн дђ тавыш 
ишетмђгђч, кабат бњлмђ эченђ уктай атылдылар.
Соћардылар, Ќиџангир тњшђмдђге бишек боќрасына асылынырга љлгергђн 

иде инде.

45
Хњррђмнећ агач корты шикелле кљн-тљн кимерњлђренђ тњзеп тора алмады, 

Сљлђйман кљннђрдђн бер кљнне кычкыра-кычкыра фђрман яздырттырды.
— Олуг угланыбыз Мостафа яу сђфђрендђ шђџид булу сђбђпле, солтанбикђдђн 

туган Сђлим улыбызны бердђнбер шаџзадђ џђм минем алмашчым, дип игълан 
итђм.
Фђрманны иртђгесен диван утырышында укыдылар, ђ бер атна узуга 

Топкапены аяз књктђ яшен яшьнђгђндђй кљтелмђгђн хђбђр ут шикелле яндырып-
айкап чыкты.

— Баязит паша, Истанбулны ташлап, Конья каласына чыгып качкан. Анда 
аны элек Мостафа кул астында яуга йљргђн янычарлар алае кљтеп торган, Баязит 
шулар белђн солтан галиќђнаплђренђ каршы фетнђ кузгаткан, ди.

— Бер тљмђн, бер тљмђн нђњкђрне ияргђ књтђрегез! — дип њкерде акылыннан 
шашкан сыман котырынган солтан. — Янычарлар алаен кырып бетерсеннђр, 
мића Баязитны тере килеш тотып китерегез! Элегрђк мин ђле дошман каршында 
да «солтанны ташлап качкан сыћар хыянђтче дђ юк», дип шапырына идем, ђ 
сатлык ќан њземнећ сараемда књсе тљсле посып яткан икђн. Њз угылым, дип 
яклап тору бетте. Дар агачы кљтђ ул соранны, дар агачы!..  
Баязитны яклап, аныћ ђлђме астына тезелгђн биш йљз янычар Алып батыр 

нђселеннђн тњгел, ун мећ ќайдак ташкынына каршы тора алмадылар. Яудан 
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исђн калган ике йљз чамасы дусларын ияртеп, Баязит Басра каласы ягына 
чыгып качты.

— Сатлык ќанныћ башы љчен илле мећ дукат тњлим, йљз мећ тњлим, ул 
соранны гына тотып китерегез! — дип фђрманнар ташлады Сљлђйман, яраланган 
арысландай яман котырынып. 
Дистђлђгђн яћа ялагайлар ияргђ сикерделђр, дистђлђгђн мећбашлары, 

чаптарларын яндырып ега-ега, књлђгђлђр куды, ђмма Баязитныћ эзенђ тљшђ 
алмадылар.
Ђ бер кичтђ Сљлђйман сараена кайтса, Хњррђм солтанбикђ тњшђгендђ уттай 

янып ята.
— Бђгырькђем, ќаным, нишлђдећ син? — дип Сљлђйман, аныћ каршына 

тезлђнеп, башын орды.
— Минем књкрђгемдђ ниндидер ќеп љзелде, џава сулый алмыйм, — диде 

Хњррђм кљч-хђл белђн генђ. Байтак кљттереп яткач, тагын љстђп куйды. — 
Баязитны барыбер дђ эзлђт. Башка падишаџлар чатырына барып ышык тапса, 
син аннан бик тиз генђ котылачак тњгел. Њзећ ђйтмешли, љнгђ качкан бњре 
баланы књп таба. Яман шештђн тамырыннан йолкып савыгалар...
Хњррђм њзе тњшђктђн куба алмады. Сљлђйман: «Ќиџангирныћ газђллђр 

багышлый торган гыйшкы булган икђн», — дигђн хђбђр ирештергђч, Хњррђм кырнак 
Разияны янына китерттерде. Ул бер генђ сњз катмыйча да, књлђгђдђй йљри. Хњррђм 
чакырттымы, тњшђклђрен ипли, кайнар чђй китерђ дђ, шђњлђ сыман, тавыш-тынсыз 
гына янђ юкка чыга. Шулай, икесе ике бњлмђдђ, ялгыз интегђлђр.
Хњррђм џаман гел бертљрле тљшлђр књрђ сыман. Тик тљшме соћ ул, ђллђ 

хђтере шулай сђер яћарамы — џич тђ аћлый алмый. Ђмма књзлђрен йомдымы, 
ќитмеш дђрья, ќитмеш кыялар аркылы, ак болытлар љстендђ йљзђ-йљзђ, туган 
ягына очкан кебек була.
Аныћ туган ягы да кабатланмас, гњзђл, њзгђ бит ул! Барысы да истђ. Аларныћ 

шђџђрчеге Карпат тауларыныћ йљрђгенђ кереп оялаган сыман. Тауныћ 
љркђчлђре бер урында биек нарат очына кунган бљркетне хђтерлђтђ, икенче якта 
бала-чага ќыеп уйный торган вак-вак кына таш љеме тљсле. Карпат итђклђре 
— очына карасаћ башыћ ђйлђнердђй пђџлеван кипарисларга, йљзьяшђр наратка, 
чал сакаллы картлар кыяфђтен алган карагай агачларына бик бай тњгел, аныћ 
каравы, чегђн итђгедђй катлы-катлы булып тезелгђн баскычларында зирек, 
чаган, элмђ, шомырт, сђрби куаклары санап бетергесез. Шулай да, Карпат 
тауларыныћ ић зур мактанычы мђгарђдер, бђлки.
Хњррђм хатирђлђр дићгезендђ бишеккђ салган сабый кебек тирбђлђ башлады, 

књз алдына ићнђренђ борчаклы ак књлмђк, аякларына ап-ак оекбашлар љстеннђн 
йомшак кђвеш кигђн, вак кына толымнарын як-якка туздырган бер кыз килеп 
басты. Ђле сигез-тугыз гына яшьлђрдђдер, ђмма матур њзе. Менђ ул, куак 
ботакларын аралап, зур ташлар астындагы бер авыздан соп-соры тљстђге мђгарђ 
эченђ кереп бара. Мђгарђлђр шомлы, кайчак дђџшђт бљрки, тик аларныћ да 
ќаны бар шикелле. Ђнђ, имчђк кебек сузылып тљшкђн таш очларыннан мђгарђ 
идђненђ, тып-тып килеп, књз яшьлђре тама. Юк, књз яшьлђре тњгел, боз-кар 
тамчылары. Ул тамчылар мђгарђ тњшђмнђренђ, таш ярыкларына оя корган 
бђп-бђлђкђй генђ кошларны да, ябалакбашлар, канатлы тычканнарны да џич 
куркытмый, тегелђр, пыр-пыр килеп, бер-берсе белђн узыша-узыша, џаман оча 
бирђ. Мђгарђ эчлђрендђ эреле-ваклы књллђр, санап бетергесез елгыр ерганак бар. 
Кайбер урыннарда аларныћ ярларына утырган тоз ташлары ђле болан мљгезедђй 
тармакланып, ђле ярма чњплђргђ ќыелган тавык чебилђре шикелле таралышып 
беткђн. Ул тоз кантарларыныћ чирђм кетердђтеп йљрњче нђп-нђни бђрђннђрне, 
таш ярыкларыннан калкып чыккан чђчкђлђрне хђтерлђтњче сыннары да шактый. 

СЉЛЂЙМАН СОЛТАН



62

Табигатьнећ аныћ њз уены, тын да алмый аћлый белњ кирђк. Ђ ул мђгарђлђрнећ 
очын-кырыен ерып чыккысыз бит. Бабайлар: «Бездђгедђй мђгарђлђр башка бер 
ќирдђ дђ юк. Карпат астындагы тау куышларыныћ озынлыгы кайвакытта йљз 
чакрымга ќитђ», — дип юкка мактанмыйдыр. Борчаклы ак књлмђк кигђн бђп-
бђлђкђй кызныћ елый-елый мђгарђ авызын эзлђп йљрњлђре ђле дђ хђтерендђ. 
Аны књршелђре генђ табып чыгардылар, икенче кљнне ул янђ тау куышына 
качты. Мђгарђлђр салкын, тик алар да кабатланмас, серле, тылсымлы шул...

— Разия, Разия! — дип эндђшкђн тавышны ишетњгђ, кырнак кызый, болан 
кебек сикергђлђп, солтанбикђ бњлмђсенђ очты. Хуќабикђсенђ џични булмаган 
шикелле, ђмма учак кебек кабынган, ђсђренгђн њзе.

— Син кайсы яктан? — дип Хњррђм кљтелмђгђн сорау белђн каршы алды 
аны. — Сине кайсы яктан коллыкка китерделђр?

— Ђ мин белмим. Кайсы яктан китерњлђрен дђ, ђти-ђниемнећ кемнђр икђнлеген 
дђ — берни белмим, — дигђн сњрђн генђ ќавап ишетелгђч, башкача тљпченмђде.

— Минем сорашасым килгђн иде. Сезнећ якларда да тау куышлары, серле 
мђгарђлђр бар микђн, дип. Бездђ алар бик књп, шулар сагындыра.
Разия шђњлђ сыман сњзсез басып торды. Аннан гына, песи кебек йомшак 

кына басып, урыныннан купты.
— Хђзер, мин сезгђ чђй яћартып кертђм.
Разия књз алдыннан югалгач, Хњррђм њзалдына сђер пышылдады.
— Ђти-ђниећне дђ белмим, дисећ њзећ. Ђ халыкта тљрле гайбђт йљри. 

Разия — Мостафаныћ кырнак Саниядан туган кызы, ул аны кыз булганы љчен 
баласы дип танымаган, имеш. Хђтта, бер тилесе «Разия — Сљлђйманнан туган», 
дигђн хыйлаф сњз чыгарган. И-и Яраббем, Сания атлы кисђњ агачы ничек итеп 
Сљлђйман тњшђгенђ њтђ алсын инде?..
Ђ Разия њз бњлмђсенђ атылып чыгуга ук караћгы бњлмђдђге чолан эченђ 

чумды. Аныћ Юнаннар урамындагы сихерче карчыктан алып кайткан тљнђтмђсе 
кайда? Теге карчык аны «анчар суын, исе килмђсен дип, бљтнек белђн бергђ 
оетып ясадым, берњк сак бул», дип кисђтђ-кисђтђ, бик яшертен генђ биргђн 
иде. Шуны солтанбикђнећ касђсенђ тамызырга кирђк. Гљнаџ — гљнаџысын. 
Лђкин Ибраџим, Мостафа, газиз Ќиџангирныћ муеннарына берђм-берђм элмђк 
ташлатканда солтанбикђ њзе гљнаџ яки шђфкать хакында уйлап тормады бит. 
Фани дљньяга књчкђч, ђрвахлар барысы да — сират књперендђ. Солтанбикђ дђ 
књчсен, бер гљнаџсыз булса, фђрештђлђр коткарырлар ђле...
Сљлђйман бер иртђдђ хђл белергђ кергђч, Хњррђм аны пыяладай књзлђр белђн 

каршылады. Кызган таба кебек сђхрђ уртасында япа-ялгыз калган дљя баласыдай 
њкереп, солтан шундук тезлђренђ чњкте. Сабый бала сыман њкси-њкси озак елады 
ул. Тупса ягында яћгыраган тавыш кына аны ќиџанга кайтаргандай итте.

— Кырнак Разия да ќанын тђслим кылган. Анчар агуын бер тустаган 
тутырып эчкђн, дилђр. Солтанбикђсенђ нык бирелгђн иде. Аныћ вафатын 
књтђрђ алмагандыр инде, бахыркаем...    
Караћгы тљшкђндђ котыб ягыннан хђбђр китерделђр.
— Синећ кан дошманыћ, бар ќиџанны нђсаралар каџанлыгына ђйлђндерњ 

турында хыялланган король Карл вафат.
Юк, Сљлђйман монысын да гњя ишетмђде.

46
Ќђза тљмђнендђге башкисђр ќайдаклар фетнђчелђрне елан балалары тљсле 

тљрле якка таралышып куды, тик Баязит пашаныћ эзенђ тљшђ алмадылар. 
Сљлђйман тљмђнбашны дар агачына астырды, аныћ урынына дњрт-биш сђрдђр 
куды, ахыр чиктђ пайтђхеткђ соћгы хђбђр кайтты.
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— Баязит Сљлђйман солтанныћ кан дошманы Такмасып шаџ канаты астына 
чыгып качкан. Шыгыйларныћ шаџы хђзер гаскђр туплый, ул Баязитны солтан 
тђхетенђ кайтарып утырту турында хыяллана икђн.
Сљлђйман хђбђр алуга ук шаџ янына чапкын озаттырды.
— Йђ Баязитны мића кайтарып бирђсећ, йђ ике йљз мећ яугир књтђрђм дђ 

Казвин дигђн яћа пайтђхетећнђн дђ кљл калдырып китђм. Солых тљзик, дип 
син тез чњккђн идећ, ић беренче булып, янђ њзећ бозма. Баязитныћ башы љчен 
никадђрле алтын сорыйсыћ, шуны ђйтеп, мића ќавап ќибђр.

— Дњрт йљз мећ кадђрле алтын тђћкђ, шул књлђмнђн кимгђ риза тњгел, 
— дигђн ќавап алгач, Сљлђйман казначыны янына чакырттырды.

— Мића џђр вилаятьнећ елына утыз мећ дукат кына алтын озатып торуын 
яттан белђ бит ул, мђгђр ќай табылгач, зуррак калќа элђктерергђ хыяллана 
инде. Бирђне тыгылсын соћ, ярар, озат. Казна иртђгђ дђ тулыланмый калмас, 
ђ мђмлђкђт ниргђсендђ чери башлаган бњрђнђне алып ташламыйча булмый. 
Шунсыз барча дивар череп авачак бит...
Берничђ ай кљткђннђн соћ гына Баязитны зынќырларга тљреп кайтардылар. 

Сатлык ќан булса да, солтан малае бит, књп кешелђр алдында гомерен 
кыйсаћ, дошман сљенђчђк. Улы Мостафаны њзе карап торып њтерткђне љчен 
дђ њкенеп бетђ алмый. Юк, бу юлы њзе бармаячак. Хњррђм-мђрхњмђ кияве 
Рљстђмне бик ярата иде. Халык алдында бер ул гына ђњлия булып йљрмђсен 
ђле, аныћ да берзаманны солтан тђхетенђ дђгъва итђ башлавы бар. Аныћ 
да кулы канга буялсын, халык йљз чљерер. Сљлђйман ђнђ шундый уйлар 
белђн Рљстђм бђйне куды, ђ тегесе алдан ук бђрхет чатыр кордырттырып 
куеп, Баязитныћ юлына каршы чыкты. Зынќырларга уралып, коры сљяккђ 
калып бетсђ дђ, џаман горур њзе, ќизнђсеннђн ярлыкау сорау турында хђтта 
уйламый да.

— Син њзећне нинди ќђза кљтеп торуын чамаладыћмы соћ? — дип эндђшкђн 
Рљстђмгђ књзлђреннђн ут чђчеп, ыржаеп тик тора.

— Чамаладым, барысын да белђм. Ќанкыярларыћа, ђйдђ, ђмер ташла.
— Ђ юк, — диде Рљстђм шул чагында. — Бик тиз, ќићел генђ бђхиллђшмђ 

ђле. Ђњвђл њз угылларыћныћ ђќђллђрен књзђт, сића — соћгы чират.
Шул минутта ук чатыр эченнђн Баязитныћ дњрт малаен сљйрђп чыгардылар. 

Катыйллар аларныћ муеннарына ефђк бау ташлады. Рљстђм џич югы болары 
булса да елый, ялына башлар, дип кљткђн иде, тик малайлар тарафыннан 
шылт иткђн дђ тавыш ишетелмђде. Корбаннарныћ тђне тартылып тынган 
бер мизгелдђ генђ чатыр эчендђ елак аваз сузган бер сабыйныћ тавышы 
яћгырады. Ђсђренгђн Рљстђм бизгђк тоткан сыман калтыранды, сњзлђре дђ 
тонык, кљчсез чыкты.

— Кем ул анда? Тагын нинди тавыш?
— Тљпчек малай. Ике генђ айлык. Баязит чыгып качканнан соћ туды.
— Чыгарыгыз, монда чыгарыгыз! — дип њкерде Рљстђм.
Бала књтђргђн сакчы пђйда булуга, чњл бњреседђй ташланып, ул билђњдђге 

сабыйны ђњвђл њз кулларына тартып алды, аннары янында торган катыйл 
учына ташлады.

— Берсе дђ исђн калырга тиеш тњгел! Сатлык ќанныћ ќирдђ орлык 
калдырырга хокукы юк! Йђ, тизрђк бул!

— Газраил син, Газраил! — дип кычкырды Баязит, котырынып-ярсып, тик 
аћа башкача авыз ачарга ирек бирмђделђр.
Пђџлевандай яугир, муенына еландай чорналган баулардан арына алмыйча, 

ќир љстенђ ауды. 
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47
Истанбул љстенђ караћгылык књптђн ятты инде. Адђм балалары хђзер 

тњшђклђрдђ, юрган асларында ауныйлардыр. Тик Сљлђйман гына тђхет залында, 
ул йокы бњлмђсенђ аяк атлый алмый. Љч катлы салдырып караса да, ястыклары 
каты, тњшђгенећ џичбер ќылысы юк. Вђзирлђр, сђрдђрлђр, ђллђ нинди кинаялђр 
ташлап, аныћ янђшђсенђ япь-яшь ќариялђр, чибђр кызлар ташымакчы була. 
Сљлђйманныћ џичбер чђчби турында ишетђсе килми, ђ башка бер хатынныћ 
солтан тњшђгенђ сузылып ятуларын књз алдына да китерђ алмый. Ђллђ ничек 
кенђ сихерлђде Хњррђм, дистђ еллар элек сихерлђде. Вафатына да ничђмђ айлар 
узды, ђ њзе џаман џђрбер ташта, њлђн-чђчкђлђрдђ тере булып, кљлђч булып, 
янђшђдђ яши.
Сарай тынды, ихатада аяк тавышлары, љзђћге, ияр, кылыч чыћлаулары, 

сакчылар гљжлђве — берсе дђ ишетелми. Менђ, хђзер сикереп торачак та 
Сљлђйман элеккечђ газиз туфрак љстенђ, Хњррђм тљрбђсе янына юнђлђчђк 
инде. Солтан ул тљрбђне Хњррђм вафатыныћ кырыгынчы кљнендђ њк, њз 
исемендђге — Сљлђймания мђчетенећ арткы бакчасында тљзеттереп куйды. 
Тњбђлђре — алтын, ишеклђре — алтын йљгертелгђн, ђ ташларын юнаннарныћ 
Эллада тљбђгеннђн китереп ќиткерделђр. Андый таш белђн Парфенон сараен, 
Зевс залын гына бизђгђннђр, дилђр. Гаеп итмђсеннђр, Хњррђм аныћ љчен 
Зевстан да, Афродита белђн уйдырмалар алиџђсе булган Елена атлы чибђрдђн 
дђ якын. Ул тљрбђ астында тик Хњррђмгђ генђ ќылы, иркен булсын, Хњррђм 
аћа њпкђ сакламасын...
Менђ, бњген дђ барып ќитте џђм сљекле тљрбђсе каршына килеп тезлђнде 

ул.
— Тагын килеп ќиттем, син кљттећме, Хњррђм? Белђм, кљткђнсећдер. Яуга 

йљрњ љчен олыгайдым, хђзер књбрђк мин Рљстђмне куам. Дљрес, куандырмый. 
Белђсећ лђ инде, мин њзем бармасам, ќићњ яуламыйлар. Ђ шулай да, безгђ теш 
ыржайткан дошманнарныћ казналарын сындырырга кирђк. Шућа тын да алмый 
џаман сугышабыз. Ђйе, син булмагач, кићђш бирњче юк. Бљтен мђмлђкђтне 
бер ялгызым сљйрим. Истанбулныћ барча урамына су кертеп бетердем, Алтын 
Мљгез култыгы аша књпер сузарга тотындым. Тагынмы? Тагын, менђ, Топкапеда 
фонтанлы џђм бакчалы яћа сарай тљземђкче булам. Аћа барча мђмлђкђттђн ић 
сирђк гљллђрне џђм ић-ић матур чђчђкле куакларны гына китерттерђм. Тњбђсен 
пыяла белђн яптырам да шуныћ љстеннђн тау елгасыдай кайный-кайный агачак 
инеш ќибђрттерђм. Бик сђер, дисећме? Юк ла, сђер тњгел, аћа барча кеше 
тора-бара барыбер иялђшђ, аныћ каравы, ул ќиџанда бердђнбер булачак бит. 
Пайтђхетне яћартуны тђмамладым бугай, шућа Синан мигъмарны Кырымга 
озаттырдым. Син болгар иле белђн София каласын љр-яћадан тљзедећ бит ђле. 
Кырым ханлыгы да минем вилаятем, ђйдђ, яћартсыннар...
Сљлђйман кыйналып ташланган бичара шикелле, аякларын кљч-хђл белђн 

сљйрђп, сараена кайтты. Аныћ ике тљн рђттђн бер њк бњлмђгђ йокларга кергђне 
юк. Сарай вђзире, курчактай теркелди-теркелди атлап, икенче каттагы яћа бер 
бњлмђгђ юл књрсђтеп барды. Ишекне сак кына ачып бњлмђ тупсасын узган гына 
иде, гаќђплђнњдђн яшен суккан агач тљсле бљгђрлђнеп катты.
Солтан тњшђгендђ яшь ќариялђр шикелле бизђнгђн-ясанган, књкрђклђрен-

ботларын яртылаш ачып куйган элекке хатыны — Гљлсем кљтеп ята. Керфек-
кашларына чаклы сљрмђ тарткан, бит очларын, иннек ягып, алсулатып куйган. 
Менђ сића яшь килен, адђм тђганђсе! Ничек њтеп кергђн ул йокы бњлмђсенђ, 
кайсы гына хђерсезе моны Сљлђйманныћ ятагына салган?

— Син нишлђп ятасыћ монда, картаеп беткђн сыер аламасы? Ни йљрђгећ 
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белђн монда кердећ? Њзем сине буып њтергђнче, сикереп тор да књз алдымнан 
югал!
Гљлсем кайнар су белђн пешеклђнгђндђй чыгып йљгергђч тђ, Сљлђйман 

барыбер тыелып кала алмады.
— Вђзир, вђзир! — дип кычкырды ул, итђгенђ янгын капкан сыман.
Бусагада вђзир белђн сакчылары пђйда булуга ук џаман яшелле-зђћгђрле 

тавышлар чыгарып фђрман бирде.
— Бу чђчбине таћ атканчы буып њтерегез! Ул карачкы турында моннан ары 

ишетђсе булмыйм!   

48
Истанбулыћ мљселман дљньясыныћ тљп књчђре, тљп дићгезе булгач, аћа 

хђбђрлђр дђ, чапкын-ќайдаклар да язгы инеш-ерганаклар шикелле агылып 
кына тора. 
Ђнђ, Кырымдагы Дђњлђтгђрђй гап-гади хат кына тњгел, шућа кушып, тоткын 

чаклы тоткын юллаган бит. Анысы да кем бит ђле аныћ? Кичђ генђ Хаќитархан 
таќын киеп йљргђн Дђрвиш-Гали!
Дђњлђтгђрђйнећ хат кђгазенђ књз йљгертеп чыгуга ук, Сљлђйман солтан њз 

янына кичђге хан аламасын ашыгыч чакырттырды. Юк, кыяфђте белђн њк хан 
тњгел инде бу. Љстендђ урыс кенђзлђренећ ићеннђн тљшкђн кафтан. Аякларында 
шулар ук калыплап биргђн дагалы књн итек. Чђчлђренђ чаклы, урысларга 
охшатып, тњбђтђй шикелле тњм-тњгђрђк итеп кистергђн бит, адђм тђганђсе!

— Мин Дђњлђтгђрђйнећ хатын кат-кат укып бактым. Синећ элек Мђскђњдђ, 
урыс тђлинкђсен ялап яшђгђнећне дђ, Хаќитарханга кенђз Иван китереп 
утыртканны да белђм. Мђгђр менђ хђзер синећ њз авызыћнан ишетђсем килђ. 
Ничек итеп иман алыштырдыћ да, Хаќитархан мђмлђкђтен ни рђвешле сатып 
ќибђрдећ син?
Ыкы-мыкы килеп Дђрвиш књп сљйлђде, алдый торгач буталып џђм, хђтта, 

туктаусыз књз яшьлђренђ дђ батып бетте. Аны тыћлый-тыћлый, Сљлђйман 
солтан џђр ќљмлђне њз бизмђненђ салып бђялђде, кай очракта ќеп очларын 
таба алмый тђмам гаќизлђнде.
Ђле ярты гасыр элек кенђ ярты кыйтгага ќђелгђн Алтын Урда атлы иксез-

чиксез мђмлђкђтне њз кулында биетеп тота, Кырымыннан, Казан, Мђскђњ, 
Кияњ-кала, Себереннђн, Каф тау олысыннан кђрван-кђрван ясак ќыя иде, кай 
арада шулай вакланган да нишлђгђн бу татар? Ђтисе Касыймны тђхетеннђн 
кугач, менђ шушы йолкыш Дђрвишгали дђ, хђтта соћрак Казан ханлыгына 
килеп утырган Ядегђр дђ бер дђ Сљлђйман солтан тарафына тњгел, чит-ят 
диндђ џђм ата дошман булган урыс кенђзлђре алдына барып тезлђнгђн бит. 
Яћа хуќаларына ярау љчен џђм тегелђре боларга майлырак бер калќа ташласын 
дип, шулар гаскђрендђ яубаш булып, њз туганнары, газиз ватаннары љстенђ дђ 
кылыч књтђреп йљргђннђр бит хђтта.
Ярар, шулай, эт шикелле тугры булганнары љчен, Иван бу ќасус йолкышларны 

тђхет тњренђ дђ китереп утыртты, ди. Казанга — Шаџгалине, Хаќитархан 
дигђн ерак бер калага — шушы чын Дђрвишне. Лђкин икесе дђ, кулдан кисеп 
ташланган тырнак шикелле, барыбер дђ њз ватаннары, њз туганнарыныћ 
ќаннарына њтеп керђ алмаганнар. Борчаклары пешмђгђн, тђннђре џђм ќаннары 
ялганмаган. Ватандашлары боларны черек бњкђн урынына су читенђ этеп 
чыгарганнар. Чљнки черек бит болар, тоташы белђн черек! Шућа књрђ џичбер 
тљрле орлык яки алмаш калдыра алмаганнар. Болардагы череклек бљтен илгђ 
йоккан, илне череткђннђр. Хђзер, менђ, Казан дђњлђте дђ, Хаќитархан да юк. 
Бар кыйтганы, барча књршелђрне дер селкетеп тоткан Алтын Урда мђмлђкђтенећ 
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эзе дђ калмады бит. Ай-џай, Сљлђйман љчен дђ сљенеч микђн соћ бу? Ќиџан 
бит ул — орыш кыры, туктаусыз алыш сыман. Бњген кемдер ќиргђ егыла йђ 
тезлђнђ икђн, аныћ љстенђ дошман калкып чыга. Ђгђр шул ќићњче, арслан йђ 
њгез шикелле кљрђеп, инде синећ љстећђ килеп ябырылса? Аџ, бу бизмђндђ 
оттырмаска иде бит, џичбер дошманны да азындырмаска, њз вакытында баш 
тњбђсенђ сугып мићгерђтергђ џђм юк итђргђ иде!..
Дђрвишгали, йолкыш, џаман сљйли, быдыр-быдыр килђ. Аныћ сњзлђре вакыты-

вакыты белђн Сљлђйманныћ да колагына килеп керђ сыман. Ђ эчтђ ут.
Казан артыннан Хаќитархан ханлыгы да урыс кенђзлђренећ итек астына 

сузылып ятканнан соћ кичђ генђ урыс ялчысы булып йљргђн Нугай Урдасына 
да чират ќиткђн икђн. Ђњвђл анда Исмђгыйль мирза бертуган абыйсы Йосыфны 
суеп њтергђн, ђ ул катыйлныћ ќанын Йосыф-мђрхњмнећ улы Юныс кыеп аткан. 
Юнысын хђзер, њзлђре чиратында, Исмђгыйль-катыйлныћ уллары эзђрлекли, 
Сарайчык каласын тоту, мђмлђкђтне саклау турында уйлап та караучы юк, 
ди. Йосыф-мђрхњмнећ кызы Сљембикђ турында «Шаџгали сатлыкќанга 
кљчлђп кияњгђ биргђннђр», дигђн хђбђр килгђн иде, ике-љч ел чамасы узуга, 
ул мђликђ дђ саргаюдан њлеп киткђн икђн. Сљембикђнећ Њтђмеш атлы улын 
урыс кенђзлђре кљчлђп чукындырган. Йосыф морзаныћ Сљембикђдђн кечерђк 
улы Ђкрам Казан ханлыгын кабат торгызырга тырышып яу йљргђндђ ќанын 
тђслим кылган. Хаќитарханда хан булып утырган Ямгурчы, Казан каласы 
эчендђ берничђ ай буена хаким исђплђнгђн Ядегђр, заманында тђхет даулап 
йљргђн Мљхђммђд, Сђхиб, Сафа, Бњлђк, Сђгадђтгђрђйлђр — џђммђсе дђ сагынып 
сљйлђргђ вђ искђ тљшерергђ генђ калды. Бњген њзлђре дђ юк, мђмлђкђтлђрен дђ 
ќил туздырды инде. Таркалды, коргаксыды, юкка чыгып бетте ќир селкетеп 
яшђгђн бљек татар.
Хђер, алай дисђћ, Кырымдагы Дђњлђтгђрђй хан, тњл туплаган гаярь њгез 

сыман, торып-торып аваз бирђ ђле. Ђнђ, њзенећ Дђрвишгалигђ кушып ќибђргђн 
юллама хатында солтан хђтле солтан галиќђнаплђренђ нинди тђкђббер рђвештђ 
киная ташлаган бит!

«Синећ татарларга ярдђм кулы сузмасыћны белђм. Бер аранга ике њгез 
сыймый, дигђннђре, тђгаен дђ, шулдыр. Ђмма њзем Казан ханлыгыныћ урыс 
астына сузылып ятуы белђн ризалаша алмыйм. Син кире кагып фђрман юлласаћ 
да, мин, барыбер, Мђскђњ љстенђ зур яу белђн барам. Ул Иван атлы явыздан 
Казанны безнећ кул астына кире кайтаруны талђп итђчђкмен. Ул тыћламый 
икђн, бљтен мђмлђкђтен яндырып кљл итмичђ, кире кайтасым юк!»

— Ђйдђ, ђйдђ, њгез белђн сљзешергђ алын да башыћны яр инде, — дип 
њзалдына пышылдады солтан. Бераз гына вакыт тын алып, уйланып утырды 
да, йљзьяшђр имђннђр мђгърурлыгы белђн љстђп куйды.

— Юк, татарга йљгђн йђ дилбегђ дигђннђрен берњк бирмђ икђн! Ияргђ 
мен дисђ, туган аталарын да танырга телђмичђ, харап эре булып кыйланалар. 
Њзлђренђ-њзлђре харап инде болар, валлаџидыр, харап!..
Сљлђйман солтан ќансакчыларына борылып фђрман бирде.
— Бу дђрвишнећ, бњкђн љстенђ ташлап, башын чаптырыгыз!..
Ике-љч айдан соћ Кырымнан хђбђр кайтты.
— Њзенећ улларын џђм йљз егерме мећ ќайдаклы гаскђр ияртеп барса 

да, Дђњлђтгђрђй џични кыра алмаган. Дљрес, Рђзђн олысына кереп, бик 
нык талаганнар, мећђрлђгђн ясир ќыеп љлгергђннђр. Мђгђр Явыз Иван 
Њзи2 дђрьясына Песђй елгасы кушылган ќирдђ яћа кирмђн тљзеп куюга ук, 
Дђњлђтгђрђй, койрыгын кысып, њзенећ Кырымына кире борылган, ди. 

2 Њзи — Днепр.
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49
— Ђткђй! Французлар кђрлђлђрдђн торган цирк ќибђргђннђр. Аларныћ 

колгага менњчелђре, бауда йљгерњчелђре, сорнайчылар, кљрђшчелђр, хђтта 
кђмитчелђренђ чаклы — барысы да орчык буе гына адђмнђр, ди. Кљннђр буе 
сараећнан чыкмый утырасыћ. Халыкныћ синећ хакта хаста булып ята, мђмлђкђт 
белђн идарђ итђрлек куђте калмагандыр, дип уйлый башлавы бар. Ђйдђ, синећ 
белђн бергђ барып карыйк, — дип кызы Мђџруй кереп ялынгач, Сљлђйман 
пайтђхет урамнарына чыгып ялтырады.
Кђрлђ кђмитчелђр уенын караудан гына тђгђрђп тљшмђсђ дђ, шуннан њзенђ 

сабак алып калды. Ђџђ, коллар књзенђ тљтен ќибђрњ љчен, ђледђн-ђле алар 
каршына чыгып ялтырау отышлырак икђн. Шуныћ хакына гына ул Истанбул 
мђйданнарында биюче малайларга, Вена каласыннан китерелгђн биш йљз 
ќырчылар хорына, пђџлеваннар бђйгесенђ књз ату љчен чыгып йљргђн булды. 
Анысы да туйдыргач, Топкапе вђзирен чакыртып, хђйлђ корды.

— Мин Мђхмњт солтан капкасыннан чыккан саен туптан атып хђбђр 
бирђсез бит. Шуны ишеткђч, базарларда хђмер сатучылар, шарлатаннар, чегђн 
караклары, таракан урынына, шундук базга поса. Син моннан ары кљнсаен 
туплардан ике мђртђбђ аттыра торган бул ђле. Солтан тагын иснђнергђ чыкты, 
тынгы бирми, дип итђк-ќићне ќыеп йљрергђ књнексеннђр...
Кызы Мђџруй џаман бирешергђ телђмђде, ахры, Сљлђйманныћ тђхет 

залындагы почмагына йђ ќиде-сигез яшьлек малайлар хорын, йђ ун-унике 
яшьлек кљйчелђрне кертђ башладылар. Солтан эндђшмђгђч, азынуныћ чиген 
оныттылар. Скрипка, думбра, курай тоткан шул ук кљйче малайлар беркљнне 
мунчага, Сљлђйман юынып утырган чакта килеп кергђн. Кљйлђрне матур, моћлы 
итеп сыздыралар алай сыздыруын, ђмма берсенећ генђ дђ билдђ ыштаны юк.

— Коралларын ќыеп мичкђ ташла! — дип кычкырды Сљлђйман яндагы 
вђзиренђ. — Ђ бу малайларны моннан ары гел књрђсе булмыйм!..
Мђџруй гына џич тынмаган икђн, тљксе генђ елмаеп, янђ кергђн. Тњзђ 

алмагач, Сљлђйман катибларына таба књз ташлады.
— Фђрман ђмђллђгез. Рљстђм киявем баш вђзир дђ, сђргаскђр дђ тњгел!..
Бер атнадан Сљлђйман љчен бик тђ сирђк була торган сљенечле хђбђр 

китерделђр.
— Вена каласында тагын бер дошманыћ, таќсыз король Фердинанд ќанын 

тђслим кылган. Тђхеткђ хђзер аныћ Максимилиан атлы улы менгђн икђн. 
Юк, бу юлы да Сљлђйманныћ йљзендђ елмаю чаткылары џаман 

чагылмады.
Тљнлђ Хњррђм тљрбђсе янына барып утыргач, Сљлђйман тагын тирђн уйга 

калды.
Ялгызлык — хђтта солтан галиќђнаплђре љчен дђ сихђт љсти торган, 

лђззђтле халђт тњгел. Хњррђмне юксынудан, аныћ белђн сљйлђшеп йљрњлђрдђн 
котылып та, онытылып та булмый. Аны алыштырырдай фђрештђне, алиџђне, 
кићђшчене, илџамчыны, сљяркђне — берсен дђ Сљлђйман књпме генђ эзлђсђ 
дђ таба алмаячак. Хњррђм ќанашныћ хђтта рухы да кояш кебек сњнми яктырта 
бит. Сљлђйман сарайга гына тњгел, мђгарђ эченђ, кое тљбенђ тљшеп качса да, 
аныћ яктысыннан, ќылысыннан котылачак тњгел. 
Ђ югыйсђ, Сљлђйман ќитмешне дђ тутырып узды инде. Шуныћ кырык 

биш елы — солтан тђхетендђ. Ул — унынчы солтан, мђмлђкђт тарихында 
тђхетне аныћ чаклы озак еллар буе њз кулында тоткан башка таќдарлар юк. 
Хђер, ќыен кара гавам, надан кљнчелђр, дошманнар џђм синећ чђнчелеп 
тљшњећне кљтеп йљрњчелђр генђ солтаннарныћ тормышын балда-майда, 
ќиде кат болытлар љстендђ йљзњ, дип уйлап хаталана. Мондый олы йљкне 
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тартуныћ никадђрле газаплы икђнен солтан њзе белђ дђ, Ходай Тђгалђ генђ 
гел књзђтеп тора. 
Сљлђйманга Аллаџ каршында кызарырдай яки Хак Тђгалђнећ аны ќђџђннђм 

табасына бастырырдай гљнаџы юк сыман. Бабасы Баязит Икенче белђн ђтисе 
Сђлим аћа тљрек ќирлђреннђн тыш тагын унбер-унике вилаять калдырып киткђн 
иде, Сљлђйман аларныћ санын егерме бергђ ќиткерде. Вилаять яки сђндќак, 
еракъяк, дип ђйтњ генђ ансат, ђ алар — элек Эллада, Мисыр, Гыйрак, Шам, Алжир, 
Тунис, Триполи, Кырым, Судан дип аталган олы-олы иллђр, мавр, эфиоп, азђри, 
ђрмђн, гљрќи, болгар, мадьяр, югослав, албан, серб, хорват, валах џђм тагын ђллђ 
нинди халыклар тљзегђн аерым мђмлђкђтлђр. Урта дићгездђге барча утрау — аныћ 
атаулары. Бњген аларныћ џђммђсе дђ Сљлђйман кул астында, элеккеге тљрек 
солтаннарыныћ бу кадђрле байлыкка ия булганы юк. Аћа бер генђ солтан рухы 
яки туачак оныклар да ќебегђн, ялкау, пошмас, куркак булуда гаеп ташлый алмый. 
Халык аћа ђле њзе исђн чагында ук «Кануни», «Шђњкђтле» дигђн югары атларны 
бер нигезсез кље, тиктомалдан гына такмагандыр. Язган икђн, булдыралар икђн, 
инде улы Сђлим яисђ оныклары да шундый ук дан яулап карасыннар. Сљлђйман 
њзеннђн бигрђк мђмлђкђтне џђм тљрек халкын бљек тђ, шђњкђтле џђм шљџрђтле дђ 
итте. Сљлђйман дђњлђте — билен бљгђ-бљгђ хђер сорашып йљрњче сђњче дђ, кемдер 
бармак янаганга тезгђ чњгђ торган ялчы-кол да тњгел. Ходайга мећ шљкер, тљрек 
бњген бар мљселман дљньясын њз кулында тота, аныћ ќиџандагы телђсђ кайсы 
нђсара кайсарын тезгђ чњктерерлек куђте-гайрђте бар. 
Бервакыт Хњррђм ничек дип канатланып, янып, йљгерђ-йљгерђ кергђн иде 

ђле?
— Карале, кара, хуќакаем минем, бер шаирь синећ хакта ничек матур язган! 

«Ќиџанныћ барча почмагыннан билен бљгеп килгђн илчелђр љчен Шђњкђтле 
Сљлђйман солтан галиќђнаплђренећ итђк очына бит орырга дип чиратка басу да 
сђгадђт вђ бђхет саналадыр». Итђк очын њбњне бђхет, димђгђн бит, ђ шуныћ љчен 
чиратка элђгњне дђ олы бђхет, дигђн. Ђй, алтыным, ђй, шљџрђтлем минем!..
Юк, ул шагыйрь чаманы нык бозып књпертмђгђн, шыттырмаган алай. 

Французлар, австриялелђр, фарсылар, мадьярлар юллаган илчелђрне искђ алу 
да артык. Аларныћ гына хакимнђре тњгел, хђтта инглизлђр кайсары Генрих 
Љченче дђ, «тљрек мђмлђкђтенећ эчке тђртиплђрен љйрђнергђ рљхсђтећ бир», 
дип ялварып, «мђћгелек томаннар ватаны» дигђн сихерле атавыннан ќитмеш 
дићгез аша никадђрле илчесен куган иде лђбаса. Мђмлђкђтећ даны шундый 
атауга да барып ќиткђн икђн, солтанга да шљџрђт. Тик менђ алмашчылар ул 
тљзегђн йортны исђн-имин џђм шђњкђтле хђлдђ саклый алырлармы? Тђхетне 
кљчсез, умырткасыз, карак, надан хаким њз кулына алса, Сљлђйманны да 
сагынырлар, юксынырлар ђле.
Сљлђйман чамалый, ул ђњлия яки фђрештђ дђ, пђйгамбђр дђ тњгел. Ибраџим, 

Мостафа, Ќиџангир, Баязит кебек якыннарын харап иткђн љчен, мљгаен, аны 
сират књпере башында кулларына гљрзи тоткан Нђнкир яки Мљнкир кљтеп 
торыр. Сљлђйман ил дигђн њтђ кадерле џђм газиз љйнећ ниргђлђрен какшатырга 
ирек куя алмады. Хаталандымы? Ай-џай. Ярар, ул барысына да тљкереп кенђ 
карап, барча улларын да исђн калдырган булса? Соћ, Сљлђйман њзе китеп баруга 
ук, Мостафа — Сђлим энекђшен, Сђлим — Ибраџимны, ђ Ибраџим Баязитныћ 
гомерен барыбер дђ кыеп бетерђчђк иде. Бер уйласаћ, Сљлђйман килђчђктђ 
уллары ясаячак гљнаџларны да њз љстенђ алды, мљгаен, шулар хакына утлы 
табаларда биергђ туры килер. Язмыштан узмыш юктыр, ќђза икђн, ќђза.
Ђ менђ болай, књктђн Ђќђл тљшкђнне кљтеп яту бер дђ рђхђт тњгел. Ќитмеш 

тулды, бњген-иртђгђ тњшђккђ егылуы, чирли башлавы бар. Аннары ул тњшђк 
љстендђ бер йотым суга да тилмереп ятучы мескен хђленђ калсынмыни инде? 
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Аныћ ђтисе Явыз Сђлим атасы Баязитныћ ќанын кыйган, дилђр. Сљлђйманныћ 
улы Сђлим, бђлки, аћа агу да каптырмастыр. Гђрчђ, анысы љчен дђ љздереп 
ђйтњлђр бик-бик шикле. Лђкин хђтта тап-таза кљенчђ сарай буенча љрђк кебек 
йљрњнећ дђ џичбер хаќђте юк. Зиџене тљзек булган адђм баласы, ђнђ, кыргый 
кошлар йђ хайваннар тљсле, башкаларга ризык булмас љчен, кызганыч хаста 
хђленђ калмау љчен, якыннар џђм халык хђтеренђ сђламђт, тљзек, сљйкемле кљенчђ 
кереп калу љчен — читкђ качып, чит-ят књзенђ књренмичђ генђ хушлашырга 
тиештер ул анысы. Менђ шулай — горур, газиз, матур булып китђ белњ хђер.    
Тик кенђ яткан ташны мњк баса, ди, читкђ китеп югалырга кирђк. Ђнђ, 

австриялелђр, мадьярлар љстенђ Сљлђйман алты тапкыр барды, тик Вена 
каласын да, Фердинанд корольне дђ тез астына сузып сала алмады. Яуда 
њлњ — шљџрђт. Сњнђр алдыннан ут та дљрлђп ала. Ќђсђдећне якыннарыћ яки 
дошманнарыћ кыргый ќанвар сыман калќаларга љзгђлђп бетергђнче, яуга, 
яуга кузгалырга кирђк!

50
Нђњрњз бђйрђменђ туры китереп, Сљлђйман диван ќыйды. Тормыш — 

дђрья бит ул, хђтта солтаннан да сорашып тормыйча, њз кљенђ ага. Берничђ 
бђйлђрбђк вафат булган яки сырхау икђн, алар урынына гаярьлеклђре ташып 
торган яшь егетлђр килгђн. Яћа баш вђзирне сирђк кеше генђ књреп белђ, 
Мђхмњт Сакаллыны шђйлђп, хђтђр шомландылар. Сђбђбе дђ ќитди. Мђхмњт 
элек дарга менгђн Пђри Рђистђн чак-чак кына кайтыш. Бљтен йљзен куе 
сакал баскан, ике књзе тљймђдђй ялтырый да колаклары гына тырпаешып 
тора. Аныћ хђтта сљйлђшкђн чагында да авызын књреп булмый. Сљлђйман 
да аны бик кђпрђйтмђс иде, Мђхмњт Сакаллы Вена ягыннан шул, малай 
чагында ђсирлеккђ тљшкђн бер югослав. Аныћ турында «кайчагында ул њз-
њзен Сокол, Соколович, дип олылый џђм юата да», дилђр. Ярар, юатсын 
соћ. Ић мљџиме, ул туган ягындагы юлларны шђп белђ, аныћ бљтен 
кыйммђтлеге шунда.

— Яћа яу сђфђре игълан итђм, — дип Сљлђйман сњз башлагач, џичкем 
каушамады. Ярты ќиџанга ќђелгђн каџанлыкныћ кайсыдыр почмагында корал 
зећгелдђтеп алу — гљнаџ гадђт тњгел.

— Сђргаскђр итеп баш вђзир Мђхмњтне билгелим, тик аныћ янђшђсендђ 
њзем дђ барачакмын, — дигђч, сагайдылар.
Солтан яуга йљрњлђрдђн бизгђн иде лђса. Кыяфђткђ дђ нык бирешкђн, 

картайган бит инде. Чђче, сакалы, хђтта кашлары да ап-ак. Буйга да ярты 
карыш чамасы тњбђн чњккђн сыман. Бабай, џичбер шиксез, бабай. Мондый 
яшьтђгелђр, гадђттђ, намазлык љстеннђн аерылмый. Сљлђйман ияр љстенђ менђ 
алыр микђн?

— Австриялелђр белђн мадьярлар тђхетенђ Максимилиан атлы малайны 
утыртканнар. Ђ ул безгђ ясак тњлђњдђн баш тартмакчы икђн. Кигђвеннђр сыман 
читтђ дулап кына бер њгезнећ дђ мљгезен сындырып булмый. Без Максимилиан 
атлы шул мђнсезне иман вђ сљннђткђ утыртып кайтачакбыз. 
Беренче май иртђсендђ юлга кузгалганда Сљлђйманныћ џичбер ярдђмчесез 

кље ияр љстенђ сикереп атлануын књргђч, бђклђр генђ тњгел, гап-гади сыбай 
белђн ќайдакларныћ да џђммђсе, гаќђплђнњдђн шаккатып, баш чайкады.

— Џђй, тау башына туктап тын алырга утырган ак болытлар шикелле 
сабырлана белми бу џаман! — дип ђњвђл соклануларын яшерђ алмадылар.

— Ярар, аптырашмагыз, Чыћгызхан да бу яшендђ иярдђн тљшмђгђн, ђ бер 
гарђп ђмире йљз яшендђ дђ гаскђрбашы булып йљргђн ђле, — дигђн хђбђр 
таралганнан соћ гына књпчелеге тыныч, иркен сулагандай булды...
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Сђфђрнећ беренче љлешен, гадђттђгечђ, ќићел џђм тиз њттелђр. Белградка 
барып тљртелгђннђр генђ иде, нђкъ элеккеге сђфђрлђрдђге шикелле њк, тагын 
чилђклђп коя-коя, књк йљзен бертуктаусыз яћгыр каплап китте. Сљлђйман, 
кызулыгы белђн, чатырын Дунайга якын кордырттырган. Ярларыннан чыгып 
котырынган елга солтанныћ алтын манаралар белђн бизђклђнгђн књчмђ йортын 
кырмыска оясыдай юып алып китте.

— Нинди Ходай каргаган тљбђк булды соћ бу! — дип сњгенде Сљлђйман, 
ќилђн итђклђренђ ябышырга љлгергђн яфрак белђн њлђн калдыкларын куллары 
белђн сыпыра-сыпыра. — Ђллђ бу тљбђкне нђсараларныћ њз Алласы яклый 
микђнни соћ? Ќиденче мђртђбђ килњем бит инде, тик бер тапкыр да суга 
тљшкђн тавык хђленђ калмый кайтып киткђнем юк.
Сљлђйман баш вђзир чатырына књченеп оя корырга мђќбњр булды, тик 

яћгыр џич кенђ дђ туктарга ќыенмады. Туктаусыз дымлылык билсез итте бугай, 
солтанны кљймђле арба эченђ књчерделђр. Ђле ярый, дошман књзе бу тирђгђ 
ќитми. Буда каласына кадђр сузылган барча ќирлђр — Сљлђйман вилаяте, аныћ 
белђн солтан куйган бђйлђрбђге Касыйм идарђ итђ. Дошман тоткарламый, 
шунысы да юаныч хђзергђ.
Семлин кирмђне каршындагы кырга чатыр корып куйгач, Сљлђйман янына 

байтак еллар элек вафат булган Янош аркадашныћ улы Иоанн Сигизмунд килеп 
ќиткђн. Егермесе дђ тулмаган егет кенђ ђле, ђ тавышын бљереннђн чыгарып 
талђп итђ.

— Максимилиан бернинди дђ король була алмый! Син ул бушкуыкныћ хђтта 
атасына да таќ кидермђдећ. Андый бђхетне синећ кулдан минем атам гына 
књрде. Атасы Фердинандны король дип танымагансыћ икђн, бу бушкуыкныћ 
да король дђрђќђсен йљртергђ хокукы юк! Мин — законлы король Яношныћ 
малае, таќга да тик мин генђ лаек!

— Ђйе, син хаклы, — дип ризалашырга мђќбњр булды солтан. Ђ њзе тђхетне 
кулларында тота белмђгђн бу ќебегђн нђсел дђвамчысын чатырдан пычрак, 
сасы себерке белђн куып чыгарырга да ђзер иде. Лђкин алда кансыз яулар 
кљтђ, Максимилианны ќиргђ тезлђндерђ торган уенчыкны култык астында 
тоту отышлырак.

— Ђйе, таќга лаеклы син, тик... тик ул таќны Максимилиан кулыннан талап 
аласы бар ђле. Син дђ шућа булыш.
Семлин каласыннан Сегитвар кирмђненђ тљбђп юлга чыккач, Мђхмњт 

Сакаллы чыбыркы уйнаткан сыман гел-гел куалады.
— Алда — дошман ќире, инде монда ук шымчыларныћ мыжлап торуы бар. 

Дошманга «солтан галиќђнаплђре картайган џђм хђлсез», дип сљенергђ ирек 
куеп булмый, юлда кияњ егетедђй тиз йљрергђ кирђк.
Ике кљнлек араны бер тђњлек эчендђ уза-уза ашыкканнар иде, ак књбеккђ 

баткан чапкын китергђн хђбђрне ишеткђч, баш тњбђлђренђ балта тњтђсе белђн 
суккан кебек булды.

— Сегитвар кирмђнен хорватлар њз кулына элђктергђн. Алар тљрек бђге 
Госман белђн аныћ улы Миргазизне дарга асып куйган. Сегитвар гарнизоны 
белђн хђзер Никола Зринья дигђн хорват ќитђкчелек итђ.

— Ул Зеринќђнећ њзен бњген њк, хђзер њк дар агачына асып њтерегез! — дип 
њкерде Сљлђйман, њз-њзен белештерми. — Сегитвар — Буда вилаятенећ бер аймагы 
гына. Сегитвар белђн мђрхњм Госман гына тњгел, Будадагы Касыйм паша да 
ќитђкчелек итђ. Сегитварныћ хорватлар кулына элђгње љчен ул гаепле. Ул йоклаган. 
Аерым бер алай юллагыз да ул ќебегђн Касыймны да дарга астырыгыз!
Сљлђйман ут шикелле кызышып тњшђккђ аугач кына Мђхмњт Сакаллы 

мыскаллап џђм карышлап, џђрбер сњзен њлчи-њлчи сњз башлады.
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— Зриньяны дарга астырып куйсаћ, бу хактагы хђбђр Вена белђн ике арадагы 
барча кирмђннђргђ барып ирешђчђк. Барыбер њлем кљтеп торуын абайлагач, 
бер генђ кирмђн башлыгыныћ да њзе телђп бирелмђве, ак ђлђм дђ ташламавы 
мљмкин. Аннары ул Будадагы Касыйм пашаны астырырга фђрман юллап та, 
бик ашыктыћ бугай. Безнећ њз эчебездђге башбаштаклыкны вђ ќебегђнлекне 
књреп, дошман сљенђчђк. Безнећ хурлыкка калу — дошманга кљч љсти, аны 
камалышта бирелмђскђ генђ этђрђчђк.

— Син хаклы бугай шул, — диде Сљлђйман, байтак уйлап торгач. — Яћа 
чапкыннарны ияргђ књтђр инде, теге фђрманнарны туктатырга кирђк.
Соћардылар, Сљлђйман юллаган тђњге фђрман турында Сегитвар эчендђгелђр 

дђ ишетеп љлгергђннђр. Зринья диварлар љстенђ йљзђрлђгђн туплар тезеп куйды, 
кирмђн корыч боќра белђн ураткандай булды. Тљреклђр аны камалышка алып, 
тљрле яктан љзлексез утка тота башлады. Ђллђ дарылар дым суырып љлгергђн, 
ђллђ эрерђк тупларыннан ут ачарга шњрлђгђннђр инде, кирмђнгђ сизелерлек 
зыян китерђ алмадылар. Дивар љстенђ тезелгђн туплардан да тљрек яугирлђре 
љстенђ туктаусыз ут яуды.
Мондый атыш бђйгесе ун кљн буе дђвам итеп тђ џичбер тљрле нђтиќђгђ 

ирешмђгђч, Сљлђйман кирмђнгђ арадашчы илче ќибђрттерде.
— Зеринќђгђ тапшыр, капкаларны ачса, мин аны хорватлар вилаятенђ 

бђйлђрбђге итеп куячакмын.
Ак ђлђмен кулларына йомарлаган илче башын иеп кайтты.
— Мин солтанныћ њз вђгъдђсен ничек итеп њтђгђнен књптђн белђм инде. Ул 

Вена янђшђсендђге Гюнс кирмђнен атналар буена яклаган Николай Юрисичны 
да, ялган вђгъдђ белђн кул књтђртеп, дарга асып куйды. Ђ мин дарга асылганчы, 
яу кырында, кулга кылыч тотып џђлак булуны љстен књрђм.

— Алга, алга, диварлар љстенђ! — дип Сљлђйман ярсып кычкыргач, яћа бер 
кљч белђн џљќњмгђ ташландылар.
Баш љстеннђн сызгырып очкан ядрђлђр шавына тњзђ алмыйча, Сљлђйман 

солтан њзенећ бђрхет чатырына чумды. Аныћ кљндђлек алып бара торган 
матур гадђте бар. Шома књн тышлы шул дђфтђрен алып, соћгы битен ачты да 
сђйлђндђй тезелгђн гарђп хђрефлђре белђн тиз-тиз язып куйды:

«Мећ дђ биш йљз алтмыш алтынчы санђнећ кљз башланган бишенче 
кичђседер...»3

— Солтан галиќђнаплђре, солтан галиќђнаплђре, ќићњ яуладык без! 
Зриньяны яу кырында турап ташладылар, безнекелђр кирмђн капкалары аша 
бђреп керде! — дип кычкыра-кычкыра чатыр эченђ ићгђн баш вђзиргђ ќавап 
сњзе ђйтњче табылмады.
Сљлђйман Кануни, Шђњкђтле Сљлђйман, кулына калђм тоткан кљенчђ, 

мђћгелеккђ књчкђн иде инде.

Чаллы, 2014. 

3 Саннар бњгенге заман календарена књчерелгђн.
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ТР Язучылар берлегенећ Чаллы бњлегенђ 35 ел

ИЌАТ УТЫ ДЉРЛЂП ЯНА
Татарстан Язучылар берлегенећ Чаллы бњлеге оешуга 35 ел дисђк тђ, аныћ 

тарихы 1980 елныћ гыйнвар аена кадђр, књп еллар элек башланган. 1963 елда, 
совнархозлар бетерелеп, Чаллы кабат республика буйсынуындагы шђџђргђ 
ђверелђ. Моћарчы берничђ ел туктап торган «Знамя коммунизма» — «Коммунизм 
байрагы» газетасы 1 апрельдђн яћадан чыга башлый. Беренче кљннђрдђн њк укучы 
балалардан да, књћелен иќат уты тынгысызлап торган љлкђннђрдђн дђ редакциягђ 
шигырьлђр, проза ђсђрлђре килђ башлый џђм ул шактыйга ќыела. Ђмма, газетада 
ђдђби хезмђткђр штаты булмаганлыктан, алар белђн танышырга, тиешле кимђлдђ 
эшкђртеп газетага тђкъдим итђргђ кеше юк булып чыга. Кулъязмалар ќыела тора, 
билгеле, аларныћ кайберлђре басыла, тик бу эшне тиешле юнђлешкђ салмыйча да 
булмый. Октябрь аенда редакция њтенечен искђ алып, Татарстан Язучылар берлеге 
Чаллыга Зђки Нурины ќибђрђ. Љлкђн ђдип кулъязмаларны иренми карап чыга, 
љметле калђм иялђрен чакырып, џђркайсы белђн аерым сљйлђшђ. Озакламый, 
Казан педагогия институтын тђмамлап, районга Хђниф Хљснуллин кайтып тљшђ. 
Кесђсендђ Татарстан Язучылар берлеге биргђн юллама — анда яшь шагыйрьнећ 
Чаллы тљбђгендђ ђдђби берлђшмђ белђн ќитђкчелек итђчђге хакында язылган... 
1964 елда редакция каршында инде ђдђби берлђшмђ оеша џђм аћа «Чулпан» дип 
исем кушалар. Берлђшмђнећ актив ђгъзалары Разил Вђлиев, Мљдђррис Ђгълђмов, 
Фђннур Сафин була. Разил Вђлиев белђн Мљдђррис Ђгълђмовка, еллар њткђч, 
Татарстанныћ Габдулла Тукай исемендђге дђњлђт премиясе, «Татарстанныћ халык 
шагыйре» исеме бирелде.
Чаллыда яћа тљзелешлђр башлангач, ић беренче булып шђџђргђ язучы Равил 

Вђлиев килђ. Ул ГЭС тљзелешендђ оештырылган «Энергетик» газетасы мљхђррире 
итеп билгелђнђ. КамАЗ тљзелеше башлануга, шђџђргђ Хђниф Хљснуллин (Минзђлђдђ 
эшли башлаган була), Мђхмњт Газизов килђ. Фаяз Дунайныћ бунтарь тавышы 
яћгырый башлый. Эдуард Касыймов романнары илкњлђм танылу ала. Тђлгат 
Галиуллин, Наип Лаисов ныклап ђдђби џђм фђнни эшкђ керешђ. Мљдђррис 
Ђгълђмов Чаллы халык театрында режиссёр ярдђмчесе вазифасын башкара. 
Шагыйрьлђр Шђњкђт Гаделша, Ямаш Игђнђй, Ђлфия Ситдыйковалар џђм тагын 
башкаларны да тљзелеш њзенђ чакырып китерђ. Айдар Хђлим 1971 елда Уфадан 
килеп, КамАЗ тљзелеше хакында очерклар яза. Минзђлђдђ шофёрлыкка укучы Факил 
Сафин 1971 елныћ ноябрь аеннан 1972 елныћ мартына кадђр ЗИЛ-164 машинасында 
Курья пристаненнан Чаллыга азык-тљлек ташый. Чаллыга Хђсђн Туфан, Сибгат 
Хђким, Салих Баттал, Нђби Дђњли, Габдрахман Ђпсђлђмов, Шђйхи Маннур, Равил 
Фђйзуллин, Гђрђй Рђхим, Рљстђм Мингалим џђм башка бик књп ђдиплђр килеп 
кенђ торалар. Шушы чорда исеме књплђргђ таныш «Лђйсђн» ђдђби берлђшмђсе 
оеша, ул бњген дђ эшен дђвам итђ. Ќитђкчесе — Татарстанныћ атказанган мђдђният 
хезмђткђре Роза Хђмидуллина.
Шагыйрь Сибгат Хђким 1971 елда болай дип язды: «Бездђ милли горурлык хисен 

тар аћлыйлар. Милли чиклђнгђнлек белђн бђйлилђр. Мђсђлђн, шушы КамАЗны 
утыз-кырык миллђт тљзесђ дђ, ул бит минем ќирдђ, нигезенђ урынны минем халкым 
бирђ џђм башлап ул эшкђ керешђ, бљтен авырлыгын њз љстенђ ала». 
Ќитмешенче еллар уртасыннан башлап Чаллыда СССР Язучылар берлеге 

ђгъзалары туплана башлый. Чаллыныћ ђдђби мохитенђ ић нык тђэсир иткђн 
кешелђрнећ берсе, ђлбђттђ, шагыйрь Кадыйр Сибгатуллин булды. Ул Чаллыга 
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1978 елда килђ. Газиз Кашапов, Нђќип Мадьяров, Рђшит Бђшђр, Мансур 
Сафин, Альберт Сафин, Вахит Имамов, Ђнвђр Шђрипов, Рафис Сђлимќанов, 
Ђхмђт Дусайлы, Данис Хђйруллин, Факил Сафин, Мирџади Разов, Фирњзђ 
Ќамалетдинова, Ирек Диндаров, Шамил Шђйдуллин яћадан-яћа ђсђрлђр язалар, 
китаплары чыгып тора. 

1980 елда, Чаллы язучыларыныћ туктаусыз тынгысызлап торуы аркасында, шђџђр 
ќитђкчесе Рђис Беляев булышлыгы џђм ул чактагы Татарстан Язучылар берлеге 
рђисе Гариф Ахунов ярдђме белђн Чаллы Язучылар оешмасы тљзелђ.
Чаллы Язучылар оешмасыныћ беренче рђисе књренекле прозаик Эдуард 

Касыймов иде. Аннан соћ оешма белђн Разил Вђлиев (оешманыћ ныклап эшли 
башлавы ул ќитђкчелек иткђн 1981-1984 елларга туры килђ дђ инде), Ризван Хђмид, 
Газиз Кашапов, Ямаш Игђнђй, Рахмай Хисмђтуллин, Вахит Имамов ќитђкчелек 
итте.
Чаллыга килгђч, КамАЗ заводында эшлђмђгђн калђм иясе сирђктер. Равил 

Вђли — бригадир, Альберт Сафин, Рђшит Бђшђр, Вахит Имамов — диспетчерлар, 
Факил Сафин баш конвейерда гади автомобиль ќыючы эшчедђн участок башлыгы 
дђрђќђсенђ књтђрелђ. СССР автомобиль промышленносте министрлыгы бђйгесе 
ќићњчесе, КамАЗныћ мактау тактасына кертелђ. Ирек Диндаров агрегат заводында 
халык контроле бњлеген, Мансур Сафин гражданнар оборонасын ќитђкли. Мирџади 
Разов та беренче чыныгуны КамАЗда ала. Ђлфия Ситдыйкова 20 ел дђвамында 
автомобильлђр ќыю заводында дизель тљягечен йљртђ, Сирень Якупова чирек гасыр 
КамАЗда эшлђде, талантлы шагыйрь Айрат Суфиянов ђле бњген дђ двигательлђр 
заводында сынаучы вазифасын башкара.
Туксанынчы еллар башында Чаллыга Айдар Хђлим килеп, «Аргамак» журналына 

нигез салды, ић саллы ђсђрлђре безнећ калада язылды дисђм дђ хата булмас. Фђњзия 
Бђйрђмованыћ да тормышы Чаллы белђн бђйле. Монда ул берсеннђн-берсе саллы 
китапларын язды. «Кырык сырт», «Књчем хан», «Батыршаџ», «Ана» џ.б. китапларын 
укучылар йотлыгып укыйлар. Шушы чорда Рахман Шђфигуллин, Рубис Зарипов, 
Зљлђйха Минџаќева, Рђзинђ Мљхияр, Рђис Гыймадиев, Вера Хђмидуллина, Равил 
Сабыр, Булат Сђлђхов, Галиђхмђт Шаџи, Хђмит Латыйпов актив иќат эшенђ 
керешђлђр.
Татарстан Язучылар берлегенећ Чаллы бњлеге талантлы яшьлђр белђн тулылана 

тора. Соћгы елларда безгђ Мђхмњт Кашгарый исемендђге халыкара премия лауреаты 
Айгљл Ђхмђтгалиева, Амур Фђлђх, «Белла» халыкара премия лауреаты Лилия 
Гыйбадуллина, хђзерге кљндђ «Мђйдан» журналыныћ баш мљхђррире Фидаил 
Мђќитовлар килеп кушылды.
Чаллыда яшђњче язучыларыбыз бњген дђ актив иќат итђ. Аларга илџамлы гомер 

телим.

Факил САФИН, 
Татарстан Язучылар берлегенећ 

Чаллы бњлеге ќитђкчесе
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Д а н и с 
Х ђ й р у л л и н

ВАКЫТ БИТ УЛ ВАКЫТЛЫЧА ГЫНА

Ышаныч

Мескенлђнњ мескенлекне арттырачак,
Алгысаулар аръягында  шарт торачак.
Џђр гадђтнећ асылына мђгънђ салып
Вакыт атлы џич картаймас карт торачак.

Безнећ гадђт кемгђ хаќђт, мђрткђ китсђк,
Йђ йокласак, йђ шайтани дђрткђ китсђк;
Бетђбезме, калабызмы дия-дия,
Тђкрарлап кђрт ачтырып кђрткђ китсђк?

Ул гаепле, бу гаепле, тик без тњгел...
Яшђеш бу! Кирђк булса сњк џђм сњгел.
Канга — кан, дип каныгуныћ кануны бар, —
Йомшак сњзне ишетсђ дђ йомшый књћел.

Хђтђр кавем, инде байтак яшђдећ, дип,
Кљтђ юха, књрим соћ кат ќђсђдећ, дип.
Кљтђ-кљтђ кљтеклђнеп беткђннђрнећ
Љслђрендђ ничек кенђ яшьнђдећ бит...

Газиз ыру, маћгаећа кем ул чиртђ?
Њтђсе юл њткђнедђй киртђ-киртђ.
Кемнђр генђ нилђр генђ сљйлђмђсен,
Иртђгенећ иртђлђре безнећ иртђ. 

Данис ХЂЙРУЛЛИН (1945) – шагыйрь; «Хђтер», «Йљрђк тибеше», «Казлар ник кљлђ» исемле 
китаплар авторы. Чаллыда яши.
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Ићњ 
Тирђнгђрђк!
Тирђнгђрђк!
Як-яккарак, ераккарак!
Њсђбез без љскђ тњгел,
Аска карап.
Аска карап.

Таш катламмы,
Саз катламмы — 
Њсђбез без џаман аска,

Тирђнгђрђк —
Баскан саен
Њќђт аяк безнећ башка.

Тамыр гына тњгел монда —
Белђ аяк, белеп баса.
Ул њзе дђ тоташкан бит
Тамырына
Безнећ аша!

Безнећ сњз

Аџ, таћнар ничек туар соћ,
Аџђћнђр тумый калса, — 
Сабыйныћ сайрар теллђрен
Ай књреп, кояш алса.

Кысага кысса да язмыш: 
— Сез тагын аста, — диеп, — 

Ай биргђн, Ходай яралткан
Рух бар, рух — биек!

Њчеклђњлђргђ њч итеп,
Гарасатлар аша без, 
Ташлар башка басканда да,
Ташка менеп басабыз!

Ул

Бар да димим, юк та димим Аны,
Тел ачарлык Аныћ без кеме?
Књл, дисђ — књл, чњл, дисђ — чњл булыр
Дљньясыныћ  дђхи бер тљге!

Хисен биргђн, исен, тљсен биргђн,
Кљчен биргђн кирђк кадђрле;
Фђрештђлђр гел ићдереп тора
Безгђ фарыз булган хђбђрне.

Џичбер аћ да аћлап бетералмас
Ул яраткан яшђњ тљрлђрен.
Сљбханалла, дигђн саен гына
Сђќдђ кылучыга серлђрен
Ача барыр:
— Ачкычы да синдђ,
Баскычы да, — дияр, — књтђрел!
Љндђ менеп, тљштђ тљшђсећме,
Судамы син, утта пешђсећме — 
Џђр тарафта сине кљтђр УЛ!

 Без кайдан?

Без кайдан соћ?  Ђллђ шушы ќирдђн
Суырылып њсеп чыкканмы?
Гомер буе чђбђлђнђ бђндђ –
Ќанмы, тђнме асрый бу Аћны?

Кљн тудымы, кљзге каршысында, 
Књз, колаклы, йонлач..., сљйкемле.
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Бер карасаћ, илаџи зат кебек,
Бер карасаћ, маймыл шикелле...

Књбђлђкне учта терелтђ ул,
Яулар булып ќаннар кыя ул,
Сабыйларны сукбайлыкка сљрђ,
Аналарга џђйкђл куя ул.

Без кайдан соћ? Књклђр тњреннђнме,
Сљрелгђнме берђр табыннан? — 
Књкерт кебек кабынучы зат без,
Чыгарсалар шырпы кабыннан...

***           

Аллаџ яралткан кояшны
Џђм куйган књккђ элеп.
Бђндђлђренђ ќан љреп
Ђйткђндер ђле кљлеп:

— Кем ничек булдыра ала,
Яныма елышыгыз!

И туган, кемдђ кемсђлек — 
Ук, ќђя, кылыч, мљгез...

— Акыл ќыярга яралткан
Џђм яраткан колым сез!
Туу мђћгелек булса да,
Њлем генђ њлемсез!

Ишек...
«...Њлем ишеге ачык џђм аћа 
џђркем керђчђк».
(Казанда књл башында 
Ђскаф чиркђве янында икегђ 
сынган таштагы язу.)

Ш.Мђрќани китабыннан
Керђчђк! —
Кермђскђ тырышып
Никадђр гомергђ ябышма.
Керђчђк!
Туу да, њлем дђ —
Ќавапсыз мђћгелек табышмак.

Керђчђк! —
Шул инде књрђчђк — 
Динле дђ, денсез дђ, бљек тђ.
Бары тик аннары аерым — 
Упкынга юлыћ,
Йђ — 
Биеккђ!

Керђчђк! 
Ташларны ярсаћ да,
Хљрлђрне сљрсђћ дђ сљргенгђ — 
Сыяр да бетђчђк гомерећ
Шђмнђрећ пыскыган бер тљнгђ!
                           

Редакциядђн:
Калђмдђшебез књптђн тњгел њзенећ юбилеен билгелђп њтте. Аћа саулык-

сђламђтлек, иќади ућышлар телибез.

ДАНИС   ХЂЙ РУЛЛИН
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А й д а р 
Х ђ л и м

ИСЕМСЕЗ МАЛАЙ

                                                     ХИКЂЯ

Печђн љсте кызып кына килђ.
Халыкныћ бер учма њлђн артыннан бугазга-бугаз килеп, дљнья кызырып 

йљрњдђн башка чарасы калмаган мђл иде.
Хђтердђ: без бу юлы атлы-арбалы идек. Ничек? Мљмкин эшме бу? Колхоз колы 

булган ятимђ хатынга, аныћ ун яшьтђн узмаган улы — малай актыгына, каян килгђн 
ат дигђн дњрт аяклы бђрђкђт? Сугыштан соћгы елларда, аеруча уттай печђн љстендђ, 
бригадирдан ќигњле ат алуга ирешеп, њз хуќалыгыћ љчен урманга утынга-печђнгђ 
бару — бу хыялныћ ић югары тантанасы иде бит! Сђбђплђрен ачыклап тормыйк. 
Моћа бер роман да ќитмђс. Аннан, бу вакыйгаларга алтмыш елдан артык гомер 
њткђн. Сурђтлђп ќиткерњ мљмкинме? Шунысы хак: без — колхоз дигђн књмђк 
хуќалык хђерчелђре, бу юлы, инђй ђйтмешли, аныћ «атлы хђерчелђре» идек. 
Халыкны њлђнле урман-акланнарга кертмичђ, бер яктан, урман каравылчылары 

кыерсыткан, икенче яктан, малын, бигрђк тђ шул мур кыргыры сарык малын 
елдан-ел арттыра барып, колхоз кыскан. Сарыкныћ пычактай њткер, утлы теллђре 
кая ди сутлы њлђн, тау битлђњлђрендђге челек-кармавыгын гына тњгел, еланнарын 
да калдырмыйча чђйнђп йоткан, кара ќир таптау-табыр, соры туфрак-тузанга 
ђйлђнгђн шушы кызу кљннђрдђ без инђй белђн «Карагайлыклар» дигђн урман 
эчлђрендђ њтмђс чалгыларыбыз белђн тегендђ бер, монда бер селтђнеп, сђнђккђ 
элђрлек тђ њлђн тапмагач, ахыр чиктђ, љметебезне љзеп, «Ђнђч Кулы»ныћ калын 
урманнарын икегђ ярган тирђн чокыр башына килеп туктаган идек.
Ул елларны яланнарда чебен-черки ифрат та књп була торган иде. Кљннђр 

корылыгыннан булса кирђк, бу елны алар аеруча њрчегђн иде. Кигђвеннђр 
безне уратып алып, выж да выж дулыйлар, тегеннђн дђ, моннан да атылып 
чыгып, атыбызныћ тиресен тере килеш туныйлар, корсак асты, янбашлары, 
бот буйларына кунып, гыж-гыж китереп канын суыралар, ђ мин исђ, њзем дђ 
черки болыты эчендђ йљзгђн хђлдђ, њзебезне сырмап алган кигђвеннђрне, ђллђни 
ућышка ирешмђсђм дђ, эре яфраклы имђн ботагы белђн шап-шоп китереп, 
атыбыздан куарга, аныћ тирђсендђ, як-ягына чыгып, туктаусыз љтђлђнергђ 
мђќбњр идем. Ђгђр яћгырлырак елларны чабарга дигђн печђне чагыштырмача 
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очраштырып, кигђвен-черки дигђне књзгђ кереп бармаган булса, быелгысын 
кигђвен-черкие књп булып, печђн дигђне ифрат та накыс иде. 

— Ќђ, капкалап алыйк, улым, — диде инђй.
Ашау књћелле хђбђр иде. Ашарга дигђндђ син мића гына куш!..
— Атны тугарыйммы?
— Тугармыйча булмас. Ат ићсђсен бушка арытмыйк. Табылганча селтђнгђн 

булырбыз да... Колынын да караштырып кил. Књренми...
— Лабылыкка чумгандыр ул, — дим. Њзем колынны чакыра да башлыйм. 

— Гљл-гљл!.. Гљл-гљл!.. 
Биябезнећ Якты Маћгай дигђн колыны бар. Тугач та, ике айлык чагында, аныћ 

чђлтере аша йљкле арба њткђн. Ђмма Ходайныћ рђхмђте белђн ул тљзђлгђн, тез 
астындагы тђгђрмђч изгђн тљше сећерле боќра булып гарип калган. Шућа књрђ 
ул, башка колыннар шикелле, анасыныћ бер алдына, бер артына чыгып чаба-
уйнаклый алмый, лђштер-лљштер килеп арттанрак љстерђлергђ мђќбњр. Бу яктан 
караганда, безнећ кайбер гадђтлђр капма-каршы: мин гел инђйнећ алдыннан 
чабарга яратсам, Якты Маћгай инђсенећ артыннан теркелдђргђ ярата. Шућа да 
чем-кара Чегђн Бия аны књзеннђн беразга гына язлыктырса да, шундук борчыла, 
пошкыра, фырылдый башлый. Якты Маћгай исемен колынга мин бирдем. Инђсенђ 
охшап, шомырт кара гљл-гљлнећ маћгаенда яп-якты кашкасы булганга. Ђ менђ 
њзем, башкаларга матур исемнђр бирергђ яратсам да, исемем белђн атаганнарын 
яратмыйм. Исемсез мин. Минем ђтђй дђ сугышта исемсез югалган. Хђтерлибез бит. 
Югалтмаганбыз. Ил исемсез югалткан дип, без югалтмыйбыз, онытмыйбыз. Инђй 
дђ мине югалтмый. «Улым», ди. Дус малайларга килсђк, алар, шартыннан чыгып, 
тљрлесе тљрлечђ эндђшђ. «Ђй, Ташкњмер!» Чљнки минем кашларым, чђчлђрем 
ташкњмер кебек чђтрђћ кара. «Ђй, Ташмаћгай!» Чљнки минем маћгаем таш кебек 
нык. «Ђй, Тимер-тђн!» Чљнки минем тђнем тимер кебек чыдам. 
Якты Маћгай бу юлы да инђсеннђн читтђ иде. Ђмма аныћ арбабыздан 

астарак, каядыр яфрак куерымына чумган хђлдђ, тояклары белђн черегђн ботак-
сатак сындырганы ишетелђ иде. Мин бу яшемдђ кул арасына кереп, чалгы 
тота, ат ќигђ-тугара белђ башлаган идем инде. Буем тђбђнђк булу сђбђпле, ић 
читене атка камыт кидерњ иде. Биямне тугарып, тышаулап, иркенгђ ќибђрергђ 
маташкан арада Якты Маћгай да урман лабылыгыннан яктырып килеп чыкты 
џђм лачтыр-лочтыр китереп, тастай эре чиклђвек яфракларына актан-ак сљтен 
агыза-агыза, инђсенећ имчђклђрен талкый-талкый имђ башлады. Мин урап 
килгђндђ, инђй киќеле ашъяулыгын сњткђн, аннан љч кыярны, бер тњтђрђм кара 
ипине, чђйле тимер чђйнњкне чыгарып, табын уртасына олы байлык итеп тезеп 
куйган иде. Аларны књрњ белђн, ашказанымны кузгатып, авызыма сулар килде. 
Ул ашъяулык эчендђге икенче бер кечкенђ тљргђкне сњтте, чњпрђк эченнђн 
йљзе чар-белђњ књрмичђ картайган пычак чыгарды џђм, арба янына килеп, аны 
тђгђрмђч коршавы тимерендђ чаж-чож китереп чарлый башлады:

— Кайчан њсеп ќитђрсећ икђн? Кыяр телђрлек тђ њткен пычагыбыз юк!..
— Бир, њзем њткерлим!..
— Ђлегђ њс. Њткерећ юк. Њскђч.
— Њткерлђнми њсеп буламыни?
— Књп сљйлђнмђ. Њсђрсећ, нибуч.
Кинђт кенђ каяндыр уянып чыккан ќил исеп куйды. Яфрак куерымнары 

бњлкђлђнеп тетрђнгђндђй итте. Шундук офыклар яшђрђ башлагандай књренде. 
Ќирдђ-књктђ сђер џђм сирђк мизгел урнашты: џавада яћгыр исе тарала, ђмма књк 
књкрђми, књк йљзе яшенсез айкала-чайкала, ђмма яћгыр яшеле белђн сугарыла 
бара иде. Ярты гђњдђсе белђн чиклђвек куакларына чумган биябез, черки-
чебенне сызгырта-сызгырта койрыгы белђн кугалап, авызына элђккђндђ — эре 
кыяклы њлђн, башаклы сарут, элђкмђгђндђ, юкђ туйрасыныћ аш табагыдай яссы 
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яфракларын шартлатып љзеп, кетер-кетер китерђ, шуныћ белђн тирђ-юньгђ гњя 
борынгы заманнардан ђйлђнеп кайткан књчмђн тормышны хђтергђ тљшергђндђй 
итђ иде. Якты Маћгай, гадђттђгечђ, књренми, ђмма вакыт-вакыт каяндыр ач 
кыћгырау шикелле зећгелдђп кешнђп алганы ишетелђ...
Ниџаять, без дђ табынга утырыштык.
— Кыярларны нигђ љчне алдыћ, инђй? Берсе мића, икесе сићамы?
— Берсе сића, берсе мића, љченчесе кемгђ? Ђйт.
— Белмим.
— Атаћа. Кайтса, нишлђр идећ?
— Кайтмый торсын ђле. Њзебезгђ дђ ашарга ќитми.
— Џи-и-и, ни сљйлисећ, бушавыз?! 
Инђйнећ йљзенђ алсулык йљгерђ. Гарьлегеннђн нишлђргђ белми, ашъяулыктан 

валчыклар чњпли башлый. Авыр тынлык урнаша. 
— Инђй, мин ятиммени?
— Нигђ?
— Ятим, дилђр бит. Кем була ул ятим?
— Ата-анасыз бала. Њзећ ничек уйлыйсыћ, син ятимме?
— Тњгел. Ата-анасы булып та, бала ятим була аламы?
— Була ала.
— Ђ мин ятим булмаммы?
— Булмассыћ.
— Кайчан?
— Мине тыћласаћ...
Тагын тынлык урнаша. Инђй сулкылдый. Ђллђ елый инде? Колагындагы 

кљмеш алкасы калтыранып ала. 
— Нигђ алай дисећ? — ди ул, мића туры карамыйча.
— Мин белгђн аталы кешелђрнећ аталары балаларын кыйный. Мине беркем 

дђ кыйнамый. Шулай бит, инђй?
Ул инде елый гына тњгел, яшь аралаш кљлђ.
Бу минем атасыннан љч кљнлек булып калып, анасыныћ куенында ятимлекне 

сизмичђ, ун яшькђ ќитеп барган малай актыгыныћ Ата Рухы турындагы 
пролетар фђлсђфђсе була иде инде. 
Менђ инђй ике кыярныћ очларын кыркып ала, урталайга яра, аннан урталайга 

ярылганнарны тагын да урталай итеп дњрткђ яра, аларга тоз сипкђлђгђндђй итђ 
џђм табынга куя.

— Кабыкларын арчымыйм, — ди. — Кыярныћ ашы кабыгы астында... 
Мин књрђм, кыярларныћ да эчке дљньясы бар икђн. Ул йолдызлар белђн 

шыгрым тулган књк гљмбђзе кебек сихри тђртиптђ, сак кына, вак кына, ак кына 
тешлђр белђн шыплап тулган. Тешлђре ђллђ њзлђре шундый, ђллђ тупас пычак 
телњдђн, ничектер елаган сымак књренђ. Ихластан да, гњя йокылары туймыйча 
уятылгач, мышык-мышык елаган сабыйлар иде алар...

— Аша. — Инђй алдыма кыяр турамнары куйды. Аннан њзенећ ап-ак тешлђре 
белђн «хыррыс!» дигђн кебек авазлар чыгарып, кыярны умырып тешлђде џђм 
минем алдыма ике телем кара ипи этђрде. — Берсе фурмыга, берсе курмыга...

— Ђллђ нђрсђ сљйлисећ, — дидем. — Нинди фурмы, нинди курмы ди?
— Курыкма, икесен дђ аша, — дип кљлеп ќибђрде инђй. — Сљйлим микђнни? 

Биемем... картинђћ искђ тљште дђ... Сића ике тњгел, дњрт телем дђ чђп итђргђ 
ќитмђс. Ит кундырасыз бит.

— Ђ картинђй нђрсђ? Курмы-фурмы дип сине ашаудан тыйдымыни?
— Юк, тыймаган ла... Ашаткан гына. Шул ук вакытта тыйган да. 

Борынгыларныћ никадђр каты тђртипле, талђпчђн булганлыкларына таћ калып 
ђйтњем. Биемем мине, кичђ генђ килен булып тљшкђн кыз баланы, саранлыктан 
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тњгел, азыкныћ фурмыга дигђненнђн курмыга1 дигђнен аерырга... чаманы 
белергђ... сакчыл булырга... исраф итмђскђ љйрђткђн булган икђн... 

— Сљйлђ инде! — дидем мин, бер телем ипине кыяр белђн азык шњрлегемђ 
менгезеп тђ куйган ќегет. — Фурмы-курмы!.. Ха-ха!.. Ник сузасыћ, сљйлђ!..
Туйра лабылыгына инде тђмам кереп чумган кара бия мића телђктђшлек 

књрсђткђндђй пошкырып куйды.
— Бу кадђр дђ атаћа охшарсыћ икђн!.. Кљтђ бел ђзрђк!.. Шулай, туебыздан 

соћ, биатам, киявем белђн... синећ атаћ була инде... беренче тапкыр бер гаилђ 
булып иртђнге чђйне эчђргђ утыргач, бианам мића, кичђ генђ тљшкђн килене 
алдына, ике телем ипи кисеп куйды да:

— Бел, киленчђгем, — диде ќитди кыяфђт белђн, књзлђрендђ дђџшђт 
уйнатып. — Берсе фурмыга, икенчесе курмыга...
Мин, бу сњзлђрне беренче тапкыр ишеткђн киленчђк, нишлђргђ дђ белми аптырап 

калдым. Кулыма алган телемем тљшеп киткђндђй булды. Кагылып та карамадым...
— Аша, аша, — ди бианам. — Ашаган  — ярышка тљшкђн, ашамаган — ашка 

пешкђн... Мин ђйткђнгђ карама. Мин шундый туры сњзле ул. Синећ дђ шундый 
булуыћны телим. — Њзе биатама, атаћа карый. Атаћ мыек астыннан гына елмая. 
Яклап, мин ђлегђ яћа кеше булган чит љйдђ, киявем бер сњз ђйтсђ, ичмасам!..
Соћыннан атаћнан белештем: фурмы дигђне исем љчен, кагылырга ярамаганы, 

курмы дигђне ашарга яраганы, њз љлешећ, хђлђлећ булганы икђн...
Атныћ пошкырганы ишетелђ. Аны кигђвеннђр талый. Пошкырып тњзђ. Безне 

черкилђр талый, ђмма без бу юлы черкилђр талауга куанган кебек, кашына-
кашына шырык-шырык кљлешеп тњзђ идек... 

— Менђ атаћны да... њземђ дигђн курмымны... ирем-хђлђлемне... бу сугыш, 
нђгълђт, мђћге кайтмас фурмы иттерде дђ гњргђ кертте... Ђ бит без аны фрунтка 
синећ белђн икђњ озаттык. Сића ике генђ ай иде. Абдуллин дигђн стансадан. 
Фрунтка китђ торган ишалун каршында, син тљрелгђн корама юрганны ачкалап, 
йљзећђ текђлде дђ: «Улым, кљт мине, ярармы? — дигђн булды... — Ђниећне 
сакла, беркемгђ дђ бирмђ!..» 1942 елныћ кышындагы бу очрашу синећ атаћ белђн 
беренче џђм соћгы очрашуыћ булган икђн, илаџым!.. Хђтерлисећдер бит?

— Хђтерлим, ђлбђттђ! — дигђн булдым. — Мин аныћ афтаматын да тотып 
карадым.

— Алдашма. Ул чакта афтаматсыз иде ђле. Вишмишуклы гына иде...
— Бђй, њзећ сораганга гына ђйтђм. Аныћ белђн ул синећ дђ соћгы очрашуыћ 

булды мђллђ? — дидем мин, аны-моны уйламыйча. 
Инђйгђ нђрсђдер булды. Аныћ гђњдђсе «Ек!» итеп тартылып куйды. Ул, яшьлђрен 

књрсђтмђс љчен, башын читкђ борды. Бераздан, дымлы књзлђрен челт-челт йомып:
— Атаћ ђфисђр иде, — диде.
— Кем була ул ђфисђр дигђннђре?
— Ђфисђр дигђннђре... Хђрби нђчђнник инде шунда. Башкаларны сугышка 

књтђрђ торган кеше.
— Ђ-ђ-ђ... Алай икђн. 
Безнећ табыныбызда ђле љченче кыярыбыз калган иде. Атаћныћ љлеше дип 

аны инђй мића бирде. Ђмма мин аныћ яртысын ђтђй љлеше итеп инђйнећ 
њзенђ суздым. Ул аны алмаска маташты. 

— Яланда ашарга яраткан ике нђрсђм бар: тљче кыяр белђн кара ипи џђм 
ђйрђн белђн кара ипи...

— Кара ипи, дисећ. Ак ипиећ бармыни? Булса, мића бир. 
— Юк шул. Ак ипине зур укыганнан соћ ашарсыћ. Сыерсыз калгач, ђйрђн 

дђ юк. Сљткђ булса да бер-ике кђќђ, сарык малы юнђтмичђ булмас...
Без балчык кљрђгђдђн алмашлап мђтрњшкђ чђе эчтек. Ул озак каплаулы 

1  Урысча «для формы», «для корма» дигәннән халык теленә кергән гыйбарәләр.
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торганга књрђ карая тљшкђн иде. Мин байларча кикереп ќибђрдем. Нигђ 
кикермђскђ? Ђлхђм-шљкер, ќилкђм чокыр, љстем бљтен, тамагым тук иде минем. 
Инђй бисмилласында табындагы икмђк валчыкларын нђзек кенђ бармаклары 
белђн чњплђштереп, тел очына салды, кыркылган кыяр очларын џђм калган 
валчык очтыкларын кошлар љлеше дип њлђн арасына сипте. Ашаганнан соћ ятып, 
корсактагы ризыкны бераз сећдерђсе бар иде дђ, черкилђр бимазасыннан котылу 
мљмкин булмагач, без чалгыларыбызны алып, агачлар арасыннан чабылмый 
калган сыек урман њлђне, кђрешкђ-мђрешкђлђрне селтђштерђ башладык.
Акланнар «Лесничество» дигђн урман хуќалыгы љчен чабылып беткђн, 

кибђн-эскертлђре коелган иде. Урман эчендђге књлђгђ њлђне исђ чынлап та 
ачуны китерер дђрђќђдђ сыек, сирђк сакал сыман ќилбђзђк, су кебек ашсыз иде. 
Кояшсыз ќирдђ мантый алмыйча, буе озын, биле йомшак булып њскђн кыяклы 
џђм яфраклы њлђн, абага џђм дала камгагы белђн аралашып уралган кђрешкђ, 
урман борчагы бездђн арттагы пакуста књпереп-кабарып калсалар да, аларныћ, 
кипкђч, сђнђк очына элђрлек булып кына калачагы кљн кебек ачык иде. Чалгы 
йљзе њтеп кергђндђ, кара кузаклары шартлап ачылган ќилбђзђк урман борчагына 
бушка селтђнђ-селтђнђ, мин арый да башлаган идем. Булмаган њлђнгђ чалгы янап 
торуныћ мђгънђсе юк иде. Чњкњ турында ђйтеп тђ тормыйм. Ђ шулай да мића, 
Гайнетдин абзыйлар кебек, чњкеч очына тљкерђ-тљкерђ, яхшы итеп чалгы чњкергђ 
љйрђнергђ кирђк. Ђлегђ минем белђгем, књзем тиз арый. Чалгыныћ кашына тњгел, 
башына кундыра башлыйм. Књпмедер шулай, кымтып маташканнан соћ, без уч 
тљбедђй акланга килеп чыктык. Ђй, инђйнећ шатланганын књрсђгез! Камыштай 
башаклы, юан сабаклы урман саруты, каты сабаклы, мњккђ охшаган тыгыз њрмђ 
њлђн — бу урманчы књзеннђн ничек сакланып калган?! Аллаџы Тђгалђ аны 
безлђргђ бирђсе килеп, юлыбызга чыгарып куйганмы? Без инђй белђн рђттђн 
тљшеп, акланны пелђш баш кебек такырайтып, тљбеннђн-тамырыннан кырдырып 
чыктык. «Ярты фурман булыр моннан, — диде књћеле килеп инђй. — Урман 
араларында сукалаганнарын да кертеп, бђлки берђр фурман да чыгар, ђйеме?»
Кљн кичкђ авыша башлаган иде. Њземнђн зур чалгы белђн ђвђрђ килеп, уч 

тљплђрем кызган, чалгы тоткасына ышкылган ќирлђре тљерлђнеп кабарган иде.
— Кайтыйк, булмаса, — диде инђй. — Ак књћел њлђр, йљзе кљлђр, дигђннђр. 

Безгђ дђ, ак књћелгђ, бђхет кљлде бит ђле. Бар, атыћны ќик.
Инђй мића «атыћны» диде. «Ќик!» диде. Димђк, ат минеке! Мин — ир-ат!.. 

Мин ат ќигњ, кайту шатлыгыннан чалгымны књтђреп, арба янына йљгердем. 
Урман эчендђ шатыр-шотыр килеп яфраклар љзгђн, кигђвеннђрдђн котылырга 
тырышып, фыр-фыр килгђн биябезне эзлђп табып, арба янына алып килдем.

— Гљл-гљл-гљл! — дип кычкырдым, кайдадар ботаклар сындырган колынны 
чакырып, — Гљл-гљл-гљл!..
Озак та њтми, урманныћ куе яшел рђшђсен ертып, Якты Маћгайныћ кара 

борыны књренде џђм ул шул кара борынын инђсенећ имчђклђренђ тљртеп, 
аларны беренче мђртђбђ књргђндђй, илџамланып џђм дђртлђнеп, сљт тамчыларын 
яфракларга чђчрђтђ-чђчрђтђ тагын имђ башлады.
Тик бђла: ђйткђнемчђ, аякларымны терђп, кђќђ майларымны чыгарып, 

чљелдереген тартсам, мин хђтта камыт кысаларын да кыса алам, ђ менђ атныћ 
ачы тир ислђре белђн ярсып аћкыган бљятле шул авыр камытыныћ њзен генђ ат 
муенына кидерђ алмыйм — буй бђласе зыян итђ иде. Ярдђмгђ инђйне чакырырга 
уйлаган идем, эчемдђге ниндидер тавыш кисђтте: ир-ат башыћ белђн оят 
тњгелме? Нђрсђ, ул камытны арба њрђчђсенђ басып кидерђ алмыйсыћмыни?! 
Чынлап та! Мондый уй ничек элегрђк башыма килмђгђн? 
Џђм мин шулай эшлђдем дђ. Њрђчђгђ сикереп мендем. Камыт шап итеп 

биямнећ књкрђгенђ тљште дђ утырды. Бу гамђлдђн соћ гњя мин њзем дђ бер 
башка њскђн идем.
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— Инђй, атны ќиктем!..
— Менђ бит минем улым... нинди њскђн! Гњђрдин!.. Атасы кайтса, танымый 

да торыр иде!..
Џаман шул кайтса да кайтса!..
Яшь кђќђ тиресеннђн тегелгђн, инде хђзер њлђн сљте буялып яшеллђнгђн 

чњђклђре белђн чабылган њлђн камылын шырт-шырт изеп, инђй урманнан 
килеп тђ чыкты. Ул бђхетле, йљзе нурлы иде. Ул без утырып ашаганда табынга 
ђйлђнгђн ќирдђ яткан чђйнекне, ашъяулыкка тљрде, хатын-кыз тљене белђн 
љстђн уратып тљйнђде џђм тљенчекне арба њрђчђсенђ бђйлђде.

— Буш арбада буш савыт шалтыраганын яратмыйм. Њрђчђнећ эчен булса да 
њлђн белђн тутырыйк, улым, — диде ул. — Буш килеш авылга керергђ оят. Бу 
атлы булып алган хђерчелђр акылларыннан ычкынган икђн, диярлђр...
Буш арбада чњлмђклђр кебек чикылдап авылга керњебезне књз алдыма 

китереп, мин кызарып куйдым. Џђм кабарган кулларымныћ, тљерлђнгђн 
учларымныћ авыртуына, суланып ђрнњлђренђ карамастан, юк кына тљштђ 
дђ њлђн-мазар табарга тырышып, агач тљплђреннђн учма-учма њлђн кыркып 
ќыйнаштыра, арбада яткан сђнђгебезне алып, њрђчђ эченђ салгалаштыра 
башладым. Бу эшкђ инђй дђ кушылгач, без књпмедер вакыттан арбаныћ эчен 
тутырып, кеше каршында хурланмаслык итеп печђн ќыйнаштыра алдык.
Инђй дђ талчыккан, алќыган иде. Кояш туты кљйдергђн йљзендђге борчылу 

џђм дљнья мђшђкате аћа ничектер инђйлђргђ генђ хас аерым бер мљлаемлык 
љсти. Чђчлђре уртасыннан ак юл калдырып, яшьлђрчђ очыртып бђйлђнгђн 
яулыгы эченђ яшерелгђн толымнарыныћ очларында ике кљмеш тђћкђсе бар. 
Аларныћ икесендђ дђ бер њк Микулай патша башы. Иелгђндђ-ниткђндђ генђ 
зећлђп ала. Инђй аларны акча телђп сайрый, ди.

— Бер дђ књћелем тыныч тњгел, улым, — диде ул, мића борылып. — «Ђнђч Кулы» 
љстендђ кичђ буташтырган њлђннђребез исђн-сау микђн? Мин шуларга књз салып, 
шул тапкырдан турыга чишмђ янына тљшђрмен. Син дђ тапканынча тагын бераз 
селтђштер дђ, озын-озак сузмыйча, шунда кил. Атыћны авызлыкларга онытма. Дулап 
китмђсен, мђтри. Монда бик текђ ќир, тыюлык турмызыћны2 салып тљш...
Џђм ул чалгысын йљктђге печђн астына тыгып, ќђџђт адымнар белђн китеп 

тђ барды. Мин бер югалып торып, бер ђнкђсе янына калкып чыгып, исенђ 
тљшкђн саен инђсенећ имчђген талкыган колыныннан аерып, атымны бераз алга 
тарттырдым да яћа кишђрлектђн њлђн кымтый башладым. Бисмиллаџ ђйтсђћ, 
юк ќирдђн дђ мал табыла, дигђндђй, учмалап-учмалап њлђн дђ табылды. Ярты 
сђгать чамасы њттеме-юкмы, инде мин кузгалырга вакыттыр дип торганда гына, 
кинђт кояш сњнде, ќир йљзе кисђк караћгыланды да куйды. Бу моћа кадђр мин 
џичкайчан књрмђгђн, шундый куе, тотып карарлык кара зђћгђр караћгылык 
иде ки, миннђн берничђ адымда гына торган нђрсђлђр дђ ниндидер хыялый 
рђвеш алып оедылар џђм куркыныч кыяфђттђ катып калдылар. Кинђт бар 
галђмне тустаган тљбеннђн тетрђтеп, офыкларга кадђр чайкалтып књк књкрђде. 
Књк гљмбђзен ут кайчылары белђн телеп яшен яшьнђде, тагын књкрђде, тагын 
яшьнђде. Черки-кигђвен явы тынды-онытылды, алар тђмам югалган да иделђр 
кебек. Инде атым кигђвенсез дђ бимазалана башлады. Мин, ђллђ дилбегђсе 
белђн берђр кђњсђгђ бђйлђп куеп, њзем арба астына кереп торыйм микђн дип 
тђ уйладым. Юк! Кайтыр юлга чыгарга кирђк. Иртђрђк тљшкђн булсам, инђйне 
шунда чишмђ янында кљтеп торырмын!
Шулчак басып торган барлык нђрсђне егардай булып кљчле ќил исте, агач 

кђњсђлђре чайкалып, очлары бљтерелде, гарасат мића, тђмам аударырга телђгђндђй, 
шундый дђџшђт белђн килеп бђрелде ки, арба астына кереп чумганымны сизми 
дђ калдым. Мизгел! Тавык књкђе кадђр боз рашкысы белђн бергђ котырып џђм 
2  Арбаны тыя торган нәзек агач. «Тормоз»дан алынган.
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дуамалланып, актарылып џђм ярсып, яћгыр ява башлады. Бу коен иде. Ќирдђн 
югары дљнья карасу куе зђћгђр тљстђ, ќирнећ љсте ап-ак боз белђн капланып 
та алды. Мђзђк итеп, утырган ућайдан, берђр тустаган булыр, боз да ќыйдым. 
Ниџаять, боз туктап, ишелеп яуган яћгыр белђн алышынды. Мића арба астында 
рђхђт, љстем-башым коры иде. Инђй књз алдыма килеп баскач, куркып киттем: тал 
кебек зифа, бер кат књлмђкчђн инђем-инђкђем бу кадђр котырып яуган яћгырда 
нђрсђлђр генђ эшли икђн?! Лычма су булгандыр инде!.. Аныћ љчен љшегђн тђнем 
бала йоны белђн капланды. Мин — атлы, ул — атсыз?! Ђгђр ятим калсам?! Юк, 
мића ятим калырга ярамый!.. Атадан ятим — бер хђл, анадан да ятим?! Арба 
астына ничек атылып кергђн булсам, аныћ астыннан атылып чыкканымны сизми 
дђ калдым. Биямне авызлыкладым, арба љстенђ бер омтылышта сикереп мендем 
џђм кулымдагы чиклђвек чыбыгы белђн атыма сыдырдым:

— На-а-а!..
Ялт-йолт килеп утлары уйнаклаган, дљбер-шатыр килеп ђле булса књкрђгђн 

књктђн чилђклђп койган коен дђрьясын кичеп, атым текђдђн-текђ юлга тљште 
џђм арбаныћ њз авырлыгы тђэсирендђ тњбђн таба ыргып чаба башлар халђттђ 
юыртырга тотынды. «Ђнђч Кулы»ныћ юлы бу тирђдђ ихластан да бик текђ тњбђн 
иде. Ат кызулыгын арттыра барганда, минем арбам тљбендђ яткан тыюлык 
чаукамны3 тђгђрмђчкђ турмыз итеп тыгарга онытуым искђ тљште. Болай да 
салкын яћгырда аркама салкын тир бђрде. Куркышымнан тђнемђ тагын каз йоны 
калыккандыр, мљгаен. Ђмма соћ иде инде. Атым дулап китсђ, тыя алырмынмы 
дигђн уйда, тђќрибђ љчен генђ дилбегђсен шакарып тарттым. Тимер авызлыктан 
ертылырдай булып авызы каерылган кара биям, кечкенђ малай тарафыннан 
мондый кансызлыкны кљтмђгђн кара биям, бригадтагы атлар арасында ић 
акыллылардан булган кара биям, юлныћ ић кискен текђсендђ барган ќаеннан 
туктап диярлек, њрђ басты џђм колынын чакыргандый кешнђп ќибђрде:

— Ио-џо-џо-џо!..
Куанычымнан авызым колакка ќитте. Атым мића буйсына иде. Ђ колыныбыз 

кая?! Тагын торып калдымы? Инђсе кешнђп Якты Маћгайны чакыра иде бит!..
— Гљлгљлећ озакламый куып ќитђр!.. — дип тынычландырырга тырыштым 

мин биямне. — Борчылма, гадђтен белђсећ...
Быел ќђй башында бер колынны бњре ерткалаганнан соћ, ат караучылар 

колыннарны яланга ќибђрњне тыйганнар иде. Ђле ничек колынны њзебез белђн 
алырга рљхсђт иттелђр. Дилбегђлђрне бераз йомшартып, атымны њз ућаена 
ќибђрдем. Минем тђнемдђ, йљгемдђ, алдымда џђм артымда бер генђ дђ чыланмаган 
урыным калмаган иде. Мондагы урманнар юан кђњсђле ак каеннардан торса да, 
чокырда тагын да караћгырак, яћгыр тагын да дђџшђтлерђк иде. Мин инде чишмђ 
янына якынлашып килђ идем. Тњз, инђкђем, тњз, хђзер килеп ќитђм!..

— Ио-џо-џо-џо!..
Кара бия колынын чакырып, тагын да кешнђде. Якты Маћгай џаман да юк 

иде. Мине яћа курку басты. 
Менђ алдымда яћгыр томанын ерып, «Ђнђч Кулы» чишмђсенећ кечкенђ тњгђрђк 

акланы књренде. Атымны ућгарак бордым. Кайчандыр ќирне сука белђн сљреп, агач 
њсентелђре утыртылган акланныћ тњмгђлђклђрендђ тђгђрмђчлђрем белђн тыркылдый-
тыркылдый, ђйтелгђн урынга килеп тђ ќиттем. Ђмма инђй юк иде. Арбамнан тљшеп, 
аны эзлђгђндђй итеп, алга-артка йљгергђлђдем. Яћгыр бераз басылган, ђмма ђле 
џаман да ипле генђ ява иде. Ђгђр биглыйлар, халык сљйлђвенчђ, сугыштан соћгы 
елларда да урманнарда качып яткан дибирсантлар, минем инђкђемне урлап алып 
китсђлђр? Ятим калсам? Ђгђр пркарурлар, нигђ аныћ берњзен ќибђрдећ, дип миннђн 
сорау ала башласалар? Ни ђйтермен? Тукта, инђкђемнећ исеме ничек иде соћ ђле? 
Мин, исемсез малай, инђкђемнећ исемен ђллђ чынлап белмим, ђллђ куркышымнан 
3  Чаука — нәзек кәүсәле каен агачы.

ИСЕМСЕЗ МАЛАЙ
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оныткан идем. Ђтђем кайтса, ни дип ќавап бирермен? Мин бит аны Абдуллинда 
фрунтка озатканда инђкђемне сакларга, беркемгђ бирмђскђ ант иткђн булганмын?! 
Табылса, беренче эш итеп аныћ њзеннђн исемен сораячакмын... 

— Ин-нђ-ђ-ђй!..
Ак каен карурманнарында минем авазым кайтаваз булып кына кайтарылды.
Хђзер књз алдымда инђкђем кљлми дђ, елмаймый да, ул елый иде. Аныћ кљн 

туты, кояш челлђсе яткан йљзендђ мића булган њпкђ сагышланган иде. Инде 
аћа кушылып мин њзем дђ елый идем.

— Ин-нђ-ђ-ђй!..
Ул џаман юк иде. Кеше куркышыныћ ић куркыныч љлеше — шом. Шом 

килмичђ торып, кешенећ куркуы ђле курку тњгел. Бу юлы минем тђнемђ 
џђм ќаныма-кальбемђ нђкъ шундый шом — ић якын, ић кадерле нђрсђмне 
югалту куркынычы ићгђн иде. Инде минем белђн бергђ табигать тђ — шыбыр 
суга баткан њлђннђр дђ, чђчкђлђр дђ, агач кђњсђлђренећ кайрысы, ботаклары, 
ботакларыныћ яфраклары буйлап аккан яћгыр сулары шомга тљшеп елый иде. 
Мин њксњ катыш йотлыгып янђ кычкырдым:

— Ин-џђ-џђ-џђ-ђй!..
Ул юк иде. Якты Маћгай да юк иде. Тукта, ђгђр теге пркарурлар миннђн исемемне, 

атамныћ исемен сораса?! Мин кичергђн шомнан инђйнећ генђ тњгел, инде њземнећ дђ, 
ђтђйнећ дђ исемен оныткан идем. Мин исемсез малай идем. Калтыранып куйдым. Гњя 
ќылынырга телђп, њзем дђ сизмђстђн, йодрыгым белђн арба њрђчђсенђ суктым. Биям 
сискђнеп алды. Кулымныћ авыртуын да сизмђдем, бђлки ул шул мизгелдђ сынып 
ялганган да булгандыр. Љметемне югалтып, башымны њрђчђгђ салдым. Нишлђргђ? 
Кинђт тыныч, чак ишетелерлек тавыш белђн кемдер пышылдагандай итте:

— Ни булды, улым? Ник кычкырасыћ алай?
Нинди тавыш? Кем? Карасам, алдымда шђм кебек тљз гђњдђсе энђсеннђн 

ќебенђ кадђр чыланган, яшькелт вак чђчкђле књлмђге зифа тђненђ сыланган, 
кљннећ туты, кояш челлђсенећ мђшђкате йљзенђ сагыну булып яткан инђм-
инђкђем — минем ќир йљзендђге ић матур, ић кадерле, ић акыллы, ић 
миџербанлы кешем басып тора иде.
Яћгыр туктаган икђн.
Мин колын кебек аћа барып сыендым. Инђкђй юеш, ђмма ќылыкай иде. 

Тђнемдђге каз йоннары шундук юк булды. Мин ятим тњгел идем. Кара бия 
дђ кинђт кенђ нђзберек итеп пошкырып куйды. Карасам, Якты Маћгаем да 
безне куып ќиткђн џђм талпына-талпына, актан ак сљт тамчылары белђн яшел 
њлђннђрне агартып, инђсен талкый башлаган икђн... 
Мин колагыма кадђр ќитеп елмайдым. Менђ џђркемне тигез балкытып кояш 

та чыкты. Ул кояш яп-яћа кояш иде. Табигать књз яшьлђре аша елмайды. Инде 
яланнан кайтасы да килми иде. 
Кљчле коенда туфрактан боламыкка ђйлђнгђн сыек балчыкны тђгђрмђчлђребездђн 

тирђ-яка чђптерђ-чђптерђ, без кайтыр якка юлга чыктык.
— Инђй, синећ исемећ ничек?
— Нигђ ул сића?
— Югалтмас љчен.
— Югалтмадыћ бит. Кирђк нђрсђ исемсез дђ табыла... — Ул чђчњргечлђрендђге 

чулпыларына кадђр зећгелдђтеп кљлде. — Њскђч белерсећ ђле!.. 
Колыны белђн табышкан биябезнећ адымнары ырамлы иде. Аныћ да алда 

сљекле баласын — бердђнбер Якты Маћгаен туйганчы имезђсе, ялларыннан ялап 
тарыйсы, књзлђренђ књзен куеп карыйсы — баласына ярыйсы бар иде шул. 

АЙДА Р   ХЂЛИМ
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Си р е н ь 
Я к у п о в а

ТИРБЂЛЂ ШАГЫЙРЬ ЌАНЫ                           

Сукмак

Тар булса да, такыр сукмак алда.
Йљгер дђ бит шуннан!
Ђ юк! Ућга китђ, сулга тарта књћел,
Тизрђк ќитђр сыман.

Кая ќитђр? Кемнђр кљтђ диген,
Кистереплђр чыгып ни отыш? 
Сукмаксызлар...  Тњгел,
Њз сукмаклы књбрђк оттыра шул,
Табышлардан артык югалтыш...

Сыдырыла йљрђк, ќан тетелђ,
Гел чытырман гына бу заман. 
Кояш нурын књрмђс кљннђр була,
Тљннђр була айга улаган.

Адаштым дип уйлап, ќирне тырмап,
Зар-елаулар була, кем яшергђн... 
Њз-њзећне табып куанудан
Шашып кљлгђн мизгел тић яшенгђ!

Дљнья барыбер безнећ эзгђ керер,
Љметсез тик шайтан дия-дия,
Фђрештђ њк тњгел њќђт књћел
Йолдызларга сукмак ярып менђ... 

***
Пђрдђлђрен ќайлап тартып куйган,
Кљн яктысы тансык.
Њз књзећђ њзећ ышанмаслык — 
Ќеп эрлђњче карчык!

Сирень ЯКУПОВА — шагыйрђ; «Йолдызлы уйлар», «Яшђњ сере», «Кар юлы» исемле китаплар 
авторы. С.Сљлђйманова исемендђге ђдђби премия лауреаты. Чаллыда яши.
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Биш катлы йорт, ђ ул икенчедђ...
Абынмадым чњттђн.
Ђй, ђбием, ђбекђем, бђгърем...
Кем ђбисе икђн?!

Яраннары яна...  Янђшђдђ
Ике тђрђз тагы...
Челтђр, яулык, чњлмђк  актан  да ак, 
Гњя  авыл ќаны!

Пђрдђлђрен, ярый, ачып куйган,
Карап торам туктап.
Кабада — йон... Књкрђгемнђн  йљрђк
Суырыла  сыктап.

Орчыгын да књрђм... Бљтерелђ...
(Џай, гомерлђр њткђн.)
Таш капчыкны тишђр безлђр, дисђм...
Кем ђбисе икђн?!

***

Кышын — яћгыр, язын — кар...
Саташкандыр болытлар...
Минем дђ књћел књгемдђ
Бер саташкан болыт бар.

Чалт аяз чагы тормышныћ,
Кояштай балкый йљзем. 
Давыл куба кинђт ќанда,
Яшенташ гњя сњзем.

Тотынадыр и коярга
Йљрђклђп шигъри яћгыр!
Њз-њземнђн качар хђлдђ
Булса шундый кулчатыр.

Ялварамын, боерамын:
«Књћел болытым, тукта!»
Тамырсызлар заманы бит,
Моћ-тамчыћ юкка, юкка...

Су басканчы, моћ бассын ла,
Дисећ мђллђ дљньяны...
...Нух пђйгамбђр кљймђседђй,
Ќир белђн књк арасында
Кемне коткарырга белми
Тирбђлђ шагыйрь ќаны...

Кышын — яћгыр, язын — кар...
Ђллђ шигырь, ђллђ зар...

***
Язгы яћгыр, ќђйге яћгыр, кљзге яћгыр...
Тамчы-тамчы, чилђк-чилђк, болыт-болыт
Тама гына, коя гына, ява гына,
Бђхет булып, шатлык булып, сагыш булып...

Гомер язы, гомер ќђе, гомер кљзе...
Мизгел-мизгел, сђгать-сђгать, вакыт-вакыт
Оча гына, њтђ генђ, уза гына, 
Юк кайтару, юк кабатлау, юк туктату... 

***

«Кызганам яшь гумеремне,
Сулаган саен кђми...»
И ђни!
Ќырлый идећ, 
Гаќђплђнеп књзем ачып
Тыћлый идем...

Књзем йомып,
Тирђн итеп сулый идем — 
Гомеремнећ кимњлђрен
Тоймый идем...

СИ Р ЕН Ь   Я КУПОВА
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«И бала!» —
Дип 
Кљлђ идећ...
«Аџ, кђми шул гумеркђйлђр...» —
Дия идећ.
Яшьлђрећне сљртђ идећ
Сиздермичђ,
Гњя кичђ...

И ђни!
Бњген белдем –
Бер књз ачып йому гына
Икђн гомер...

***

Кояш, ай, йолдыз, яшен,
Учак, лампа, чыраг, шђм...
Ник дљнья — караћгы бњлмђ,
Ђ бђхет — мђче икђн...
Ышанмыйсыз?! 
Кара тљстђ!
Хет эзлђ, хет эзлђмђ,
Табылмый да, танылмый да
Бђхет-мђче бњлмђдђ.

Югыйсђ бар 
Кояш, ай, йолдыз, яшен...
Бар югыйсђ 
Учак, лампа, чыраг, шђм...
Џђм мин, исђр,
Гомер буе йљрђгемђ
Ут алалмый интеккђн...

***
Књпер яндырудан баш чыкмады...
Их, кайтасы килгђн чаклар була
Ерак њткђннђргђ
Йђ тик кичђ
Сњз-шырпыны сызган чакларыма...

Йљрђк  капкаларын  дљбердђтеп
Япкан саен, џай, хыяллар... очты!
Бђллњр челтђр сљю књперенђ
Бер карашым ќитте — тик бер очкын!

Ђйе,
Књпер яндыруда мића тић юк.
Нинди гадђт — гел ут белђн уйнау!
Ак йђ кара! Мђхђббђт йђ нђфрђт! 
Гаќђп бит, ђй,
Ярымтљслђр, ярымхислђр булмау...

Их, ђйтђсе килгђн чаклар була:
Њкенђм, дип яшь књрсђтми (!) елап.
Кем ишетсен, хђер, кем ышансын –
Књперлђр юк, ярлар шундый ерак...

Á

ТИРБЂЛЂ ШАГЫЙРЬ ЌАНЫ
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А й г љ л 
Ђ хм ђ т г а л и е в а

УЛ ЮГАЛМАДЫ

ХИКЂЯ

Ул бу юлы да китмђскђ дип кайтты. Бу юлы да ирнећ аякларына егыла-егыла 
гафу сорады, «бњтђн беркайчан да... тамчы да...» дип антлар эчте. Чираттагы тукран 
тђњбђсе икђнен бик яхшы аћласа да, ир аны кумады. Кем белђ, бђлки аныћ књћелендђ 
бу юлы да тагын кечкенђ генђ булса да љмет уты яктырып алгандыр. Малай исђ 
сљенергђ дђ, кљенергђ дђ белмђде. Њзђк љзгеч дђрђќђдђ якын да џђм шул ук дђрђќђдђ 
чит тђ булган ђнисенећ кабат ишек бусагасында пђйда булуы инде гадђти тоелган 
тормыш агышын башыннан аягына кадђр њзгђртђчђген сабый йљрђге белђн тоемлап, 
њзалдына ќыерылып куйды. Ђнисе кочагын ќђеп янына якынлашкач та, аћа каршы 
томырылмады, сыеныр почмак эзлђгђндђй, як-ягына каранды.

— Улыкаем, мин кайттым бит! Бљтенлђйгђ кайттым... Йђ, чђчећнђн булса 
да сыйпыйм инде.
Малай баскан урыныннан кымшанмады. Элекке чак булса, айлар буе югалып 

йљргђн ђнисенећ љйгђ кайтуын зур бер сљенеч дип кабул итђр, аныћ итђгенђ сарылып, 
шатлыгыннан њрле-кырлы сикерер иде. Ђмма соћгы елларда малай вакытыннан иртђ 
олыгайды: ул инде ваемсыз нарасый бала тњгел, йљзенђ књпне књргђн аксакаллар 
уйчанлыгы ићгђн, ќуелмый торган сагыш сљреме ягылган иде.
Ана кешенећ баласына сузылган куллары яралы кош канатыдай салынып 

тљште. Малай диван почмагындагы мђктђп сумкасын элђктереп, кырт борылды 
да љйдђн чыгып китте.

— Нђрсђ, мића каршы котыртып бетердећме? – Хатынныћ тавышы нигђдер 
карлыгып чыкты.

—  Ул инде бђлђкђй бала тњгел, барысын да њзе аћлый... – Тђмђкене 
беркайчан да љй эчендђ тартмаган ир газ плитђсе янындагы шырпы кабына 
њрелде. Бераздан, бар игътибарын алкаланып чыккан тђмђке тљтененђ юнђлтеп, 
бик озак шунда текђлеп торды. Ирен читлђренђ ачы бер кљлемсерђњ таралды. 
– Сукыр бер тиенећ дђ калмадымы? Шућа кайттыћмы?
Хатынныћ  каш-керфеклђре дерелдђп куйды. Ќавап кайтармады. Стенага 

беркетелгђн кљзгедђн, тђњге кат књргђн шикелле, њзенећ тљс-кыяфђтен књзђтте. 
Кайчандыр каралы-сарылы эзлђр итеп буятылган чђче, соћгы арада бљтенлђй тарак 

Айгљл ЂХМЂТГАЛИЕВА – язучы-прозаик; «Болытта ќилђк њсђ», «Синећ љчен яшим», 
«Мин гашыйк булдым» исемле китаплар авторы. М.Кашгарый исемендђге халыкара премия 
лауреаты. Чаллыда яши.
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књрмђгђндђй, укмашып бљдрђлђнгђн. Кыска ќићле соры књлмђге тђмам искереп, 
сизри њк башлаган икђн – бил каешы булырга тиеш урында ќље дђ сњтелеп киткђн. 
Књз тљплђренђ вак-вак буразна булып  ќыерчыклар сибелгђн, алар књгелќем-кызылсу 
тљскђ кереп, хатынны шактый картайтып књрсђтђ иде. Ђ бит аћа...  Хатын янђ дертлђп 
китте. Утыз биш яшь кенђ тулып љлгерде лђбаса. Књз карашы кљзгедђн арырак, 
стенага беркетелгђн сурђткђ йљгерде. Билгђ тиклем тљшкђн толымнарга књмелеп 
утырган бђхетле парныћ да књзлђреннђн елмаю качкан књк тоелды.

...Малай ишекне ачып кергђндђ, дђреснећ башланган гына мђле иде. 
Укытучы аныћ борын астыннан гына исђнлђшеп, соћгы партага чњмђшњенђ 
шелтђле карап алды, ђмма, ни гаќђп, кисђтњ ясамады. Малай, сумкасыннан 
дђфтђр-калђм чыгарып, алдына куйды. Ярты гђњдђсе белђн партага сузылып 
яткан књршесе ярымуяу, ярымйокылы кыяфђттђ, сђлам биргђндђй, баш какты. 
Малай аћа кљлемсерђп тђ, кызганып та карап куйды – иптђшенећ дњрт кљн 
буе кљтњ кљтеп, тђмам арып-талып мђктђпкђ килгђнен белђ иде. Укытучыныћ 
дљньядагы тљрле диннђр турында сљйлђгђне њзенећ дђ колагына чалынып-
чалынып кына китте – уйлары анда, љйдђ иде...
Бермђлне сыйныфныћ гљж килеп нидер сљйлђшње аны аћга китерде. Быел 

гына мђктђпкђ килгђн яшь укытучы њзе белгђн кадђренчђ дин тђгълиматы, оќмах 
џђм тђмуг турында аћлата икђн. Књршесе дђ гђњдђсен турайтып утырды. 

— Апа, оќмахта сыерлар, сарыклар бар микђн ул? – Уе белђн ђле дђ булса 
кљтњ кљтеп йљргђн баланыћ соравы бик тђ ихлас яћгырады. Аныћ сњзлђрен 
ишетеп, сыйныф дђррђњ килеп кљлешеп алды,  укытучы гына сагаеп калды. 
Сорауны уенга борырга тырышып:

— Бардыр инде, булмый калмас, – дию белђн чиклђнде. 
Ђлеге ќавап сорау бирњчегђ ошап бетмђде. Ул:
— Ђй, анда да кљтњ кљтеп ќђфаланасы була икђн, – диде дђ янђ парта љстенђ 

сузылып ятты. 
Малай њзенећ инде шактый кыскарган, ќљйлђре сыпылып чыккан књлмђк ќићенђ 

текђлеп торды-торды да терсђге белђн дык итеп књршесенђ тљртте. Аћа њзенећ 
серен, яћалыгын кем белђн дђ булса бњлешњ кирђк иде. «Минем ђни кайтты», – дип 
пышылдады ул, књршесенећ колагына иелђ тљшеп. Тегесе књзлђрен ачты да, бер дђ 
исе китмичђ: «Ђй, тагын китђр ђле», – диде, янђ керфеклђрен тљшерде. Малайныћ 
књзлђренђ кинђт кенђ яшь тыгылды. Ќитмђсђ, сљйлђшеп утыруларыннанмы, ђллђ 
баягы беркатлы сорауданмы ачуы чыккан укытучы аларга кисђтњ ясады. Књршесе, 
башын књтђреп: «Апа, ђ аныћ ђнисе кайткан!» – дип кычкырып ђйтеп куйды.

— Ђнилђр кайтырга тиеш инде ул. – Моныћ нђкъ менђ шулай булырга 
тиешлегенђ катгый инанган кыяфђттђ, укытучы, њз сњзен раслап, ияк какты.
Баягы сатлык яшь тамчылары кайнарланып, инде бит очларын пешерђ 

башлады. Малай аларны йодрыгы белђн сљртеп алды да кисђк кенђ урыныннан 
кузгалды, ишеккђ атылды. Ишек катына ќиткђч, бар дљньясына рђнќњ џђм 
нђфрђт тулы књзлђрен мљлдерђтеп, укытучыга борылды:

— Ђнилђр эчмђскђ тиеш!..
Малайныћ куллары Карлыгачныћ елкылдап яткан ялын бертуктаусыз 

сыпырды да сыпырды. Ат, аныћ халђтен аћлагандай џђм шул халђтне ќићелђйтер 
љчен берни дђ эшли алмавына њзен гаепле санагандай, башын иеп тора бирде. 
Сабантуйлар, чабышлар алдыннан, малай, гадђттђ, орчык кебек бљтерелеп, бер 
атлыйсын ике сикереп яки бљтенлђй очып йљри торган иде. Бњген исђ аныћ 
ићсђлђрен књтђрђ алмас йљк баскан диярсећ... 

— Минем ђни кайтты, Карлыгач.
Ат: «Бик ђйбђт булган», дигђн шикелле, башын беркадђр књтђрде дђ њзенђ 

елышкан малайга борылды.
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— Тагын башланыр инде...
Ђлбђттђ, «башланыр» дигђн бу нибары бер сњзгђ ана кешенећ, кешелеген 

югалтып, аракы шешђсенђ њрелње, ямьсезлђнеп, котсызланып, атналар буе 
эчеп ятуы, аннан каядыр китеп югалуы, башка хатыннар џђм ирлђр арасыннан 
њзенђ иптђшлђр табып типтереп яшђп алуы, айлар узганнан соћ гына берни 
булмагандай кайтып керње, љйдђге мђхшђр, ата кешенећ чарасызлыгы џђм 
малайныћ суырылып-бљрешеп калуы сыйганлыгын Карлыгач белми иде. Белсђ 
дђ, адђм баласыныћ, ђни дигђн затныћ, кырык кылын љзеп тапкан нарасыен 
да, сљеп кавышкан тић ярын да онытып, шушы кадђр тњбђнлеккђ тђгђрђњ 
сђбђплђрен џич кенђ дђ аћлый алмас иде ул. Ат: «Мин нишли алам?» дигђн 
сыман, акыллы књзлђрен тутырып, малайга карады.
Малайныћ ябык гђњдђсенђ, мђктђпкђ атна буе киеп йљри торгач, шактый 

керлђнђ тљшкђн яшькелт књлмђгенђ, табаны куба башлаган иске чњђгенђ, 
коћгырт керпе чђчлђренђ, мђзђк тђ, сљйкемле дђ булып тырпаеп торган 
колакларына, томраеп та, џђрчак сагаеп та карый торган зур кара књзлђренђ 
бетмђс-тљкђнмђс моћ яшеренгђн иде. 

— Ђле дђ син бар, Карлыгач. Бњтђннђр кљлђ, минем белђн сљйлђшђселђре 
килми...

«Колын чагымда мин дђ сине сђеррђк дип саный идем. Адђм балалары белђн 
тњгел, минем белђн сљйлђшергђ ярата идећ...» 

— Ќылы! – Малай кулын ат ялы астына яшерде. – Син шундый ќылы, 
Карлыгач!

«Ќылы эзлђп минем янга килергђ тиеш тњгел бит син, дустым... Кыш кљне 
дђ, абзарга кереп утыра идећ дђ тућган бармакларыћны минем ялым астына 
куеп ќылыта идећ...» 

— Ул тагын китђр микђн, Карлыгач?
Малай болай дип аргамактан тњгел, њзеннђн сорады.
Љйдђ давыл алдыннан була торган тынлык хљкем сљрђ иде. Ђни кеше, инде 

тђкате корып, иреннђре кибеп яргаланса да, ђлегђ њзен тезгендђ тота: эш белђн 
онытылырга телђвеме – бау тутырып бљтен урын-ќир ќђймђлђрен, тђрђзђ 
пђрдђлђрен юып киптерде. Тњшђм-кашагадан башлап, кљнозын љй юды. Бакчага 
чыгып, ире џђм улы белђн бђрђћге утыртты. Сњзлђр бер-берсенђ ялганмады. 
«Књзђнђк шђп њргђн». «Ак ягы белђн тљшмђсен». «Бакчага тирес чђчелмђде» 
кебек љзек-љзек ќљмлђлђрдђн артмады. 
Малай ђтисе џђм ђнисе казыган чокырларга бђрђћге яркасы ташлап барган 

шђйгђ, ђлеге могќизага њз гомерендђ беренче кат кына тап булгандай, дљньяныћ 
серлелеге, ђкђмђтлеге турында уйланды: књр инде, кыл урталай киселгђн, 
яраланган, инде кибеп-сулып барган ярты бђрђћгедђн шаулап-књкрђп яшел 
сабаклар чыксын, йодрык кадђрле ђллђ ничђ бђрђћге пђйда булсын... Нинди 
кљч, нинди кодрђт бар соћ бу ќиџанда киселгђнне – ялгарлык, њлгђнне 
– терелтерлек? Малай кинђт њз уеннан њзе сискђнеп китте. Кулындагы ярты 
ярка бђрђћгене кат-кат ђйлђндереп карады. Карчыклар йљзедђй ќыерчыкланып, 
бљрешеп калган ягыннан вак-вак њрентелђр ќибђргђн, кискђн ягы карала 
башлаган уч яссуы кадђр бђрђћгедђн, ике-љч ай узуга, чилђк-чилђк яћа ућыш 
ќыеп алу, чыннан да могќизага тић тоелды. «Џы... кызык...»

— Ќђџђтрђк ыргыт ђле. Кљрђк буш тора бит.
Кљрђген ќиргђ батырып, шуныћ сабына таянган ђтисе эндђшђ икђн. Алдан 

казып барган ђнисе инде байтак ара атлаган. Малай исђ, њз уйларына чумып, 
вазифасын бљтенлђй оныткан. Ул, соћгы араларда тартылыбрак киткђнгђме, 
биленнђн гел тљшеп интектергђн кыска чалбарын књтђреп, кереш буеннан ике-
љч кат ђйлђндереп куйды да, чилђк тљбендђге дњрт-биш бђрђћгене урыннан гына 
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буразнага ыргыткач, сукмакта утырган капчык янына юнђлде. Аныћ авызын 
ачып, чилђккђ ике куллап бђрђћге тутырды. Кавырсыны да катып љлгермђгђн 
гђњдђсен бер якка авыштыра тљшеп, зур чилђкне казылган ќир янына китереп 
куйды. Кулга тњгђрђк бђрђћге элђккђндђ рђхђт, тотасыћ да ерактан ыргытасыћ. 
Ђ болай... Ак ягы белђн књккђ књз текђп яткан кисђкне иелеп ђйлђндерергђ 
туры килђ. «Алай тизрђк чыга бит», ди ђтисе.  
Былтыр... бђрђћге утыртканда ђнисе юк иде, икђњлђп кенђ мђшђлђнделђр. 

Књзђнђкне дђ икђњлђп алдылар. Ђнисе «ђ» дигђнче башкара торган эшне икђњлђп 
ярты кљнгђ суздылар. Ђтисе, књзлђре ике яркага да тигезрђк элђксен дип, кулына 
тоткан џђр бђрђћгене кырык кат ђйлђндергђлђде. Малай исђ, ђтисе књрмђгђн 
арада, артык зур булмаганнарын йомры килеш кенђ капчыкка аткарырга 
тырышты. Ђтисе књзђнђк тулы капчыкларны ќилкђсенђ књтђреп, сукмакка 
тезеп чыкты, малай, гадђттђгечђ, аларныћ бавын чишеп, тљбе тутыга башлаган 
чилђккђ бушатты. Ул чакта да, артык ќђелеп сљйлђшми генђ, икђњлђп бер бакча 
бђрђћге утырттылар. Хђтерендђ: малайга коточкыч авыр иде. Юк, њзе чилђктђн 
ђз генђ калку булып, шул чилђкне љстерђп йљрњ тњгел, љйдђге бербљтеннећ 
ќимерелњен тану, ђнисез тормышныћ караћгылыгын аћлау авыр иде. Май 
кояшыныћ мђрхђмђтле нуры књпме генђ иркђлђргђ тырышмасын, малайныћ 
кабыргалары беленеп торган как аркасына да, ирнећ керлђнђ тљшкђн кыска 
ќићле књлмђге астында бђргђлђнеп тибенгђн йљрђгенђ дђ ќылы њрлђмђде.
Бњген башкачарак. Ата кешенећ ике каш арасына иртђрђк сарылган 

буразналарында туфрак катыш тир тамчылары ќемелди. Књзлђрендђ исђ... сњрђн 
генђ булса да яктылык шђйлђнђ кебек. Ђллђ малайга гына шулай тоелдымы? 
Хђер, њз књћелендђ дђ ниндидер аћлашылмаган хислђр љермђсе: яулыгын 
кашларына тљшереп, арттан чљеп бђйлђгђн, кара трикосын тез буена кадђр бљклђп 
менгергђн, озын футболкасыныћ итђген исђ кендек тирђсеннђн тљйнђп куйган 
ђнисенђ яшертен генђ књз ташлаган саен, ул љермђ отыры кљчђя, ђле давылга, 
ђле буранга, ђле дуамалланып яуган яћгырга ђйлђнђ. Књћеле шулай дулый, шулай 
елый малайныћ: давыл булып, яћгыр булып... Ђнђ бит, нинди яшь, нинди сылу 
аныћ ђнисе... янђшђдђ чагында, эчмђгђн чагында. Ул шундый газиз, шундый њз, 
шундый якын џђм... шундый ерак. Малай, керфеклђренђ яшь бљялњдђн куркып, 
књзлђрен челт-мелт йомып, болытларга текђлде. Болытлар ак иде, бљдрђ иде, 
гљнаџсыз џђм гамьсез иде.  Элекке чак булса, малай барысын-барысын онытып, 
ђнисенђ барып сарылыр иде, йомры башын аныћ бил буена терђп, рђхђтлђнеп 
елап та алыр иде. Ђ хђзер... Йодрык кадђрле генђ йљрђгенећ бозга ђйлђнеп баруы 
тњгелме?.. Чљнки белђ: бу – алдавыч матурлык џђм алдавыч тынлык. Теге чакта, 
њзлђренећ яшелчђ бакчасындагы иске кар базы авызына карап телсез калган 
мизгелдђ, ул балачагын бљтенлђйгђ ќуйды. Капка тљбендђге чирђмдђ уйнаган 
ќирлђреннђн туп койма аша бакчага очып тљшмђсђ... Аныћ артыннан малай 
да койма аша гына бакчага сикермђсђ... Чия куаклары артындагы иске базныћ 
капкачы ачык калып, тупны эзлђгђн малай тап шунда килеп чыкмаса... Малайныћ 
књзлђре ул мђлдђ аптыраудан тњгел, куркудан чытырдап йомылды. Баздан аћа 
буш шешђлђр ыржаеп карап тора иде. Пычрак иде, котсыз иде, бик књп иде 
алар. Аларда ђнисенећ атналар буе шеше кайтмаган нурсыз йљзе дђ, ђтисенећ 
караћгылык ићгђн књзлђре дђ, малайныћ кимсенњ џђм ђрнњ яшеренгђн яралы 
йљрђге дђ чагыла иде. Малай калтыранып кына керфеклђрен књтђрде. Янђ баз 
авызына тљбђлде. Бу хђтле шешђнећ хђмерен ќыеп тњксђћ, шушы баз мљлдерђмђ 
булыр иде. Књз алдына ямьсез књренеш килеп басты: ђнисе баз кырыена сузылып 
яткан да, чђч-башын тузгытып, йотлыгып-йотлыгып аракы чљмерђ... Малайныћ 
књћеле болганып китте, укшымас љчен тирђн итеп сулыш алды, аякларын сузып, 
чия куагы астына чњмђште. Кинђт сулкылдап елап ќибђрде. Урам яктан аны эзлђп 
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кычкырулары, сызгырулары ишетелде. Малай урыныннан кузгалмады. Њксеп-
њксеп, сулкылдап-сулкылдап, башын тезлђренђ салып, елады да елады ул. 

— Ђйтмђм дигђн идем... Кичђ Карлыгачны сорап килделђр.
Малай дертлђп китте. Теге чактагы чия куагы тљбеннђн бђрђћге бакчасына 

кайтып тљште. Ђтисе башын књтђрми генђ ђллђ њзалдына сљйлђнђ, ђллђ ђнисенђ, 
ђллђ аћа дђшђ икђн.

— Тагын кем? – Малайныћ йљрђге љзелеп киткђндђй булды. Тирђ-якта гына 
тњгел, район сабантуйларында алдынгылыкны бирмђгђн аргамакка књплђрнећ књзе 
кыза, башкорт ягыннан да, Ижау каласыннан да сорап килњчелђр байтак булды. 
Ќанын бирергђ ђзер, тик колын чагыннан ук  књз карасы кебек кадерлђп њстергђн, 
бљтен эч-серен уртаклашып килгђн Карлыгачка гына кагылмасыннар. 

—  Књрше хуќалыктан, рђисе. «Књпме сорасагыз да бирђм, сатыгыз», ди.
— Њзлђренђ булсын акчалары! 
— Ђй, улым... – Ата кеше артык сњз ђйтмђде. Аныћ кљрсенње «акча дигђнећ 

безгђ дђ комачауламас иде» дигђндђй яћгырады.  
— Гел шул ат дип инде... Акча булса, њзе юа торган кер машинасы алып кайтыр 

идећ... – Буразна башына чыгып ќиткђн ђни кеше дђ сњзгђ кушыласы итте. 
Аћа дигђн ќавап џђр икесенећ тел очында йомарланып калды. «Мин љйдђ юкта 

ярты хакына сатып ќибђрер љченме?» – Ирнећ йљрђк тњрен шушы уй телеп њтте. 
Малайныћ исђ књз алдына књршелђрнеке кебек, њзе ап-ак, уртасында пыяла ишеге 
булган кер машинасы килеп басты. Юыласы керне шунда тутырып куялар да 
тљймђсенђ генђ басалар. Бераздан инде юылып, сыгылып, кибеп диярлек љлгергђн 
керне ишегалдындагы бауга элеп, ќиллђтеп кенђ алалар... Тик малай хыялындагы 
кер машинасы нигђдер теге иске базга ботарлап ыргытылган иде...

— Малай риза тњгел, дидем. – Ђтисенећ баягы сњзен дђвам итње икђн. 
– Башта тасма теллђнеп маташкан иде, яћадан яный ук башлады. Кулларында 
влач дигђч тђ, бигрђк азындылар. Авызлары ни ђйткђнне колаклары ишетми.

— Тоттырам ди мин аларга Карлыгачныћ койрыгын! – Ђтисенећ сњзлђрендђ 
калкан књреп, малай батыраеп китте. – Ђти, быел район Сабан туенда безнећ 
Карлыгач беренчелекне бирмђячђк, мин ђйтте диярсећ...
Ђтисенећ мыек очына тыенкы гына горурлык йљгерде. 
Давыл озак кљттермђде. Караћгы тљшкђндђ генђ бакчада эшне тљгђллђп, 

ишегалдында юынып алдылар, љйгђ кереп, арыган кыяфђттђ идђнгђ сузылып 
яттылар. Ђни кеше исђ, аш бњлмђсендђ ќил-ќил басып, табада йомырка 
кыздырып алды, кђбестђ белђн кишерне уып, салат ђзерлђп куйды, ул арада 
књћелле сызгырып, чђй дђ кайнап чыкты. Љчђњлђп љстђл артына утырдылар да тел 
тибрђтеп сњз катмый гына табага њрелделђр. Ђни кешенећ нигђдер кыбырсынуы 
йљзенђ чыккан иде, ир бу кыбырсынуныћ нигђ, ни љчен икђнен бик яхшы 
аћлаганга, авыр сулады, зђћгђрсу каймалы ак чынаяктагы чђен болгатырга 
тотынды. Малайныћ колагына кашык чыћы тњгел, ђнисенећ юхаланып та, 
ялварып та, њтенеп тђ, ыћгырашып та дђшкђн тавышы гына ишетелде:

— Авыр эштђн соћ... Бђлђкђй генђ... Хђл алыр љчен генђ... Артыгы кирђкми... 
Сорамыйм... – дигђн љзек-љзек сњзлђр, ачык ярага тоз сипкђндђй, малайныћ 
тђнен калтырап куярга мђќбњр итте. Ул кулындагы кашыгын љстђлгђ ташлап, 
олы якка чыгып китте. Ђтисенећ дђ чынаягын шап итеп куюы булды бугай.

— Авызыћны яп! Ант иткђн була бит ђле... бљкрене кабер генђ тљзђтђ шул...
— Минем эчем яна... менђ бер генђ йотым булса...
— Чђећне эч!
—  Тамагымнан њтми... ђйтђм бит, эчем яна...
— Иртђгђ њк булнискђ алып барам, бђйлђп булса да алып китђм мин 

сине.
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— Барам ди... Сића ышансаћ, психбольницага да илтеп тыгарсыћ... Бер  
йотым дим бит, бер генђ...
Аш бњлмђсендђге тавыштан качарга телђп, малай кулы белђн колакларын 

томалады, алай да ђтисе белђн ђнисенећ авызыннан яћгыраган ямьсез сњзлђр 
колак пђрдђсен ертып керде. Алар кычкырышу гына тњгел, бер-берсенђ эт 
булып љрђ иде кебек: џау-џау, џау-џау... Малай тешлђрен кысып, йодрыкларын 
йомарлап, диванга менеп утырды. Љзгђлђнеп тђ, ачыргаланып та џаулаган эт 
тавышы байтак ишетелеп торды, аннары тынгандай булды. Аш бњлмђсе ягыннан 
янђ љзек-љзек авазлар ишетелде:

— Син мине кызгана да белмисећ бит ичмаса!
— Кызганганга књрђ шушы хђлгђ тљшеп беттек. Ђллђ кайчан чи каеш белђн 

тотып ярасы калган.
Сузып-сузып эт улаган тавыш яћгырады, бераздан аны чинау алыштырды... 

Малай чђчрђнлђп диваннан тљште: ишегалдында Актњш љзгђлђнђ лђбаса! Ишекне 
шђрран ачык калдырып, баскычка атылып чыкты, утны яндырды, аякларына кђлњш 
тђ элеп тормастан, ишегалдына томырылды. Малай яхшы белђ: књрше-тирђ керсђ, 
чирђмдђ наратлыктан тљшкђн керпе йљргђлђсђ, Актњш ялкау гына, иренчђклђнеп 
кенђ, мин хуќаларны кисђтергђ тиеш шул, дигђн кебек, кыенсынып кына љрђ. Ђ 
бу юлы... Малай аптырап урам яктагы капкага карады. Ул ябык, келђсе тљшерелгђн, 
тавыш-мазар ишетелми иде. Малай эт оясы янына килде. Актњш, ќылы эзлђп 
сыенгандай, бар гђњдђсе белђн ояга терђлеп яткан иде. Кемгђдер рђнќегђн кыяфђттђ 
башын књтђреп малайга текђлде дђ шул мизгелдђ башы салынып та тљште. Љнсез 
калган малай бер –  Актњшкђ, бер – аныћ тђлинкђсе янында яткан казылык 
кисђклђренђ карады, аннары кисђк кенђ љйгђ йљгерде.

— Ђт-ти-и-и! Актњшне агулаганнар!
Љйдђге гауга шул мизгелдђ љзелде. Ђтисе дђ майкачан килеш йљгереп чыкты, 

тик ул эт оясы янына тњгел, ат абзарына таба атылды, тиз генђ утны кабызды. 
Малайныћ йљрђген икенче кат шом басты: «Карлыгач!»
Абзарныћ ишегенђ кагылмаганнар – бакча яклап арткы такталарын кубара 

башлаганнар, мљгаен, эттђн инде котылдык, дип уйлаганнардыр. Актњш соћгы 
кљчен ќыеп хђбђр салмаса, Карлыгачны йђ харап итђргђ, йђ урлап чыгарга да 
љлгергђн булырлар иде. Малай шушы коточкыч уйдан тетрђнеп китте, гђњдђсен 
тыелгысыз бер калтырау билђп алды, бизгђк тотамыни,  ул калтырау бљтен тђненђ 
таралды, тешлђре тешкђ бђрелеп, шык-шык килђ башлады. Ђтисе Карлыгач 
тирђсендђ булашып, улыныћ њз-њзен кочаклап дерелдђвен тиз генђ искђрмђде, ат 
тирђли ђйлђнгђлђп, њзалдына кемнедер сњгђ бирде: «Вђт кабих, ђ, берђрсенђ акча 
тљрткђн дђ монда ќибђргђн инде бу...» Шулай дип берничђ тапкыр кабатлады да, 
малайныћ бер аваз-љн салмавына аптырапмы, башын књтђреп, аћа карады.

— Улым!
Сњрђн ут яктысында малайныћ ак књбек тибеп чыккан, књгђргђн иреннђрен, 

калайланган књзлђрен, калтыр-колтыр килгђн гђњдђсен књреп, ата кешенећ коты 
очты. Ат кайгысы мизгел эчендђ онытылды, ир, ук кебек томырылып, улы 
янына атылды, тђненђ ябышып калган тораташ кулларын кубарырга тырышып, 
бар кљченђ аны селкетергђ тотынды.

— Син нђрсђ, улым, курыктыћмыни? Тимђгђннђр, Карлыгач исђн-сау, менђ 
бит... Улым, улым дим, тынычлан ђле...
Малай сњз дђшђрлек хђлдђ тњгел, ул ђле дђ булса кљзге ачы ќилдђ тућып 

калтыранган яфрак кебек, дер-дер килђ иде. Ђтисе њзе дђ шашынган кыяфђттђ 
аны ќђџђт кенђ књтђреп алды, абына-сљртенђ љйгђ йљгерде.
Бу вакытта ђни кеше, бер йотым су эзлђп тилмергђн юха елан шикелле, 

бљтен шкафларныћ астын-љскђ китереп, њзенђ хђмер юллый иде. Ир, ишекне 
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аягы белђн генђ тибеп ачты да малайны диванга кертеп салды, аннан берни 
аћышмыйча њзенђ борылган хатынны чђченнђн элђктереп алды:

— Син гаепле, син аны шушы хђлгђ китереп  ќиткердећ, нервысын бозып 
бетердећ... Фельдшерга чап, бала њлђ!
Ђни кешенећ књзе зураеп ачылды, ул, чђче тартылып авыртуданмы, 

малайныћ сђер йљзен књрепме, аџылдаган аваз чыгарды. Ишеккђ ташланмады, 
гаќиз кыяфђттђ улы љстенђ иелде.

— Нђрсђ булды, нишлђде? Улым!
— Нишлђде, нишлђде... Бала њлђ дим! – Ата кеше гасабиланып кычкыра 

бирде.  
Малай шул мђлдђ керфеклђрен књтђрде, ђнисенећ њзенђ иелгђн йљзен, 

куркудан киерелеп ачылган књзлђрен књреп алды. Тђненећ калтыравы кимегђн 
иде, бу карашны књргђч, бљтенлђй тынычланып калды. Нинди генђ булса да, 
ул аныћ ђнисе, бердђнбер, ќанга бик якын да, ерак та ђнисе иде шул...

— Нђрсђ каккан казыктай торасыћ? Фельдшерны алып кил! Шуннан соћ 
чыгып ычкынсаћ да була! Бљтенлђйгђ! Бусагага аяк басма! Аракы књленђ тљшеп 
йљзсђћ дђ, бер сњзем юк... Ант эчкђн була бит... Улым гына исђн-сау булсын... 
Икебез ничек тђ ќан асрарбыз. Син генђ аныћ ќанын бимазалап, књзгђ књренеп 
йљрмђ башка... – Малайныћ халђтеннђн коты алынган ђтисе  инде њзе дерелди 
башлаган иде, бик озак тынычлана алмыйча, ишекле-тњрле йљренђ бирде. Нђрсђгђ 
тотынырга, ни кылырга белмђде, малайныћ кытыгын китереп, ђле улыныћ аяк 
табанын тотып карады, ђле кул белђзеген элђктереп, тамыр тибешен тикшерде. 
Ђнисе исђ башта улыныћ кан качкан йљзенђ селкенми дђ текђлеп торды, аннан 
корт чагып аћына килгђндђй сискђнеп китте, тиз генђ сљлге юешлђп, тир бђреп 
чыккан маћгайга япты, тагын аш бњлмђсенђ торып чапты, касђ тљбендђ калган 
бал љстенђ чђй агызды. Касђне малай янына алып чыккач, бер кулы белђн аныћ 
башын књтђрђ тљште дђ, ќылы, йомшак, назлы итеп:

— Син безне куркытма ђле, улым! – диде, чђйне аныћ иреннђренђ якын китерде. 
Малайга рђхђт иде. Тђненђ кисђк ићгђн ќићеллектђн битђр, аны кайгыртучы, аныћ 
љчен борылучы ђнисенећ янђшђдђ икђнлеген тою рђхђт иде. Бу рђхђтлекнећ бик 
кыска гомерле, вакытлыча икђнен аћлау гына  бђгырен кимерђ, ашый иде. Малай 
књгђреп каткан иреннђрен ачар-ачмас, њзенђ сузылган касђдђн ике-љч йотым чђй 
уртлады. Моны књреп, ђтисенећ йљзенђ беркадђр яктылык кунды. Ул малайныћ 
аяк очына килеп утырды. Њзе бертуктаусыз аныћ нђзек аякларын сыпырды, њзе, 
инде бу юлы тыныч тавыш белђн, ана кешегђ эндђште:

— Кит син, зинџар, бљтенлђйгђ кит. Малайны авыруга сабыштырып 
туктыйсыћ алайса. Кайтмаска дип кит, ќђџђннђм читенђ китеп олак. Безне 
генђ тынычлыкта калдыр...
Ђнисе эндђшмђде. Касђне кулына тоткан килеш, карашын тљн пђрдђсе сырып 

килгђн тђрђзђгђ тљбђде. Малайныћ књћеле янђ урыныннан купты. Аныћ башланып 
кына килгђн тормышы тоташ югалтулардан гына торыр микђнни? Аргамакныћ 
ќитез аякларына кызыккан бђндђлђр аны Карлыгачсыз калдырырга маташалар, 
нђни йомгак чагыннан ук ишегалды чирђмендђ тђгђрђп њскђн Актњшне дђ югалтты, 
хђзер менђ ђнисе... шулай ук бљтенлђйгђ китеп  югалырмы?.. Бљтенлђйгђ, мђћгегђ... 
Болай, ул тљссез-нурсыз кыяфђттђ чыгып югалганда, аныћ янђшђдђ булуына 
караганда булмавы мећ артык тоелса да, иртђме-соћмы ђйлђнеп кайтасын, берара 
бљтен тирђ-якны тынычлык, ниндидер сђер яктылык, ќылылык, газ мичендђ 
пешкђн ипи исе, бау тутырып юылган кер исе билђп алачагын белњ књћелнећ бер 
почмагын юатып, тынычландырып тора иде. Ђтисенећ дђ сабыр савыты тулгандыр 
шул, тњземлекнећ дђ бер чиге буладыр... Малай њзе генђ ишетерлек итеп аџылдап 
сулыш алды. Књз алдыннан кљндез бђрђћге утыртып йљргђн мизгеле, кулындагы 
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кисек яркага шаккатып карап торган мђле сызылып њтте. Шул могќизага – 
киселгђнне ялгарга, љр-яћадан яшђњ кљче бирергђ кодрђте ќиткђн зат аныћ ђнисен 
генђ терелтђ аладыр бит. Бу њтенечне кемнђргђ, ничеклђр ќиткерергђ, ни рђвешле 
ялварып сорарга соћ? Артыгы кирђкми, бар булганыннан да баш тартырга ђзер 
малай – тик ђтисе белђн ђнисе гел балкып-елмаеп яшђсен, љйлђрендђ татулык 
булсын, ђнисе эчмђсен, эчмђсен, эчмђсен џђм... беркайчан да китеп югалмасын... 
Шушы телђге тормышка ашсын љчен ђллђ нинди алыш-бирешкђ дђ ђзер булыр иде 
ул. Укытучысы аны дђрес саен: «Йљзећдђ нур юк, авыз ачып ќавап бирђ белмисећ, 
беркем белђн дуслашмыйсыћ»,— дип ђрли. Сљйлђшер иде, авылныћ бљтен бала-
чагасы белђн дуслашыр иде, укытучыга да елмаеп кына торыр иде. Ђнисе, ђнисе 
генђ беркайчан да... эчмђсен иде...  ташлап китмђсен иде... Хђтта ќаннан артык 
књргђн Карлыгачын да... Башына килгђн бу уйдан малай тагын баягы кебек дертлђп 
китте... Карлыгачын да рђхимле берђњнећ кулларына тапшырырга риза булыр иде 
ул... Керфеклђрне ачыттырып, пешереп, иреннђренђ кадђр кап-кайнар тамчылар 
тђгђрђште... Карлыгач... Малайныћ бердђнбер сљйлђшер сердђше, тугры дусты. 
Сабантуйларда икенче, љченче урыннарны яулап, љйгђ алып кайткан суыткыч, 
тузан суырткыч, телевизор, келђмнђр – барысы да Карлыгач бњлђге. Ђнисе аракыга 
алмашкан юрганнар, чђй чынаяклары, радиоалгычлар да Карлыгачныкы иде...  
Кер юу машинасы, ди ђнисе, њзе юа торган, ди...

— Быел Карлыгач беренче булачак, ђти. Кер юу машинасы апкайтабыз ђнигђ...
Малайныћ кинђт кенђ шулай дип куюын ишеткђч, саташа дип уйладылар, 

ахры – ђтисе белђн ђнисе ялт борылып бер-берсенђ караштылар. Ђнисе, 
сљлгене идђнгђ ташлап, кулын малайныћ маћгаена куйды. Кайнар тоелмагач, 
бераз тынычланып, улыныћ кыл кебек каты чђченнђн сыйпады. Ђллђ кайчан 
онытылган татлы да, ђрнњле дђ бер хис малайныћ йљрђген телеп њтте.

— Безне генђ ташлама, улым, барырсыћ, Сабантуйга да барырсыћ, беренче 
дђ булырсыћ... 

— Мин сића... њзе юа торган... кер машинасы... Тик син дђ безне ташлама, 
ђни. Эчмђ генђ, ђни... – Малайныћ књзлђре йомык иде. Керфеклђр пђрдђсе 
аша да ул ђтисенећ авыр кљрсенеп тђрђзђгђ таба борылганын, ђнисенећ, башын 
иеп, артсыз урындыкка барып утырганын аермачык књрде.

***
Ат чабышы башланыр алдыннан, Сабантуй мђйданындагы халык тљркем-

тљркем булып тау астындагы њзђнлеккђ агылды. Берђњлђр тау битен, икенчелђр 
каенлык тирђсен сырып алды. Кемдер њлђнгђ кырын ятып урнашты, кемдер, 
бђйрђм киемнђре тапланмасын љчен, њлђн љстенђ олы ќђймђ йђ кђгазь ќђеп 
утыруны хуп књрде. Кљн кояшныћ њзе кебек кљлеп торгач, район Сабан туена 
књрше-тирђ авыллардан гына тњгел, ђллђ кайлардан ђллђ кемнђр ќыелган иде. 
Тик ќайдаклар љчен ќан атучылар арасында ђллђ кемнђр, ђллђ кемнђр, ђллђ 
кемнђр булса да, малайныћ ђтисе белђн ђнисе юк иде. «Бармагыз!» – диде малай. 
Кистереп ђйтте, каршы килмђслек итеп ђйтте. Гаќђп, ђтисе дђ, ђнисе дђ артык 
сорау бирмђделђр. Карлыгачны, елдагыча, колхозныћ хуќалык атлары, юртаклары 
белђн бергђ, йљк машинасыныћ калын такталар белђн ђйлђндереп алынган 
ђрќђсенђ менгергђч, малай кабинага, шофёр агай янына чњмђште. Урыннарыннан 
кымшанмыйча, тагын нидер кљткђндђй басып калган ђтисе белђн ђнисенђ кул 
изђде дђ, карашын алардан аерып, башын икенче якка борды.

— Быел да ќићеп кайтыргамы исђп? – Чигђ чђчлђренђ мул булып чал йљгергђн 
књрше агай, мыек чолгыйларына кадђр балкытып, йљзен тутырып елмайды. 
– Маладис син, пар-рин, ма-ла-дис! Беркемгђ дђ сер бирмисећ, ђй...  Авыл гљж 
килђ, Карлыгачны кем урларга ќыенганын авыз тутырып сљйли. Атаћ гына... 
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«Каракны књзем белђн књрмђдем», дип, киресенђ катып тора. Шулай, љстђгелђрдђн 
курку канга сећгђн инде безнећ... Ић љстђгедђн куркуны гына белмилђр...
Малай, агайныћ ни ђйтергђ телђгђнен аћлап ук бетермђсђ дђ, бик батыр 

кыяфђттђ борынын чљйде:
— Мин дђ курыкмыйм, ул карак прсидђн дђ, љстђгелђрдђн дђ курыкмыйм. 

Карлыгачны алам да Ќилђктау чокырына качам да китђм, берђњ дђ табалмый 
аннан! Карлыгачка тиеп кенђ карасыннар!..
Тигђн очракта нишлђргђ ќыенганын анык белми иде, шућа да малай кинђт 

кенђ тынып калды. Агай да тиз генђ эндђшмђде. Юл чатында ућнан килњче 
машиналарны њткђреп торды да  машинаны сулга борды.

— Сабантуйлар синећ кебек малайларныкы инде ул, ђйе... – Агай мђзђк 
кенђ итеп борынын ќыерды. – Мин њзем кљрђшђ торган идем, билсез калганчы 
тырыштым. – Аныћ йљзенђ бик тђ сагышлы, њкенечле, сагынулы љрфия пђрдђ 
сарылды. – Иртђгђ Сабантуй дигђн кичне ђби янына тезлђнеп, намазга хђтле 
укый торган идем. Укыйм да и сорыйм Ходайдан, и сорыйм... Сорыйм дип, 
ђби ђйткђннђрне кычкырып кабатлап барам инде: «Илаџым, кодрђтле Аллаџы 
Тђгалђм, њзећ кљч бир, њзећ зиџен бир, њзећ ќићњлђр насыйп ит»... Ђбинећ 
«бу балага» дигђн сњзлђрен дђ тљшереп калдырмыйча кабатлап утырганмын 
икђн,  ђби, башымнан сыйпый-сыйпый, рђхђтлђнеп кеткелди торган иде... 
«Џђр адђм баласы адашып йљри-йљри дђ, иртђме-соћмы, барыбер Аллаџка 
кайта. Фанилыкта ук кайтырга тиеш, иманга килергђ тиеш», ди торган иде 
ђби. Авырлык килгђндђ генђ искђ тљшерђбез шул...  
Малай ќанланып китте. Юл читенђ тезелгђн нђзек каеннарныћ њзлђренђ таба 

йљгерњлђренђ шаккатып тљбђлгђн ќиреннђн шофёр ягына борылып ук утырды. 
Агайныћ соћгы сњзлђре зиџененђ барып ќитмђде, њз борчуы борчу иде:

— Ќићђ идећме?
— Ќићђ идем. Билемђ сљлге салган мђлдђ дђ эчемнђн генђ Ходайга ялварып 

алам да, пар-рин, ђйлђндереп кенђ барам кљндђшлђрне... 
— Џы... – Малай беразга аптырап калды. Ул кемнђн, ничек, ни рђвешле 

ялварып сорарга кирђклеген белми иде.
Санаулы минутлар тиз њтђ, ђ менђ кљтеп торганда сђгать теллђрен тотып 

књчерердђй буласыћ – вакыт дигђнећ урынында катып калган сыман тоела. 
Чиста токымлы чабышкыларны быел нишлђптер ић азакта ярыштырасы иттелђр. 
Ђле хуќалык атлары йљгереп њтђсе бар, ярышка кергђн ќигњле атларны, берсе 
дуамалланып китеп, арбасын ђйлђндереп каплагач, љр-яћадан ярыштырырга 
булдылар; юртаклар да чират кљтеп тилмерђ... Малай, књкрђк читлегеннђн 
чђчрђп чыгарга ќыенган йљрђген ничек тыярга белмичђ, Карлыгачныћ 
муеныннан кочып, аныћ тирђсендђ бљтерелеп йљри-йљри, тђмам тинтерђп бетте. 
Колакларын томалап бђйлђгђн яулыгы, артык дулкынлануданмы, манма суга 
ђйлђнгђн иде – бер сњтеп, бер ќыя торгач, ул да кибеп љлгерде. Ђ уйлары... 
уйлары чђбђлђнњдђн туктамады... Юлда килгђндђ агайныћ ђйткђн сњзлђре аны 
тђмам ђсђрлђндергђн иде. Малай, атыныћ ялын сыйпый-сыйпый: «Тырыш 
инде, Карлыгачкаем, без быел икенче дђ, љченче дђ тњгел, беренче килергђ 
тиеш», – дип кабатлаган мђлендђ, кисђк кенђ сискђнеп китте. «Ходайдан 
сорадым», дидеме шофёр агай?.. Малай, њзе дђ сизмђстђн, иреннђрен ачар-ачмас 
тибрђндереп: «Илаџым, Карлыгач беренче килсђ иде, ђнигђ њзе юа торган кер 
машинасы алып кайтсак иде», дип тђкрарларга кереште. Кабатлаган шђйгђ 
кинђт бу телђкнећ чынга ашасына шулкадђр ышаныч пђйда булды, ул телђк 
белђн бергђ ни љчендер књз алмасын кап-кайнар яшь элпђсе каплады, тора-бара 
ђлеге элпђ тозлы тамчы булып бит очына тђгђрђде. Малай ул яшьлђрне тыя 
алмады, йљзен атныћ кайнар муенына терђп, њзалдына џаман бер њк сњзлђрне 
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пышылдый бирде. Ђйтерсећ, яшђешнећ бљтен ђџђмияте бњген Карлыгачныћ 
чабышта беренче килњенђ џђм нђкъ менђ кер машинасы белђн бњлђклђнњенђ 
генђ кайтып калган – малайныћ бар вљќњден шушы телђк кенђ билђп алган 
иде. Књз алдыннан, хыялый бер сурђт рђвешендђ, Карлыгачныћ ић алдан 
ыргылып, финиш сызыгы аша њтње књренеп китте, малай ул сызыкны гына 
тњгел, ќир белђн књкнећ бербљтенгђ ђверелеп, офык читендђ очрашкан мђлен 
дђ књреп алды...  
Ярышларны игълан итњченећ микрофоны ђле кыштырдап, ђле тотлыгып, 

ђле кирђгеннђн артык сызгырып куйды, сњзлђре ќил иркенђ таралды. Тау 
битенђ сибелгђн халык, сњз берлђшкђндђй, бертавыштан: «Ишетелми!!!» дип 
сљрђн салды. Ул арада микрофонны кљйлђделђр: «Иптђшлђр, хђзер колхоз 
югыртаклары ярышка чыга, аннан чиста токымлы атларны кертђбез», – дигђн 
хђбђр аермачык яћгырады. Нђкъ шулай – югыртаклар, диде микрофон хуќасы, 
юртаклар димђде. «Чиста токымлылар чабышында егерме бер ат катнашачак, 
њзебезнећ район ќирлегеннђн дђ, књрше районнардан, књрше республикалардан 
да килњчелђр бар. Ќићњчелђргђ бњлђклђр саллы, спонсорларга рђхмђт ђйтеп, 
аларныћ исемнђрен санап китик...»  Калган сњзлђр малайныћ колагына 
эленмђде. Чљнки ул њзен сђер бер халђт билђп алганны тойды. «Џы...» дип 
њзе яратканча кабатлап куйды. Гаќђп, йљрђгенећ тыпырчынуы тына тљште, 
гђњдђсенђ ниндидер тынычлык таралды. Ђле генђ бђгырен љзеп телђгђн телђге 
шул мизгелдђ њк нишлђптер кисђк кенђ кечерђеп, томанланып калды. Ђгђр... 
ђгђр... телђгђннђр, сораганнар чынга аша икђн... Књз яшьлђрен беркемнђн 
яшермичђ, беркемнђн оялмыйча, кыенсынмыйча,  ялына-ялвара, инђлђ-инђлђ 
башка телђкне ирештерергђ кирђк бит: ђнисе... эчмђсен, эчмђсен, эчмђсен 
џђм... џђрчак янђшђдђ булсын.  Ђнисез љй – кояшы урланган кљн, йолдызлары 
сњнгђн тљн, сусыз кипкђн гљл, утсыз учак. Ђнисез тормыш – тоташ моћ, тоташ 
сагыш, тоташ караћгылык. Анда елмаюга урын юк. Анда яктылыкка урын 
юк. Анда – сарылык белђн љртелгђн сагыш кына хакимлек итђ. Ђти кеше 
ялгызы гына њрлђтергђ маташкан учакныћ ќылысы тућган бармак очларын 
да ќылыта алмый шул. Ђ бит ђни кеше бар, ул исђн, ул тере, ул бар, бар, бар! 
«Ђни беркайчан да эчмђсен иде... Ходай, Илаџым... Кодрђтле Аллаџы Тђгалђ...» 
Малай ашыга-ашыга шулай дип кабатлады. Ђйе, ул чыннан да ашыга, алай гына 
да тњгел, ашкына, кабалана иде. Гњя, менђ хђзер, шушы минутта – ќаныныћ 
тђмам тулышкан мђлендђ сорап љлгермђсђ, телђгенећ бар мђгънђсе ќуелып 
тљшђчђк... «Безне беркайчан да ташлап китмђсен иде...» Баягы кайнар тамчылар 
янђ књзгђ килеп сарылды, нђзек-нђзек гљрлђвек булып, ирен читлђренђ кадђр 
сузылып тљште. «Беренче килњем дђ кирђкми, њзе юа торган кер машинасы да 
кирђкми... Ђни генђ... эчмђсен иде!» Малай ићсђлђрен дерелдђтеп, ихтыярсыз 
њксеп ќибђрде, тик, ни гаќђп, бу юлы башын ат муенына яшермђде, кемнедер 
эзлђгђндђй, яшь пђрдђсе каплаган књзлђре белђн ђле књккђ, ђле ќиргђ, ђле кул 
сузымы арада ќђйрђп яткан елгага, ђле зђћгђр офыкка тљбђлде.  

— Мђйданга чиста токымлы атларны кертђбез! – Тау итђклђрен, њзђнлекне 
ићлђп, микрофоннан кат-кат яћгыраган сњзлђр малайныћ аћына соћлап кына 
барып ќитте. Њзенећ кайдалыгын, нишлђргђ тиешлеген ђле генђ аћлагандай, 
ялт итеп Карлыгачына борылды. Сабантуй да, ат чабышы да, ќићњ дђрте дђ 
кинђт кенђ ђллђ кая китеп югалган, бљтенлђй ђџђмиятсезгђ ђйлђнеп калган 
иде. Барсам бардым, бармасам юк дигђндђй генђ атлап, инде тезелеп маташкан 
аргамаклар янына Карлыгачны ђйдђклђде. Хђер, малайдан аермалы буларак, 
Карлыгач баскан урынында биеп-ыргылып тора, хуќасыныћ кљтмђгђндђ ђллђ 
нишлђп болай сњлпђнлђнеп калуына гаќђпсенеп, муенын каерып, борыла да 
карый, борыла да карый.  Малай елмаерга итте, уч тљбе белђн атныћ корсагын 
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сыйпап куйды. Кљндђшлђре арасында элгђре елларда књренгђннђре дђ, бљтенлђй 
чит-ятлары да бар иде – аларга битараф кына књз ташлады. Гомумђн, аныћ 
бар булмышын сђер бер битарафлык били башлаган иде. Ат, шуны сизеп, 
пошынып-пошкырып куйды, «нишлђвећ бу синећ, уян ђле, дустым» дигђн 
шикелле, малайныћ тезген бавы тоткан кулына борыны белђн орынып алды.
Тњгђрђк эчендђ ђрле-бирле йљренгђн ак кепкалы ир-егетлђр, мђйданга 

ќђелгђн комны тигезлђп чыккач, кайсы кая таралышты, бђйге башланырга 
санаулы минутлар гына калган иде.

...«Ђни, син эчмђ! Ђни, син эчмђ! Ђни, китмђ! Китмђ!» Малай баягы 
халђтеннђн айнымаган иде. Уктай томырылган Карлыгачныћ џђр адымына 
шушы телђк кушылып бара диярсећ. Малай ярыш турында тњгел, ђле дђ булса 
ђнисе турында уйланды. Њкчђлђре белђн атныћ корсагына бђреп-бђреп алганда 
да књћеленнђн ярсып-ярсып шулай дип кабатлады. Књз алдыннан берђм-берђм 
ат тояклары ялтырап њтте; башкалардан шактый калышып барганын малай 
гњя тау битеннђн торып кына књзђтђ иде, акылы белђн барысын да аћласа да, 
ќанын њзенђ буйсындыра алмады. Аныћ алдында бары тик ђнисенећ сыны гына 
шђйлђнђ иде... Менђ ђнисе – шундый кљлђч, шундый ягымлы, шундый ќылы 
ђнисе – малайны алдына утыртып сљя, «тиздђн сића кыз бђби алып кайтып 
бирђбез, аныћ яклаучысы, саклаучысы булырсыћ, улым», дип, чђч бљдрђлђре 
белђн малайныћ муенын кытыклап, чуп-чуп итеп битеннђн њбђ. Малай аныћ 
юанаеп киткђн корсагына оялып кына карап куя. Љйдђ љчесенећ дђ сљйлђшкђн 
сњзе тиздђн кайтып ќитђргђ тиешле курчак кебек кыз бђби турында гына. Ђ ул 
кайтмады. Аны алырга дип киткђн кљлђч ђнисе сулып-суырылып, канатлары 
каерылган кош кыяфђтендђ кайтып керде. Ђти кешенећ дђ йљзеннђн нур качты. 
Ђнисе мендђренђ сарылып бик еш елый торганга ђйлђнде. Хђл белергђ кергђн 
књрше хатыннары белђн аш бњлмђсендђ башта елашып, аннан кљлешеп утыра 
башладылар. Малай башта шомраеп калса да, кулына тђмле  кђнфит йђ прђннек 
тоттырып урамга озаткач, сабыйлык гамьсезлеге белђн, барысын да оныта иде. 
Шул рђвешле айлар, айларга ялганып еллар њтте, ул айлар-еллар исђ малайны 
књпкђ иртђ олыгайтты – ул ђниле џђм ђнисезгђ бњленгђн капма-каршы ике 
дљньяда яши башлаганын аћлады...
Малай кинђт кенђ уйларыннан арынып китте. Колак тљбендђ сызгырган 

ќил тавышына кушылып, ђнисенећ: «Син безне куркытма ђле, улым!» — дигђн 
сњзлђре яћгырады. Шулай диде бит ђнисе, аныћ љчен борчылып, кайгырып 
ђйтте. Аныћ ђнисе! Яратып ђйтте!.. Малай кинђт кенђ тезген бавын калгытып 
ќибђрде. Карлыгачка кљч љстђргђ телђгђндђй генђ, камчысы белђн селтђнеп 
алды, аяклары белђн атныћ сыртына бђргђлђде. Ат та, «књптђн шулай кирђк 
иде», дигђндђй, алга ыргылды, менђ ул башта бер, аннан икенче, љченче, 
дњртенче атны узды, беркадђр ара калдырып, йљзеп кенђ барган књгелќем 
аргамакны куып тотарга да књп калмады. Тау итђгенђ сибелгђн халык гљж 
килђ иде; кычкырган, сызгырган, улаган, чыелдаган тавышлар арасыннан 
тагын: «Син безне куркытма ђле, улым»,— дигђн кайгыртучан, ќылы сњзлђр 
ишетелгђн кебек тоелды. Малай тыелгысыз дђрт белђн: «Џђ-ђ-ђй!»— дип сузып, 
янђ тезгенне калгытты... 
Малайныћ кечкенђ йљрђге бљтен шатлыкны берьюлы књтђрергђ ђзер 

тњгел иде. Ул шул мђлдђ њзенећ бљтенлђй дђ куана белмђвен аћлап, тагын 
да ќыерылыбрак, бљрешебрђк калды. Югыйсђ, ќырлый-ќырлый, бии-бии 
бљтерелергђ генђ кирђк бит: Карлыгачныћ беренче килње, бњлђкнећ нђкъ менђ 
кер машинасы булуы (њзе юа торган!) могќизаныћ да могќизасы иде! Ул гына 
да тњгел, «бармагыз!» дип кистереп ђйтњенђ карамастан, ђти-ђнисенећ парлап 
Сабантуйга килње, ат чабышын ќан атып књзђтеп утыруы њзе бер шатлык икђн 

АЙ ГЉЛ   ЂХМЂТ ГАЛИ Е ВА



99

бит! Ђнисенећ ап-айнык булуы... Монысы, чыннан да, нђзек ићнђр генђ књтђрђ 
алырлык куаныч тњгел иде...

— Маладис, егет икђнсећ, улым! Тђки њз дигђнећне иттећ, ђ... – Ђти кешенећ 
тавышында таулар горурлыгы яћгырады. – Без дђ тњзмђдек менђ...

— Шушымы ђле ул безнећ киребеткђн егет? – Сњзне бњлеп, малайныћ 
колак тљбендђ бераз карлыкканрак тљче тавыш яћгырады. Малай ялт кына 
артына борылды. Кљн кызу булуга карамастан, озын ќићле ак књлмђк кигђн, 
муенына кљлсу тљстђге галстук таккан тњгђрђк корсаклы ир заты, књмђч кебек 
кабарыбрак торган кул аркасын чалбарына сљрткђлђгђн булып кылангач, 
књрешергђ сузылды. Ђтисенећ шул мизгелдђ караћгыланып киткђн йљзен књргђч 
њк, малай бу кешенећ кемлеген чамалады. Ялгышмаган икђн.

— Шђп, шђп... Атыћны ђйтђм. Бђлки синећ белђн килешеп булыр, ђ? 
– Књмђч куллы ир, тљче теллђнеп, малайныћ колагына иелде. – Алайса, 
атаћ белђн анаћ кирелђренђ катканнар, синећ сњзне љстен чыгармакчылар... 
Сатасыћмы мића Карлыгачны? Њз бђяћне ђйт. Књпме булса да тњлим. Акчасына 
ић крутой компьютер да, планшет та, телефон да алаласыћ. Бњтђннђр арасында 
ић шђбе синеке булачак! Ђле-е-е! Аннан соћ да, белђсећме, ђллђ нђрсђлђр 
алырга ќитђчђк! Нђрсђ, килешђбезме?
Малай књзен тутырып башта ђтисенђ, аннан ђнисенђ текђлде. Чђчен баш 

тњбђсенђ тђгђрмђч итеп ќыйнап куйган, књзлђрен кара књзлек астына яшергђн 
ђнисе малай янына килеп, кулыннан ќитђклђде. Теге адђмнећ кырыйда 
барлыгын бљтенлђй књрмђгђн сыман:

— Кузгалыйк, улым, – диде ќылы тавыш белђн.
— Ярлы тђкђбберлђр! – Књмђч кулныћ тешен кысып ђйткђн мыскыллы 

сњзлђре гњя њзенећ ике катлы иягенђ сыланып калды – учы белђн ияк астын 
кат-кат сыпырып, ир заты шулай дип кабатлады. – Карар-бызззз...
Аныћ бал корты кебек бызылдап торуына исе китепме, малай, ђнисеннђн 

кулын ычкындырып атлаган шђйгђ, муены каерылганчы ђллђ ничђ тапкыр 
артына борылып карады. Књмђч кул мыскыллы караш белђн алар артыннан 
текђлеп калган иде.

...Књкрђк киереп утырган таулар тезмђсе ягыннан сулышны иркђлђп талгын 
ќил исте. Њзе белђн сусыл њлђн, књкчђчђк, ќир ќилђге исе генђ тњгел, иркенлек, 
хљрлек исе дђ алып килђ иде ќил. Карлыгач, ялкау гына њлђн чемченгђн 
ќиреннђн, башын књтђреп, таулар ягына текђлде. Чабышка ђзерлђнгђндђй, 
бер урында биеп алгандай итте. Аннан, гђњдђсен кылтык кызлар урынына 
уйнаклатып, тыелгысыз дђрт белђн шул тарафка томырылды. Тик бераздан, 
болай ыргылуныћ файдасыз икђнен искђртеп, аягына бђйлђнгђн аркан тартылып 
куйды. Ат, ќан ачысы белђн иџаџайлап, ђле бер, ђле икенче якка ташланды, 
тик ничек кенђ ашкынмасын, каты кул белђн бђйлђнгђн тышауны љзњ мљмкин 
тњгел иде. Якындагы таш юлдан бертуктамый агылган машина тавышы џђм 
тљтен исенђ књмелеп, тагын яћа кљн башланды. Карлыгач нђњмиз кыяфђттђ 
башын иде. Ул њзенђ-њзе хуќа тњгел иде шул. Адђм балалары кебек њк, ул да 
књзгђ књренгђн џђм књренмђгђн арканнар белђн тышауланып куелган иде.  Эх, 
бђйдђн ычкынасы иде дђ таш юл читендђ болын исеме књтђреп яткан шушы 
билђмђдђн мљмкин кадђр ераккарак китеп югаласы иде. Кешелђрнећ саташулы 
дљньясыннан, књз яшьлђреннђн азат булган башка дљньяга... 

— Карлыгач, ул тагын эчкђн! Ул тагын эчкђн!
Яшь дустыныћ књзлђренђ яшеренгђн бетмђс моћ бу юлы ниндидер сын 

рђвешендђ књз алмасында катып калган иде.
— Безнећ ќићњне юган, имеш... Ђз генђ, имеш... Ђз генђ дигђне тагын атна 

буена ќитђчђк...
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ЂДЂБИЯТ МИЛЛЂТНЕЋ 
ЂХЛАКЫЙ ЙЉЗЕН БИЛГЕЛИ

Россиядђ Ђдђбият елы дигђн, Татарстанда Парклар џђм скверлар елы 
дигђн исем бирелгђн 2015 ел тљгђллђнде. Килђсе елга нинди генђ исем бирелсђ 
дђ, безнећ љчен ул Муса Ќђлил белђн Габдулла Тукайныћ олы юбилейлары 
елы булачак. Ђдђбият, ђдиплђр, ђдђби тормыш игътибардан читтђ калмаячак 
дип уйларга кирђк. Лђкин ил ќитђкчелђре безне дљньяда икътисади кризис 
колач ќђя, Россиягђ икътисади блокада белђн яныйлар, каешларны кысыбрак 
буарга туры килђчђк дип кисђтђлђр. 

Ђдђбиятка килгђндђ исђ без ђле Татарстанда ђдђби оќмахта яшибез дияр 
идем мин. Књпме ђдђби басма чыгып тора, китапларыбыз дђњлђт нђшриятында 
дљнья књрђ, аларныћ 85 проценты турыдан-туры китапханђлђргђ ќибђрелђ. 
Язучыларныћ њз йортлары, ђдђби кичђлђр њткђрер љчен њз клублары, ул 
кичђлђрне џђм џђртљрле ђдђби чараларны, укучылар белђн очрашуларны 
оештырыр љчен 23 кешелек аппарат коллективы, автомашиналарыбыз 
бар. Пенсия яшендђге язучыларга ай саен пенсиялђренђ љстђп субсидиялђр 
бирелђ. Дљрес, болар узган коммунизм чорындагы дђрђќђдђ тњгел тњгелен. 
Булганына шљкер итђргђ кирђк, диясе килђ. Язучыларга карата шундый 
хђерхаџлы мљнђсђбђт, дљресен генђ ђйткђндђ, Россиядђ бары тик бездђ генђ 
калып бара. Мђскђњдђ бњгенге кљндђ язучыларныћ 11 оешмасы бар. Алар 
барысы да дђњлђттђн бер тиен акча алмыйча, ќыелган взнос хисабына кљн 
књрђлђр. 

Лђкин, шљкер, ќиџанда ђдђбиятка, язучыларга ућай карашта торган 
мђмлђкђтлђр дђ бар. Соћгы елларда мића элеккеге союздаш республикалар 
булган берничђ илгђ барырга туры килде џђм, икейљзлђнмичђ ђйтђм, «их, 
бездђ дђ шулай булсын иде!» дигђн кљнлђшњ белђн кайттым мин алардан. 
Азђрбайќан џђм Казакъстан Язучылар берлеклђре совет заманындагыча 
гљрлђп эшлђп ята. Кабарда-Балкар, Ингушетия, Чечен республикаларында 
да язучыларга ихтирам зур. Ђ књптђн тњгел генђ Дагыстанда булып, анда 
ђдђбиятка мљнђсђбђтне књреп, исем китеп кайттым. Џђр авылда бер миллђт 
яшђп яткан, авар, даргин, кумык, лезгин, лак, табасаран, урыс кебек ќиде 
тљп миллђтле бу республиканыћ Язучылар берлегендђ шушы миллђтлђр 
буенча секциялђр эшли. Махачкалада Россиядђ генђ тњгел, бљтен дљньяда 
бердђнбердер, Поэзия театры ачылган. Дагыстан Язучылар берлеге рђисе 
Мљхђммђт Ђхмђтовныћ алтмыш яшьлек юбилей кичђсен республиканыћ 
Башлыгы Рамазан Абдулатыйпов њзе алып барды! Бђйрђмдђ Россиянећ тљрле 
тљбђклђреннђн, Мђскђњдђн кунаклар бар иде. Махачкаланыћ А.С.Пушкин 
исемендђге Рус драма театры халык белђн шыгрым тулы иде. Мин аннан 
бездђ дђ килђсе елда џич югы Муса Ќђлил белђн Габдулла Тукайныћ 
юбилейлары ђнђ шулай дђњлђт ќитђкчелђре катнашында, ић югары кимђлдђ 
њткђрелсен иде дигђн хыяллар белђн кайттым. Туган миллђтећнећ килђчђген 
кайгыртканда, халыкныћ ђхлакый йљзен билгели торган матур ђдђбиятка, 
аныћ бљек вђкиллђренђ ђнђ шундый мљнђсђбђт булганда гына ул миллђтнећ, 
ул халыкныћ килђчђге булачак.

                                                  Рафис КОРБАН
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«Безнећ ќићњ... Финиш сызыгына беренче килњ тњгел, њз-њзећне ќићњ књпкђ 
авыррактыр, мљгаен...»

— Ђти аны бу юлы њзе куа... Љйдђн бљтенлђйгђ кит син, ди...
«Йодрык кадђрле йљрђгећдђ таулар књкрђгенђ сыймас авырлык икђнен 

аћлыйм, дустым. Ничеклђр ярдђм итим соћ?»
— Минем яшисем килми, Карлыгач...
«Юк, юк, юк!!! Синећ башыћда мондый коточкыч уйлар булырга тиеш 

тњгел! Тњгел!»
Љйалды ишеген ачып керњгђ, малайныћ борынына яшь карлыган яфрагы 

исе килеп бђрелде. Димђк, ђнисе аш бњлмђсендђ, яфраклар кушып, тђмле итеп 
чђй пешерђ. Димђк, ул айнык... Беркадђр гаќђп иде: кичђ кич шактый књћелле 
књренгђн ђнисенећ болай тиз аякка басуы гайре табигый хђл кебек тоелды. 
Малай, шым гына басып, тњр бњлмђгђ њтте, яшел тљстђге тар диван башында 
ятимлђнеп утырган кечкенђ мендђр астына кулын шудырды – кесђ телефоны 
шунда иде. Иртђн, љйдђге шомлы тынлыктан ђллђ туеп, ђллђ куркып, љстенђ 
ни элђксђ, шуны киеп мыштым гына чыгып киткђндђ, телефонын алырга 
оныткан иде. Карлыгачка су эчереп кайткач, буш чилђкне койма башына элеп 
куйды да телефонын элђктереп бакча артындагы куышына чуму нияте белђн 
љйгђ керде. Аяк очына гына басып чыгып барганда, ђнисенећ борын астыннан 
гына њзалдына кљйлђгђнен ишетеп, шып туктап калды.

...Ак билђњлђрдђ билђгђн –
Бђхете булсын димђгђн...

Кљчле булмаса да, йомшак кына, моћлы гына иде ђнисенећ тавышы. Ќыры 
гына малайга аћлашылып бетмђде. Ќыр артыннан ук ђнисенећ ђкрен генђ 
њксегђне ишетелде дђ, малай, кулын олыларча селтђп, ашыга-кабалана чыгып 
китте. Ђнисенећ чираттагы бђйрђм атнасы башланачагы кљн кебек ачык иде.
Ишегалдына чыгуга, бакчаныћ тђбђнђк коймасы љстеннђн њрелеп, нигђ, ни 

љчен икђнен дђ аћламастан, балан куагыныћ бер ботагын сындырып алды. Шул 
мђлдђ ућ колагын ђчеттереп, нидер тешлђде. Малай, колакныћ ђрнњенђ тњзђ 
алмыйча, йљзен ќыерып куйды, шап итеп колагына сукты. Ђллђ бал корты, 
ђллђ шљпшђ булды инде – аяк астына тђгђрђде. Шул мђлдђ урам яктагы капка 
биге шалтырап ачылды, ђтисенећ бик ашыгып атлап керње, агарып каткан сђер 
йљзе књренде. Малайныћ елардай булып колагын угалап торуын књргђч, аныћ 
янына ашыкты.

— Корт чакты бугай ла... – Исе китмђгђн кебек ђйтергђ тырышса да, 
малайныћ тавышы калтырап чыкты.
Ђтисе књзен кыса тљшеп аныћ янына иелде, болай да уттай янган, кабартмага 

ђверелгђн колакны чеметтереп, кортныћ угын алды.
— Салкын куеп торырга иде дђ... – Аннан, ќљмлђнећ азагын ђйтергђ микђн, 

ђйтмђскђ микђн дип уйланып тордымы, бертын сњзсез калды. Кисђк кенђ 
малайны кочып књкрђгенђ кысты, уфтанып куйды. – Улым... тик син, ни... 
артык борчылма гына, яме... Нишлисећ, безгђ язганы безгђ була инде...
Малай, кашын сораулы ќыерып, ђтисенђ књтђрелеп карады. Ђтисенећ какча 

яћагы буйлап яшь тамчысы тђгђри иде.
— Ни бит ђле... – Ђтисе књзлђрен яшереп, читкђ борылды. – Анда... 

Карлыгачны...  машина бђргђн... 
Малай кисђк кенђ ђтисеннђн читкђ тайпылды, књзлђре киерелеп ачылды, 

аныћ да йљзе мизгел эчендђ агарынып китте. Ышанасы килмђде. Ђле яћа гына 
Карлыгачы яныннан кайтып керде бит!

УЛ ЮГАЛМАДЫ
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— Аптыраган инде... Ђллђ арканын љзеп, юлга њзе барып кергђн, ђллђ берђрсе 
махсус эшлђгђн... – Ђтисенећ тавышы каяндыр ерактан гына ишетелде.

 Малай, аякларыныћ ќиргђ тиюен-тимђвен дђ искђрмђстђн, авыл читендђге 
болынлыкка – Карлыгач янына томырылды.

 Юк! Тормыш дигђннђре тоташ югалтулардан гына торырга тиеш тњгел... 
Ул еламый, юк, еламый... Књзлђрен генђ тњгел, књћелен дђ коточкыч бушлык 
билђп алган иде. Нђрсђдер чытырдап љзелде. Кап-караћгы тљндђ нђни генђ булса 
да яктылык ќемелдђтеп утырган бердђнбер шђм сњнде диярсећ... Янђшђсендђ 
ќан сердђше, дусты, ќылытыр ќан иясе – Карлыгачы гына бар иде, инде аны 
да бљтенлђйгђ югалтты. Њзенећ шушы олы ќиџанда япа-ялгыз калуын уйлап, 
малай калтыранып куйды. Тљнге салкын, кыска ќићле юка књлмђге аша бљтен 
тђненђ њрмђлђп, куырып алды. Њз-њзен кочаклап утырудан гына ђллђ ни ќылына 
алмады. Элек, кышкы кичлђрдђ, љйдђге мђхшђрдђн качып, абзарда утырганда, 
тућган кулларын ял астына куеп ќылытырга Карлыгач бар иде. Ђ хђзер... ике 
тау арасындагы кић чокырда, аяк асты тутырып кђрешкђ, ќир ќилђге њскђн 
тљпкелдђ тљн уртасында ђле тезлђрен, ђле терсђклђрен кочаклап утырган мђлдђ 
аныћ ќан ярасын бњлешер беркеме дђ юк. 
Якында гына, камышлар тирђсендђ љзми-куймый бакалар чурлый иде. Куе 

булып њскђн њлђн арасыннан шыштырдап ђллђ йомран, ђллђ тљлке баласы њтеп 
китте. Малай аныћ ике утлы тљймђ булып ялтыраган књзлђрен генђ књреп калды. 
Курыкмады. Аћа барыбер иде. Кемнђн дђ булса ярдђм сорарга, еларга, таяныч 
эзлђргђ телђмђде – мине барыбер беркем дђ ишетми дигђн уйдан књћелен соры 
бер битарафлык урап алган иде.
Шђрђ белђклђрен черки талап интектергђндђ ућлы-суллы селтђнеп утыра 

торгач, њлђн арасына авып, йоклап китњен њзе дђ сизми калды. Илаџи кљй 
ишетелгђн мизгелдђ генђ сискђнеп уянып китте ул. Ќђйге тљннећ бер саплам 
караћгылыгы ђллђ ни арада китеп югалган, таћ атып килђ иде. Тау битендђге 
каенлыкта, гаќђеп бер ќырны кљйгђ салгандай, берсен-берсе уздырып 
сайраган кош тавышларында илаџи моћ ишетелде. Ул моћ зекер ђйтеп утырган 
яфраклардан, чык тамчысы эчкђн њлђннђрдђн, алсу юрган ябынган болытлардан 
агыла иде. 

«Эх!» Малайныћ эхелдђп куюына ђнисе турындагы караћгы уйлары џђм ќан 
ђрнње сыеп беткђн иде. Кичђ, Карлыгачны машина ђрќђсендђ алып киткђннђрен 
карап калган мизгелдђ, бу югалтуныћ мђћгелек икђнен сабый йљрђге белђн 
аћлап килеште ул. Гаќђп – югалу џђм югалту шулкадђр табигый џђм ќићел 
булып тоелды. Њзе дђ югалырга булды. Беркемгђ ђйтмичђ, бљтенлђйгђ. Чљнки 
ул беркемгђ дђ кирђкми, аныћ ќан авазын беркем дђ ишетми. Китђсећ дђ 
югаласыћ. Тик кая, ничек итеп? – Аяклары малайны кайчандыр ђтисе белђн 
печђн чабып алырга туктаган, матурлыгына, серлелегенђ шаккаткан Ќилђктау 
буена алып килде.

 Ќиде тљн уртасында черем итеп алган арада ул тљшендђ Карлыгачныћ 
мљлдерђп торган акыллы књзлђрен дђ, ђнисенећ ђле елмайган, ђле ямьсезлђнгђн 
йљзен дђ књреп алды. Сабантуй кљнне књз яшьлђре белђн ялына-ялвара телђгђн 
телђге уеннан тагын сызылып њтте. «Ђни эчмђсен иде... ташлап китмђсен иде...»  
Тик шул кичне ђнисеннђн аћкыган аракы исе ђлеге телђк-љметне мећ кисђккђ 
телгђлђп, аяк астына тњшђде шул.
Бер урында селкенмичђ яту малайныћ тђнен тђмам оеткан иде – аягын 

кымшатуга, табан астын мећ энђ белђн чђнчеп алдылармыни! Табанын уа-
уа торып утырды. Тамагы ачкан икђн – њтереп-њтереп ашыйсы килеп китте. 
Тик ул шушында утырырга карар иткђн иде. Кайчанга кадђр, кемне кљтеп, ни 
љмет итеп – монысын њзе дђ белми, лђкин љйгђ бњтђн беркайчан да ђйлђнеп 
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кайтмаска дигђн карары ђлегђ нык иде. Њлђн сабагын теш арасына кыстырып, 
тагын сузылып ятты. Књзлђрен бер ачты, бер йомды. Колак тљбендђ мећлђгђн 
черки гљжелди иде, малай ул тавышныћ тљштђме, љндђме икђнен аерырга 
маташты, тик бар гђњдђсен хђлсезлек, сђер халђт чолгап алды да ул тљпсез 
караћгылыкка тљшеп югалды.
Караћгылык – яктылык, ямьсезлек – матурлык, тљш џђм љн... Табигатьтђ 

тоташ парлылык, капма-каршылык... Ђгђр шулай икђн, югалту белђн янђшђ 
табыш та булырга тиеш тђ соћ. Ђ ул табыш бер генђ тљсмердђ була ала: ђнисе... 
ђнисе... Саташулы-уяулы бу уй да тљштђ генђ сызылып њтте, ахры. Малай хђтта 
њзенећ йљзенђ терђлеп диярлек иелгђн ђнисенећ књзлђрен аермачык књрде. 
Њзенећ сљяктђн генђ торган ићбашларында ђнисенећ кулларын тойгандай 
булды. «Улым, улым!» дигђн куркынган тавышы да яћгырагандай тоелды. 
Малай рђхђт елмайды. Тљше татлы, гаќђеп дђрђќђдђ татлы иде – уянырга, шул 
бђхетле мизгеленнђн бњленергђ телђмђде. 

— Улым, улым!
Тавыш тљштђн тњгел, янђшђдђге чынбарлыктан килђ иде. Ђнисенећ 

эндђшкђненђ кушылып, ђтисе дђ нидер ђйтте. Менђ аныћ кљчле куллары 
малайны књтђреп алды. Малай њзенећ ќирдђн аерыла баруын сизеп, куркынган 
кыяфђт белђн керфеклђрен књтђрде. Ђтисенећ нур качкан йљзен, ђнисенећ књп 
елаудан кызарып беткђн књзлђрен књреп, ни булганын, њзенећ кайдалыгын 
аћышмыйча аптырап китте. «Карлыгач... Карлыгач љчен елыйлар». Кайда соћ 
ђле алар? Ќилђктау тњгелме соћ? Кешелђр дђ ќыелган. Ни булган соћ?
Малай гђњдђсен ќыерды. Ђтисе тезлђренђ чњкте, малайны кабат ќиргђ 

яткырды, кытыршы кулы белђн битеннђн сљеп куйды.
— Улым, син безне ишетђсећме?
— Улым, безне ташлап, кая китеп югалдыћ син?
Монысы – ђнисе икђн. Елый-елый малайныћ белђген сыпыра. Кызык, 

малай аларны ташлап китеп югалдымы? Киресенчђ, ђнисе бит... Гел-гел аларны 
ташлап, каядыр югала...

— Без сине бљтен авыл белђн тљн буе эзлђдек, улым. Ярый ђле књрше агай 
Ќилђктауны исенђ тљшерде...  Айкамаган ќир калмаган иде бит. Ђ син монда 
тљш уртасына кадђр йокы симертеп ятасыћ икђн... – Шаяртырга тырышса да, 
ђтисенећ књзлђре яшь белђн мљлдерђмђ тулы иде. 

— Кичер мине, улым... Кичер! Мин бњтђн беркайчан да сине ташлап китмим. 
Беркайчан да! Беркайчан да китеп югалмыйм, улым, бђгърем! Югалтулар, ай, 
авыр, белђ идем бит югыйсђ, белђ идем... Эчмим мин, ышан, улым, эчмим! Йђ 
Ходаем, син мине ишеттећ: ул исђн, ул табылды! Кичер, Ходаем, кичер мине! 
Ялгышларымны кичереп, бер Њзећђ табынып яшђргђ кљч бир! Сынауларыћ 
булды – ќан ићгђн бер баламнан аерып сынадыћ. Ђйе, сыгылып тљштем мин, 
авырлыклар алдында шунда ук тез чњктем. Тураеп басарга, љметне югалтмаска 
њзећ кљч бир! Бербљртек баламнан, књз нурымнан, ќан ќимешемнђн аерма 
берњк! Йђ Раббым... Ишет берњк!  
Ђнисенећ инђлеп елый-елый шулай дип кабатлавына малай янђ керфеклђрен 

тибрђтте. Ќирдђ телђгђн телђклђрне ишетњче барлыгына тагын бер кат инанырга 
телђп, ул књзлђрен тутырып, кемнедер эзлђгђндђй, ђле књккђ, ђле ќиргђ, ђле кул 
сузымы арада тибрђлеп утырган ак каеннарга, ђле зђћгђр офыкка тљбђлде. 

È
  

УЛ ЮГАЛМАДЫ
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Р ђ з и н ђ 
Мљх и я р

КЊЋЕЛЕМНЕЋ ТЉРЛЕ ЧАГЫ БУЛА                     

Узаман

Сабырлыгын сабыр кешенећ дђ
Сындырырга хирыс бу заман.
Бљксђлђр дђ, кире баса ала
Халкын яклар љчен узаман.

Узаманнар уза  њз заманын, 
Кемгђ кайсы заман язылган.
Бђргђлђнеп заман књсђгенђ 
Књпме башлар инде ярылган!

Вакыт њткђч яра тљзђлер ул,
Килмђсен тик зыян иманга.
Тешлђсђк тђ телне, исђн калсын,
Тапшырылсын килер буынга.

Аяп тормый џич тђ фани дљнья,
Њз аршины, тимер илђге.
«Телем! Миллђт!»  –  диеп яна
Узаманныћ књћел-йљрђге.

Ђй, бу дљнья!

Ђй, бу дљнья! Мин дигђнчђ бармый,
Ђй, бу дљнья! Син дигђнчђ бармый.

Ђй, бу дљнья! Гел њзенчђ бара,
Йљрђклђргђ књпме яра сала.

Књпме кеше ќаны ђрнеш ала,
Яралардан књпме ќљйлђр кала.

Рђзинђ МЉХИЯР – шагыйрђ; «Учларымда утлы књмер», «Нђрсђ булды мића?», «Ќидегђн 
йолдыз» џ.б. китаплар авторы. Чаллыда яши.
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Ђ дљньясы ќђйрђп яткан дала,
Анда књпме кеше башын сала.

Кылганнары дулкын булып ага,
Кылган моћы йљрђгемђ дђва.

Ђй дљньясы! Мин дигђнчђ барса...
Ђй дљньясы! Син дигђнчђ барса...

Ак эзлђрем

Сљбханаллаџ, тагын матур ал таћ аткан,
Ак бђслђрдђн бљтен агач чђчђк аткан,
Сукмакларга, зур юлларга карлар яткан.

Атлап киттем бик сак кына энќелђрдђн,
Кая басма, бљтен ќирдђ энќе-мђрќђн...
...Ак эзлђрем кала арттан ап-ак ќирдђ...

Бњген књћел...

Бњген књћел шигъри юллар сорый,
Бњген књћел сихри кичлђр юрый.
Бњген књћел моћлы бишек кебек,
Ђкрен генђ матур ќырлар ќырлый.

Књћел бњген гел књклђрдђ оча,
Књћел бњген былбылларны коча.
Књћел бњген болыт-бишеклђрдђ, 
Ќир љстендђ гњзђл иллђр кичђ.

Књћелемнећ тљрле чагы була,
Књћел кайчак юк-бардан да тула.
Књћелемнећ илђслђнгђн чагы,
Бал кортыдай чђчђклђргђ куна.

Язмышым сђйлђннђре

Ќанны авыр сагыш басса,
Ќиллђргђ ќилгђрђмен.
Ќанны љткђн сагышларны
Њземнђн ќибђрђмен.

Тормыш шундый: шатлык кына 
Кунып тормый ићнђргђ.
Кайгы-борчу, сагышларын 
Туры килђ ићлђргђ.

Ђле шатлык, ђле сагыш...
Чиратка тезелгђнме?
Язмышымныћ сђйлђннђре
Берђмлђп љзелђме?
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Ага гомер

Ага гомер, ага гомер,
Агым суларга тићме?
Елаткан да, ќырлаткан да 
Гомеркђйлђр ул синме?!

Ага гомер, ага гомер,
Ага гомер туктаусыз,
Артта калганны яратмый,
Кљтеп тормый, аяусыз.

Ага гомер, ага гомер,
Артыннан мин дђ агам.
Салларында џђр кљн саен
Џђр кљнне  утка ягам.

Ага гомер, ага гомер,
Гомер белђн мин агам.
Тукталырга џич ярамый,
Тукталсаћ — гомер тђмам,
Ђле дђ ярый агалам!

Књћел уяу

Ќиллђр исђ, ќиллђр исђ,
Ќиллђр исђ туктамый.
Искђн ќилдђй књћел уяу,
Књћел уяу, йокламый. 

Намус сагы – минем књћел, 
Ялгыш китсђ, искђртђ.
Ќиз илђктђн или-или, 
Хаталарны кисђтђ.

 Офыклар

Офыкларга атлыйм ничђмђ ел,
Офыкларга килђ ќитђсем.
Килеп ќиттем дигђч, ерагая,
Офык ерак, ни хђл итђсећ?!

Ымсындыра офык ничђмђ ел,
Офыкларда нидер бар сыман.
Офык чиген озак књрми торсам,
Офык сызыкларын юксынам.

Офыкларга кем ќитђлгђн икђн,
Кем офыгы кайсы тирђдђ?
Тљшлђремдђ офыкларга киттем,
Эзем калды чыклы чирђмдђ.

Књз яшьлђре аша кљлђм

Књз яшьлђре аша кљлђм кайчак,
Сыкрау, ђрнњ – барсын яшереп.
Књрђчђклђр алда, књргђннђрне
Йљрђк аша искђ тљшереп.

Кљлђм кайчак књз яшьлђре аша,
Сагышларым тљпкђ качырып.
Књз яшьлђре аша кљлђ-кљлђ,
Тар офыклар китђ яктырып.

Р Ђ З ИНЂ  МЉХИЯ Р
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Ли л и я   
Г ы й б а д у л л и н а

ЌАННЫЋ КЫШКА ЂЗЕР ТЊГЕЛ ЧАГЫ
* * *

Бу гавђм сагыштан яралган, 
Тљне дђ, кљне дђ бер тљстђ.
Юллары ярылган, аклары каралган,
Каралык агарган бер кичтђ,
Хыялдан коелган бу дљнья,
Уелган ќаннарга ак сагыш,
Књклђрдђн сак кына сибелгђн
Мећ сљю, мећ ялгыш џђм каргыш.
Канаты ак тљстђ килеш тђ,
Кара ќир чигендђ тирбђлеп,
Њзенђ дђшкђндер бу сагыш.
Бу сагыш — инану диярлек...
Яшђгез дигђндер илереп, 
Тилмереп ялгызак аклыкка.
Шушыдыр ић азгын алдашу, 
Шушыдыр ић изге хаклык та.
Йозакка биклђнгђн йљрђклђр
Бер тљндђ мећ кабат укылган...
Сагыштан яралган бу галђм — 
Ќир-келђм сагыштан тукылган.

* * *
Канатында — каурый-каурый сагыш,
Ул џђр тљндђ кайта бу књклђргђ.
Пђрдђ-пђрдђ караћгылык љнен,
Кара књклђр серен Ул књтђрђ. 

Канатыннан љзелеп, сагыш ќиле 
Уята да тђрђз пђрдђлђрен,
Кђрнизлђргђ йолдыз нурын сибђ,
Йолдызларныћ бњген серле мђле...

Лилия ГЫЙБАДУЛЛИНА — шагыйрђ; «Мин бђхетне књрђм!..», «Тынлык кайтавазы» исемле 
китаплар авторы. Б.Ахмадуллина исемендђге ђдђби премия лауреаты. Чаллыда яши.
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Џђм еламас љчен, башын чљеп,
Иреннђрен тешлђп канга чаклы,
Канатлары тулы сагыш килеш
Ул китђргђ тиеш таћ атканчы.

Ул берњзе, берьялгызы гына.
Аћа охшаш, Аћа тићнђр булмас.
Таћ чыклары канатына кунса,
Ах, янар Ул, янар! Юк, котылмас...

Мин таћ саен шулай ќуям Аны
Џђм илереп эзлим џђр караштан.
Џђр сукмакта сагыш исен тоям,
Џђрбер сукмак саен мин адашам.

Каурый-каурый сагыш булып кына,
Ап-ак карлар сара эзлђремне. 
Исендђдер язлар. Ул тоядыр
Адым саен Аны эзлђвемне.

Юлдан арып, канатлары талып,
Килњемне, бђлки, кљтђ булыр.
Гомер чиге тњгел, юллар чиге —  
Пђрдђ-пђрдђ караћгылыктыр ул. 

...Йолдызларныћ серле мђле бњген.
Тђрђз пђрдђлђрен ќил уяткан...
Каурый-каурый сагыш — канатларым. 
Аћа кайтам...

***
Ќирнећ кышка ђзер тњгел чагы,
Ќанныћ кышка ђзер тњгел чагы...
Ќылы, назлы мђле ќиллђрнећ дђ — 
Йљз яшерђ књлмђк ќићнђремђ.

Кыяр-кыймас кына, ялындырып,
Таш каланыћ асфальт ићнђренђ
Канат булып куна сары яфрак...
Џай, мећ шљкер, Тђћрем, биргђнећђ!

Оча бњген алпамша бу шђџђр,
Бљтерелеп ќиџан учларында.
Мин ашыкмыйм, мин канатсыз бњген,
Мин калышам аннан љч адымга...

Кирђк микђн бђхет ялларына
Пар канатлы килеш ябышулар?!
Кирђк микђн ќирдђ ашыгулар, 
Кирђк микђн чынлап ялгышулар?..

Суларга да куркып књзђтђм мин:
Менђ кояш бата, књклђр аяз...
Август сулык-сулык алма коя,
Алмалары љлгермђгђн бераз...

ЛИЛИЯ  ГЫЙ БАДУЛЛИНА
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Алма булып бњген ай калыкты.
Яктысыннан шђџђр шыгрым тулы.
...Казаннардан яћгыр юллаганнар. 
Хђерлегђ... Бњген улым туды.

***
Язылмаган ќырлар... 
Кабынмаган ќаннар...
Бураннарда дљрлђп 
Бњген кышлар яна! 

Кырлач-кырлач язмыш...
Тђрђз тљплђрендђ,
Янгыннарга ябышып, 
Гљллђр књтђрелђ.

Салкын урамнарга, 
Салкын диварларга
Ќан ялкынын ябып, 
Бњген кышлар яна.

Ахыргача яну, 
Белђм, мљмкин тњгел...
Кышкы гљллђр булып, 
Язлар кљтђм бњген, 

Салкын тђрђзлђрдђн
Ала алмый књзем...
Янгыннарын кышныћ 
Мин кабыздым њзем...

* * *
Караћгылык кырыенда якты кљн бар.
Ђй куыра кояш. Син сизмисећ.
Караћгыга књнгђн књзлђрећдђ
Бњген корбан тљсе...

Бернђрсђ дђ ќирдђ мђћге тњгел, 
Џђм нђкъ шулай онытылмас берни.
Кљн чалт аяз. Кында хђнќђр яна...
Сагындым мин. Аћламыйсыћмыни?

Каныћ хђлђл булса, хђтер исђн...
Чаћ сугылган — бњген сунар кљне.
Књзлђрећђ тљн карасын ягып, 
Ирек исен соћгы сулар кљнећ.

...Караћгылык кырыенда якты кљн бар. 
Якты кљн бар, ђгђр яшим дисђћ.
Књзлђрећдђ бњген корбан тљсе.
Каныћ хђлђл булса, хђтер исђн...

a

ЌАННЫЋ КЫШКА ЂЗЕР ТЊГЕЛ ЧАГЫ
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Мар с 
Я џ у д и н

МИЋ

ХИКЂЯ

Кљзнећ вак илђктђн њткђн яћгыры пышан-пышан соћгы яфраклар белђн 
сљйлђшђ. Ђйтерсећ, ќђй буе сљйлђшеп туймаганнар. Хђер, яшеннђр яшьнђп, 
књклђр књкрђп торганда, сљйлђшњнећ рђте-чираты буламы соћ? Аныћ каравы 
менђ хђзер... Сњзлђрне ашыкмый гына берсе артыннан берсен тезеп... Белђсе 
иде, нђрсђ турында икђн ђћгђмђ.
Мич янындагы эскђмия љстендђ, яћгыр шавына оепмы, карчыгыныћ 

орчык моћына изрђпме, карт утыра. Аныћ њрђ башлаган кђрзине, ђнђ тђгђрђп 
китђм, менђ тљшеп югалам дигђндђй, урманга алып барып адаштырылган песи 
баласы сыман югалып калган кыяфђттђ, тезендђ ята. Карт, карчыгы ђйтмешли, 
«хыялланып» утыра: «Орчык бљтерелђ. Аћа ќеп чорнала. Вакыйгалар дисбесен 
књчђренђ урый-урый, дљнья да шулай ђйлђнђ микђн? Шулайдыр. Кайчан гына 
ђле бу карчык та бит учак љстендђ биюче ялкынга бирмђс кыз булгандыр...»
Шулчак тђрђзђ пыяласына лып итеп нђрсђдер килеп бђрелде. Картныћ 

књзлђреннђн томан пђрдђсе юылып тљшкђндђй булды. Ул, «бу ни бу?» дигђн 
сораулы караш белђн, тђрђзђгђ таба борылды. Џђм анда пыялага ябышкан 
сары яфракны књрде. «Књшеккђн йљрђк. Кем йљрђге икђн?» – дип уйлап 
куйды џђрнђрсђдђн фђлсђфђ эзлђњче карт. Ул тђрђзђ яћагына килеп таянды: 
«Ђ алмагачлар яшел ђле. Ќылы як њсемлеклђре шул алар, кыш якынлашуын 
сизђрдђй књзђнђклђре юк». Шушы кљнгђ кадђр яшеренеп торган бер алма дљп 
итеп юеш чирђмгђ тљште.

– Карчык, кил ђле! Књр! – диде карт, галђми бер ачыш ясагандай кинђнеп.
Карчыгы, шуны гына кљткђн шикелле, карышмый-нитми генђ орчыгын сђке 

љстенђ куйды да аякларын яза башлады. Идђнгђ тљшеп басты. Ял итеп алырга бер 
сђбђп булды ђле, дип куанса да, њзе, эштђн аерганнарына ризасызлык белдергђн 
кебек: «Нђрсђ булды тагын?» — дип сљйлђнђ-сљйлђнђ карты янына килде.

– Кара! – диде карт, алмагачка таба књрсђтеп.
– Нђрсђ? Алма тљшкђнме?
– Юк ла! Алмагач ботагында, књрђсећме? Ђнђ, яфраклар астында.
– Ђ, теге чђчђкне ђйтђсећме? Кичђ њк књрдем инде мин аны.
– Шуннан, бер дђ гаќђп тњгелмени соћ бу сића?

Марс ЯЏУДИН (1950) — язучы, журналист; «Тормыш бу», «Казлар очар су књреп», «Еллар 
аша», «Сиртмђле кое» џђм башка китаплар авторы. Чаллы шђџђрендђ яши.  
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– Гаќђп? Аяныч, дић. Алмасы булмый бит инде аныћ.
– Алмасы? Аяныч? Андый уйлар башыма да кереп чыкмады.
– Нђрсђлђр уйлыйсыћ соћ бу чђчђккђ карап? Мине алып килгђнећђ инде 

икенче кљз, бер ачылып сљйлђшкђнебез юк.
Шулай диде дђ њзенећ ђле суынып та љлгермђгђн мендђре љстенђ барып 

утырды. Карт та, эскђмия янына килеп, кђрзинен кулына алды. Лђкин икесенећ 
берсе дђ, нђрсђдер кљткђндђй, эшлђрен дђвам итђргђ ашыкмады.

– Яшь чагымда мин вилсђпиттђ йљрергђ џђвђс идем, – дип башлады карт, 
– яланнарга, елга буйларына чыгып китђ идем дђ аулак сукмаклар, агач 
аралары буйлап ђкрен генђ йљри идем. Џђм хыяллар уяна, йљрђк тулпар аттай 
чаба башлый иде. Юлымда, имеш, књз явын алырдай алиџђ очрый. Ул мића 
шунда ук, бер карауда гашыйк була. Мин аны вилсђпитемђ утыртам да алып 
китђм. Китђбез... Кая? Анысын кем белгђн. Ике мљсафир — барабыз, барабыз. 
Кыйтгалар, дђрьялар, дђверлђр артта кала...
Бервакыт шулай, печђн љсте иде, ђлеге дђ баягы вилсђпиттђ урманга, њзебезнећ 

печђнлеккђ китеп барам. Ђти белђн энем кунып калганнар иде, минем ашамлык 
алып килгђнне кљтђлђр. Ќилђс, аяз иртђ. Арыш басулары, тау битендђге кылганнар 
моћсу гына дулкынланып утыра. Менђ кечкенђ инеш. Туктап, су эчеп алдым. Инеш 
буе агачлыгыннан чыгуга текђ генђ њр. Бу њрне мин, гадђттђ, вилсђпитне ќитђклђп 
менђм. Лђкин бњген... Агачлыктан чыктым гына... њргђ менеп баручы бер кызны 
књрдем. Зур гына сумкасы да бар, бљгелђ-сыгыла атлый. Мин ничек вилсђпитемђ 
атланганымны да, ни арада кызны куып ќиткђнемне дђ инде хђтерлђмим. Ђллђ 
нђрсђ дип шаяртып кына сђлам биргђн булдым. Кыз дђшми генђ карап куйды, 
керфеклђрен аска тљшерде. Таныш кыз тњгел иде, мин аныћ кая баруын сорадым. 
Дђшми. «Кызылташкамы?» дигђч кенђ «ђйе» дигђндђй баш иеп куйды... Ђ, карчык, 
син бит Кызылташтан. Синећ авылдаш булып чыга инде бу кыз.
Озак кына њгетли торгач, сумкасын алып рульгђ элњгђ ирештем. Дђшми генђ 

барабыз. Мин кызныћ арыш басуы шикелле дулкын-дулкын чђченђ, шушы 
иртђ кебек саф бит алмаларына, аякларына сылашып интектерњче књлмђк 
итђклђренђ књз сирпеп-сирпеп алам. Алда тагын бер калкулык иде, анысын да 
менгђч, кызны вилсђпиткђ утырырга њгетли башладым. Транспорт булганда нигђ 
ќђяњ барабыз, имеш. Мине бит печђнлектђ кљтђлђр, кояш та инде ярыйсы гына 
кыздыра башлады. Ђ кыз, телгђ килеп, беренче сњзен ђйтте, «юк», диде. Џђм 
утырмады. Мин инде кызны авыр сумкасы белђн калдырып та китђ алмыйм. 
Кыз да бик ошый, аерылып китђсе килми. Барабыз шулай. Бара торгач, Чия 
тавы янына да ќиттек. Син ул тауны белђсећ инде. Ял итеп алмыйбызмы, мин 
ђйтђм. Вилсђпитне агачка терђдем дђ, «ђйдђ, чия ашап тљшик», дим. Кыз «юк» 
дигђн мђгънђдђ башын йљртеп алды. «Алайса шушында књлђгђдђ генђ утырып 
тор, мин хђзер килђм», – дидем дђ тау башына менеп киттем. Кыргый чия 
куакларын ера-ера, чия эзлђп йљрим. Бер дђ књренми. Чњгђлђп, астан карый 
башлагач кына берне таптым, икене... Менђ уч та тулды, таудан тљшђ башладым. 
Карасам, агач янында кыз да юк, сумкасы да юк. Йљгердем тау астына таба. 
Рульне бер кул белђн генђ тотып (икенче кулда чия бит), бар кљчемђ педальгђ 
бастым. Эџ дигђнче кызны куып та ќиттем. Вилсђпитне юл кырыена ыргыттым 
да учымдагы чиялђрне аћа суздым. Кыз кире какмады. Мин ќићел сулап куйдым. 
Аныћ кыймый гына џђрбер чияне учымнан алуын, чия шикелле њк иреннђре 
белђн, њпкђндђге кебек суырып кабуын ымсынып карап тордым. Чираттагы 
чияне алганда, аныћ бармагы ђз генђ минем учыма кагылып китте. О-о, моннан 
да зур лђззђтне минем кичергђнем юк иде ђле. Кыз башка алмады. «Алып бетер 
инде», дип кыстап карасам да, «юк», диде. Калган љч чияне њзем кабып куйдым 
да, елмаеп, кызга карадым. Аныћ сул як яћагына бер тамчы чия суты кунган 
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иде. «Кая ђле, битећђ сут чђчрђгђн», – дип, аћа якынлаштым. Каян шулкадђр 
кыюлык килгђндер, ићбашларыннан кысып кочтым да сут кунган яћагын... њбеп 
тђ алдым. Кыз шунда ук читкђ тайпылды. Сумкасын алды џђм китеп тђ барды.
Мин, њземне гаепле санапмы, урынымнан кузгала алмый торам. Менђ 

борылыштан, тузан болыты књтђреп, урмандагы ќђйлђњгђ баручы сљт машинасы 
књренде. Кыз янына ќиткђч, туктады џђм аны утыртып та китте... Шул булды 
минем беренче мђхђббђтем. Башкача мин ул кызны очратмадым, эзлђсђм дђ 
таба алмадым. Исемен дђ сорамаганмын ичмасам...

– Књзлегећне ки ђле, – диде шунда карчык. – Књземђ ђллђ нђрсђ булды, 
чњп кердеме.
Карт, торып, љстђлдђн књзлеген алды. Карчыгы янына килде. Карчык, «менђ 

бу књздђ» дип, сул књзен књрсђтте. Карт, карчыгыныћ йљзенђ иелњ белђн, июль 
кояшы астында кљеп янган дала љстендђ кинђт књк књкрђгђндђге шикелле, љнсез 
калды. Карчыкныћ сул як яћагында, ќыерчыклар љрфиясе артында, чия суты 
сыман гына кызарып мић шђйлђнђ иде...
Яћгыр пышан-пышан яфраклар белђн серлђшђ. Яфраклар астына поскан чђчђк 

елмая кебек. Ђ керфеклђрендђ, энќе бљртеклђрен хђтерлђтеп, тамчылар ялтырый.

Кайтаваз

ТЕАТРГА ТАРИХИ ТЕМА КИРЂКМЕ? 
«Казан утлары» журналыныћ 2015 елгы 11нче санында басылган «тњгђрђк 

љстђл»не зур кызыксыну белђн кат-кат укып чыктым. Минемчђ, журнал бик 
кирђкле теманы књтђргђн. Галимнђребезнећ миллђт язмышы љчен чын књћелдђн 
борчылулары мића нык тђэсир итте. Дљресен ђйткђндђ, бу темага язарга књптђн 
кыќрап йљри идем.

1970 еллар башында курчак театрында Нурихан Фђттахныћ «Энќеле њрдђк» дип 
аталган пьесасы куелды. Балалар љчен язылган бу ђкиятне русчага тђрќемђ итеп тђ 
књрсђттелђр, районнарда йљреп тђ байтак вакыт репертуардан тљшми уйналды ул 
ђсђр. Пьесаныћ язылу тарихын Р.Батулла берничђ мђртђбђ сљйлђде, язып та чыкты, 
шућа кабатлап тормыйм. Ни генђ булмасын, мондый ућыш авторга ућай тђэсир 
итте, иќатына этђргеч булды. Озак та њтми, Н.Фђттах «Кол Гали» дип аталган 
тарихи трагедия язды, аны академия театры 1975 елда сђхнђгђ чыгарды (режиссёры 
– М.Сђлимќанов). Спектакль зур ућыш казанды, аны Мђскђњ, Уфа, Фрунзе 
шђџђрлђрендђ књрсђттелђр, газета-журналларда књпсанлы рецензиялђр, интервьюлар, 
актёрларныћ фотолары басылды – кыскасы шау-гљр килгђн, тынгысыз, шатлыклы 
еллар... «Бераз вакыттан соћ Фђттахныћ кытыршы холкы аны тагын њз йортына 
биклђп куйды», – дип яза Батулла Нурихан турындагы истђлеклђрендђ. Кытыршы 
холкы гына тњгел, ул, књрђсећ, бђйрђмнђр, мактаулар књпкђрђк киткђнлеген 
аћлагандыр, аны «яћадан эшкђ чумды» дисђк, дљресрђк булыр. Нђкъ шул елларда 
аныћ дистђлђгђн мђкалђлђре, рецензиялђре, юмористик хикђя џђм повестьлары 
љстенђ «яшь хикђячелђр клубы» рубрикасын алып баруы, проза турында уйланып 
язулары џђм «Сызгыра торган уклар» дип аталган зур књлђмле роман язуларын 
ђйтсђк, авторныћ њз љендђ биклђнеп тик кенђ утырмаганлыгы ачыклана кебек. 
Ќитмешенче еллар азагында Нурихан, тарихи чыганакларга таянып, «Сармат 
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кызы Сђринђ» дип аталган трагедия иќат итђ. Безнећ эрага кадђр яшђгђн 
болгарларныћ борынгы ата-бабалары сарматлар тормышы, аларныћ фаќигалђре 
тасвирлана бу ђсђрдђ. Сђринђ образын ул гњзђл артисткабыз Алсу Гайнуллинаны 
истђ тотып яза; трагедияне академия театрына тђкъдим итђ. Пьеса озак кына баш 
режиссёр Марсель Сђлимќанов папкасында ятканнан соћ, 1980 елныћ 18 мартында 
коллектив алдында уку џђм фикер алышу булды. Мин анда ђйтелгђн џђр сњзне 
язып барырга тырыштым. Ђлеге язмага, њземнећ џђм Нуриханныћ кљндђлеклђрендђ 
теркђлеп калган сњзлђргђ таянып, шул чорда булган карашлар белђн укучыны да 
таныштырырга ќљрьђт итђм, чљнки «тњгђрђк љстђл»дђ «тарихи темага пьесалар 
кирђк» дигђн фикер њткђрелђ. 
Пьесаны Равил Шђрђфиев 2 сђгать ярым, тђнђфес тђ ясамыйча укып чыкты. 

Шуннан фикер алышу башланды. 
Беренче сњзне театрныћ љлкђн артисткасы Рђшидђ ханым Ќиџаншина ђйтте. 

(Бу урында џђм алга таба сљйлђњче ничек сљйлђгђн, шулай њзгђртмичђ, ђз генђ 
кыскартып язылды. – Р.Ф.) 
Ђсђр жанр ягыннан дљрес бирелгђн, образлар тљгђл, џђркайсыныћ њз характеры 

бар, рольлђр њз урынында. Ђсђрдђ кызыл ќеп булып намуслы булу, туган ќирне 
саклау, мђхђббђткђ тугрылыклы булу тљшенчђлђре ята. Мин бу ђсђрне театр 
репертуарына алу ягында.

Равил Шђрђфиев:
Кеше авызыннан аћлау читенрђк. Мин пьесаны љч мђртђбђ укып чыктым. Ђсђр 

бик озын џђм шактый катлаулы. Бик ерак чор тасвирланса да, књтђрелгђн проблемалар 
бњгенге кљндђ дђ актуаль – сњз иллђр язмышы турында бара. Бњгенге кљндђ дђ халыкара 
киеренкелек, сугыш. Трагедия жанры бик тљгђл – финалда Сђринђ њз-њзен џђлакђткђ 
дучар итђ. Ул чордагы яман йолаларны Сђринђ бетерергђ тели, ягъни дошманны 
њтереп, аныћ башын алып кайтса гына, кыз њзенђ ир сайлый ала. Сђринђ, менђ 
шушы йола бетерелсђ генђ, њзенећ амага (ыру башы) итеп сайлануына ризалыгын 
бирђчђген ђйтђ. Монда спектакль љчен тиешле саналган киеренке моментлар, кискен 
борылышлар ќитђрлек. Ни генђ булмасын – мин бу спектакльдђ уйнар идем.

Наил Дунаев:
Без «Кол Гали»не рђхђтлђнеп уйнадык, репетициялђргђ атлыгып йљрдек. Дђртле, 

иќади еллар булды ул еллар безнећ љчен. Автор бу ђсђрендђ дђ зур проблемалар 
књтђрђ. Илне саклау, кан коюга каршы булу, гуманизм – бу темалар беркайчан да 
актуальлеген югалтмый. Только пьеса бигрђк озын, катлаулы. Минемчђ, ул бераз 
кыскарса, ќыйнакланса, мешать итмђс иде. Географик урыннар да књбрђк. «Кол 
Гали»нећ адресы бар иде, шућа ул безгђ якын иде. Бу сарматлар бигрђк ераклар 
икђн. Тарихны белмђњ дђ комачаулый. Инде без дђ аћлап бетермђгђч, тамашачы 
ничек кабул итђр аны?

Џидият Солтанов:
Мића сарматларныћ географик џђм вакыт ягыннан ераклыгы ђллђни тђэсир 

итмђде, киресенчђ, бу ђсђр бњгенге политик киеренкелеккђ ќавап кебек яћгырады. 
Ул кызныћ поступоклары безне уяулыкка љйрђтђ. Трагедиянећ тљп фикере – чын 
халык язмышын кайгырту. Џђр образныћ њз холкы бар, пьесаныћ теле бай, финал 
трагедия законнарына туры килђ. Беренче картинадан ук конфликт башлана, бу 
инде тамашачыны булачак событиелђргђ ђзерлђп куя. Кызларныћ сугышчанлыгы, 
батырлыгы ышандыра. Ватан сугышында аз булдымыни батыр, фидакарь, патриот 
кызлар? Ни генђ булмасын, бераз кыскарткач, шомарткач, ђсђрне берсњзсез сђхнђгђ 
менгерергђ кирђк.

Ђзџђр Хљсђенов (театр директоры):
Без тарихи ђйберлђргђ игътибар итмибез тњгел. Нурихан абый – зур проблемаларны 

курыкмыйча књтђрђ торган серьезный автор. Мин пьесаны бик дулкынланып 
тыћладым, џђр образны њземчђ књз алдына китереп утырдым. Монда бљтен коллектив 
катнашырдай массовый књренешлђр дђ бар џђм алар кием-салым ђзерлђњ ягыннан 
зур чыгымнар да сорамый шикелле (кљлешњ, шаян репликалар. – Р.Ф.).
Без пьесаны куярга алынабыз икђн, эш барышында автор белђн режиссёр 

килешеп эшлђсђлђр, ђйтелгђн кимчелеклђр бетђр дип уйлыйм.
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Хђлим Ќђлђл:
Мин ђсђрне икенче бњлеккђ ќиткђч кенђ аћлый башладым (тагын кљлешеп 

алдылар. – Р.Ф.). Героиня чит кабилђгђ, чит ил кешесенђ ияреп китте. Сарматны 
югалтты, њз илен онытты. Мондый хђл бњгенге кљндђ дђ актуаль. Ђнисе, бер хђбђр 
дђ булмагач, кызын эзлђп китте, аныћ «књзен ачты», њзе џђлак булды. Ышандыра, 
тетрђндерђ. Мондый спектакльне карап бетермичђ, тамашачы ташлап чыгып 
китмђячђк... ђйбђт уйнасак.

Ђдђби бњлек мљдире Зљмђрђ ханым:
Ђсђрне њзем, аерым укыдым. Менђ икенче мђртђбђ тыћладым. Миндђ: «Сугыш 

котылгысыз!» – дигђн кебегрђк тђэсир калды. Бљтенесе талаша, яу чаба, нишлђптер 
дуслык кулы сузган ыру юк. Сармат илендђ дђ њзара каршылык. Бесконечный сугыш. 
Сђринђ кровожадная. Йола буенча кияњгђ чыгар љчен, бер баш та ќитђ бит. Танай 
качты, Сђринђнећ бер таянычы да юк. Ил тотарлык ирлђр кая соћ?

Ђзџђр Шакиров:
Нурихан абыйны без бик хљрмђт итђбез. Мин дђ њз фикеремне ђйтим инде. Мића 

калса, пьеса бик озын. Мђсђлђн, Филеб, Анналар, скульптура ясаулар тљп темадан 
читлђштерђ, тљп образларга мешать итђ. Азакка таба ђсђр йомшара, арыта башлый. 
Ышандырмаган урыннарны яћадан эшлђргђ, камиллђштерергђ кирђк дип уйлыйм.

Баш режиссёр Марсель Сђлимќанов:
Бњгенге кљндђ њзебезнећ авторлардан трагедиялђр сирђк килђ, без тђрќемђ 

ђйберлђре куярга мђќбњрбез. Безнећ љчен Нурихан Фђттах – кыйммђтле автор, без 
аннан бер сњз белђн отмахнуться итђ алмыйбыз. Трагедиядђ – бик борынгы ата-
бабаларыбыз тарихы. Безнећ янда автор њзе утыра. Ул сарматларныћ кем икђнен, 
кайда, кайчан яшђгђннђрен безгђ аћлатты. Тамашачыга кем аћлатыр? Кем була инде 
бу сармат дигђннђре? «Минем ниндидер сарматларга ни катнашым бар?» – димђсме. 
Ну ярар, ансын кыскача программага да язып куеп булыр. Пьесада натурализм 
бар. Ул Барак дигђн егетнећ башын књрсђтмичђ генђ аћлатып булмасмы? Ђзџђр 
дљрес ђйтђ, ул скульптуралар ясау моментлары, Баспур иле, Сатир патшалар, где-
то бљтенлђй икенче якка алып китђлђр, основной темадан отвлекают. Танайныћ 
биографиясен љч мђртђбђ кабатлау да артык. Трагедияне шђхси мђхђббђт белђн 
тђмамлау ахырны йомшарта. Гомумђн алганда, ђсђр укыла, укучыны «ќибђрми», 
значит, зрительне дђ ялыктырмас. Менђ шул без ђйткђн недостатокларны автор 
исендђ тотса џђм эшлђњ, сђхнђгђ кую, ђзерлђњ процессында њзгђртњлђргђ каршы 
булмаса, куябыз без «Сармат кызы»н.
Фикер алышу тђмам булгач, Н.Фђттах бљтен артистларга, тђнкыйть сњзлђре, 

гомумђн, фикер ќиткергђн иптђшлђргђ рђхмђт ђйтте, кимчелеклђрне бетерергђ, 
ђсђрне яћабаштан эшлђп кыскартырга ризалыгын белдерде.
Бу язманы ђзерлђгђндђ, мин «Сармат кызы Сђринђ»нећ барлык вариантларын 

яћадан карап, укып чыктым. Тулысынча ул 7 мђртђбђ эшлђнгђн, кайбер бњлеклђре 
нык њзгђргђн. Академия театрында булган фикер алышудан соћ, нык кыскартылып, 
1986 елда Ђлмђт театрына тђкъдим ителгђн. Мића калса, Сђринђнећ Баспур 
патшадагы язмышы, ђнисе белђн очрашу-сљйлђшњлђре, њз кулы белђн Сатир патша 
улы Филебны њтереп, далага качып китњ моментлары тетрђндерђ, чљнки Филеб, 
Сђринђне яратуына карамастан, сњзендђ тормый.
Академия театры ђсђрне куймады.
2002 елда чыккан 5 томлыкта пьесаныћ азагы Сђринђнећ њзен-њзе њтерње белђн 

тњгел, шућа ишарђ рђвешендђ тђмамлана, трагедия драмага ђйлђнђ. Нурихан бу 
ђсђрен 1977 елдан башлап 1986 елга кадђр 9 ел язган. Ул аны яратып, бирелеп 
эшлђде, сђхнђдђ књрергђ хыялланды – насыйп булмады.
Казанда гына да энергиялђре ташып торган, талантлы режиссёрларыбыз бар, 

њзлђре укытып актёрлар ђзерлилђр.
Йђ булмаса: «Телђгђндђ бу драманы сђхнђгђ менгерерлђр иде», – дип тђ 

тђмамларга була.

Руфинђ ФЂТТАХОВА
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ЊЗ ТАРИХЫН БЕЛМЂГЂННЕЋ КИЛЂЧЂГЕ ЮК
Журналныћ 11нче санында басылган «Без тарихта эзлеме?» дигђн «тњгђрђк 

љстђл»не бик кызыксынып укып чыктым. Анда авторларныћ: «Без язган тарихи 
ђсђрлђр белђн режиссёрлар кызыксынмый, театрлар безнећ пьесалар буенча 
спектакльлђр куймый», — дигђн фикерлђре белђн танышкач, бу темага кагылышлы 
кайбер уйларымны ќиткермђкче булам.
Ђлбђттђ, редакция књтђргђн мђсьђлђне бик кызыклы џђм кирђкле дип саныйм, 

алай гына да тњгел, мондый ђћгђмђлђр, журнал редакциясе белђн чиклђнмичђ, 
књпсанлы тамашачыларга, миллђтебезнећ тарихы, халкыбызныћ килђчђге белђн 
кызыксынучыларга ќиткерњ максатыннан, бђлки, телевидение аша да њткђрелсђ 
яхшы булыр иде.
Беренче чиратта, бу ђћгђмђдђ мине ић кызыксындырганы — тарих њзе тњгел, ђ 

тарихи чынбарлыкны сђнгати фаразлау. 
Мића калса, иќатта тарихка кагылышлы проблемалар берьяклы гына була 

алмый. Тарихи шђхеслђр, тарихи вакыйгалар турында язганда, ић беренче — без 
нђрсђ ђйтмђкче булабыз? Икенчесе — ни љчен без моны ђйтергђ телибез, дигђн 
сорауларны ачыкларга тиешбез.
Безнећ драматургиядђ ике тљрле тарихи пьесалар турында сњз алып барырга 

була. Беренчесе — борынгы ђкиятлђргђ, бђетлђргђ, легендаларга, мифларга таянып 
язылган пьесалар. Ђкиятлђрдђн башласак, алар да бит безнећ тарихыбыз. Кызык 
кына књренеш килеп чыга. Даими рђвештђ, љч-дњрт ел саен, дљньяга «Кђќђ белђн 
Сарык» ђкияте буенча язылган яћа пьеса туа. Аларныћ кайсын гына алма, бер 
њк персонажлар, бер њк вакыйгалар. Авторлар Габдулла Тукай ђкиятен ђвеш-
тђвеш китереп, сюжетын алдын артка куеп ђвђлилђр дђ, яћа ђсђр иќат иттек дип, 
горурланып йљрилђр. Укыйсыћ да аптырап каласыћ — Тукай књпме авторларны 
ашаткан, књпме драматургларга Кђќђ белђн Сарык мљнђсђбђтлђрендђ иќади 
эзлђнњлђргђ азык биргђн. Лђкин бер ђйбер онытылып бара. Бу сюжетка йљз ел бит 
инде. Без ХХI гасырда яшибез. Дљнья, кешелђр, технологиялђр њзгђрде, прогресс 
алга китте. Компьютер, интернет заманасында яшибез. Нђни балалар хђзер 
«Дюймовочка», «Серая шейка» ђкиятлђрен карамый. Аларны башка персонажлар 
кызыксындыра: Рабокар полли, фиксиклар, лунтиклар. Ђлбђттђ, милли кђќђбез 
белђн милли сарыгыбыз да кирђк. Лђкин без аларны Тукайныкы итеп калдырыйк 
инде. Њзебез яћа персонажлар, башка, заманча сюжет уйлап чыгарыйк.
Инде бђетлђргђ, легендаларга таянып язылган пьесаларны алсак, књћеллерђк 

књренеш књзђтђбез. Минемчђ, аларныћ ић ућышлы њрнђклђре итеп Таќи Гыйззђтнећ 
«Ќиде кыз» бђетенђ нигезлђнеп язган «Кыю кызлар» комедиясен џђм Кђрим 
Тинчурин белђн Салих Сђйдђшевныћ «Зђћгђр шђл» исемле татар халык ќырына 
таянып язган шул ук исемдђге пьесасын атап була. «Зђћгђр шђл»гђ килгђндђ, ике 
бљек автор татар театр сђнгатендђ «музыкаль драма» дигђн яћа жанр тудыра. 
Мондый пьесалар тарихи дљреслеккђ, тарихи вакыйгаларга бђйлђнмђгђн. 

Аларныћ нигезендђ халыкныћ шаянлыгы, уен-ќырлары, типажлары, гореф-
гадђтлђре, ягъни фольклор џђм этнография ята. Автор тарафыннан уйлап чыгарылган 
булсалар да, алар безне ышандыра, њзлђренђ ќђлеп итђ. Ул пьесалар буенча куелган 
спектакльлђрне караганда, безнећ књћеллђребез нечкђрђ, ќаныбызга ќылы керђ, 
йљзлђребездђн елмаю тљшми. Алар бездђ борынгы ђби-бабаларыбызга булган 
мђхђббђт хислђрен, буыннан-буынга књчеп, хђтеребездђ сакланып килђ торган 
рухыбызга бђйле истђлеклђрне уята. Шућа књрђ алар безнећ љчен кадерле, якын.
Мђскђњдђн килгђн театр белгечлђре «Зђћгђр» шђл» кебек ђсђрлђрне књреп 

тђнкыйть сњзлђре ђйтсђлђр дђ, кайсы гына татар кешесе бу спектакльлђрне карарга 
каршы килер икђн. Алар да безнећ тарихыбыз бит.
Инде тарихи шђхеслђргђ, тарихи вакыйгаларга килсђк, аларны сурђтлђњ — 
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шактый катлаулы ђйбер. Бу эш зур белем џђм фидакарь хезмђт талђп итђ. Тарихи 
чынбарлыкны язар љчен рђсми чыганаклар кирђк. Ђ без њз тарихыбызны яхшы 
белђбезме соћ? Тарих битлђребезнећ књп љлеше томан эчендђ, ђ бер љлеше югалган, 
юкка чыккан бит. Књп шђхеслђребезнећ тормыш юлын, кылган эшлђрен могќиза 
белђн сакланып калган аерым-аерым документлар, халык хђтерендђ сакланган 
дастаннар аша гына белђбез. Шул мђгълњматларга гына таянып, Болгар, Алтын Урда, 
Олуг Мљхђммђд, Казан ханлыгы чорлары, књпсанлы ханнарыбыз-ханбикђлђребез 
турында пьеса яки роман языла икђн, нинди тарихи дљреслек турында сњз алып 
барырга була?!
Конкрет вакыйганыћ тљгђл датасын эзлђњ эшен галимнђргђ, тарихчыларга 

калдырыйк. Иќат кешесен ул хђллђрнећ чыганагы, рухы, вакыйгаларныћ 
мотивациясе кызыксындырырга џђм ул укучыларга, тамашачыларга адђм баласыныћ 
кылган эшлђре нинди нђтиќђгђ китергђнен књрсђтергђ тиеш.
Ђйтик, «Идегђй» дастаны бар. Юныс Сафиуллин аныћ буенча бик ђйбђт 

инсценировка ясаган иде. Марсель Сђлимќанов шактый кљч куеп шуны 
сђхнђлђштерде. Спектакль њз яћгырашын тапты. Књп еллар театр сђхнђсендђ 
уйналды, тамашачы яратып карады, лђкин тљп сорау ачыкланмыйча калды. Нђкый 
ага Исђнбђт тарафыннан барлап эшкђртелгђн бљек дастаныбыз герое, атаклы театр 
сђхнђлђштереп књрсђткђн данлыклы Идегђйнећ бљеклеге нђрсђдђ соћ? Ни љчен 
без аныћ фикердђшлђре, телђктђшлђре булырга тиеш? Нинди бљек эшлђр кылган 
ул? Олуг Мљхђммђдкђ ярдђм иткђнме? Алтын Урданы ќитђклђп, дђњлђт буларак 
саклап калганмы? Ђллђ Аксак Тимерне китертеп, Алтын Урданы ќимертњгђ сђбђпче 
булганмы?
Марсель Хђкимович репетиция вакытында галимнђрне чакыртып, аларныћ 

фикерлђрен дђ тыћладык, лђкин сорауга ќавап табылмады. Бу мисалны 
тарихыбызныћ књп яклары ачыкланмаган булуы турындагы сњзгђ ияреп ђйтњем.
Проблема тарихи дљреслекне язу-язмауда тњгел, мића калса, тарихи ђсђр язган 

автор шул чор аша, њткђн вакыйгалар аша бњгенге кљн проблемаларын књтђрергђ, 
бњгенге кљн белђн бђйлђнеш табып, аналогиялђр китерергђ тиеш. Тарихи шђхеснећ 
биографиясен хронология буенча сурђтлђргђ тњгел, ђ шђхеснећ кылган эшлђрен, џђр 
ќђмгыятьтђ, џђр чорда да булган џђм бњген дђ кљн њзђгендђ торган проблемаларны, 
вакыйгаларны анализлау кирђк. Сорауга ќавап бирњ белђн мавыкмаска, дљрес 
ќавапны бер Ходай Тђгалђ њзе белђ. Иќат кешесе проблеманы књреп, аныћ ни 
љчен шулай булганын анализлап, тамашачыларны џђм укучыларны уйландырырга 
тиеш. 
Адђм баласы ђњлия тњгел. Аћа хаталар да, ялгышлар да хас. Бигрђк тђ зур 

шђхеслђрнећ хаталары тарихта зур роль уйный. Џђр бљек шђхеснећ язмышы 
нигезендђ кљрђш ята. Власть љчен кљрђш. Ул кљрђшне сђясђт аша алып баралар. 
Белгђнебезчђ, сђясђт бик пычрак эш, њзебез дђ књреп торабыз, сђясђтчелђр њзлђре 
дђ књћеллђре йомшарган саен шуны ђйтђ. Власть љчен барган кљрђштђ нинди генђ 
ќинаятьлђр эшлђнми, нинди генђ язмышлар ќимерелми. Књпме кеше рђнќетелђ. 
Нинди генђ шђхеслђрнећ намуслары тапталмый! Ул сђясђт, кљрђш дђњлђт љчен, 
миллђт хакына эшлђнђдер, лђкин алар барысы да ќђмгыять џђм аерым кешелђр 
язмышыннан тирђн ќђрђхђт калдырып њтђлђр. Бу књренеш Шекспир заманында 
да булган, бњгенге чорда да чђчђк атканын књреп торабыз.
Драматургиянећ нигезендђ сњз тњгел, профессиональ телдђ ђйтсђк, «действие, 

поступки, события» дигђн тљшенчђлђр ята. Шуларга анализ ясала. Мђсђлђн, «Яћа 
татар пьесасы» конкурсына килгђн књп кенђ пьеса авторлары, ђсђргђ тирђн фикер 
салам дип, пьесаны сњз боткасына ђйлђндерђлђр. Вакыйгалар сђхнђдђ уйналмый, 
аларны персонажлар бер-берсенђ сљйлђп, пьесаны чђчмђ ђсђргђ ђверелдерђ. 
Мин њзем бик кызыксынып, Алтын Урда варисы булган Казан ханлыгыныћ њз 

дђњлђтен саклый алмау сђбђплђрен анализлаган ђсђр карар идем. Ни љчен миллђтебез 
язмышы шулкадђр фаќигале? Дђњлђт ќимерелњнећ сђбђбе нђрсђдђ? Ханнарыбызныћ 
булдыксызлыгы аркасындамы, ђллђ бђклђребез-морзаларыбыз сатлык булгангамы? 
Казанны дошман алганда, башка тљбђк халкы битараф калгангамы? Ни љчен ил 
љстенђ килгђн яу алдында татар халкы берлђшђ алмаган? Сљембикђне миллђтебез 

ИЛДА Р  ХЂЙ РУЛЛИН 
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символы дибез дђ бит, ни љчен соћ ул символны сабый баласы белђн дђњлђт карары 
буенча дошманга биреп ќибђргђннђр. Тарихчылар, галимнђр бу сорауларга ќавапны 
белђ торганнардыр. Ђ мин гади кеше — «обыватель». Мине бу сораулар борчый 
џђм ђлеге темаларга бђйле сыйфатлы ђсђрлђр укыйсым, спектакльлђр карыйсым 
килђ.
Дљрес, бњгенге кљндђ тарихи темага бђйле пьесалар языла, алар театр сђхнђлђрендђ 

ара-тирђ куела. Лђкин ул ђсђрлђр белђн якыннан танышкач, каџарманнарыбыз 
язмышына, тормышына, кылган эшлђренђ књз салсаћ, књп очракта аптырап 
каласыћ. Алар ниндидер трафарет, шаблон буенча язылган диярсећ. Сурђтлђнгђн 
шђхеслђребез матур да, йомшак та, ап-ак та. Гел изге эш эшлђп йљргђн ђњлиялђрне 
хђтерлђтђлђр. Ул ђсђрлђрдђ хан тирмђсенђ рљхсђтсез телђсђ нинди чапкын, телђсђ 
нинди юлчы-дђрвиш керђ дђ, авторга кирђк булган мђгълњмат бирђ. Ђйтерсећ лђ 
хан тирмђсен беркем сакламый, бњгенге кљн теле белђн ђйтсђк, бернинди «служба 
безопасности» юк икђн. Менђ шул вак элементлардан зур ялган уйдырма килеп 
чыга. Театр сђнгатендђ «сценическая условность» дигђн тљшенчђ бар. Ул иќади 
фантазиягђ юл бирђ, лђкин тљче уйдырмага урын калдырмый. 
Шулай да татар ђдђбиятында (џђрхђлдђ, мин укыган ђсђрлђр арасында) 

мине ышандырган, уйланырга мђќбњр иткђн ике тарихи ђсђрне атар идем. Ул 
— Мђхмњт Галђњнећ «Мљџаќирлђр» џђм Нурихан Фђттахныћ «Ђтил суы ака торур» 
романнары.
Бу ике автор, тарихи дљреслекне саклап, хронология, тарихи тљгђллеккђ 

ябышмаган. Лђкин аларныћ ђсђрлђрендђ халкыбызныћ этнографиясе, кљрђше, 
сђясђте, бабаларыбызныћ тормышы, мљнђсђбђтлђре, ихтыяќлары югары дђрђќђдђ 
књрсђтелђ. Андагы проблемалар язучыларныћ зур талантлары аша сугарылып, безне 
шул чорны тоярга, анализларга, њткђн вакыйгалардан сабак алырга ярдђм итђ. 
Бњгенге кљн белђн чагыштырып, ниндидер ачышларга, нђтиќђлђргђ китерђ. 
Тарих њзе дђ, аныћ иќатта, сђнгатьтђ, гомумђн, мђдђнияттђ тоткан урыны књп 

сораулар тудыра. Бу темага књп сљйлђшеп бђхђслђшергђ була. Уртак фикергђ килњ 
авырдыр, чљнки џђрбер галимнећ, иќат кешесенећ аћа њз карашы, концепциясе 
бар. Бђхђслђшергђ, эзлђнергђ, иќатта якты эз калдырыр љчен, бљтен дљнья классик 
драматургиясен љйрђнеп, профессиональ белемећне њстереп, яћа њрлђргђ књтђрелергђ 
кирђк. Теге яки бу режиссёр мин язган ђсђрне куймый дип зарланырга тњгел, ђ њз 
дљреслегећне, тарихны њзећђ генђ хас булган ракурстан књреп, фикерећнећ яћалыгы 
белђн, ђйткђн сњзећнећ кыюлыгы белђн дђлиллђ. Борынгы бабаларыбызныћ 
бљеклеген књрсђтеп, кылган хаталарын анализлап, шуннан сабак алып, килђчђктђ 
дђ миллђтебезне саклап калыр љчен, ќыйган тђќрибђбезне балаларыбыз-
оныкларыбызга: «Без тарихта эзлебез», — дип васыять итеп калдырыр љчен иќат 
итђргђ, яћадан-яћа ђсђрлђр тудырырга кирђк.
Ђйбђт пьесадан баш тарткан режиссёрны књргђнем юк ђле минем.

Илдар ХЂЙРУЛЛИН,
Татарстанныћ халык, 

Россиянећ атказанган артисты

ЊЗ ТАРИХЫН БЕЛМЂГЂННЕЋ КИЛЂЧЂГЕ ЮК
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«Казан утлары» архивыннан

Татарстан Язучылар берлегенећ Чаллы бњлеген ачу кљнендђ алынган рђсем. 
Сулдан ућга: Г.Хђкимова, Г.Ахунов, Т.Галиуллин, Ф.Мићнуллин. 1980 ел.

Чаллы язучылары янына кунаклар килгђн. Казаннан – Зђки Нури (алдагы рђттђ 
сулдан беренче), Лев Ошанин (уртада). Игътибар белђн караганда, фоторђсемдђ 

Чаллы тљбђгендђ яшђгђн байтак ђдиплђрне танырга мљмкин. 1983 ел.

Татарстан Язучылар 
берлегенећ Чаллы бњлеге 
беренче ќитђкчесе 
Эдуард Касыймов.
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Ђдђби ел йомгакларына багышланган утырыштан соћ. 2007 ел.  

Чаллыда Галимќан Ибраџимовныћ тууына 120 ел тулуга багышланган 
фђнни-гамђли конференциядђн соћ. 2007 ел.

Сђхифђне Равил ФЂЙЗУЛЛИН ђзерлђде.
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ЯЗМЫШКА МЂДХИЯ

ХЂНЂФИ БЂДИГЫЙГА 75 ЯШЬ

Язучыларныћ ђдђбиятка килњлђре тљрлечђ, њзенчђ булган шикелле, танылулары, 
укучы књћелендђ, ќђмђгатьчелек књгендђ ялтырап алулары да тљрлечђ була. Ђлбђттђ, 
иќади рух канына сећгђн кеше барыбер калђмен ташламаячак.
Хђнђфи Бђдигый дигђн шагыйрь, галим-педагог, журналист-публицист менђ 

шундыйлардан. Ђдипнећ эзлђнњлђре турында, баксаћ, Ђ.Гадел, Ш.Маннапов, 
Н.Акмал, Г.Садђ, Ђ.Гаффар, М.Ђхмђтќанов, Ш.Ђхмђдулла, Ђ.Мђхмњдов кебек 
дњрт дистђ чамасы тљрле буын вђ зыялы калђм иялђре ућай фикерлђрен ђйтеп 
калдырганнар, џђркайсы њзенчђ бђясен биргђн. Мића, шђхсђн, аныћ шигырьлђрен 
књћелемне салып укуга ике вакыйга этђргеч бирде. Ић ђњвђл Х.Бђдигый иќатына 
югары бђясе белђн, књптђн тњгел арабыздан киткђн сатирик, димђк, бер шђйгђ дђ 
њзе тотып карамыйча ышанмый торган Фђнзаман Баттал таћ калдырды. Кемнећдер 
концертында урыннарыбыз янђшђ туры килде. Сђхнђдђн Хђнђфи сњзлђренђ ќыр 
яћгырагач, иптђш ђйтеп куйды: «Тђлгат, кем, бу егетнећ шигырьлђрен игътибар 
белђнрђк укып кара ђле, анда бер буш строфа, ќљмлђ, мђгънђсез чагыштыру 
тапмассыћ!» Яхшы ќыр тђэсирендђ ђйтелсђлђр дђ, бу фикер мине уйландырды.
Икенчедђн, аныћ 2013 елда «Мђдђни ќомга»да баш мђкалђ буларак бирелгђн, 

Тукайныћ туган кљненђ багышланган «Халык улы, халык шагыйре» дигђн мђкалђсе 
сокландырды. Озак еллар дђвамында бљек шагыйребезнећ иќатын љйрђнгђн кеше 
буларак, љздереп ђйтђ алам: мђкалђ Тукайны белеп, аћлап, яратып, берђњне дђ 
кабатламыйча, мисалларны нђзберек сайлап алып язылган. 

«Хђнђфи Бђдигый — Тукайныћ якташы, — дип яза Люция Рахманкулова. 
Кечкенђдђн ул Тукайга якын булуын њзенчђ тоеп њскђндер. Кайчандыр, књп еллар 
элек, ђти-ђнисенећ кечкенђ Габдулла яшђгђн йортта торулары, шул турыдагы 
хатирђлђр шагыйрь булып китђргђ этђргђндер». Иќаты турында сњз алдарак булыр, 
мђгђр бу сњзлђрдђге дљреслекне инкяр итње кыен.
Х.Бђдигыйны мин Муса Ќђлил иќатыныћ тел-љслњб њзенчђлеклђренђ багышланган 

тикшеренњлђре, яћа гасырныћ беренче елында дљнья књргђн тђнкыйть мђкалђлђрен, 
књзђтњлђрен, уйлануларын эченђ алган «Абага чђчђге» (2001; шигырь ќыентыгына бирђсе 
исемне «ђрђм» иткђн) мђќмугасы буенча белђ идем. Хђтерне арткарак чигереп, аныћ њз 
туган районы Арча вилаятендђ укытучы, ун елга якын урта мђктђп директоры, Казан 
дђњлђт педагогия институтында доцент, декан ярдђмчесе, консерватория доценты, Вахит 
ага Хаковныћ шђкерте, милли университетны оештыручыларныћ џђм ќитђкчелђренећ 
берсе булуын, њз тђќрибђсенђ таянып язылган џђм Татарстан китап нђшриятында 
100 мећ тираж белђн басылып (икенче нуле «ялгыш» љстђлмђде микђн дип, кат-кат 
тикшердем), тиз арада таралып беткђн «Уроки татарского языка: самоучитель» (1993); 
рус мђктђплђренећ VI сыйныфында укучы татар балалары љчен Татарстан Республикасы 
Халык мђгарифе министрлыгы тарафыннан тђкъдим ителгђн 63 мећ тиражлы, авторлыкта 
«Туган тел» (1993) џ.б. дђреслеклђрен дђ искђ алып китђргђ тиешбез. 
Кайсы шагыйребез шундый бай биографиясе белђн мактана ала? Г.Кашшаф, 

Р.Мостафиннар бакыйлыкка књчкђч, М.Ќђлил мирасын, бигрђк тђ аныћ шигырь 
тљзелешен, сурђтле фикерлђњ њзенчђлеклђрен тђфсилле љйрђнњче, аћа тугрылыклы 
Хђнђфи Бђдигый калды. Ул Ќђлил шигъриятен гомуми љйрђнми, ђ беренче чиратта, 
аныћ тел-љслњб осталыгын ачу максаты белђн яши. «Мђдђни ќомга» (25 сентябрь, 2015) 
гђзитендђ басылган «Ќђлил иќатында су образы» мђкалђсе — шуныћ ачык мисалы.
Хђзерге татар поэзиясендђ Хђнђфи Бђдигый дигђн шагыйрьнећ рухи дљньясы нидђн 

гыйбарђт? Кул астымда «Књћел ялкыны», «Яшел чирђм» китаплары булса да, соћгысын 
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— «Тормыш фасыллары» дип аталган, 302 биттђн торган шактый калын ќыентыгын 
аркылыга-буйга укып чыктым. Яшђњ фђлсђфђсен иман, Алла, Коръђн тђгълиматына таянып 
њстергђн, табигать књркен, ќђнлеклђр дљньясын, олы шђхеслђребезне нђкышле яктылык 
белђн сурђтлђгђн затлы шигырьлђре олы тарихлы ђдђбиятыбызныћ йљзенђ кызыллык 
китермилђр. Ић мљџиме: Хђнђфинећ яшђешнећ йљрђк тибешен тоюдан килгђн шигъри 
рухы, ђйлђнђ-тирђнећ матурлыгын, тереклек дљньясын аћлавы, чеметеп алуга маџир юмор 
сђлђте бар. (Мљгаен, шул сыйфаты белђн Ф.Батталны да вђйран иткђндер Бђдигый.)

«Тормыш фасыллары»на тупланган шигырьлђр тематик байлыгы, жанр тљрлелеге, 
форма џђм эчтђлекнећ камиллеге ягыннан гына тњгел, ќитди анализлы кереш сњзе, 
бер эчтђлеккђ туплап бирелгђн фђлсђфи фикерлђре белђн дђ игътибарны ќђлеп итђ 
џђм алар аныћ иќатын шактый тулы итеп књзалларга мљмкинлек бирђ.
Хђнђфи Бђдигыйныћ шигырь-поэмалары актуаль поэзия њрнђклђре дип 

бђялђнергђ лаеклы. Моныћ шулай икђнлеген аныћ дистђ еллар дђвамында «Казан 
утлары», «Чаян», «Мђгариф» џ.б. журналларда, «Мђдђни ќомга», «Шђџри Казан», 
«Ватаным Татарстан», «Сабантуй», «Мђгърифђт» џ.б. газеталарда ђледђн-ђле, 
кайберлђрендђ исђ еш кына беренче биттђ басылып чыгуы ачык књрсђтђ. Ђлеге 
ућайдан шунысын да ђйтергђ кирђк: Г.Тукайга, М.Ќђлилгђ, Ќићњ, Республика, 
Белем кљннђренђ, Сабантуйга, Яћа елга багышлап язылган мондый актуаль 
шигырьлђрне танылган шагыйрьлђр иќатыннан да табып булмый. Шуныћ белђн 
бергђ теге яки бу ќитди вакыйга ућаеннан бирелгђн шигъри сђхифђлђрдђ еш кына 
Хђнђфи Бђдигыйныћ шигъри юллары эпиграф итеп китерелње дђ шул хакта сљйли. 
Аныћ шигърият дљньясына иртђрђк џђм кинђт килеп кермђве хезмђт џђм иќат 
юлында гыйльми-педагогик эшчђнлекнећ љстенлек алуы белђн дђ бђйледер. 
Ошбу хакта Хђнђфи Бђдигыйныћ поэтик иќатына бђя биреп, шагыйрь Нияз 

Акмал бик ачык итеп язган: «Чын шигърияттђ лирик герой џђм шагыйрь язмышыныћ 
тђћгђллеге булган очракта гына (лирик героймы ул, сатирик ђсђрме — барыбер!) 
шигырь њз кљченђ ия була ала. Бу яктан алганда да Хђнђфи Бђдигый њз-њзенђ тугры 
кала. Аныћ мђхђббђт лирикасында да, сатирик ђсђрлђрендђ дђ њз сњзе, кичерешлђре, 
ђрнњ-рђнќњлђре, шатлану-љметлђнњлђре бербљтен булып књзаллана. Лирик герое 
џђрвакыт бер њк затны — Хђнђфи Бђдигый дигђн шагыйрьне хђтерлђтђ. Хђтерлђтђ 
генђ тњгел: «Менђ бит мин, таныйсызмы мине?» — дип ђйткђн кебек тоела». 
Хђнђфи Бђдигыйныћ шигърият мђйданына килеп керњенећ њзенчђлеген танылган 

тарихчы-галим Марсель Ђхмђтќанов ачык итеп аћлатып биргђн: «Шагыйрь Хђнђфи 
Бђдигый иќатыныћ нђкъ менђ 90нчы еллар башында аеруча активлашып китње 
игътибарны ќђлеп итђ. Ђлбђттђ, моныћ ныклы ќирлеге бар.
Беренчедђн, ул коеп куйган, фђкать њз зђвыгын гына књздђ тотып иќат итњче 

шагыйрьлђрдђн тњгел. Шуныћ белђн бергђ — галим-педагог, ђдђби тђнкыйтьче, 
публицист џђм журналист буларак та милли-азатлык хђрђкђтенећ њзђгендђ кайнаган 
лидерларныћ берсе, миллђтпђрвђр.
Шућа књрђ аныћ шигърияте дђ, беренче чиратта — ќитлеккђн, актив гражданлык, 

патриотик хислђр белђн сугарылган шигърият. Ђлеге ђсђрлђрнећ идея-эстетик ђџђмияте, 
тема-эчтђлегенећ актуальлеге, тел-стиль џђм шигъри бизђклђрнећ камиллеге, эчтђлек 
белђн форманыћ тђћгђл килеп, чын сђнгать ђсђре булып формалашуында чагыла. 
Аларда халкыбыз, телебез, дђњлђтчелегебез язмышы калку булып гђњдђлђнђ».
Чыннан да, халыкчан шигъриятне, шундый шагыйрьлђрне халык њзе, чор, ќђмгыятьтђ 

барган мљџим вакыйгалар тудыра. Моныћ шулай икђнлеген татар шигъриятеннђн генђ 
тњгел, дљнья ђдђбияты тарихыннан да бик књп мисаллар китереп расларга булыр иде.
Ђйе, 90нчы елларда гасырлар дђвамында кимсетелеп яшђгђн халкыбызныћ 

чиклђнгђн булса да бђйсезлек, мљстђкыйльлек яулап алуы нђтиќђсендђ тарихи-
иќтимагый яшђешебездђ, ђдђбият, мђдђният, сђнгать дљньябызда, џђм поэзиядђ милли 
азатлыкка таба борылыш ђџђмиятле њзгђрешлђр алып килде. Ђмма моны тиз арада 
кабул итђргђ иќатчыларныћ байтагы ђзер тњгел иде: элекке, иялђнгђн, књнегелгђн 
сюжет-схемалар, идеялђр џђм шуларга яраклашкан нђкыш-бизђклђр яћа чорда 
тљссезлђнеп, њтмђслђнеп калды. Милли азатлык байрагыныћ ќилфердђњ дулкынын 
сђнгать дљньясында, шул исђптђн шигърияттђ дђ чагылдырырга кирђк иде. Бу 
ќђџђттђн чыгып караганда, Хђнђфи Бђдигый шигърият мђйданына ђнђ шул яћа чорны 
алкышларга, шуны тормышка ашыру љчен кљрђшергђ ђзер булган шагыйрьлђрнећ 
берсе буларак килеп керде. Шул чорда ул Г.Тукайныћ атаклы «Китмибез!» шигыренђ 
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ияреп, шућа аваздаш булган «Кљтмибез!» дигђн шигырен халыкка ирештерде. Бу, 
бер яктан, Г.Тукай књтђргђн милли-азатлык байрагын тагын да югарырак књтђреп, 
алга барырга љндђњ булса, икенче яктан, шул ук бњгенге карагруџчыларны фаш итњ 
дђ иде: «Кайберђњлђр безне булмас эшкђ тђклиф итђлђр: / Ирек даулап йљрмђгез сез, 
њзе килер, кљт! — дилђр. / Кљтмибез без, кљтђ-кљтђ узды ќитмеш ел гомер. / Кђќђ 
артыннан печђннећ йљргђне юктыр гомер!» — дигђн юллар белђн башланган ул 
шигырь бњгенге Россиядђ дђ шул ук «хокуклар»ныћ саклануын, кысучыларныћ џђм 
талаучыларныћ тагын да кљчђюен сатирик планда, Тукайча фаш итеп биргђн.

«Саумы, шагыйрь!», «Татар язы», «Сыену» кебек шигырьлђрендђ ул Тукайны татарныћ 
илџамчысы, сыену урыны, њксез ќанына юаныч эзлђп: «Сафланырга килђ... Бљек 
шагыйрь, пђйгамбђре — Тукай янына!» — дип яза, тантаналы тљстђ рухланып. «Апрель, 
апрель инде: / Йомшак ќиле, чирђм исе белђн / Тђмам алгысыта књћелне. / Апрель 
ќитсђ, татар ђллђ нишли: / Њзе шигырь кљйли, / Њзе моћсу, њзе књћелле» («Сыену»).
Хђнђфи Бђдигыйныћ шигърияткђ килергђ ашыкмавыныћ бер сђбђбенећ сере 

аныћ «Кљзге чђчђклђр» циклындагы юлларында ачыла кебек: «Яшьлегемдђ кљзге 
чђчђклђргђ / Багышланган ќырлар язмадым. / Кара кљзне мактау заманында / 
Алдашырга никтер базмадым». 
Бу юлларныћ нђрсђ турында булуын тарихны белњчелђр чамалыйдыр. Бабаларын кулак 

дип, большевиклар хакимияте куштаннарыныћ бљтен йорт-ќирлђрен, мал-туарларын 
талап алып бетергђнен, «кулак калдыгы», «контр», «бабаћнар эзеннђн барасыћмы?» дигђн 
дђџшђтле сњзлђрне кечкенђдђн ишетеп-белеп, фђкыйрь тормышта њскђнгђ язылган ул.

«Тормыш фасыллары» исемле ђлеге шигырьлђр, ќырлар, поэмалар џђм фђлсђфи 
фикерлђр туплап бирелгђн китап «Мђхђббђт фасыллары», «Туган як тугайлары», 
«Язмыш бураннары», «Язгы кичлђрдђ» (ќырлар), «Балачак хыяллары», «Гримсыз 
тамаша» (юмор-сатира) џђм «Фђлсђфи фикерлђр» дигђн эчтђлек џђм тематик, идея-
эстетик яктан максатчан џђм эзлекле итеп тљзелгђн бербљтенне хасил итђ.

«Тормыш фасылларына сђфђр» исемле кереш сњзендђ шагыйрь, филология фђннђре 
докторы Ђмир Мђхмњдов Хђнђфи Бђдигый иќатына карата: «Х.Бђдигыйныћ шигырьлђре 
тљзек: ућышлы табылган рифмалары тљп фикерне тљгђл, образлы итеп књзалларга ярдђм 
итђ. Тел-ђдђбият галиме буларак, ана телебезнећ бљтен нечкђлеклђрен тоеп, белеп яза. 
Аныћ сурђтлђњ алымнары да њзенчђлекле: ул антитеза, метафораларга еш мљрђќђгать итђ, 
эпитетлардан оста файдалана, юмор-сатирада гипербола, гротеск алымнарын ућышлы 
куллана, ђсђрлђрендђ синестезия — поэтик сиземлђњ дђ урын ала, рђссамлык сыйфатлары 
да сизелеп-сизелеп куя: аерма шунда гына: ул табигать књренешлђрен шигъри бизђклђр 
белђн кђгазъгђ тљшерђ», — дип, шактый тљпле бђя бирђ.

«Џђр китапныћ њзђген тђшкил иткђн ђсђрлђр була. «Тормыш фасыллары»нда 
«Яшђешкђ мђдхия» шигыре — шундый ђсђрлђрнећ берсе. Шигырьдђ шактый 
катлаулы иќтимагый мђсьђлђлђр књтђрелђ. Шагыйрь Аллаџы Тђгалђгђ, туган ќиргђ, 
халкыбызга, газиз ђткђй-ђнкђйлђренђ, мђхђббђткђ дан ќырлау рђвешендђ язылган бу 
шигыре белђн бњген онытылыбрак торган мђдхия жанрын да ќанландырып ќибђрђ 
кебек», — дип яза автор, ђлеге шигырьнећ эчтђлеген ачып.
Чыннан да: «Мин рђхмђтле тормыш фасылларын / Бергђ кичкђн газиз халкыма. 

/ Яшђешкђ башын игђн йљрђк / Рђхмђт хисе белђн талпына», — дигђн шигъри 
юлларны заманча алдынгы, кић карашлы, зур фикерле, кайнар йљрђкле чын шагыйрь 
генђ яза аладыр, мљгаен.
Шул ућайдан аныћ Яћа елга багышлап язган шигырьлђреннђн берничђ юл китерњ 

урынлы булыр: «Љмет тулы мљлдерђмђ књзлђр / Тулган ай књк балкый бу кичтђ («Яћа 
ел мизгеле»); «Хуш килђсећ, и Яћа ел! / Кљтђбез, белђсећдер! / Син њзећ дђ ќиргђ 
безне / Яратып килђсећдер! («Исђнме, Яћа ел!»); «Алып кил син ап-ак, чиста, саф 
кљннђрне, / Бир син безгђ татлы, рђхђт, тын тљннђрне!» («Хуш килђсећ!»).
Оптимистик рухлы, якты уй-телђклђр белђн сугарылган ђлеге шигырь юллары 

кљйгђ салынган ќыр кебек ќићел укыла, хђтергђ сећеп кала. Ритм-рифмасыныћ, 
тел-стиленећ камиллеге, форма белђн эчтђлекнећ тђћгђллеге дђ зур ђџђмияткђ ия 
булуы ачыла бу юлларда. 
Табигать књренешлђрен ќанландырып, илаџилаштырып тасвирлау, гомумђн, 

аныћ иќатына хас њзенчђлеклђрнећ берсе: «Салкын кышныћ бураннарын мактап, 
/ Ямьле язга китеп барышлый, / Истђлеккђ керсез йљрђгемнећ / Дђртле ќырын 
сића багышлыйм» («Кышка мђдхия»).

Т ЂЛ ГА Т  Г А ЛИУЛЛИН



123

Хђнђфи Бђдигый шигъриятенђ Г.Тукай, М.Ќђлил иќатларыныћ йогынтысы нык 
сизелђ. Бљек Тукайга џђм каџарман-шагыйрь Муса Ќђлилгђ багышлап язган шигырьлђре, 
поэмалары аныћ иќатында књренекле урын алып тора. Патриот-шагыйрь Муса Ќђлил 
иќатын исђ 35 ел дђвамында фђнни нигездђ љйрђнеп язылган књпсанлы гыйльми 
хезмђтлђре белђн бергђ, аћа багышланган «Дала бљркете» поэмасы — герой-шагыйрь 
мирасына керткђн зур љлеше. «Саумы, шагыйрь! / Язныћ алтын фаэтоны / Кабат 
очраштырды бергђ! / Сљйгђн халкыћ канатланып килгђн / Сине тагын бер књрергђ!» 
(«Саумы, шагыйрь!»); «Пар атларда килгђн Тукай кебек, / Син дђ ашкынгансыћ Казанга. 
/ Татар тартып китергђндер сине / Зур тормышта кайнар казанга!» («Дала бљркете»). 
Билгеле, њз књзђтњлђренђ, њз шигъри табышларына нигезлђнгђн моћ-кичерешлђре генђ 

шагыйрьнећ иќат йљзен аеруча ачык чагылдыра џђм алар аныћ иќатыныћ њзђген тђшкил 
итђ. «Кљзге чђчђклђрнећ таќ яфрагы / Ќђй ќылысын кљтђ юксынып. / Яз гљледђй ќете 
љслђрендђ / Књбђлђклђр уйный ымсынып» («Кљзге чђчђклђр»); «Урман чишмђсеннђн 
килђ, суыћ — кљмеш, / Авылыбызны ямьлђндереп, йљгер, инеш!» («Йљгер, инеш!»). 
Ђлеге юллардан књренгђнчђ, Х.Бђдигый иќаты билгеле бер темага багышланган 

ђсђрлђрдђ дђ ритм-рифма байлыгы, шигырь тљзелеше џђм эчтђлек ягыннан тђћгђл 
килеп њрелње белђн дђ игътибарны ќђлеп итђ. 

«Язмыш бураннары» бњлегендђге «Ђнкђйлђргђ бњлђккђ», «Тљш», «Ќепсђдђге урак», 
«Тукранбашлар», «Сљрелмђгђн булсаћ», «Онытылган дисбе», «Њткђн кљннђр», «Кызыл 
яр», «Мљмкин тњгел», «Љермђ» џ.б. шигырьлђрендђ лирик герой џђм кеше язмышы 
тљслђр џђм образлар аша кабатланмас рђвештђ, гаять дулкынландыргыч итеп сурђтлђнђ. 
Бу шигырьлђр бер-берсен тулыландырып килеп, яшђешкђ мђдхия кебек яћгырыйлар. 
«Мин бу таныш чђчђклђрнећ телен / Белмим, никтер аћлый алмадым. / Беркљн ђнкђм 
каберендђ књргђч, / Тукранбашлар серен аћладым» («Тукранбашлар»).
Бу тирђн сагышлы тою-сиземлђњле экзистенциаль юллар Х.Туфанныћ «Ромашкалар»ын 

хђтерлђтеп куя. Ђйе, телђсђ-кайсы шагыйрь иќатында, телисећме-юкмы, ђдђби 
традициялђр йогынтысын сизми калмыйсыћ. Бер караганда, ул бик табигый дђ булып 
тоела: димђк, дљньяны поэтик тасвирлауда аерымлык кына тњгел, гомумилек тђ хас дигђн 
фђлсђфи нђтиќђ ясарга туры килђ. Кешене ќир шарына алып килгђн глобаль проблема 
турында да ул њзенчђ, гади дђ, ышандырырлык итеп тђ яза белђ. 

«Сљрелмђгђн булсаћ, Адђм, / Аллаџныћ ќђннђтеннђн, / Мђћге азат булыр идек / 
Бу дљнья михнђтеннђн» (Сљрелмђгђн булсаћ»); «Ак ќђсђден аныћ озатканда, / Ќил 
елады ятып, юл буйлап. / Дисбе тљймђлђре сыктый-сыктый, / Минем кулдан акты ни 
уйлап?» («Онытылган дисбе»); «Иделдђ ќил, / Кызыл ярда торам, / Йљрђгемне юа ак 
дулкын. / Тынгы эзлђп кенђ килгђн идем, / Зилзилђгђ килеп юлыктым» («Кызыл яр») 
кебек юлларда шђхси џђм гомуми характердагы тирђн кичерешлђр, бер яктан караганда, 
таныш образлар булып тоелса да, дулкынландыргыч итеп, яћача тасвирлана. 

«Яз-ќђйлђрнећ назлы хушбуй исе / Дђртле дулкын булып агыла. / Кљзге чђчђклђрдђ 
яшђешнећ / Тирђн фђлсђфђсе чагыла». «Кљзге чђчђклђр» циклындагы ђлеге џђм: 
«Матурлыкныћ тићсез алиџђсе — / Галиќђнап кљзге чђчђк — сез!»; «Минем књћелем никтер 
сине эзлђп, / Кљзге чђчђклђргђ тартыла» дигђн, гомумђн, матурлык, мђхђббђт турында, 
ќан-тђн, акыл берлегендђ туган шигырьлђр. Биредђ таќ-яфраклар шавы ић татлы хислђрне 
яшереп, пышылдап сљйлђшкђн кызлар серен дђ «ачкан» кебек књћелгђ уелалар. 
Хђнђфи Бђдигый иќатында юмор џђм сатира аеруча зур урын алып тора дигђн 

идек. Ђлеге китапка тупланган 250 дђн артык поэтик ђсђрнећ љчтђн бере чамасы 
џђм 80 лђп фђлсђфи фикернећ юмор-сатирага корылган булуы шул хакта сљйли. 
Ђле моћа аныћ егерме ел дђвамында «Чаян» журналында 100 дђн артык юмор-
сатира ђсђре басылуы да килеп љстђлђ. Аныћ бу юнђлештђге ућышлы иќатына 
калђмдђшлђре дђ игътибар иткђн. Бу хакта Шамил Маннапов болай дигђн: «Соћгы 
елларда матбугатта, бигрђк тђ «Чаян» журналында шигырьлђре еш књренђ торган 
бер исем игътибарымны ќђлеп итте: Хђнђфи Бђдигый.
Хђлбуки, бездђ публицистик, лирик шигырьлђр язучы шагыйрьлђр шактый, ђ менђ 

сатира-юмор љлкђсендђ иќат итњчелђр алай ук тњгел. Бармак белђн генђ санарлык алар. 
Хђнђфи Бђдигый, лирик-публицистик шигырьлђр белђн бергђ, сатирик, юмористик 
ђсђрлђр дђ яза. Џђм, ђйтергђ кирђк, зур осталык белђн, жанр талђплђрен белеп, халыкныћ 
«Уйнап сљйлђсђћ дђ, уйлап сљйлђ» дигђн мђкаленђ туры килерлек итеп яза». 
Ђлеге фикерлђр байтак калђмдђшлђренећ язмаларында чагыла. Фирдђвес Зариф: 

«Хђнђфи Бђдигый шигъриятенећ икенче бер кыйммђте шунда: ул сатира-юмор остасы 

ЯЗМЫШКА МЂДХИЯ
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да. Бу яктан аны Г.Тукай, М.Ќђлил, Ђ.Исхак, Г.Афзал, Ш.Галиев џ.б. традициялђрен 
ућышлы дђвам итњчелђрнећ берсе дип ђйтергђ кирђк», — дип тулыландыра аларны.

«Булса икђн юлы татарныћ / Башы шикелле такыр. / Юк шул, тњмгђк тђ сикђлтђ, / 
Кутырдай чокыр-чакыр. / Югыйсђ алтыннан асфальт / Тњшђп йљри алырлык. / Нђфсе 
тулмас чокыр. Тњгел / Тигезлђп юл салырлык» («Татар башы»). Бу шигырь иќтимагый 
халђтебезне бљтен тулылыгы белђн ачып бирђ џђм ул бераз Г.Тукайныћ «Печђн базары, 
яхуд яћа Кисекбаш»ын хђтерлђтеп куя. Шунысын да ђйтик: Х.Бђдигыйныћ «Фђлсђфи 
фикерлђр»ендђге ќљмлђлђре дђ юмор-сатира, сарказм белђн њрелгђн. Кайберлђрен 
генђ мисал итеп китерик: «Ќитђкченећ осталыгы чебеннђн фил ясаганда аеруча 
ачык књренђ». «Оста ќитђкче џђртљрле башлангычны туктатырга янгын сњндерњче 
кебек њк џђрвакыт ђзер була». «Акыллы булып књренњ љчен ахмаклык кирђк». «Ялган 
никадђр татлы булса, авызда калган тђме шулкадђр ачы була». «Ялганнан авыз итмичђ, 
чынныћ тђмен тоеп булмый». «Љстђгелђр искергђн кануннарны гамђлдђн чыгарып 
ташламыйлар, алардан менђ дигђн яћаларын ясыйлар».

«Тормыш фасыллары»ында Хђнђфи Бђдигый њзен књзђтњчђн, сизгер, кече књћелле 
балалар шагыйре итеп тђ таныта. Балаларга багышлап язган љч-дњрт дистђ чамасы 
лирик џђм юмористик шигырь-поэмалары, балладалары балалар психологиясен 
бик яхшы белеп, аларныћ якты уй-телђклђрен, омтылышларын заманча матур, 
актуаль итеп тасвирлап биргђн. Хђер, аныћ башта данлыклы Арча педагогия 
училищесында укып, яшьтђн укытучы хезмђтен сайлап (хезмђт юлын математика 
џђм ќыр укытучысы буларак башлап ќибђрђ), шућа тугрылыклы булып, ярты гасыр 
чамасы мђктђптђ, аннан соћ фђн юлына кереп, югары уку йортларында мљгаллим-
педагог, доцент, профессор, декан ярдђмчесе, уку-укыту эшлђре буенча проректор 
вазифаларын башкаруы моћа ќитђрлек дђрђќђдђ ныклы нигез булып тора. 

«Шунсы рђхђт: чынга аша / Балачак хыяллары. / Тик нигђ кире кайтасы / Килђ 
башлый аннары. / Без кешене хљрмђтлибез / Џљнђре љчен тњгел, / Кеше булган кешелђргђ 
/ Тартыла безнећ књћел!» — дигђн юллар џђркемне дђ ныклап уйландырырлык.
Хђнђфи Бђдигый, байтак еллар дђвамында Казан дђњлђт консерваториясе 

укытучысы буларак, њзенећ шигырьлђренђ ике дистђдђн артык кљй иќат иткђн 
автор да. «Язгы кичлђрдђ» дигђн бњлектђ аныћ шул ќырлары тупланган. Аларныћ 
књпчелеге консерваториядђ њзе укыткан талантлы яшь башкаручылары тарафыннан 
тљрле сђхнђлђрдђ џђм Татарстан радиосы аша да књп тапкырлар яћгырап, 
тыћлаучыларныћ џђм тамашачыларныћ ихтирамын казанды. 
Калђмдђшлђренећ ђлеге китапка тупланган ике дистђ чамасы бђялђмђлђре 

Хђнђфи Бђдигыйныћ кић колачлы, тирђн фикерле, кайнар хисле џђм заманча 
актуаль шагыйрь булуын раслый.
Даџилыкка дђгъва итми. Ђлбђттђ, камиллекнећ чиге юк. Аныћ да, џђр шагыйрьдђге 

кебек, тљрле дђрђќђдђге шигырьлђре бар. Гомуми шатлыкны сурђтлђгђн яисђ сђяси-
икътисади хђллђргђ кагылган кайбер шигырьлђрендђ кичереш рухын кљчлерђк 
итеп тоясы килњ хисе кала. Ђлеге ућайдан шунысын да ђйтик: мљхђррир Фирњзђ 
Фђтхетдинованыћ китапны ђзерлђњдђ талђпчђн булуы да књренђ. 
Бу мђкалђне язуныћ хикмђте шунда: кырык елдан артык актив ђдђби-гыйльми, 

педагогик, журналистик иќат эшчђнлеге белђн шљгыльлђнеп, књп хезмђтлђр язып, 
ђсђрлђр иќат итеп, китаплары чыгуга карамастан, аныћ бу хезмђтлђренђ тиешле џђм 
лаеклы бђя бирелмђгђн. Хикмђт нђрсђдђ соћ? Бђлки, бђя бирњчелђр аныћ иќатын 
белми дђ, укымый да торгандыр ђле дигђн уй килђ.
М.Ќђлилнећ тел-љслњб њзенчђлеклђрен љйрђнњгђ гомерен багышлаган, «Дала 

бљркете» поэмасын, проза ђсђрлђрен, калђмдђшлђре турында дистђлђрчђ фђнни-
публицистик мђкалђ язган, књпсанлы докладлар сљйлђгђн, докторлык диссертациясе 
ђзер галим Ќђлил исемен йљртњче бњлђккђ дђ ић лаеклы шђхес.
Вакыт шђрифлђре безнећ аћыбыздан тыш џђм аћа бђйсез рђвештђ яши. Ул, ахыр 

чиктђ, барысын да њз урынына куя. Иманым камил: хђзерге татар шигъриятендђ ђлегђчђ 
њзенђ тиешле бђясен алмаган, намуслы џђм тормышныћ, замандашларыныћ йљрђк 
тибешен тоеп, иќат белђн яшђњче Хђнђфи Бђдигый эзлђнњлђре њз бђясен алыр.

Тђлгат ГАЛИУЛЛИН,
филология фђннђре докторы
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ЧАЛЛЫ ШАГЫЙРЬЛЂРЕНЕЋ 
ИЌАТ ЊЗЕНЧЂЛЕКЛЂРЕ

Чаллы тљбђге шагыйрьлђре иќатын махсус тикшерњ бу ќирлектђ шигъриятнећ 
зур њсеш алуын књрсђтђ. Шагыйрьлђр књп, шигъри барыш татар ђдђбияты тарихында 
њз урыннарын алган Айдар Хђлим, Факил Сафин кебек шагыйрьлђрне дђ, студент 
вакытыннан ук поэзиягђ алып килгђн яћалыгы белђн сискђндергђн Лилия 
Гыйбадуллина кебек яшьлђрне дђ, шигърият серлђрен акрынлап ача-ача осталыкка 
ирешђ килгђн бик књп иќатчыларны да берлђштерђ. Яшьлђр, студентлар, мђктђп 
балалары да иќатка тартыла. Књрђсећ, бу процессныћ активлыгына Чаллыда татарча 
газета-журналлар нђшер ителњ ућай йогынты ясый торгандыр. 
Тљбђк шигъриятендђ књренеп-аерылып торган 30лап иќатчыныћ џђрберсе 

хакында фикер ђйтњ мљмкин булмас. Моннан тыш, соћгы айларда мин тљбђкнећ 
кайбер шагыйрьлђре иќаты, аерым алганда, Факил Сафин, Лилия Гыйбадуллиналар 
шигърияте хакында махсус язмалар ђзерлђдем. Алар матбугатта тђкъдим ителер дип 
уйлыйм. Шућа књрђ дђ ђдђби барышта њзенчђлекле урынга дђгъва итњче, шактый 
актив берничђ иќатчыныћ шигъриятен књзђтњ, њзенчђлеклђрен билгелђњ максаты 
куям.
Чаллы язучылары, шагыйрьлђренећ иќаты хакында мића 2006 елны чыгыш 

ђзерлђргђ туры килгђн иде. Анда, Чаллы тљбђге яшь шагыйрьлђре иќатын 
гомумилђштереп бђялђп, тискђре мђгънђдђ традиционлык хакында сњз башлаган 
идем. Чљнки шигъри ќанлы татар халкында шигырь язучылар књп. Лђкин чын 
шагыйрь булу љчен њз юлыћны, њз стилећне табу сорала.
Бу яктан, Сирень Якупованыћ «Кар юлы» ќыентыгы (Казан: Татар.кит.нђшр., 

2014, 223 б.) шагыйрђнећ, чыннан да, татар шигъриятендђ њз урынын тапканлыгы 
хакында сљйли. Романтизм иќат юнђлешендђ язылган шигырьлђрдђ камил булмаган 
дљнья џђм андагы гаделсезлеккђ, усаллыкка шагыйрь књћеленећ, кешедђге изге 
омтылышларныћ каршы куелуы ике тљрле дљнья моделен тђшкил итђ. Тормышка, 
яшђеш кануннарына сызланып (экзистенциаль), сагышлы, хђтта ђрнњле бђя 
барыбер яктылык, гармония ноктасына килеп тљгђллђнђ. Моћа шагыйрђ лирик 
геройны идеаллаштыру аша ирешђ. Бер њк вакытта лирик геройны шђхсилђштерњ, 
њз «мин»енђ якынайту књзђтелђ. Сирень Якупованыћ лирик герое – њз књћеленећ 
тљрлелеген, тирђнлеген, яктылыгын сљйлђњче, књрсђтњче, бернинди чиклђњлђр, сер 
пђрдђлђре белђн капламыйча, књћел тђрђзђлђрен ачкан кеше булып аћлашыла. Лђкин 
бу шђхсилђштерњ аныћ иќатын гадилђштерми, иќат чын шигърият мђйданында 
кала. Моныћ сере нидђ соћ? Бу иќатта еш очрый торган алымнар нинди?
Књћел халђтен укучыга ќиткерњ љчен, шагыйрђ ниндидер таныш картина, 

таныла торган детальлђр сайлый. Аннары шул сурђтне лирик герой язмышына, 
кичерешенђ янђшђ куя. «Њткђн чакта» шигырендђ – арба тарткан ат, «Соћ булса 
да...» – ђче милђш, «Алтын яфрак љеменећ...» – њз-њзе белђн качышлы уйнаучы 
песи баласы, «Нинди тљз буй!..» – мђџабђт нарат, «Даруханђ саен...» – тукранбаш 
эзлђњ џ.б. Тормышта таныла торган рђсем, ђйбер, эш-хђрђкђт књћел халђтенећ 
аллегорик образына ђверелђ. Џђм шигырь эчендђ автор аны сиздерми генђ «мин»енђ 
књчереп куя, нђтиќђ ясый. Мђсђлђн, «Алтын яфрак...» шигырендђ песи баласыныћ 
уенын књргђн лирик герой болай ди: «Ќирђн песи – минем књћел, / Бу кљз гомер 
кљземме? / Алтын яфрак-елларымны / Кыштырдатам њземме? / Уйнаган булып 
кыланам. / Уйланам...» Текстларныћ соћгы юлларында китерелгђн нђтиќђ књплђр 
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телђгенђ, кичерешенђ аваздаш булып чыга, гомумилђшђ. Классик шигырьгђ хас 
алым: кичереш-хислђрнећ башкаларныкы белђн уртаклыгы текстларныћ укылышын 
тђэмин итђ.
Тагын бер мисал – «Њткђн чакта» шигырендђ гомер арбасын тартып чапкан 

Вакыт, шул юл буйлап коелып калган кыйммђтлђр: балачак, яшьлек, сљйгђн яр, 
хыяллар џ.б., шуларны югалтып аџ оручы, яшьлеге узган лирик геройга гына тњгел, 
џђркемгђ аћлаешлы. Аныћ књћелендђге телђк: «Калмый миннђн ярты адым да, / 
Юк ла инде, књпкђ алдымнан, / Ак нур чђчеп тере ялыннан, / Љмет колынкаем 
атласын!» – шунда ук укучыныкына ђверелђ. Џђр шигырьдђ диярлек шагыйрђ 
укучыны ниндидер яћалык, шаккатыргыч образлар яки детальлђр ярдђмендђ тњгел, 
бђлки таныш кичерешлђрне тергезеп ќђлеп итђ. Гадилекнећ самимилеге – бу 
иќатныћ кљчле ягы. Ђйтик, «Тђгђрисем килђ карга ятып» шигырендђ лирик герой, 
ќанын ачып: «Эт белђн бер...» Минем хакта тњгел! / Шуны исбатлап њтте бљтен 
гомер», – дигђндђ дђ, аннары дљньяныћ буранына йљрђк ќылысын каршы куеп: 
«Йљрђгемнђн љмет бавы сузам, / Тотыныгыз, и кешелђр!» – дип эндђшкђндђ дђ 
ышандыра. Гаять халыкчан сурђткђ нигезлђнеп, миллђт хђле турында сљйлђгђндђ 
дђ («Даруханђ саен керђ килђм...», «Пђрдђлђрен ќайлап тартып куйган...»), шђхси 
сђхифђлђрне искђ тљшереп, «Бњген минем књћел керпе инде...» дип белдергђндђ дђ 
шагыйрђ самими џђм якын тоела.
Шагыйрђ иќатында гаќђплђндергђн шигырьлђрнећ књбесе иќат темасына 

язылган. «Кышын – яћгыр, язын – кар», «Дога», «Њз телемдђ сњз ђйтимче...», 
«Йомарланып кереп ятты књћел...», «Бураннарын кышныћ яратканнар...» – тормыш 
мђгънђсен, њзенећ язмышын иќатта књргђн лирик герой образы тудыра.
Тагын бер кљчле як – шигырь техникасы. Шагыйрђ, аеруча, интонацион шигырь 

мљмкинлеклђрен нђтиќђле файдалана. Телгђ алынган «Њткђн чакта» шигыре – моћа 
матур мисал. Шулай да Сирень Якупова классик силлабик шигырь формасына 
ешрак мљрђќђгать итђ. Њз формасы да бар: шагыйрђ џђр строфада иќеклђр саны 
тигез булган вђзенгђ љстенлек бирђ. Аныћ фикер сљрешенђ, сњз-сљйлђм агышына 
10/10 формасы килешђ, гаять матур ђсђрлђр туа. Ђйтик, «Дђшђр инде, дђшђр бу 
офыклар...» шигыре: «Дђшђр инде, дђшђр бу офыклар, / Ђллђ нилђр вђгъдђ итђр 
таћнар, / Йолдызлары, аџ, ул йолдызлары, / Юл књрсђтеп, гел еракка тамар. / 
Йљгерерсећ ќилне уза-уза, / Ќитђм диеп, ќиде алданырсыћ, / Дигђн иде ђни... / 
Инде мин дим – / Кызым тњгел лђкин тыћлаучысы».
Буыннар арасындагы бђйлђнеш, кешенећ гел љмет белђн яшђвен, лђкин 

телђгђненђ ирешђ алмавын сљйлђгђн бу тексттагы якты њкенечне шушы њлчђм 
тђэмин итђ. 9/9 («Хыялым артыннан йљгердем»), 12/12 («И тњбђннђн агылалар бу 
болытлар», «Язгы кояш») њлчђмнђренђ язылган шигырьлђре бар. Кече формалардан, 
10/10/10лы, ааа тибында рифмалаша торган силлабик кыска шигырь («Типтереп 
тђ ќирдђ яшђп куйган...») еш очрый.
Китапта альбом шигыре булып калырга тиешле, мђгънђ ягыннан уйланып 

бетмђгђн текстлар да («Елама, књзлђрећ буялган», «Шигырь итеп язасымны...», 
«Егылдым кышкы сукмакта», «И тапсам иде икђн, дим...»), инде тапталган фикер 
кабатлаучылары («Балалар уенын књзђткђндђ», «Су буенда», «Илџамлы мизгел», 
«Танымыйм», «Кипкђн ђрем саклыйм љйдђ», «И кљтђбез ул бђхетне», «Яшьлек») 
да шактый. Гражданлык лирикасында урынсыз чагыштырулар бар. Ђйтик, халык 
язмышын бђйдђге эт («Эт язмышы») яки буар елан авызына кереп баручы куян 
(«Берђм-берђм буар елан йота») белђн чагыштыру – югары поэзия эше тњгел. 
«Талларга кунып сайрый кош...» кебек текстлар да очрый. Лђкин, гомумђн алганда, 
С.Якупованыћ шигырьлђр ќыентыгын тљбђк ђдђбиятыныћ гына тњгел, татар 
ђдђбиятыныћ ућышы дип бђялђргђ мљмкин. 

Ђлфия Ситдыйкованыћ соћгы елларда проза љлкђсендђ матур-матур ђсђрлђре 
дљнья књрде. Ике ел рђттђн шигырь ќыентыклары бастырып чыгаруы исђ тиз, 
ќићел язуы турында сљйлидер, мљгаен. Дљрес, ќыентыклар сыйфат ягыннан бер-
берсеннђн шактый аерыла. Беренче ќыентыкта («Утлы ќимеш». – Казан: Татар.
кит.нђшр., 2011. 143 б.) «љйрђнчек» шигырьлђр књбрђк кебек тђэсир кала. Монда 
хатын-кыз шигъриятенећ тематик байлыгы чагылыш тапкан. 

ДАНИЯ  З А ЏИДУЛЛИНА
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Бер елдан соћ дљнья књргђн икенче ќыентык «Тансык бђхет» (Казан: Татар.кит.
нђшр., 2012. 222 б.) яћалыгы белђн дђ, шигъри табышлары белђн дђ игътибарны 
књбрђк ќђлеп итђ. Ђйтик, «Туган чакта џђркем кљчсез сабый...», «Ќан сакчысы 
иттем йљрђгемне...», «Йљрђклђрдђ шигырь уты яна...», «Ничђмђ кат янган утка 
кердем...» кебек сђхнђлђрдђн укый торган, кешенећ ныклыгы, иќатныћ кљче белђн 
горурланып язылган патриотик шигырьлђр дђ, кеше язмышы, яшђеш фђлсђфђсе 
матур чагылыш тапкан ђсђрлђр дђ («Ак ќилкђн», «Хђтер елгасында, ђнкђй, кат-
кат...», «Иксез-чиксез зђћгђр кићлек...» џ.б.), саф мђхђббђт шигырьлђре дђ бар. 
Алар традицион кимђлдђ, техник яктан камил эшлђнгђн, лђкин бу шигырьлђрне 
яћалыгы белђн гаќђплђндерђ дип бђялђњ дљрес булмас иде. Еш кына хислђрнећ 
сђбђбен ђйтеп, ачыклап бетермђњ књзђтелђ. Лирик герой да – романтик, ярата 
белгђн, дљньяга шагыйрь књзе белђн караучы, туган ќирен яратучы, лђкин анда 
шушы сыйфатлардан тыш ниндидер шђхси, њзенчђлекле сызыкларны књрњ мљмкин 
тњгел. Ђйтерсећ, Ђлфия хис-кичерешен сљйлђп бара, лђкин тулысынча ќанын ачып 
бетерергђ шиклђнђ – шућа књрђ моны гомумилђштереп, образлы бђялђми. Дљрес, 
хислђрне детальлђштереп, ќентеклђп сљйлђп бару гаять тђэсирле, ул књћелнећ тљрле 
мизгеллђрен, кеше уй-эмоциялђренећ тирђнлеген, байлыгын књрсђтђ. Шигырьлђр 
укыла. Лђкин яћалыгы белђн сискђндереп хђтергђ кереп урнашырлык шигъри юллар 
књп дип ђйтмђс идем. Бђлки, шућадыр да, яћалык ягыннан гражданлык лирикасына 
караган шигырьлђр шђхси, интим, мђхђббђт хислђрен белдергђн шигырьлђргђ 
караганда кљчлерђк бу иќатта.
Гадђттђ, олы шагыйрьлђр иќаты дљньяга караш концепциясенећ њзенчђлеге џђм 

шуны чагылдырырлык ђдђби алымнарныћ яћалыгы белђн гаќђплђндерђ, аларныћ 
беркемне дђ кабатламый торган стиль њзенчђлеге шућа бђйле була. Ђлфия иќатыныћ 
камиллђшњ юлы танылырлык њз шђхси образларын, дљньяга шђхси карашны 
белдерерлек шигырь техникасы алымнарын табуда, књрђсећ. 
Књп кенђ шигырьлђр эшлђнеп бетмђгђн, фикер формалашып ќитмђгђн дигђн 

тђэсир калдыра («Мин хислђрдђн яралганмын...», «Ќир сулышы, чор сулышы»). 
Традиционлык гел бер силлабик формага љстенлек бирњдђ дђ, таныла торган 
рифмалар белђн эш итњдђ дђ аермачык. «Тавышы-агышы», «ќанымны-данымны», 
«тирђгемђ-йљрђгемђ», «алда-ялга» кебек рифмаларны њзгђртђсе килђ башлый. 
Халык ќырларын хђтерлђткђн вђзен, тљзек булса да, шигъри орлыкка чђчђк булып 
ачылырга ирек бирми, укучыга образны-књренешне уйлап бетерергђ мљмкинлек 
калдырмый. Ђйтик, «Сљлђйман балдагы» шигырендђ мђхђббђтнећ юкка чыгуы ђйтеп 
бетерелгђн, шушы књренешне укучыга хыялында тљзеп карарга, њз язмышына њлчђп 
чагыштырырга мљмкинлек калмаган.
Ђлфия џђм Сирень шигъриятеннђн аермалы буларак, Айрат Суфиянов иќатында 

тљзеклек, ритм-рифма џђм сњзлђр сайлау, гомумилђштерђ алу ягыннан осталык 
ќитенкерђми. Мђсђлђн, «Кылычлы ќил» ќыентыгын ачып ќибђргђн беренче 
шигырь – гаять тђэсирле, кайгы хисен чиктђн тыш зурайтып сурђтлђгђн текстта 
«Абый киткђн кљндђ» дигђн тљгђллђштерњне – башка, гомумирђк фраза белђн 
алыштырасы килђ. Чљнки дљнья кайгысы дђрђќђсендђ сурђтлђнгђн хис шђхси 
рамкаларда кала алмый, ул ил љчен корбан булган яшьлђрнећ гомере иртђ љзелњдђн 
хис сђбђбе ясауны сорый. «Таћ туып килђ, бите алланып...» дигђн, яшђњнећ 
матурлыгын књрђ-аћлый белњ сђлђте белђн сокландырган шигырьдђ, ђйтик, беренче 
строфадагы «гыйффђтле» сњзе урынсыз тоела. Яки «Каршылык» шигырендђге 
соћгы строфа тулы текст белђн бђйлђнештђ тњгел, ул логик яктан да хаталы булып 
чыккан. Тђэсирле текст кешенећ каршылыклы тормышы, холкы турында сљйли, 
лђкин соћгы юллардагы «тићсез бљеклек» шушы сурђттђ артык булып чыккан. 
«Туган телнећ килђчђген уйлап...» шигырендђ исђ беренче тезмђлђр: «Туган телнећ 
килђчђген уйлап, / Кљлдђн тудым кабат», – шулай ук урынсыз тоела: чљнки текстта 
кабат тел мђсьђлђсенђ дђ, мифологик феникс образына да ђйлђнеп кайтылмый, 
канђгатьсезлекнећ, экзистенциаль чарасызлыкныћ сђбђбе дђ тормыштагы явызлык, 
битарафлык булып чыга. Лђкин боларны тел югалу белђн бђйлђргђ бернинди ачкыч 
та юк.
Шигырьлђрдђ логик, фактик, хисси тљгђлсезлеклђр шактый еш очрый. 
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«Гасырларга багып тыћлап торам / Яћа сулыш биргђн џђр язны, / Татар љчен 
мђћгелектђн килгђн / Мђхђббђткђ тугры авазны», – кебек юллар белђн, мђхђббђтнећ 
миллђте юк бит, дип, бђхђслђшђсе килђ. Кайчак татар шигъриятендђге мђгълњм 
юлларга иярњ интертекстуальлек тњгел, бђлки књчерњ тљсен ала («Улыма», «Кайтыйк 
ђле, улым, авылга бер...»). Йђ булмаса: «Мђхђббђтем белђн мђрхђмђтем / Бергђ 
кушылганда, / Таћ калырлык аклык, сафлык туа / Књкрђп минем ќанда», – кебек 
юллар ышандырмый, мђрхђмђт џђрчак кеше књћелендђ яшђргђ тиеш бит, дип 
искђртђсе килђ башлый. «Инде њстем, бђхетнећ дђ / Иртђсе сары икђн. / Сорап 
та тормый йљрђкне / Моћ-сагыш сара икђн» кебек тапталган џђм рифмасы 
ућышсыз строфалар да юк тњгел. «Ђйтерсећ лђ минем ќаным / Ярсызлыкны коча 
балачактагыча» кебек, ритм-рифма љчен генђ, мђгънђсенђ карамыйча, сњзлђр сайлау 
да бар.
Шуныћ белђн бергђ, ќыентык Айрат Суфияновныћ шигъри таланты, потенциалы 

зур икђнлекне књрсђтеп, дђлиллђп тора. Аныћ шигырьлђрендђ фђлсђфи фикер 
тирђн, ул кешелекне дђ, миллђтне дђ колачлап ала, шушы фонда «лирик мин 
– кеше» дђрђќђсендђ тљгђллђштерњлђр дђ ясый. Ђйтик, ућышлы шигырьлђрдђн 
«Хђтерсез ќан да юк, тел дђ юк...»та бер-берсен дђвам итеп килгђн: бњгенге џђм 
килђчђк – њткђнне истђ тотуга бђйлђнгђн; миллђтне бердђмлеккђ хђтер илтђ; хђтер, 
югарыга књтђреп, аћны њзгђртђ – кебек фђлсђфи џђм иќтимагый фикерлђр табигый 
рђвештђ лирик герой халђтенђ ялгана: «Бу ќырым дљньяга яралды, / Канатым 
кояшка тигђндђ».
Ђлеге юлларда лирик геройныћ књћел омтылышы гына тњгел, шигъри сњзнећ 

тылсымлы кљченђ ишарђ дђ бар. Нђтиќђдђ, шигырьдђ хђтернећ кеше љчен, сђнгать 
љчен, миллђт љчен џђм кешелек љчен ђџђмияте бербљтенгђ ђверелђ.
Шагыйрь бик гади, њтемле итеп зур категориялђр хакында сљйли белђ. Менђ 

«Сыгылмады, бљгелмђде...» шигыре: «Сыгылмады, бљгелмђде, / Баш имђде 
џичкайчан. / Телђделђр дошманнары: / «Сынсын иде, ичмасам». / Яраклашып 
шуышмады, / Сабыр булды, тњземле. / Кљенегез дошманнары, / Сынмады ул, 
љзелде. / Љзелсђ дђ, књћел књзе / Калды ачылган килеш. / Бераз гына кљлемсерђп, 
/ Бераз ачынган килеш».
Бик гади генђ кем икђне тљгђллђштерелмђгђн зат хакында сљйлђњче лирик герой 

нык булыгыз дип њгет тђ бирми, горур яшђргђ дђ чакырмый, лђкин њрнђк-идеалны 
књз алдына китереп бастыра.
Айрат шигырьлђрендђ ир-ат шигъриятендђ сирђк очрый торган дђрђќђдђ књћел 

халђтен, кичерешлђр књчешен детальлђп сурђтли алу сокландыра. «Умырзая»да 
љметнећ чиксез кљчен тасвирлау, «Сљенђсем килде» кебек кљчле шигырьдђ књћелдђге 
омтылышлар хђрђкђтен тергезњ, икейљзлелек кебек сыйфатныћ тормыштагы урынын 
детальлђп-барлап язылган «Књргђнем бар чђчђк астыннан да...» кебек текстлар да 
татар ђдђбияты барышында њзенђ лаек югары урынны алырлык.

Рђзинђ Мљхияр иќатын яхшы мђгънђсендђ хатын-кыз шигърияте дип бђялђргђ 
кирђк. Хатын-кыз хислђре, кљндђлек халђт, якты омтылышлар, борчу-гамьнђр 
аныћ њзђгендђ тора. Шуныћ белђн бергђ, сњзлђр сайлау осталыгы, эчке рифма 
мљмкинлеклђреннђн иркен файдалану, охшаш яћгырашлы сњзлђрдђн кљй-музыка 
тудыра алу да игътибарга лаек. Књћелендђ тормышка соклану, кешелђргђ ышаныч 
џђм мђрхђмђт тулы лирик герой – лирик мин шђхсилек белђн фђлсђфилек 
њремтђсендђ. Ђйтик, «Шђм кабызыйм» шигырендђ џђр кешенећ башкалар юлын 
яктыртучы булу сђлђте књренеп китђ: «Шђм кабызыйм, / Кара тљндђ / Ялкыннары 
/ Таралсыннар / Тирђ-якка, / Адашканга / Юл књрсђтеп».
Лђкин бу шигърияттђ џђм фикер, џђм образлылык ќђџђтеннђн традиционлык 

шулкадђр кљчле, авторныћ њз алымнарын, њз язу стилен аерып чыгару авыр. Менђ 
ике кыска шигырь: «Без, татарлар, тарихта эзлебез, / Гасырлардан килђ њз йљзебез, 
/ Кешелеккђ бар ђйтер сњзебез». Яки: «Уемныћ бер очы књктђ, / Икенчесе ђле 
ќирдђ... / Уйланасы уйлар књп тђ».
Матур яћгыраш, сњзлђрнећ аџђћле сайланышы укылышны тђэмин итсђ дђ, фикер 

џђм образлылык дђрђќђсендђ кабатлану књзђтелђ.
Тагын бер автор – Данис Хђйруллин шигъриятенђ дђ аерым тукталасым килђ. 

ДАНИЯ  З А ЏИДУЛЛИНА
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Катлаулы образлар тудырырга омтылыш кљчле бу иќатта. Эчке рифмалар да моћа 
матур гына килеп ялгана – димђк, зђвык, тоем бар. Лђкин аерым бер очракларда 
ђлеге катлаулы сурђтне књз алдына китереп булмый: «Ђсир иттећ, керфеклђрећ 
ача-ача, / Эзлђп киттем, эзлђрећђ баса-баса», – дигђндђ, матур рифмалашкан 
аџђћле тезмђлђрдђге керфеклђрне озаклап ачу процессын књз алдына китерњ авыр 
булып чыга. Яки: «Саумы, туташ, керфек асларында / Яшьлек кыйпылчыгы, књзлђр 
– шул! / Кыйпылчыкка калган кљзгелђр без, / Кљзгелђрдђ калган кљзлђр шул», 
– строфасындагы катлаулы сурђт бербљтен образ ясамый. 
Шул ук вакытта, шагыйрь текстларындагы нечкђ ирония џђм њзирония књренеше 

њзенчђлекле, бу яктан, шигырьлђр Гамил Афзал иќатын да хђтерлђтђ. Ђйтик, 
«Безнећ ќыр» шигырендђге «кайнап торган» дљньяга бђя миллђткђ бђягђ ђверелђ: 
«Кайнап тора ђле Казаныбыз, / Алсалар да каймакларын ќыеп...» Яки: «Алда ђле 
артта калган кљннђр», – кебек сурђтлђрдђ нечкђ ирония, татар менталитетына 
юнђлтелгђн њзирония – шагыйрьнећ осталыгы билгесе, дия алабыз.
Фикер тљгђллеге, образныћ камиллеге бигрђк тђ дњртьюллыкларда књзђтелђ. 

Гомумђн, Данис Хђйруллин кыска шигырьлђрдђ кљчлерђк. Кайбер текстлар њзлђре 
мљстђкыйль дњртьюллыкларга бњленђ кебек тђэсир дђ туа («Бер карасаћ...», «Дљнья», 
«Алмаш» џ.б.). Дњртьюллыкларда экзистенциаль кљлњ дђ урын таба: «Ќае чыкса, 
айга улар бњре булып, / Йђ кагыныр ђтђч кебек эре булып. / Битлеген ач! – / Бер 
чарасыз калыр, бђгырь, / Кипкђн яфрак астындагы бљре булып».
Кеше фђлсђфђсе шулкадђр тљгђл џђм камил сурђтлђнгђн, лирик геройныћ 

сызланып кљлње аны гомумилђштереп, тђэсир кљчен тагын да арттыра.
Аерым бер очракларда сатира тормыш-ќђмгыятькђ бђя бирђ. Шагыйрьнећ кљлњ 

алымнары халыкчан, тљгђл, сатира белђн юмор янђшђ килеп, кљлњне ќылыта, 
йомшарта: «Моћсу идем. / Келтер-келтер кљлеп куйдыћ, / Кљлњећне киптерергђ 
элеп куйдым... / Кичер мине, дљньялыктан / Туймадым мин, / Дљньябызга хуќа 
булмак туйдан туйдым!»
Шул рђвешле, Чаллы тљбђге шигърияте турында сљйлђгђндђ, тљбђктђ иќатлары 

яшьлђр љчен кайсыдыр сыйфатлары белђн осталык мђктђбе булырлык шагыйрьлђр 
барлыкны књрсђтергђ кирђк. Урта буын шагыйрьлђр арасында татар ђдђбияты 
барышын њз шигъри иќатлары белђн баеткан, њзгђртњгђ љлеш керткђн калђм иялђре 
бер тљркем булып књзаллана. «Мђйданчык»та џђм «Кљмеш кыћгырау»да бњген 
ђдђби сыналу уза торган яшњсмерлђр дђ шушы дулкынга килеп кушылыр, милли 
ђдђбиятыбызны баетуга, камиллђштерњгђ катнашыр дигђн љмет бар. 

Дания ЗАЏИДУЛЛИНА, 
филология фђннђре докторы

ЧАЛЛЫ ШАГЫЙРЬЛЂРЕНЕЋ ИЌАТ ЊЗЕНЧЂЛЕКЛЂРЕ

5. «К. У.» № 1
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КИТАП КИШТЂСЕНДЂ НИЛЂР БАР?..
Чаллы тљбђгенећ иќат кљчлђрен гњзђл Чулман буендагы Чаллы, Алабуга, Тњбђн 

Кама шђџђрлђренђ тљрлесе-тљрле елларда тљрле язмышлар белђн килеп урнашкан, 
хислђрен, фикерлђрен образлы итеп башкаларга ќиткерергђ Аллаџы Тђгалђдђн 
сђлђт бирелгђн язучылар тђшкил итђ. Тљрлесе тљрле яктан булсалар да, тљбђк 
язучыларыныћ бер уртаклыгы бар. Аларныћ џђрберсе — авылда туып-њсеп, халык 
тђќрибђсен, хыялын, зиџенен, тапкырлыгын, уй-фђлсђфђсен, хикмђтле сњзен, 
ягымлы телен ќанына сећдереп њскђн талант иясе.

Факил Сафин — татар ђдђбиятында шагыйрь буларак та, прозаик буларак та 
мђртђбђле урын тоткан, танылган ђдип. Аныћ «Соћгы кљз», «Гљлќиџан», «Биек тауныћ 
башларында», «Саташып аткан таћ», «Шђњлђ» џ.б. чђчмђ тљрдђге ђсђрлђре тематик-
проблематик яћгырашы белђн дђ, фђлсђфи џђм психологик тирђнлеге, њзенчђлекле 
герой-характерлар, укучыга эстетик тђэсир итњнећ књп тљрле алымнары белђн дђ 
милли прозабызныћ зур ућышы булып тора. Ђдип татар ђдђбияты њзенећ ић борынгы 
чоры књтђргђн темаларга, кеше гомеренђ, шђхесенђ, хокукына игътибарлылык, 
гаделлек, сабырлык, игелеклелек, шђфкатьлелек идеялђренђ, мотивларга тугрылык 
саклый, яшђешнећ, ић беренче чиратта, гомумкешелек ќирлегенђ, менђ шушы бер-
берсенђ кагылышлы фђлсђфи-эстетик кыйммђтлђренђ барып тоташуын аћлап иќат 
итђ. Књптђн тњгел генђ дљнья књргђн «Былбыл оясы» повестенда ул тагын бер кат 
нђкъ шушы кыйблага йљз тотуын дђлилли. Ђсђрнећ тљп сюжет сызыгы тормышчан 
вакыйгаларга нигезлђнгђн. Ђсђр эчтђлеге кић яћгырашлы. Монда язучыныћ дљньяны 
аћлавыныћ тагын да тирђнђя, иќат мљмкинлеклђренећ куђтлђнђ баруы књренђ. Автор 
намус, тугрылык, ќаваплылык, вљќдан сафлыгы кебек гомумкешелек кыйммђтлђрне 
раслау белђн бергђ, безнећ миллђткђ кагылышлы туган тел, милли сђнгатьнећ њтђ 
мљџим мђсьђлђлђрен књтђрђ, тирђн фђлсђфи гомумилђштерњлђр ясый. Автор табигать 
џђм кеше мљнђсђбђтлђренђ кагылышлы яћача фђлсђфи карашларын да белдерђ. 
Ђсђрдђ ќђмгыять џђм кеше, кеше белђн кеше мљнђсђбђтлђре бер-берсенђ бик нык 
њрелгђн, язмышларыныћ бер-берсенђ бђйлђнгђн булуы ассызыклана.
Ђсђрнећ тљп герое Хђсђн — КамАЗ эшчесе. Бернинди хљсетлек, кљнчелек хислђренђ 

урын бирмђгђн саф књћелле бу ир ић яраткан кешесенећ хыянђтенђ тарырмын дип 
џич кенђ дђ уйлап карамый. Ђмма эшеннђн очраклы рђвештђ генђ љенђ сугылган 
ир хатыны Нђфисђне икенче берђњ белђн чамадан узган оятсыз халђттђ књрђ. Гаилђ 
таркала. Хђсђннђн башка яши белмђгђн џђм яши дђ алмаган хатын, берничђ елдан, 
гафу њтенеп, иренђ кабаттан кайта. Инде бер тапкыр аныћ яшьлек хатасын гафу иткђн 
ире бу олы хыянђтне дђ кичерђ. Ђсђрнећ шушы рђвешле чишелеше укучы књћелендђ, 
бигрђк тђ хыянђт ачысын њзе кичергђн укучыда ризасызлык та уятыр сыман. Ђмма 
монда автор иќат процессыныћ мљџим кануннарыннан берсе булган характер 
мантыйгыннан чыгып эш итђ. Кеше холкындагы каршылыкларны тормышчан итеп 
сурђтли, холык мантыйгын эзлекле, бљтенлекле итеп књрсђтђ. Матур итеп ќырлаучы 
Нђфисђ — хис кешесе, Хђсђн исђ ђсђрнећ буеннан-буена акыл џђм бурыч кешесе 
итеп сурђтлђнђ. Ул тормышларыныћ болайга борылуында хатынын гына гаеплђми, 
њзенећ ялгышларын — сљйкемле, сљекле, ќыр яратучы хатыныныћ књћеленђ ачкыч 
табалмаганын да таный. Рухи ныклык, акыл џђм хис бљтенлегенђ ия шђхес буларак, 
герой укучы књћелендђ хљрмђт хисе уята.
Тљп џђм ярдђмче сюжет сызыкларын, ђсђр дљньясын бер фикер берлђштерђ: 

барлык каршылыкларны ќићђ, кара фикерлђргђ юл калдырмый торган мђхђббђт 
хислђрен сакларга кирђк. Монда ир белђн хатын мљнђсђбђте генђ књздђ тотылмый, 
ђлбђттђ. Кызганычка, гафу итђ белњ, кичерњ психологиясе књрсђткђнчђ, мондый 
игелекле гамђлне кылырга бик азлар гына сђлђтле була. Моныћ љчен Ф.Сафинныћ 
њзђк герое кебек кљчле, њтђ олы ќанлы булу кирђк.
Ђгђр проза ђсђренећ авторы шагыйрь дђ икђн, аныћ чђчмђ ђсђрлђрендђ дђ 

лирик нђфислек њзен ачык сиздерђ. Бу ђсђрдђ дђ кеше хислђре, психологиясе 
њтђ нечкђ тљсмерлђр белђн бирелђ. Ф.Сафин ђсђрлђренђ хас тагын бер њзенчђлек 
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— ул тирђндђ яткан киная-подтекст, образларны метафорик итеп сурђтлђњ. Бу 
ђсђрдђ чамасын белеп кенђ метафоралаштырылган образлар кешенећ яшђешенђ 
хас проблемаларны тирђнђйтергђ мљмкинлек бирђ. Билгеле булганча, ђдђби ђсђр 
ђле ул тарихи вакыйгаларны, мљџим хђллђрне тарихта калдыра торган артефакт та 
булып тора. КамАЗ тормышы белђн бђйле хђллђр џђм 90нчы еллардагы милли-
сђяси кљрђш вакыйгалары сурђтлђнгђн књренешлђрдђн шул чор сулышы бљркелђ. 
Ђсђреннђн ђсђренђ тормыштагы матурлыкны џђм мђрхђмђтлелекне тљп тема итеп 
књтђрњче Факил Сафин укучыларына менђ шундый мђгънђле повесть бњлђк итте.
Милли мђсьђлђлђр — џђр халык љчен мђћгелек. «Ќире уртак, дибез, эше, таћы... Ђ 

шулай да џђр кавемнећ аерым-аерым каберстаны». Айдар Хђлимнећ беренче карашка 
исеме укучы љчен шактый сђер яћгыраган «Хунвэйбин» романы хакында сњзне шагыйрь 
Р.Фђйзуллинныћ менђ шушы юллары белђн башлыйсы килђ. Чљнки бу ђсђр — миллђтнећ 
асыл њзенчђлеге, њткђне, хђзергесе џђм килђчђге турында. Ђлеге титаник хезмђтне ђдђбият 
белеменђ Лев Толстой кертеп ќибђргђн фокус термины белђн бђялђргђ була. Бераз 
њзгђртеп, язучыныћ иќат фокусы дияргђ дђ була. А.Хђлимнећ «Љч аяклы ат» повесте, 
«Татар вакыты» романы, «Кылганнар чђчкђ атканда», «Трофей ашъяулык», «Ќырлар 
вакыт», «Берлинга хат», «Казыктагы тальян», «Кара кышта», «Эћгер», «Авылдаш», 
«Ыгды-быгды чокыры», «Паравыз кычкыртты», «Ђкчин» хикђя-новеллалары, йљзлђгђн 
публицистик џђм ђдђби тђнкыйть мђкалђлђрендђ, чыгышларында яћгыраган тематик-
проблематик, ђхлакый-этик, эстетик фикерлђре, књзђтњлђре, ђйтерсећ, књпсанлы нурлар 
белђн тоташтырылып, бер њзђккђ ќыела да, алар бер фокуста очраша џђм кљчле, кодрђтле 
энергиялђре белђн књпкырлы бербљтен тудыра.
Бу романга тђнкыйть игътибар итми калмады. Матбугатта «књлђме белђн генђ 

тњгел, књтђрелгђн проблемаларныћ тирђнлеге, колачы белђн татар ђдђбияты тарихында 
тићдђше булмаган роман», «чын мђгънђсендђге милли ђсђр» дигђн фикерлђр яћгырады. 
Ђсђрнећ жанрын анык кына билгелђп булмый. Монда Айдар Хђлимгђ хас публицистика 
да, фђлсђфилек тђ, шагыйрьлек тђ, сатира да, юмор да — барысы да урын алган. Ђсђрнећ 
композициясе, аныћ катламнары, фикри-гамђли генезисы тљп герой итеп бирелгђн 
Иркен образына килеп тоташа, вакыйга-хђллђр аныћ катнашында бара. Иркен — татар 
ђдђбиятындагы традициялђрне дђвам иткђн, ђмма масштаблыгы ягыннан моћарчы татар 
ђдђбиятында ђлегђ урын алмаган герой. Ерак тамырлары белђн татар ќиреннђн булып, 
Америкада яшђп ятучы џђм монда Америка татарларыннан делегат рђвешендђ катнашу 
љчен татар конгрессына килгђн кеше. Шушы ќыенда катнашам дип кенђ килгђн 
булса да, аныћ сђфђре, кљтелмђгђн фаќига сђбђпле, бер елга сузыла. Автор героен 
милли тарихи вакыйгаларныћ шаџите итђ, Татарстан буйлап авылларны, шђџђрлђрне 
барлата. Бу очрашуларныћ џђрберсе кабатланмас сюжеты, проблемасы, тљенлђнеш џђм 
чишелеш структурасы булган роман эчендђге микроманны хђтерлђтђ. Иркен Сђлахи 
књргђн хђллђр чаћ сугарлык. Ул, беренче кљннђн њк, татар миллђтенђ ят булырга тиеш 
књренешлђр белђн очраша башлый. Ђсђрнећ безнећ шђџђр укучылары љчен тагын бер 
кызыклы ягы бар. Вакыйгалар књбрђк Чаллы шђџђрендђ бара. Иркеннећ књзђтњлђре 
алда анализланган, телгђ алынган проблемалар белђн бђйле. Яшђешнећ тљп мђгънђсе 
— њзенчђлек. Ул бљтенлђй диярлек юкка чыккан. Чљнки буйсыну булган ќирдђ ирек 
юк, ирек булмаса, њзенчђлек тђ юк. Миллђтне коткарырга кирђк. Ђмма нинди юл белђн? 
Дљньяны књп књргђн, Кытайда гына тњгел, мондагы ќирле хунвэйбиннар галђмђтлђренђ 
дђ шаџит булган Иркен (ђлбђттђ инде, автор): «Иман, эчке рухны ныгыту», — белђн 
дип ќавап бирђ. Иман ул — мђхђббђт. Аллаџы Тђгалђ бар иткђн кешене ярату, кеше 
љчен Аллаџы Тђгалђ биргђн гњзђллекне, ќирдђге матурлыкны ярату, аныћ байлыкларын 
исраф итмђњ, саклау, кешелђр арасында булырга тиешле намус, ђхлак, вљќдан, тђњфыйк, 
инсаф, ђманђт, самимилек, шђфкать, мђрхђмђт кебек сыйфатларны, тљшенчђлђрне, 
ќыеп ђйткђндђ, Аллаџы Тђгалђ књрсђткђн тђртипне олылау, њз итњ. Ђдип куйган бурыч 
— татар миллђтен ќир йљзенећ тђрђккыят арбасыннан тљшереп калдырмау. «Ђдђби 
«мин» белђн янђшђ миллђт кичерешлђре, ватан язмышы, иман хљкеме џђм туган тел 
мђсьђлђлђре тоташ бер агым булып сурђтлђнеп бара. Катламнарныћ ић тирђнендђ милли 
горурлыгын югалтмаган, иманын сатмаган шђхес кенђ тљшенђ алырлык пласт.
Тђнкыйтьче галим Т.Галиуллин бер хезмђтендђ Айдар Хђлимгђ: «Гражданлык 

пафосын затлы сњзгђ тљрђ белњче ђдип», — дип бђя биргђн иде. Ђлеге фикер 
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ђсђрнећ композицион корылышы белђн дђ, сљйлђмнећ тљрле формалары — автор 
хикђялђве, персонажлар телендђге тљгђллек, индивидуальлђштерђ белњ осталыгы, 
лирик чигенешлђрдђге нђфислек џђм башка бик књп њзенчђлеклђр белђн дђлиллђнђ. 
Форсаттан файдаланып, бер фикерне анык итеп ќиткерђсе килђ. Ф.Бђйрђмова, 
А.Хђлим, Ф.Сафин џђм башка ђдиплђрнећ иќаты никадђр дђрђќђдђ тирђн милли 
хислђр белђн сугарылса, аларда шул ук дђрђќђдђ, кљчтђ гомумкешелек идеялђре 
яћгырый. Њзенећ миллђтен яраткан кеше башка миллђтлђрнећ дђ хђлен аћлый. Айдар 
Хђлимнећ иќатында да, шул исђптђн «Хунвэйбин» романында да кешене миллђтенђ 
карап тњгел, бђлки иманына, ярдђмчел сыйфатларына карап бђялђњ урын алган.

Фђњзия Бђйрђмова — миллђт язмышы темасына аеруча еш мљрђќђгать итње, шушы 
юнђлештђ гражданлык хисенећ кљчлелеге белђн аерылып торучы язучы. Дљрес, аныћ 
ђсђрлђре милли идея, тематик куђт, колачлы фикерлђњ сыйфатлары белђн генђ тњгел, 
эстетик тђэсир итњ ќђџђтеннђн дђ ђџђмиятле. «Болын», «Канатсыз акчарлаклар», «Соћгы 
намаз» ђсђрлђрен сђнгатьчђ камиллек ягыннан ђдђби тђнкыйть югары бђялђде.
Соћгы бишьеллыкта дљнья књргђн ђсђрлђрнећ берсе «Књчем хан» — тарихи 

роман. Автор бу ђсђрнећ беренче битеннђн њк укучысы белђн аерылгысыз элемтђ 
урнаштыра, мавыктырып алып китђ.
Ђсђрдђ себер татарларыныћ XVI гасырда бђйсезлек љчен алып барган кљрђше 

бђян ителђ. Казан да, Ђстерхан да инде киткђн. Конкрет тарихи теманы яктыртса 
да, тарихи ђсђр сђнгатьчђ тематиканыћ онтологик (булмыш) џђм антропологик 
аспектларын читлђтеп њтђ алмый. Ђсђрдђ себер татарларыныћ яшђешендђ мљџим урын 
тоткан табигать, тормыш џђм њлем кебек табигый, тотрыклы башлангычлар, хезмђт 
белђн бђйле шљгыльлђр, џљнђрчелек, кђсеп, бђйрђм эпизодлары књрсђтелђ. Џђр кеше 
— ќиџанныћ тигезлеккђ, хокукка, бђхеткђ омтылган баласы. Ђмма адђм баласын 
вђхшилек, явызлык сагалап тора. Илне опричнина белђн канга батыру љстђвенђ, 
патша џђм дђњлђт башлыклары яћа ќирлђрне яулап, билђмђлђрен кићђйтергђ ниятли. 
Аларны Себер ќирлђренећ байлыгы кызыктыра. Моныћ љчен бђйсез дђњлђт булган 
Себер ханлыгын юк итђргђ, юл љстеннђн себер татарларын алып ташларга кирђк. 
1582 елда бђйсез дђњлђткђ каршы игълан ителмђгђн, озак елларга сузылган урыс-татар 
сугышы башлана. Автор тарихи роман жанры љчен чагыштырмача ќыйнак булган 
ђсђрендђ чор конфликтын тулы књрсђтергђ тырыша. Сугышныћ тљп сђбђбе — яћа 
ќирлђр, байлык. Ђмма башка сђбђплђре дђ бар. Себердђн канэчкеч байларга каршы 
кљрђшњ љчен корал џђм ић куркынычы — яћа дин килђ. Автор чорга, теге яки бу 
миллђткђ хас психологияне бик тљгђл бирђ. Н.Фђттах, М.Хђбибуллин, В.Имамов џ.б. 
тарихчы ђдиплђрнећ романнарыннан аермалы буларак, бу ђсђрдђ шђхси тормыш, 
мђхђббђт маќараларына урын бирелмђгђн диярлек. Књчем ханныћ яраткан бикђсенђ 
карата сљю, якыннары љчен ќаваплылык хислђре саран гына итеп, зур булмаган 
књренешлђр белђн сурђтлђнђ. Авторныћ мавыктыру кљче башка нияткђ юнђлтелђ. 
Язучы Себернећ соћгы илбашы Књчем ханны ихлас горурлык хислђре уята торган 
шђхес буларак сурђтлђњне, дин, миллђт џђм дђњлђт љчен кљрђшнећ символы итњне, 
миллђткђ њрнђк књрсђтњне максат итђ. Ф.Бђйрђмованыћ њткђн белђн бњгенгене 
бђйлђп сурђтлђгђн бу ђсђре бабаларыбызныћ ић авыр шартларда књрсђткђн рухи 
ныклыгына дан ќырлый. Миллђт йљрђгенђ тагын курку салынган, татар халкыныћ 
килђчђге отыры тагын да томанлы, авыр, шљбџђле булачагы аћлашылган, мђртђбђле 
бер шагыйребез ђйткђндђй, «еллар узган саен, гамь арта» гына барган заманда бу 
ђсђрнећ идея-эстетик кыйммђте менђ шуннан гыйбарђт.
Сер тњгел, ђсђрлђргђ бђя биргђндђ, тђнкыйтьчелђрнећ хатын-кыз язучылар турында 

еш кына «алар моћ-зар, мђхђббђт шатлыгы, сљю сагышы кебек тема-проблемалар, 
мотивлардан уза алмый. Гђрчђ алар мљџим, изге тљшенчђ булып торса да, идея-тематика 
кићлеге, масштаблылык ќитми», дигђн фикерлђрне ишетђбез. Шушы ућайдан «Айгљл 
Ђхмђтгалиеваныћ соћгы бишьеллыкта дљнья књргђн, «Синећ љчен яшим» (2011) џђм 
«Мин гашыйк булдым» (2014) ќыентыкларында урын алган хикђя џђм повестьларын 
укып карагыз џђм аныћ тематик-проблематик тљрлелек, идея-эстетик куђт ягыннан 
ир-егетлђрне бђйгегђ чакыра алырлык талантлы язучы булуын књрерсез» диясе килђ.
Беренче ќыентык «Бђллњр богау» повесте белђн башланып китђ. Бик кызыксынып 

укыла торган бу ђсђрдђ театр тарихы бђян ителђ. Ђлеге тарих гомере буе театрда 
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артистка булып эшлђгђн Фаягљлнећ хатирђлђре аша яктыртыла. Алар шђхес культы, 
сугыш афђтлђре вакыйгалары белђн њрелеп бирелђ. Автор ике заманны чагыштыра. 
Икесендђ дђ хаклык џђм ялган бергђ буталган. Элек тђ, хђзерге чорда да намуслы, 
њз сњзен туры ђйтђ белгђн кешелђргђ яшђргђ авыр... Шушы ук ќыентыкта авторныћ 
дистђгђ якын хикђясе дђ урын алган. Язучы аларда ђлеге кечкенђ жанрныћ идея-
тематик, типиклаштыру ягыннан зур мљмкинлеклђрен, эстетик ќегђрен књрсђтђ.
Оныкларыныћ бњгенге мохиттђ имансыз булып њсђсен алдан чамалаган, ђмма 

укымышлы, «мин белђмлек»ле ул-киленнђреннђн, кыз-кияњлђреннђн куркып, 
алар књћеленђ иман орлыклары сала алмаган Сания карчыкныћ нђтиќђдђ нђкъ 
менђ шушы имансыз оныкларныћ берсе тарафыннан њтерелњ вакыйгасы бђян 
ителгђн «Балам — багалмам», авылдагы гњрнђчђдђй йортын ташлап, акча эшлђњ 
максаты белђн шђџђргђ килгђн, нђфесен тыялмыйча, ялгыш бер адым ясап, тњбђнгђ 
тђгђрђгђн, ахырда йортсыз-ќирсез бомжга ђверелгђн ирнећ авылга кайту вакыйгасы 
сурђтлђнгђн «Кем ул?» хикђялђренећ идеясе «ни чђчсђћ — шуны урырсыћ» дигђн 
мђкальгђ аваздаш яћгырый.
Ќыентыкта язучыныћ «Тљсле моћ» хикђясе дђ урын алган. Безнећ карашка, бу 

хикђя — А.Ђхмђтгалиева иќатында сђнгать ќђњџђре итеп эшлђнгђн ђсђрлђрнећ берсе. 
Нурислам гомере буе беренче мђхђббђте белђн очрашуга љмет итђ. Бу очрашудан 
яшђњ дигђн татлы сњзнећ мђгънђсе ачыкланыр џђм, ниџаять, чын-чынлап яћа 
тормыш башланыр сыман тоела аћа. Автор хикђялђњ башында «Авылдашларыма 
багышлыйм» дип искђртђ. Йолдызлардан сирпелгђн серле яктылыкта коенып 
утырган авыл урамы, Нурислам белђн бергђ картайган карт таллар арасында нђзек 
чылбыр булып агып яткан инеш образларын автор њтђ нђфис итеп сурђтли, џђр 
сурђтлђнгђн детальгђ њзе телђгђн мђгънђне бирњ, туган авылына, якташларына олы 
мђхђббђтен белдерњ љчен, ул сњзлђрнећ њтђ тљгђл, ић ягымлыларын гына сайлый.

«Мин гашыйк булдым» (ТКН) ќыентыгы яшњсмерлђр љчен повесть џђм хикђялђр 
дип тђкъдим ителђ. Язучы џђр чорда яшњсмерлђр дђверендђ була торган, шул ук 
вакытта нђкъ бњгенге заманга хас гыйбрђтле хђллђрне њтђ оста тотып ала, сюжет 
коруда да маџирлык књрсђтђ, ата-анага, балаларга, туган ќиргђ карата булырга 
тиешле мђхђббђт, сакчыл мљнђсђбђт, ќаваплылык хислђрен њзђккђ куя. Ђгђр 
џђрберебез яхшы гамђллђр генђ кылып, башкаларга њрнђк књрсђтсђк, ќђмгыять 
књпкђ сафланыр иде. Књп хикђялђр менђ шундый идеяне чагылдыра.

«Кыргый», «Кичер мине, ђти» хикђялђре дђ шушы фикерлђрне куђтли. «Кичер 
мине, ђти» хикђясендђ ќђйлђрен печђнлектђ, кышларын салкын мунчада кунып йљргђн, 
мђктђпкђ ић беренче килеп, љй эшлђрен башкарырга шунда гына тынычлык таба торган; 
бар булган яхшылыкларын эчњ дигђн яман гадђт књмеп китђ торган ђтисе турында иншага 
ни язарга белми аптыраган малай образы књћелне тетрђндерерлек итеп сурђтлђнђ.
Язучы рухи яктан бай геройларны њз итђ. Малайлары-кызлары сђнгать мђктђплђрендђ 

укый, спорт мђктђплђрендђ шљгыльлђнђ. Канада хоккейчысы Кросбины белђлђр, Селена 
Гомес, Джастин Бибер ќырларын тыћлыйлар. Ренуар, Пикассо, Матисс, Бетховен кебек 
дљньякњлђм танылган бљек иќатчыларныћ ђсђрлђре белђн кызыксыналар.
Аныћ яшњсмер геройлары — бњгенге ќђмгыять ќимешлђре. Аларныћ кызыксыну 

даирђлђре дђ, талђплђре дђ башкачарак. Кљнкњрештђге ђйберлђр дљньясына килсђк, йокы 
урыннары сђке, келђт, печђнлек тњгел, очрашу урыннары да књл буйлары, таллыклар, 
яшь наратлар янында тњгел — супермаркетлар, суши-бар, пиццерия, интернет-кафе; 
мђгълњмат чыганаклары да глобус-карталар гына тњгел, «Вконтакте», «Одноклассники» 
сайтлары. Табигый ки, аларныћ сњзлеге дђ, аларча ђйтсђк, сленг та башка. Тђќрибђле 
булсалар да, байтак язучылар бњгенге яшњсмерлђр дљньясына А.Ђхмђтгалиева кебек 
кыю рђвештђ керђ алмый. (Берничђ ел элек «Казан утлары» оештырган «Хикђя турында 
сљйлђшњ»дђ тђнкыйтьче-галимђ Рифђ Рахман нђкъ шушы кыенлыклар турында чыгыш 
ясаган иде.) А.Ђхмђтгалиева ђсђрлђренећ џђрберсендђ тирђн белемен, яшњсмерлђр 
дљньясындагы яћалыклардан хђбђрдарлыгын књрсђтђ. Язучы пейзажны нђфис итеп 
сурђтли белђ, табигать матурлыгын гына чагылдырып калмый, бђлки геройларныћ 
кичереш, аћ хђрђкђтен тирђнђйтергђ, образныћ њзђген тоярга да ярдђм итђ.
А.Ђхмђтгалиева иќатына кешенећ њз-њзен аћларга омтылуын књрсђтњ, аны 

психологик нечкђлек белђн сурђтлђњ хас. Шушы ућайдан «Минем ђтинећ кызы» 
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повесте аерым игътибарга лаек. Ђсђрдђ бњгенге чынбарлыкта кљннђн-кљн арта барган, 
балалар психикасына тискђре йогынты ясый торган књренеш — гаилђдђ ир белђн 
хатынныћ аерылышу проблемасы калку куелган. Сыћар канатлы гаилђдђ яшђгђн љчен 
яшњсмер кыз Гљлнара ђнисен дђ, ђтисен дђ, бабасын да, ђбисен дђ гаепли. «Нибары 
бер талпыну, бђхетне кулга тљшерергђ дђ, кыеп тљшерергђ дђ нибары бер адым ќитђ». 
Ни кызганыч, књплђребез менђ шушы адымны ясый алмый шул.
Татар ђдђбиятын укытучыларга сыйныфтан тыш уку љчен ђсђрлђр сайлау зур 

проблема булып тора. Яћадан-яћа китаплар басылса да, аларны теге яки бу сђбђп 
белђн, ђйтик, ђсђрнећ књлђм ягыннан зур булуы џђм бер сђгатькђ генђ исђплђнгђн 
дђрестђ бљтенлекле анализлау мљмкинлеге булмау, яисђ књтђрелгђн проблеманыћ 
катлаулы булып, укучыларныћ яшь њзенчђлегенђ туры килмђве; яшерен-батырын 
тњгел, язучыларныћ соћгы елларда ќенси мљнђсђбђтлђрне њтђ дђ ачык, тђмлђп 
сурђтлђњгђ йљз тотуы џ.б. сђбђплђр аркасында књбесен укучыларга тђкъдим итеп 
булмый. Бу яктан караганда, Айгљл Ђхмђтгалиеваныћ повесть џђм хикђялђре — 
класстан тыш уку дђреслђренђ менђ дигђн ђсђрлђр. «Мђћгелекнећ бер кыйпылчыгын 
тђшкил иткђн гомер юлын яктылыкка омтылып кына, тирђ-якка нур чђчеп кенђ 
кичђсе иде», — дип яза автор џђм ђсђрлђрен шул телђккђ ярашлы итеп иќат итђ.

Сирень Якупова — китап укучыларга нечкђ тоемлы шагыйрђ буларак танылып 
љлгергђн иќатчы. Ул њзенећ калђмен хикђя жанрында да сынап карый. Аныћ хикђялђре, 
нигездђ, кеше холкында љстенлек алырга тиешле књркђм сыйфатларны баету рухында 
язылган џђм аларда кеше матурлыгы мђсьђлђсе књтђрелђ. Сюжет вакыйгаларында 
хатын-кызныћ ана буларак фидакарьлеге, нђфис йљрђгенећ куђте чагылыш таба. Автор 
кеше књћеленећ сере, мђхђббђт яралары, фаќигалђре кебек, тормыштагы гап-гади 
ђйберлђрдђн дђ яћа яклар таба белње белђн књћелгђ кереп кала. Аћлашыла ки, хђтта 
сюжет итеп бик гади генђ вакыйга алынса да, џђр хикђядђ аныћ башламы, конфликт 
њсеше, бетеме булырга тиеш. Менђ шул яктан караганда, Сирень Якупова — 2-3 битлек, 
чагыштырмача ќыйнак ђсђрлђрдђ теге яки бу геройныћ эчке каршылыгыннан тыш, 
аныћ кичерешлђренећ тышкы сђбђплђре дђ булуын књрсђтђ белњче, берочтан тормыш 
турындагы фђлсђфи уйларын да сиздерњче хикђя остасы. Монда ђлеге дђ баягы аныћ, 
шагыйрђ буларак, фикерлђрне тыгыз, ќыйнак туплый белње дђ ярдђмгђ килђдер, мљгаен. 
«Аты юкныћ» хикђясендђ дђ инде байтак ђсђрлђрдђ урын алган Сабантуй књренешенећ 
бер мизгеле — ат чабышы сурђте бирелђ. Хикђянећ «тљше» шунда: бу ярышта бердђнбер 
ат катнаша. Бњтђн атлар юк, димђк, аларны ђзерлђњче ирлђр дђ юк. Атлар кебек, чын 
ирлђр дђ сирђк. Менђ шул рђвешле бер књренеш — халык, тулы бер миллђт проблемасына 
ђйлђнђ. «Ир-атсыз гаилђдђ, илдђ њскђннђр кызганыч», — ди автор.
Автор чагыштыру, янђшђлек алымнары белђн оста эш итђ. Тљслђр поэтикасын 

эшкђ ќигђ, халык авыз иќаты ђсђрлђреннђн урынлы џђм њтемле файдалана белђ. 
«Ќанныћ ялангач чагы» хикђясе ялангач калган агачлар белђн кешенећ њтђ гадђти 
булмаган чакта чагылып китђ торган асылын янђшђ сурђтлђњдђн башлана. Тљп 
сюжет сызыгын беренче карашка њзенчђлекле тоелган вакыйга тђшкил итђ. Хатын 
каты авырудан интегњче ирен яшьлек эзлђре белђн бђйле урын — урман белђн 
хушлашырга алып килђ. Ир исђ бљтенлђй башка ниятен тормышка ашырырга тели. 
Ул, чит ирлђргђ калдырып китђргђ телђмичђ, унсигез ел бергђ гомер иткђн хатынын, 
љч бала анасын, атып њтерергђ ниятли. Катлаулы адђм баласыныћ чын йљзен, асылын, 
њзђген танып белер љчен аныћ ќаныныћ, књћеленећ шђрђ калган мђлен, ђйтик, бу 
хикђядђ сурђтлђнгђнчђ, њлем якынлашканда њзен ничек тотуын књрергђ кирђктер... 
«Туй алдыннан», «Син хаклы», «Љстђгелђрдђн дђ љстђ» хикђялђре авторныћ фђлсђфи 
уйланулары белђн сугарылган. «Туй алдыннан» хикђясендђ гадђти генђ вакыйга 
сурђтлђнђ. Саќидђ ђби њзенђ књлмђккђ дип тегњче хатынга тукыма алып килгђн була. 
Ђмма бу уеннан кире кайтып, тегњчегђ кабаттан килђ. Ђлеге аллы-гљлле тукымадан 
оныкларыма Сабан туена књлмђк тектерергђ ниятлђдем, ди. Чыгарылыш кичђсенђ 
ђзерлђнгђн кызныћ, яшьлекнећ њзе кебек нђфис, матур књлмђге урындык аркасында 
эленеп тора. Автор монда янђшђлек алымын эшкђ ќигђ. Кеше њз гомерендђ љч 
дђверне кичђ: балачак, яшьлек џђм картлык. Џђр дђвернећ њз туе. Берсе яшьлек туена 
ђзерлђнђ, оныкларга књлмђк юнђлтеп йљргђн ђби њзе соћгы туена ђзерлђнђ.
С.Якупованыћ байтак хикђялђрендђ авыл баласы образы, аныћ кичерешлђре, 
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балаларын ялгыз тђрбиялђњче аналарныћ фидакарьлеге чагылыш таба. «Нос, яки 
Балачакныћ бер кышы» хикђясе дђ шушы дулкында язылган ђсђрлђрдђн.
Тормышта књп очракта хаксызлык хљкем сљрђ. Кулында кљч булганнар, љстђ 

торганнар кљч-терђклђре булмаганнарны кыерсыта. Ђмма бљтен љстђгелђрдђн дђ 
љстђ џђм љстен булган рђхимле вђ изгелекле Аллаџы Тђгалђ бар. Кешене ић љметсез 
чакта да шушы уй сафландырырга тиеш. Сюжеты да, композициясе дђ њзенчђлекле 
«Љстђгелђрдђн дђ љстђ» хикђясенећ идеясе шул рђвешле яћгырый. С.Якупова менђ 
шундый фђлсђфи эчтђлекле, моћлы, халык иќаты белђн бђйлђнеше зур булган 
хикђялђре белђн сљендерђ.

Лира Ибраџим-Вђлиди китап укучыларга «Ќимчђчђк» дип исемлђнгђн хикђялђр 
тупламын тђкъдим иткђн иде. Ќыентыкка сњз башы язган Рђшит Бђшђр аныћ 
хикђялђрен «шигъри аџђћгђ ия ђсђрлђр» дип бђяли. Бик хак сњзлђр. Чыннан да, аныћ 
ђсђрлђрен лирик проза дип бђялђргђ тулы нигез бар. Моћа љстђп тагын Лира Ибраџим-
Вђлиди прозасына лирик-фђлсђфи, фђлсђфи-психологик дигђн бђялђмђлђр дђ туры 
килђ. Ђсђрлђрнећ сюжетларына ќете сурђтлелек хас, чишелешлђре дђ њзенчђлекле. 
Хикђялђрдђ урын алган вакыйгалары да, сурђтлђњ аџђће дђ уйланулар дљньясына 
алып кереп китђ. Кеше — њтђ каршылыклы шђхес. Яшђешкђ аяк баскан џђр кешенећ 
«кулларында нђни генђ ике пакь тљенчек. Берсендђ — пђрђнќђсенђ капланып, 
тыйнак кына иманы елый, ђ икенчесендђ чиксез наз, лђззђтлђр вђгъдђ иткђн књзлђрен 
мљлдерђтеп нђфсесе елмая». «Яћгыр кызы» хикђясендђ ђнђ шундый фђлсђфи уйлар 
белђн љртелгђн вакыйга урын алган. «Кем сез?» хикђясендђ тиздђн бакыйлыкка 
књчђчђген белгђн ирнећ књћеле бу фани дљньяда соћгы тамчы сљю талђп итђ. «Буш 
савыт» ђсђрендђге Тђњфикъ та њзе яраткан кеше белђн яшђргђ талпынып карый. Ђмма 
ире љчен ќан-фђрман белђн тартышкан хатыныннан ычкына алмый, кљче ќитми. 
«Тђњфикъ дигђн савыт бар, ђ эчендђ њзе юк иде». Сљю-сљелњ, мђхђббђт белђн яшђгђндђ 
генђ тормышныћ мђгънђсе барлыгы идеясен автор менђ шулай ќљплђп куя.

...Бушлык, чарасызлык. Ќирдђ џђрнђрсђнећ њз кануны бар. Кануннарга 
буйсынмаган кеше генђ ирекле була ала. Шул кануннарга буйсыну љчен књпме 
кагыйдђлђр уйлап чыгарылган: оят, намус, вљќдан, иман кагыйдђлђре. Ђ барысы да 
бер нђрсђ љчен — књктђн тљшкђн кешене ќирнеке итђр љчен, аны яраттырыр љчен. 
Башкача мљмкин тњгел. Башбаштаклык булса, ќирдђ гомумђн тормыш булмаячак. 
«Табышмак» хикђясендђ менђ шундый каршылыклы фђлсђфђ чагылыш тапкан.
Лира Ибраџим-Вђлидинећ хикђялђрендђ геройларныћ џђрберсе — гыйбрђтле 

язмышлы адђм баласы, џђрберсе њз хђтере, моћы, сагышы белђн яши. Кайберлђре бик 
тђ кызыклы џђм њзенчђлекле, тирђн џђм яћа булулары белђн аерылып тора. Кешене 
мђрхђмђтлелеккђ љндђњ белђн сугарылган яшђешнећ кануннары катгый. Кешелђр 
хакында берьяклы гына фикер йљртергђ кирђкми. Дљньяда без хљкем итњче тњгел, ђ 
хљкем ителњче. «Кеше булырга хакы бар» хикђясендђ тасвирланган Зљџрђнећ дђ, књп 
гљнаџлар, ќинаятьлђр кылса да, бу дљньяда њзен кеше итеп санарга хакы бар... Язучы 
кабатлау, каймалы кабатлау, кабатлап кљчђйтњ алымнарыннан оста файдалана. Ђлеге 
синтаксик конструкциялђр, стилистик фигуралар ђсђрлђрне фђлсђфи эчтђлек белђн 
баета, теманы тирђнђйтђ. Боларга љстђп, Лира Ибраџим-Вђлиди иќатына ягымлы 
аџђћле тел, халык авыз иќатыннан иќади файдалана белњ дђ хас.

«Њз белгђне турында яза». Бу сњзлђр — укучылар игътибарына «Йозак», «Капкын» 
кебек ќыентыклар тђкъдим иткђн Рахман Шђфигуллин турында. «Капкын» китабына 
кереш сњз язган књренекле тђнкыйтьче Айдар Хђлим аныћ тљп њзенчђлеклђреннђн 
берсен ђнђ шулай тљгђл бђялђмђ белђн билгели.
Рахман Шђфигуллин — бик яшьли катлаулы тормыш эченђ кереп китеп, ђдђбият 

мђйданына зур тормыш мђктђбе узып килгђн язучы. Ђсђрлђре балачакныћ, яшьлекнећ 
аерылмас истђлеклђрен яћарту рухында иќат ителгђн. Байтак персонажлары — реаль 
тормыш нигезлђре булган геройлар, кайберлђрендђ — танылган, татар халкы 
књћелендђ сакланган шђхеслђр. Автор њз буыны кичергђн михнђтле елларныћ 
авырлыгын, катлаулылыгын, шул ук вакытта ќылысын да, дђртен дђ сиздерђ. 
Тырыш, хезмђт сљючђн, сђлђтле, максатка омтылучан, шул ук вакытта хаксызлыкка 
њзенчђ каршылык књрсђткђн, аћа каршы кљрђшкђн яшњсмер, аннан ир-егет булган 
татар баласыныћ образы соклану, горурлану хислђре уята.
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Язучы кыю рђвештђ дљньякњлђм хђллђрне, илнећ иќтимагый-сђяси тормышына 
кагылышлы проблемаларны књтђрђ. Автор кичерешлђре, гаять шђхси тоелганнары 
да иќтимагый-социаль призмалар књзлегеннђн њткђрелђ. Кешегђ Аллаџы Тђгалђ 
биргђн талант, иманыћ нык, ниятећ саф булмаса, џђр очракта да бђхеткђ илтми. 
Ният, омтылыш изге булырга тиеш. «Йозак», «Кабахђт» ђсђрлђрендђ сурђтлђнгђн 
геройларныћ язмышы нђкъ менђ шушы фикерне ныгытырга ярдђм итђ.

«Утлы дулкын» ђсђрендђ сугыш чорында татар авылында табибђ булып 
эшлђгђн џђм зур сынауда кешелђрнећ каргышын алмыйча, намусына хилафлык 
китермичђ якты дљньядан киткђн эстон хатыны Хилди образы яратып сурђтлђнђ. 
Гаилђ башлыгы Кальюга кагылышлы эпизодлар бик кызыксынып укыла, укучыда 
Эстониянећ СССРга кушылу тарихы, яћа хакимияттђ туган каршылыклар, чор 
психологиясе турында бљтенлекле караш тудыра.
Тормыш юлында тљрледђн-тљрле миллђт вђкиллђре (рус, эстон, украин, коми, 

удмурт, мари џ.б) белђн аралашкан язучы теге яки бу миллђткђ хас психологияне 
књрсђтђ белђ. Аныћ ђсђрлђрендђ халыклар дуслыгын яклау идеясе њзђк мотивларныћ 
берсе булып тора. «Язгы чакырылыш» ђсђренећ герое Дамир сапёр хезмђтендђ яшьлек 
мђхђббђтен эзлђп Ќаек шђџђренђ килеп чыга. Ђсђрдђ герой књзлегеннђн Казакъстан 
белђн Татарстан республикасы чагыштырыла. Дамир кайчандыр татар мљгаллимнђре 
укырга-язарга љйрђткђн халыкныћ хђзер њз илендђ хуќа булып, рухи яктан да, матди 
яктан да чђчђк атуына соклану хислђре кичерсђ, икенче яктан, аныћ татарларныћ њз 
мохитен саклауга, рухи яктан њсешенђ шартлар булмауга йљрђге ђрни, књћеле рђнќи.
Рахман Шђфигуллинныћ бала чагына, яшьлегенђ туры килгђн еллар турында гына 

тњгел, узган гасыр азагында илнећ таркалуы џђм 90 нчы еллардагы милли књтђрелеш 
чоры хакында да, бњгенгебез турында да ђйтер сњзе бар. «Хђтер сандыгыннан 
ядкарьлђр» дип исемлђнеп, публицистик ђсђрлђр тупланып бирелгђн љлештђ узган 
гасырныћ 70-90 нчы елларындагы, Чаллы белђн бђйле вакыйгалар, шул чор мохите, 
халыкныћ милли хђтеренђ кереп калган шђхес образлары бирелђ.
Кешелђр љчен ићдерелгђн изге китапларныћ џђрберсендђ Аллаџы Тђгалђнећ ић 

яратмаган сыйфатлары — тђкђбберлек, њз-њзећне башкалардан љстен кую, масаю 
булуы искђртелђ. Ќир йљзендђге иллђр тарихында ић зур ќинаятьлђр, шул исђптђн 
шђхес культы дигђн афђт тђ шушындый сыйфатларга ия кешелђр тарафыннан кылына. 
Язучы Амур Фђлђх «Зимагур» ђсђрендђ гыйбрђтле образлар, вакыйгалар белђн безнећ 
ил тормышындагы катлаулы иќтимагый-сђяси хђллђрнећ менђ шушы яссылыгын 
бђян итђ. Књтђрелгђн теманыћ инде байтак ђсђрлђрдђ сурђтлђнњенђ карамастан, бу 
повестьта вакыйгаларныћ сюжет чылбыры да, геройлары да њзенчђлекле итеп бирелђ. 
Вакыйга-хђллђр утызынчы еллар уртасы, Ватан сугышы џђм аннан соћгы берничђ 
елда бара. Автор мђсьђлђлђрне шактый кић колач белђн књтђрђ. Њзенећ идеологиясен 
бђхђссез хакыйкать дип белдергђн партия «кешелђрне кыру — хаклык» дигђн љндђвен 
ќђмгыять аћына сећдерђ. Њз чиратында, мђкерле џђм тљсен бик тиз алмаштыра белгђн 
хљсетле адђмнђр бу хђл-ђхвђллђрдђн њз максатларында бик оста файдалана башлый. 
Ђсђрнећ герое Харис та, кызын њзенђ бирмђгђн љчен, аерым хуќалык булып яшђњче 
балыкчы авылдашыннан њч ала. Аныћ турында органнарга язылган шикаять хатка 
кул куя. Авыл советы председателе булу љчен њзенђ мљнђсђбђттђ џђрчак хђерхаџлы 
колхоз рђисен дђ дошман итеп органнарга хђбђр итђ. Автор героеныћ психологиясен 
оста ача. Ярату хислђренђ каршы усаллык кылу сђламђт акыллы кеше љчен ќићел эш 
тњгел, кешене вљќдан бимазалый. Ђмма Харис књћелендђ алардан љстенрђк икенче 
бер ђйбер — њз холкы, аныћ явыз табигате љстенлек ала.

«Бђхет пилмђне» ђсђре дђ — кешелексез сђясђтне фаш итњ дулкынында язылган ђсђр. 
Авторныћ «Сукбай», «Љмет» хикђялђре исђ заманныћ њткен проблемаларын књтђрђ. Безнећ 
џђрберебез — Аллаџы Тђгалђнећ бер мђхлугы. Њзебезне нинди язмыш, сынау кљткђнен 
беребез дђ белми. Шућа књрђ џђркем бђхетсезлеккђ дучар булганнарны аћларга, аларга 
мђрхђмђтле булырга тиеш. Амур Фђлах вакыйгаларныћ, геройлар кылган гамђллђрнећ 
сђбђп-нђтиќђ бђйлђнешлђрен, артык катлауландырмыйча, тормышчан, шул ук вакытта 
образлы, књћелгђ уелып калырлык психологик тирђнлек белђн књрсђтђ белђ.

«Алай тњгел, болай ул». Илдар Хђйруллинныћ юмористик хикђялђре тупланган 
ќыентыкка шундый халыкчан исем бирелгђн. Хикђялђр тљрле тема џђм 
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проблемаларны књтђрђ: «Њз кеше» — эчњчелек, «Туган кљн бњлђге», «Ђфлисун 
кабыгы» — кљнчелек чире белђн интегњ, «Тњбђ» — урлашып табылган байлык белђн 
мактану, «Гасыр романы» — белем ягы чамалы булып та, башкаларны љйрђтергђ 
ярату, «Чарасы табылды» — гайбђт, «Тынычлану» — саранлык, «Яраткан бђйрђм» 
— караклык кебек темаларны яктырта. Хикђялђрдђ сђлђте, таланты булмаса да, 
зурга дђгъва итњчелђр, масаерга яратучылар, мактанчык, ђрсез, ђлђкче, ялагай, 
куштан бђндђлђр, гаилђдђге тупас мљнђсђбђтлђр, тђмсез теллелек, куркаклык 
кебек књренешлђр кљлке объекты итеп алына. Автор берочтан шундый ђхлакый 
гариплеклђр љчен ќирлек тудырган ќђмгыятьне дђ фаш итђ. Ул ќыентыгына 
«Алай тњгел, болай ул» дип исем бирсђ дђ, «алай булма, болай бул» дип акыл 
љйрђтми. Мыек астыннан гына кљлђ дђ нђтиќђ ясауны укучысына калдыра. Илдар 
Хђйруллинныћ бер њзенчђлеге — ул мђзђк вакыйгаларны њтђ ќыйнак итеп сурђтли 
белђ. Аныћ кљлкеле мохит тудыра белњ остасы булуы џђр хикђясендђ чагылыш 
тапкан. Ућай формада ђйткђн булып, киресен књздђ тотып кљлњгђ нигезлђнгђн 
ирония, шул пафоска корылган эчке монолог алымын, персонажныћ њз-њзен фаш 
итњ алымнарын кулланырга ярата. «Тњзђргђ кирђк», «Кайт, энекђш!», «Саташу», 
«Укы, энем» хикђялђре шушы алым белђн язылган.
Байтак кешедђ њзе татыганнарны, књргђн-белгђннђрне, књћелгђ тынгылык бирми 

башлаган бер дђвердђ, аларны сљйлђп бирђсе килњ телђге уяна. Ђмма џђркем дђ бу 
эшкђ тотына алмый. «Хђтер кеше белђн бергђ њлђ. Њлмђсен дисђћ, кђгазьгђ теркђп 
калдырырга кирђк». «Тугрылык» ќыентыгындагы кереш сњзендђ Рубис Зарипов проза 
ђсђрлђренђ тотынуыныћ бер сђбђбен Ф.Латыйфи язып калдырган ђлеге фикергђ якын 
итеп аћлата. Рубис Зарипов, безгђ билгеле кайбер авторлар, шул исђптђн «Иртеш 
таћнары» китабы авторы Якуб Зђнкиев кебек њк, укучысына књпне вђгъдђ итмичђ генђ, 
њзе љчен дан-шљџрђт дђгъваламыйча, замандашлары кичергђн, њзе књргђн, њз ќилкђсендђ 
татыган тормышны бђян итђ. Аныћ ђсђрлђренећ геройлары — ачлы-туклы яшђсђлђр 
дђ, тњбђнлеккђ тљшмичђ, тырышлык, њќђтлек, хезмђт сљючђнлек белђн авырлыкларны 
ќићгђн кешелђр. Рубис Зарипов аларныћ њзенчђлекле, гыйбрђтле язмышларын сурђтлђп, 
бњгенге буынга њрнђк књрсђтђ. Автор яшьлђрнећ эчњ, наркомания, ќинаять юлына 
басуын, кайберђњлђрнећ, ќђмгыятьнећ кыйбласызлыгын сылтау итеп, аларны аклавын 
хупламый. «Тормышка беренче адымнар» ђсђрендђ туган яктан бик еракка, Вологда 
якларында тайгага урман кисђргђ киткђн ике авыл малаен да џђрдаим кимсетњлђр 
сагалап тора, моћа милли тњбђнсетњлђр љстђлђ. Ђмма егетлђр карак, рецидивист оясы 
булган бу яклардан бозылмыйча, намус белђн хђлђл акча эшлђп кайталар.
Рубис Зарипов тљбђкнећ мђдђни тормышына, милли мђсьђлђлђргђ багышланган 

язмалары белђн дђ њзен тынгысыз калђм иясе итеп књрсђтђ.
Сњзне йомгаклап ђйтсђк, Чаллы тљбђгендђ гњзђллекне тоя, сђяси-иќтимагый 

вазгыятьне аћлый белгђн, чынбарлыкны, рухи дљньяны њзлђренчђ књрњ џђм 
чагылдыру сђлђтенђ ия ђдиплђр яши џђм иќат итђ. Иќатларын тагын да ныклабрак 
тикшерсђк, аларныћ тљрле агым-стильлђрдђ, юнђлешлђрдђ, жанрларда: реализмныћ 
традицион агымнары саналган тђнкыйди, мђгърифђтчелек агымнарында, шулай ук 
проблемаларны ќир кешесе образы белђн бђйлђп ача торган авыл реализмы, магик 
реализм, психологик реализм, сентиментализм, символны њзђк итеп књтђргђн ђдђби 
агымнар, экзистенциаль фђлсђфђ белђн сугарылган агымнарда иќат ителњен дђ књрер 
идек. Айгљл Ђхмђтгалиеваныћ психологизм џђм затлы сњз, Сирень Якупованыћ 
моћлы џђм сагышлы лиризм, Лира Ибраџим-Вђлидинећ фђлсђфи психологизм, 
Рубис Зариповныћ шђхси тђќрибђ, Рахман Шђфигуллинныћ моћлы сагыш, Амур 
Фђлђхныћ ќан сизгерлеге, рухи дљньяга игътибарлылык, Илдар Хђйруллинныћ 
нечкђ юмор белђн љртелгђн; Фђњзия Бђйрђмованыћ џђм Айдар Хђлимнећ бњгенге 
белђн тарихны тоташтыручы, гражданлык пафосы, милли хислђр белђн сугарылган, 
колачлы иќтимагый-сђяси, тарихи фикерлђр урын алган, Факил Сафинныћ кешелђр 
язмышын, акылын олы итеп, шагыйрьлђрчђ оста чагылдырган, киная џђм метафорик 
алымнарга бай булган ђсђрлђре укучыларныћ игътибарын кљтђ.

Лилия ХЉСНЕТДИНОВА,
филология фђннђре кандидаты
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ШИГЪРИЯТТЂ СИРИН СТИЛЕ
Моћа кадђр шагыйрь Сирин Батыршинныћ (1896-1969) иќаты бљтенлђй диярлек 

љйрђнелмђде. Ђмма узган гасыр татар поэзиясендђ аныћ да књренекле генђ урыны 
бар. Шагыйрь ђдђбиятта «Сирин» дигђн псевдоним белђн танылды, 20-30 нчы 
елларда њзенђ генђ хас шигъри стильне барлыкка китерде.
Ђдђбиятка Сирин 1920 еллар башында иќат иткђн ђсђрлђре, яшьлек ялкыны, 

кљчле революцион пафос белђн язылган шигырьлђре белђн килеп керђ. Књп кенђ 
башка шагыйрьлђр кебек ул да Октябрь инкыйлабын шатланып каршы ала, ленинизм 
идеялђренећ ќићђчђгенђ, золым-газаплар белђн тулган тормышныћ яхшыруына 
љметлђнђ. Бу яктан Сирин Г.Камалга охшаш: Г.Камал инкыйлабны таћ ату белђн 
чагыштырган булса («Таћ» шигыре, 1918), Сирин исђ аны кояш чыгуга тићли. 
«Октябрь нурлары» (1920) шигырендђ Сирин совет властен ярлы кешелђрне ашатучы-
эчертњче, киендерњче, аћа чын хокук бирњче итеп сурђтлђде. Њзенећ шатлыгын ул:

Укытты да, љйрђтте дђ,
Атам кебек бу кояш!
Еласам, књз яшем сљртте,
Анам кебек бу кояш! 

– дип тасвирлады. Монда ђле ул традицион дњртьюллыклар белђн язды.
Гражданнар сугышы темасына багышланган «Кызылармеец хаты» (1919), «Сђлам 

сезгђ, кызыл бљркетлђр!» (1920), «Кызыл гаскђргђ» (1922), «Сикерт атыћ! (Кавалерия 
маршы)» (1925), «Атлы шлемнар» (1927), «Кызылармеец атлар» (1928) шигырьлђре дђ 
шул ук килђчђк тормышка тирђн ышаныч, оптимистик пафос белђн сугарылган.

1920 елларда Сириннећ «Сикерт атыћ! (Кавалерия маршы)» ђсђре бик популяр 
була. Шагыйрь аны кайта-кайта эшлђгђн: аныћ ике варианты бар. «Атлы шлемнар» 
дип аталганында (1927) автор шигырьнећ эчке ритмына гаять зур ђџђмият бирђ: ат 
тоякларыныћ тавышларын хђтерлђтерлек сњзлђр генђ куллана. Аны укыганда урам 
ташларына басып, тигез рђтлђр булып килгђн атлар гаскђре књз алдына килђ:

Ђй, командир!
Бир команда:
Ќићњ якын!
Ќићњ якын!
Тып-тып басып,
Ат уйнатып,
Сикерт атыћ!
Сикерт атыћ!

1923 елда Сирин Казанда Татар рабфагына укырга керђ. Иќади яшьлђр белђн 
таныша, ђдђби иќатка ќитдирђк карый башлый. Рабфакта уку елларында (1923-1925) 
Сириннећ иќтимагый-сђяси џђм ђдђби-эстетик карашлары билгеле бер дђрђќђдђ 
њсеш-њзгђреш кичерђ. Бу елларда иќат ителгђн «Еласыннар... Мин еламыйм!» 
(1923), «Бер шђехнећ идеалистик логикасы» (1925), «Тынычлык кошлары» (1926) 
ђсђрлђрендђ атеизм темасы књтђрелђ. «Тынычлык кошлары»ндагы тњбђндђге љзек, 
ул елларда халык арасына таралып, хђтта кљйлђп сљйлђнеп тђ йљртелгђн:

Алласы да калмасын,
Мулласы да чалмасын
  алып ташласын!
Безнећ кебек тир тњгеп,
Безнећ кебек бил бљгеп,
  эшлђп ашасын!
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1925 елда рабфакны тђмамлагач, Сирин бер ел Бљгелмђдђ, «Якты юл» газетасында 
эшлђп ала. Ђмма инде ђдђбият-сђнгать дљньясыныћ, иќади атмосфераныћ бары Казанда 
гына икђнлегенђ тљшенеп алган яшь шагыйрьнећ књћеле Казанга тарта џђм ул, 1926 
елныћ кљзендђ Казанга килеп, Кљнчыгыш дђњлђт педагогия институтына укырга керђ. 
Монда ул њзе телђгђн иќади мохиткђ элђгђ: Џ.Такташ, Г.Кутуй, Х.Туфан, Ђ.Исхак џ.б.лар 
белђн таныша, бљтен барлыгы белђн белем алуга, иќат эшенђ бирелђ. Студент елларын 
(1926-1930) Сириннећ тормышында да, иќатында да яћа бер этап итеп карарга, аныћ 
тормышта да, поэзиядђ дђ њз-њзен, њз язу стилен эзлђњ, эзлђнњ чоры дип атарга кирђк.
Студент буларак, Сирин бик тырышып укый. Њзенећ истђлеклђрендђ ул: «Мин, 

утырган тавык кебек, џђр кичне дђреслђр љстендђ утырам. Атнага бер мђртђбђ 
ђдђбият тњгђрђге була, анда катнашам. Анда Такташ, Кутуй, Нур Баян, Демьян 
Фђтхи џђрвакыт булалар иде... Язарга бер дђ вакыт булмаса да, ара-тирђ мин дђ 
язгалап куя идем», — дип искђ ала.
Билгеле булганча, 1920 елларда Казанда иќади яшьлђрнећ тљрле ђдђби књмђк 

џђм оешмалары барлыкка килђ. «Егерменче елларныћ беренче яртысында ђдђби 
тњгђрђклђр активлашып китђ... Болар арасында бигрђк тђ «Октябрь» књмђгенећ 
роле зур булды... «Октябрь» књмђге татар совет язучыларын бер оешмага туплауда 
шактый эш башкара... 1924 елда «Октябрь» књмђге членнарыныћ бер љлеше Г.Кутуй 
џђм Г.Толымбай ќитђкчелегендђ «Сулф» («Сул фронт») исемле яћа књмђк тљзилђр 
џђм «Октябрь»дђн аерылып чыгалар»1.
Сирин дђ «Сулф» књмђгенђ керђ. Бу турыда шагыйрь Ђхмђт Исхакныћ истђлеге2 

бар. Ул анда Сирин белђн 1923 елда ук танышканлыгын ђйтђ. «Тора-бара дуслашып 
киттек, — дип яза ул. — Бер-беребезгђ шигырьлђребезне укыштык. Кићђшлђштек, 
бђхђслђштек, театр-киноларга бергђ йљрдек. Ул вакытларда иќат яшьлђре арасында 
кић таралган яћалык эзлђњ ќиллђренђ бирелеп, «футуризм» дигђн чирне йоктырып, 
«Сулф» («Сул фронт») дигђн тљркемгђ иярдек».
Бу елларда барлык татар шагыйрьлђре, шул исђптђн Сирин аралашып яшђгђн 

Такташ, Кутуй, К.Нђќми џ.б.лар да поэзиядђ њз урыннарын табарга омтылып, тљрле 
экспериментлар њткђрђлђр. Мђсђлђн, Такташныћ «Тилелђр», «Янар таулар», Кутуйныћ 
«Кљн — кадак», «Карт пычкычы», К.Нђќминећ «Еллар гына юып бетермђс», 
«Кабыргасы белђн тора» џ.б. ђсђрлђре. Сирин дђ 1927-1928 елларда шигырьлђренећ 
формасы белђн мавыгып ала. Мђсђлђн, «Кљнлилђр» (1927) шигыре:

Ай белђн кояш,
Икђњ берлђшеп,
Бђгърем нурларын
 Урлап качтылар...
Урлап качтылар,
Ерак чаптылар,
Илне яндырып,
 Уйнап яттылар...

Књренђ ки, автор биредђ катлаулы образлар белђн мавыгып, ђсђрнећ эчтђлеген 
икенче планда калдырган. 1928 елда иќат ителгђн «Безнећ кайгылар» шигырендђ 
дђ шућа охшаш хђл. Анда да Сирин, сњзлђрнећ бертљрле яћгырашы белђн мавыгып, 
аларны тезеп тљшђ џђм ђсђрнећ эчтђлеген књздђн ычкындыра. Аныћ бу ђсђрлђре 
матбугатта шул ук елларда тђнкыйть ителделђр. Ярый ђле шагыйрьнећ мондый 
мавыгулары озакка бармады. «Октябрь» џђм «Сулф» књмђклђре озын гомерле 
булмаган кебек,3 бер-ике елдан Сирин дђ њзенећ бу мавыгуларыннан арынды.
Яшьлек ялкыны дљрлђп торган, килђчђккђ зур љмет баглаган Сирин, ђлбђттђ, милли 

ђдђбият чиклђрендђ генђ калырга телђми, классик рус поэзиясен, бљтендљнья поэзиясен 
љйрђнђ. Башка шагыйрьлђр кебек њк, ул да бу елларда Маяковский иќаты белђн мавыга, 
шигырьлђрен аныћ ђсђрлђре кебек итеп язарга омтыла. Нђтиќђдђ, Сирин иќатыныћ 
тематикасы кићђя, калђме чарлана, шагыйрьнећ њз-њзенђ ышанычы арта. Аныћ 1928 елда 
1  Татар әдәбияты тарихы. Алты томда. 4 том. — Казан: Татар. кит. нәшр., 1989. — 95-96 бб.
2 Əхмәт Исхак. Бәләкәй генә бер истәлек // Чаян, 1987. — № 3. 
3  Татар әдәбияты тарихы. Алты томда. 4 том. — Казан: Татар. кит. нәшр., 1989. — 96 б.
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Маяковскийга ияреп «Идђнгђ тљкермђгез!», аннан тагын «Кытай ќыры (Кытай шагыйре 
Ши-Кингтан)», 1929 елда «Гейне фикере», 1933 елда «Алтын металл (Шекспирдан)», 
«Гаќђплђнњ (Ђбел Галђ ђл-Мђгарридђн)», «Лермонтовтан хат», Пьер Беранжедан алып 
«Син бит Гљлсем тњгелсећ», «Аучылар» ђсђрлђрен, 1934 елда «Пушкиннан бер љзек», 
Есениннан алып «Зђћгђр кичтђ», «Алсу кофта, зђћгђр књзлђр» кебек шигырьлђр иќат 
итње Сириннећ бљтендљнья поэзиясен дђ ќитди љйрђнгђнлеген књрсђтеп торалар.

1928 елда Сиринне яћа гына оешкан ТАППка ђгъза итеп алалар. Нђкъ менђ 
студент еллары џђм шуннан соћгы биш-алты ел (1928-1935) — Сириннећ ић актив 
иќат иткђн, кљчле трибун шагыйрь булып танылган чоры.
Сириннећ бу чордагы эзлђнњлђре башлыча поэзиядђ њз язу стилен, њз шигъри 

формасын эзлђњдђ, эчтђлек белђн форманыћ берлегенђ ирешергђ тырышуда књренђ.  
Ул, Маяковскийдан њрнђк алып, шигырьлђрен зур аудиториядђ укуны књздђ тотып, 
татар шигыренећ трибунлык сыйфатына басым ясап иќат итђргђ тырыша. Ђсђрлђрнећ 
сђнгатьлелегенђ ирешњдђ ул бер алымны — џђр сњзне аерып алып, аныћ тирђн мђгънђсен 
ачып салып, аларны бер-бер артлы юлдан-юлга тезеп бару алымын куллана. Бу исђ автордан 
шигырьнећ эчке ритмын нечкђ тоемлап, ачык яћгырашлы сњзлђр џђм рифмалар сайлап 
язуны талђп итђ. Беренче шигырьлђреннђн њк Сирин шушы юнђлештђ тђќрибђлђр ясый 
башлый. Без моны аныћ «Энђлђр» (1922), «Тегњче кыз» (1925) ђсђрлђрендђ књрђбез.
Шушы алым белђн Сирин 1927 елда њзенећ ић књренекле ђсђрлђренећ берсен 

— «Язгы тамчылар» шигырен яза. Монда ул бер яктан охшаш яћгырашлы сњзлђрне 
сайлап, тамчылар тавышын чагылдырырга омтылса, икенче яктан ђсђрнећ эчтђлегенђ 
дђ тирђн мђгънђ сала:

Там,
Там,
Тамчы, там,
Тамуыћны яратам.
Тамчы-тамчы
Ќырларыћны
Ак кђгазьгђ таратам.
Язгы тамган
Тамчыларныћ
Музыкасын тыћладым.
Шућар
Тамчыланып
Тамды
Књћелемдђге уйларым.

Шагыйрь язгы тамчыларныћ поэтик матурлыгын гына ќырлап калмый, ђ 
бу књренешне ќђмгыять тормышы белђн дђ бђйли џђм шуныћ белђн ђсђрнећ 
иќтимагый ролен дђ кљчђйтњгђ ирешђ:

Там,
Там, 
Тамчы, там,
Бергђ тамыйк ичмасам!
Мин дђ тамчыланып тамыйм,
Кљрђшлђрдђ аксын кан!

Ђсђр басылып чыгу белђн бик тиз халык арасына таралган џђм халык, аны 
яратып, аћа кљй дђ язган. Шул кљй безнећ кљннђргђ кадђр килеп ќиткђн — ул 
кљй ђле бњген дђ балалар бакчаларында, музыка дђреслђрендђ нђнилђрне биеткђн 
вакытта уйналып килђ.
Бу алымны Сирин књпчелек шигырьлђрендђ куллана. 1929 елда шушы алым 

белђн ул њзенећ ић књренекле, программ ђсђрлђренећ берсен — «Минем трагедиям» 
шигырен иќат итђ. Бу — фђлсђфи ђсђр. Сирин шагыйрь шђхесенећ, шагыйрь 

ЂНВЂ Р  ШЂРИПОВ , 
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иќатыныћ, поэзиянећ шул чор ќђмгыятендђге урыны, вазифасы, роле турында 
уйлана. Њзенећ поэтик иќатын ул болай сурђтли:

Бу минем
 уйларым,
Бу минем
 йљрђгем тибње.
Бу минем
 канымныћ
  тђнемнђн
Кђгазьгђ
 ќыр булып
  килње.

Џђм Сирин њз иќатыныћ ќђмгыятьтђ нинди урын алып торуын ачыкларга 
омтыла:

Ни љчен,
Ни љчен мин болай
Ак кђгазь љстендђ
 кан коям?
Калђмнђн
 тамдырып
  канымны,
Њземне
 вакытсыз
  ник суям?

Шуннан соћгы фикер сљрешен болай дђвам итђ: «Мин ни љчен язам? Шљџрђт кирђкме? 
Кирђкми. Мин њлгђч, шљџрђт нђрсђгђ? Ул тњгел, ул тњгел, ул тњгел, ић мљџим мђсьђлђ!». 
Авторныћ идеалы — яктылыкка омтылу. Џђм ул њзенђ якты тормыш љчен кљрђш юлын 
сайлап ала: њз-њзећђ сокланып, масаеп, буш куык булып утыруга каршы чыга.

Ни булыр иде соћ,
 мин, Сирин,
 гљлсирин булып, гел
 бизђнсђм?
Яз саен
 яшђреп,
Таћ саен
 зђп-зђћгђр
 чђчкђдђ утырсам...
Юк,
 каным жђл тњгел,
  коелсын чђчкђм дђ.
 Калђмнђн
 тамдырып
  канымны,
 кђгазьгђ чђчђм дђ,
Ќыр итеп
Тезђм мин.
Белђм мин:
 корбансыз
 ќићњ юк,
Авырлык књрмичђ,
 рђхђтлђр књрњ юк.

ШИГЪРИЯТТЂ СИРИН СТИЛЕ
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Автор ђсђрне килђчђккђ оптимистик хислђр белђн тђмамлый:

Яшисе килђ,
 књп яшисе.
Кљлђсе килђ,
 књп кљлђсе.
Килђсе кљннђрнећ
Кљлгђнен
Књрђсе килђ.
Их,
Књрђсе,
Књрђсе,
Књрђсе!..

Шулай итеп, 1930 елларда татар поэзиясендђ башка беркемнекенђ дђ охшамаган 
«Сирин стиле» дигђн књренеш барлыкка килђ. Бу Такташ стиле дђ, Хђсђн Туфан стиле 
дђ тњгел иде. «Сирин стиле» бер яктан хыялныћ кљчле булуы, тирђн эмоция, лиризм 
џђм революцион романтика белђн сугарылган булса, икенче яктан, яћгыравыклы 
ритмы, халыкныћ гади, йљгерек, матур, музыкаль телен файдалануы белђн њзенчђлекле 
иде. Сирин музыкаль яћгырашлы сњзлђр белђн тљрле халђт-хђрђкђтлђрне књз алдына 
китереп бастыра. Шулай итеп, шигырьдђ музыкальлек љстенлек ала, аћарда тљрле 
тавышлар яћгыраган тљсле, тђэсирле итеп бирелђ, шул ук вакытта автор шигырьнећ 
эчтђлегенђ дђ тирђн мђгънђ сала белђ: џђр ђсђренећ кић иќтимагый яћгырашы 
турында да кайгырта. Поэтик идея белђн публицистик фикерлђњне бербљтен итеп 
алып барырга омтыла. «Сирин стиле»нећ барлыкка килњенђ авторныћ њз чордашлары 
Џ.Такташ, Г.Кутуй, Х.Туфан џ.б. шагыйрьлђр белђн аралашып, очрашып-фикерлђшеп 
иќат итње дђ йогынты ясагандыр, ђлбђттђ. 
Аеруча Такташны якын књрђ Сирин. Алар икесе дђ бунтарь ќанлы. Бер-берсе 

белђн якын дус булганнар џђм ярыша-ярыша иќат иткђннђр. Казанныћ ић зур 
залларындагы ђдђби кичђлђрдђ икесе дђ яћгыратып шигырь укыган, яшьлђрнећ, 
студент кызларныћ ић яраткан шагыйрьлђренђ ђверелгђн. Рифгать Батыршин4 њзенећ 
истђлеклђрендђ инде 1951 елларда Казан авыл хуќалыгы институтында немец теле 
укытучысы, љлкђн яшьтђге Алмаева Фатыйманыћ Сирин турында ђйткђн тњбђндђге 
сњзлђрен китерђ: «Без, студент кызлар, Сирин, Такташ, Кутуй нинди клубларда чыгыш 
ясыйлар, шунда чаба торган идек. Шигырьне бигрђк шђп сљйлилђр иде».
Ђ Сириннећ тууына 100 ел тулу ућае белђн язган «Эз сызып атылган йолдыз» 

мђкалђсендђ Ямаш Игђнђй: «Заманында сђхнђлђрдђ Џади Такташ белђн ялкынлы 
шигырьлђрен укып йљргђн шагыйрь бит ул. Татар шигъриятендђ яћалык ачучы», 
— дип яза џђм Сириннећ њз сњзлђрен китерђ: «Сђхнђнећ бер ягыннан Такташ, икенче 
ягыннан мин килеп чыга идем. Укып ќибђрђбез шигырьне, зал ни эшлђргђ белми, 
сихерлђнђ, илаџи шаукымга тоташ уралып, тылсымлы-серле халђтнећ ић югары 
ноктасында бљтерелђ», — дип сљйлђгђн иде ул бер очрашу вакытында»5.

«Шагыйрь белђн очрашулар» дигђн истђлегендђ язучы Локман Бадыйкшан да 
њзенећ 1959 елныћ 19 декабрендђ Казанда Сирин белђн очрашуы турында яза. Тукай 
клубындагы бер кичђдђн соћ Локман ага Сиринне њзенђ кунакка чакыра. Такси 
белђн Бишбалтага барганда, Сирин Иделгђ карап болай ди: «Йљрђгемнђн бер дђ 
китмђде Идел. Тормышымныћ ић авыр минутларында аныћ шифалы суларында 
йљзгђннђремне, яшьлек елларында яр буйларында дустым Џади Такташ белђн 
бђхђскђ кереп гђплђшкђннђремне исемђ тљшереп алдым ђле»6.
Шунысы кызыклы: мондый дуслык аларныћ иќатларында да чагылыш таба. 

Такташ белђн Сирин ђсђрлђре арасында байтак кына охшашлык-аваздашлык табарга 
мљмкин. Бер њк темага яки бер њк мотивка икесе ике тљрле ђсђр язганнар, ђйтерсећ, 
бер-берсе белђн ярышып иќат иткђннђр. Юкка гына язучы Р.Мостафин Сиринне 
«Такташныћ кљндђше» дип атамый бит. Мђсђлђн, Октябрьнећ ун еллыгына Такташ 
4 Сириннең энесе Мәхәсимнең улы.
5 Игәнәй Ямаш. Эз сызып атылган йолдыз... // Аргамак, 1996. — № 12. — 96 бит.
6 Локман Бадыйкшан. Шагыйрь белән очрашулар // Ватаным Татарстан, 1997 ел, 14 гыйнвар.
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њзенећ «Њпкђлим» шигырен, ђ Сирин «Урам уртасында» ђсђрен багышлый; шул ук 
1927 елда Такташ кызыл кавалеристларга багышлап «Атлы сугышчыга», ђ Сирин 
«Атлы шлемнар» шигырен яза. Мондый аваздашлык хђтта Такташ њлеменнђн соћ да 
дђвам итђ. Кызларныћ кыска књлмђк киеп йљрњлђренђ Такташ «Ќырым сића булсын» 
(1927), ђ Сирин «Бала итђкле озын књлмђклђр» (1933) шигырен, кар явудан этђрелеп 
китеп Такташ «Ак чђчђклђр» (1929), ђ Сирин «Кышкы чђчђклђр» (1933), халыкара 
књлђмдђ тыныч тормыш турында Такташ «Лорд Чемберленга СССР крестьяны Џади 
Такташтан ќавап нотасы» шигырен (1927), ђ Сирин «Халыкара сугышка каршы 
Конгресста Сириннећ сљйлђгђн беренче рече» поэмасын (1933) иќат иткђннђр7.

1929 елда педагогия институтын тђмамлагач, Сирин бер ел Казанныћ М.Вахитов 
исемендђге мђктђбендђ татар теле џђм ђдђбияты укыта; бер њк вакытта, ТАПП 
тарафыннан билгелђнеп, Казан тегњ фабрикасында яшь калђм тибрђтњчелђрнећ 
ђдђби тњгђрђгенђ ќитђкчелек итђ. 1930 елда аны Татиздатныћ авыл хуќалыгы 
бњлегенђ редактор итеп эшкђ чакыралар. Анда ул 1935 елныћ августына, кулга 
алынганга кадђр эшли. 

1930-1935 елларда Сирин иќаты кић колач белђн ќђелеп китђ, њзенећ ић 
югары ноктасына ќитђ. Ул татар халкыныћ ић кљчле, ић њзенчђлекле, ић популяр 
шагыйрьлђренећ берсенђ ђверелђ. Бу елларда ул њзенећ ић камил џђм популяр 
ђсђрлђрен иќат итђ; аларда шул заманныћ актуаль мђсьђлђлђре књтђрелђ. Мђсђлђн, 
аныћ ић популяр, зур књлђмле «Булмый! Булмый!» шигыре (1930) шул елларныћ 
ић кљнњзђк мђсьђлђсе — авыл хуќалыгын коллективлаштыруга багышланган. Ђсђр 
нигезенђ «Машиналы књмђк тормыш тљзеп ќибђр!» дигђн тљп идея салынган. 
Шушы фикерне автор укучы књћеленђ антитеза алымы ярдђмендђ ќиткерђ: бер 
якта — «милек, минлек», ягъни хосусый милекчелеккђ нигезлђнгђн иске тормыш; 
икенче якта — «машиналы књмђк тормыш», ягъни иќтимагый милеккђ нигезлђнгђн 
яћа ќђмгыять, яћа тормыш. Књмђк тормышныћ никадђр љстен, никадђр файдалы 
икђнлеге турындагы фикерне шагыйрь авыл кешесе аћына барып ќитђ алырлык 
гади сњз-алымнар ярдђмендђ бирђ. Бу — авторныћ гади крестьян белђн шигъри 
телдђ сљйлђшње булып чыккан. Ђсђр яз кљнендђ ќилгђргечтђ орлык ќилгђрњне 
тасвирлау белђн башланып китђ:

Ашлыгыћны ќилгђрђмсећ,
  Ќилгђр,
  Ќилгђр.
Тормышыћныћ
Чњп-чарларын
  Ќилгђ 
  Ќибђр.
Бертугандай
Бергђ эшлик,
Бергђ яшик,
  Машиналы
  Књмђк тормыш
  Тљзеп ќибђр.
Аерым-аерым
Матур тормыш
  Булмый! Булмый!
Ялгыз-ялгыз
Матур тормыш
  Булмый! Булмый!

«Ашлыгыћны ќилгђрђмсећ, ќилгђр, ќилгђр» сњзлђрен Сирин рефрен итеп куллана 
џђм џђр кулланган саен алар ђсђрнећ иќтимагый мђгънђсен тирђнђйтђ баралар:

7 Такташ белән Сириннең дуслыгы һәм аларның иҗатлары арасындагы аваздашлык мәсьәләсе аерым 
өйрәнүне сорый.
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Ашлыгыћны ќилгђрђмсећ,
  Ќилгђр,
  Ќилгђр!
Милек, минлеклђрне очыр,
  Ќилгђ
  Ќибђр!

Ђсђрдђ ялгыз хуќалыкныћ коралы булган сукага књмђк тормыштагы машина 
каршы куела:

Машинасыз тормыш авыр, юк иптђшећ,
Майламаган тормышыћныћ тђгђрмђчен!
Якын итеп кенђ матур бер сњз ђйтим:
Сукалы карт тормышыћны суксын яшен!
Иске тормыш
 Њлђ,
 Њлђ,
 Њлеп бетђ.
Яћа тормыш
 Кљлђ,
 Кљлђ,
 Килеп ќитђ.
Машиналар
 Шаулый-шаулый,
 Ќырлый-ќырлый,
 Бергђ-бергђ
 Эшлђшергђ
 Безне кљтђ.

Коммунистлар партиясенећ XVI съезды карарларын халыкка йљреп аћлату 
темасына багышланган «Књп тарат!» (1930), Татарстан автономияле республикасыныћ 
10 еллыгына багышланган «Татарстан» (1930) шигырьлђре дђ шушы ук форма џђм 
стиль белђн язылганнар.

«Килђ»лђр» шигыре дђ (1930) — Сириннећ ић популяр, халыкныћ ић яраткан 
ђсђрлђренећ берсе. Тормышта њзенећ нинди телђк-омтылышлары булса, шагыйрь 
шуларныћ барысын да «килђ» дип санап чыга. Ђсђр чын мђгънђсендђ ритмик џђм 
музыкальлек ягыннан нђфис эшлђнгђн. Менђ ђсђрдђн бер љзек:

Ќиллђр булып
  Исђсем,
Гљллђр булып
  Њсђсем,
Чђч булып
  Бђйлђнђсем,
Тђгђрмђч булып
  Ђйлђнђсем килђ.
Тагын килђ
 Бу «килђ»лђр,
Килђ,
  Килђ,
  Књп килђ,
Аћлап ќитђлмим
Њзем дђ
 Бу «килђ»лђр
 Ник килђ?
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«Сирин стиле» ђдђбиятта њзенђ тиешле урынны ќићел генђ яулап ала алмый. 
Шагыйрьнећ њзенђ бер тљрле яћа форма белђн иќат итњен кайбер тђнкыйтьчелђр 
кабул итеп бетермилђр, аны «формализм»да, футуризмда гаеплилђр. Мђсђлђн, 
ђдипнећ «Тамчылар» шигырьлђр ќыентыгына язган кереш мђкалђдђ З.Гали Сиринне 
пассивлыкта џђм формализмда гаепли8. «Совет ђдђбияты» журналында (1933, №12) 
Сириннећ «Кышкы чђчђклђр» шигыре басылгач, журналныћ 1934 ел 1-2 нче санында 
Гомђр Гали белђн Нур Баян да аны тђнкыйтьлђп чыгалар9.
Сирин ќђмгыятьтђге гаделсезлек, аныћ тамыры турында уйлана. Еллар буе совет 

ќђмгыятенећ патриоты булып та, њзен џаман гаеплђњлђре, эзђрлеклђп торуларыныћ 
сђбђбен ачыкларга тели. Џђм ђкренлђп моныћ сђбђбенђ дђ тљшенђ: тышкы яктан кызыл 
лозунглар белђн тљреп-бизђп алынган совет системасыныћ эчендђ мђкерлелек, алдашу, 
кыерсыту, байлык бњлешњ ятканлыгын џђм њзенећ шул система эчендђ яшђргђ мђќбњр 
булуын аћлап ала. Шагыйрьнећ хљрлек, ирек сљюче бунтарь ќаны мондый икейљзлелеккђ, 
мђкерлелеккђ каршы нђфрђт белђн тула: гаделсезлеккђ каршы кљрђш ача. Џђм Сирин 
иќатында борылыш башлана: аныћ калђме астыннан бер-бер артлы совет системасыныћ 
чын йљзен фаш итђ торган ђсђрлђр туа башлый. Нђтиќђдђ, Сириннећ 1932-1935 
еллар иќатындагы тљп мотивларныћ берсе булып, ќђмгыятьтђге гаделсезлеклђрне, 
икейљзлелекне тђнкыйтьлђњ, ачы сатира барлыкка килђ. Ул, эзоп теленђ мљрђќђгать 
итеп, тискђре књренешлђрне мђсђл жанры аша камчылый: «Кђќђ белђн сарык» (1931), 
«Сатучы џђм сатып алучы» (1932), «Карга белђн саескан» (1934), «Ишђк белђн куян» 
(1935) џ.б. ђсђрлђр. «Ана» поэмасы (1934), «Књтђрик бокалларны!» (1934), «Паганини» 
(1935) шигырьлђре дђ совет системасына ачы сатира белђн сугарылган. Сирин хђтта 
Сталинныћ њзенђ дђ эпиграмма язган. «Серећ ач, Сирин!..» дигђн мђкалђсендђ Булат 
Солтанбђков, ОГПУ архивындагы материалларга таянып, бер шымчыныћ тњбђндђге 
хђбђрен искђ алып китђ: 1935 елныћ февралендђ Сирин Џади Атласи фатирында њзенећ 
башка ђсђрлђре белђн беррђттђн Сталинга язган эпиграммасын да укыган. Эпиграмма 
тексты безгђ килеп ќитмђгђн, ђмма Б.Солтанбђков, сорау алу материалларына таянып, 
аныћ эчтђлеген китерђ. Анда «Сандугачым, џђр ќырыћда син Сталинны мактап ќырла. 
Шул чакта сине књреп алырлар џђм сића «СССРныћ атказанган сандугачы» исеме 
бирерлђр» дигђн сњзлђр булган. Бу инде, ђлбђттђ, репрессиялђр чорында Сириннећ 
башка сыймаслык кыюлыгы, утны турыдан-туры њзенђ юнђлтње булган.
Сиринне 1935 елныћ 22 августында кулга алалар џђм 1936 елныћ февралендђ 

биш елга Сиблагка сљрђлђр. Сљргеннђн ул 1940 ел ахырында гына кайта. 1941 
елда, бераз хђл алгач, њз телђге белђн Ватан сугышына, фронтка китђ. Яраланып 
кайткач, колхозда эшли. Соћыннан «Ватан сугышында књрсђткђн батырлыклар љчен» 
џђм «Сугыш чорында тылда фидакарь хезмђт љчен» медальлђре белђн бњлђклђнђ.
Сугыштан соћ авылда умартачы булып эшли. Татарстан АССР Югары Суды 
Президиумыныћ 1957 елныћ 13 июнь карары белђн реабилитациялђнђ.
Ђдђби мохиттђ Сириннећ иќаты сљргеннђн соћ туктап кала, дигђн фикер 

урнашкан. Лђкин ул алай тњгел: сљргеннђн кайткач та шагыйрь иќатын дђвам иткђн, 
1940-1969 елларда барлыгы 90нан артык шигырь џђм берничђ ђкият язган. Ђмма 
шунысы хак: сљргеннђн соћ ул инде 1930 елларда њзе барлыкка китергђн «Сирин 
стиле»нђ ђйлђнеп кайтмый, ђ традицион дњртьюллыклар белђн иќат итђ. Чљнки 
ќђмгыятьтђге вазгыять тђ инде њзгђргђн була: революцион књкрђнњлђр заманы узган, 
тормыш салмакланган џђм андый шигырьлђргђ ихтыяќ да инде беткђн була. Ђ аныћ 
1930 елларда нигезлђгђн «Сирин стиле» татар шигърияте тарихында кабатланмас, 
њзенчђлекле бер књренеш булып калды.
Шагыйрь Сирин озак џђм каты авырудан соћ 1969 елныћ 23 ноябрендђ Акбуада 

вафат була џђм шул бистђдђге татар зиратына ќирлђнђ.

Ђнвђр ШЂРИПОВ, 
филология фђннђре докторы

8 Сирин. Тамчылар. — Казан: Татиздат, 1931. — 1-11 битләр.
9 Совет әдәбияты, — 1934. — № 1-2. — 94-95 битләр.
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ЕРАК КЉНЧЫГЫШТА ТАТАРЛАР

Кояш чыгышында татар эзлђре... 

Ерак Кљнчыгыш...
Тын океан ярларыннан кыпчак далаларына кадђр таралып яткан татар ќирлђре... 

Заманында Тљрки каганатлар составында булган, Чыћгыз ханга ант биргђн, кытаен 
да, японын да, кореялысын да књргђн бљек Татар Иле... Ерып чыкмаслык Уссури 
урманнары, тњбђлђре књккђ ашкан Хинган-Сихотэ-Али таулары, тљпсез Ханка-Нур 
књллђре, Амур, Уссури, Бикин-Самарга елгалары, шуларны чорнап алган дићгез-
океаннары белђн ул бездђн бик ерак та кебек, ђмма татарларныћ Ана-Ватаны 
буларак, гаять якын да... Бњген бу борынгы татар тљбђгендђ Хабаровск, Амур, 
Сахалин љлкђлђре, Приморье крае урнашкан, алар Кытай, Корея дђњлђтлђре белђн 
чиктђш, Япония дђ дићгез аша кул сузымында гына, Монголия дђ ерак тњгел...

 Ђйе, књпчелек галимнђр татар тарихын нђкъ менђ Ерак Кљнчыгыштан башлыйлар, 
татарлар њзлђре дђ: «Безнећ борынгы бабаларыбыз атларга атланып, кояш чыгышы 
тарафыннан Идел-Урал буйларына килгђннђр», — дип ђйтергђ яраталар. Ђйе, бу сњзлђрдђ 
дљреслек бар, ђмма ул заманнарда, Тљрки каганатлар, Чыћгыз хан чорында кояш 
чыгышыннан башлап кояш батышына кадђр барлык ќирлђр дђ татарлар кулында булган, 
ягъни, биредђ тљрки халыклар гомер бакый яшђгђн. Тљрки сњзен дђ шартлы рђвештђ 
генђ ђйттем, чљнки VI гасырга кадђр мондый атама булмаган, борынгы тарихчылар бу 
ќирлђрнећ тљп хуќасы, идарђчелђре итеп татарларны таныганнар џђм империянећ халкы 
да «татарлар», дип аталган. Совет чорында тарих фђнендђ «татар» атамасын «тљрки», 
«монгол-татар» белђн алмаштыра башладылар, хђзер исђ «монгол» сњзе генђ торып калды. 
Ни гаќђп, урыс тарихчылары гына тњгел, рђсми татар тарихчылары да шушы юлдан 
киттелђр, шулай итеп, борынгы татарларныћ 2 мећ ел буе яулаган казанышларын, ил-
ќирлђрен, дђњлђтлђрен ќићел генђ монголларга биреп куйдылар. Џђрхђлдђ, монголлар 
элек тђ, хђзер дђ бу тарихны књтђрерлек халык булмасалар да...

 Бњгенге кљндђ Ерак Кљнчыгыштагы борынгы тарихны тљбђк галимнђре љйрђнђ, 
шул ук вакытта Кытай, Корея, Япония тарихчылары да зур кызыксыну књрсђтђ. 
Тик нигђдер татар тарихчылары гына бу процесстан читтђ калганнар, алар теориядђ 
безнећ тамырларныћ биредђн икђнлеген язгаласалар да, практикада тљбђктђ тљрки-
татар књзлегеннђн бернинди эзлђнњлђр алып барылмый, аралашу юк, мирасыбызга 
дђгъва кылу юк. Шунлыктан чыгыпмы, ђллђ башка яшерен сђбђплђр белђнме, 
Ерак Кљнчыгыштагы борынгы тарихта татарларга урын юк, аны тљрле кабилђлђр 
арасында бњлгђлђп бетергђннђр, бу мђсьђлђдђ урысы-кытае-кореялысы бер сњздђ. 
Биредђ ќыелышып борынгы Бохай дђњлђтен (698-926), мохэ, чжурчжэни, кидан 
кабилђлђрен љйрђнђлђр, ђмма аларныћ барысыныћ да тљрки-татарлар кулында 
булганлыгын гына ђйтергђ «оныталар». 

 Югыйсђ, хђзер дђ Сахалин утравыныћ кљньягында татар-монгол шђџђрлђренећ 
хђрабђлђре табыла, шулай ук Амур тамагында да ХIII-XIV гасыр татар шђџђрлеклђре бар. 
Мин Приморье краеныћ музейларында тљрки балбалларны да, џун бабаларыбызныћ 
сугыш коралларын да, Алтын Урда чоры табылдыкларын да очраттым, ђмма аларны 
биредђ тљрки-татарлар белђн бђйлђп љйрђнмилђр, ђ бохай, мохэ, ќирле тунгус-
манчжур кабилђлђре белђн генђ бђйлилђр. Ќир-су атамаларында да тљрки-татар 
сњзлђре шактый, ђйтик, хђзерге Дальнереченск шђџђре элек «ИМАН», дип аталган, 
Партизанск — «СУЧАН» булган, ђ тљбђкнећ ић зур књле хђзер дђ «ХАНКА» (Хан 
књле) дип атала... Ђмма биредђге рус галимнђре бу атамаларныћ барысын да кытайлар 
белђн бђйлилђр, тљбђкнећ тљрки-татар чоры бљтенлђй љйрђнелмђгђн. Югыйсђ, совет 
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чорыныћ кайбер тарихчылары бу тљбђктђге мђдђни ядкђрлђрнећ тљрки кабилђлђрнеке 
булуын ђйтеп калдырганнар бит! «Чтобы понять историко-культурное значение этих 
памятников древнего искусства Сибири и Дальнего Востока, нужно представить 
конкретную историческую ситуацию того времени, когда оставившим их тюркским 
племенам принадлежала руководящая роль в истории степного мира Азии и отчасти 
Европы. От Хингана и до Дуная простиралась в I тысячелетии н.э. кочевья тюркских 
племен...» — дип язган алар. (А.П.Окладников, А.П.Деревянко. Далёкое прошлое 
Приморья и Приамурья. — Владивосток, 1973, стр.320.)

 Ђмма бњген Себердђге џђм Ерак Кљнчыгыштагы борынгы тарих бљтенлђй башкача 
бђялђнђ, анда тљрки-татарларга урын юк. Шућа књрђ дђ минем 2012 елныћ май аенда 
Приморье краена килеп, Владивосток, Уссурийск шђџђрлђрендђ тарихчылар белђн 
очрашуларым, биредђге борынгы татар тарихы белђн кызыксынуым аларда гаќђплђнњ 
уятты. Моннан тыш ђле мин тагы Находка, Артем, Партизан шђџђрлђрендђ дђ булдым, 
љлкђ архивларында, музейларда, китапханђлђрдђ тљбђкнећ борынгы тарихын љйрђндем, 
бљтен ќирдђ татарлар белђн очраштым. Татарстанга кайткач, матбугатта болар турында 
берничђ язмам дљнья књрде, 2012 елныћ июнь ахырында Владивостокка тагы очарга 
туры килде, шул елныћ сентябрендђ ай буе диярлек Сахалин утравында татар тарихын 
љйрђндем, бу турыда 2014 елда «Сахалин утравы џђм татарлар» дип аталган китап 
бастырып чыгардым. Кыскасы, Ерак Кљнчыгышта татар тарихын љйрђнњем берничђ 
ел буе барды џђм ул ђле хђзер дђ дђвам итђ, Хабаровск, Амур љлкђлђренђ барырга да 
телђгем бар. Алай да, Приморье краена булган сђяхђтем турында књлђмлерђк тарихи 
хезмђт язарга булдым џђм хђзер аны укучыларга тђкъдим итђм. Алдан ук шуны ђйтеп 
куясым килђ: бу язма — татар тарихы белђн кызыксынучылар љчен, чљнки анда борынгы 
чорларга, дђњлђтлђргђ, аерым тарихи шђхеслђргђ бђя бирелђчђк, ђ ул барлык кеше љчен 
дђ кызыклы тњгел. Ђмма бу язманы укучылар борынгы тарихыбыз, Ерак Кљнчыгыштагы 
асыл тамырларыбыз турында бик књп яћа мђгълњмат ала алырлар иде...
Шулай итеп — Ерак Кљнчыгыш, Приморье крае...
Самолёт белђн Мђскђњдђн 8 сђгать очасы, ара — 9 мећ чакрым, Казаннан 

Мђскђњгђ кадђр юлны да салсаћ — 10 мећ километр... Бу — бик ерак ара, поезд 
белђн атна буе килергђ кирђк, ђ теге елларда атлы татарлар бу юлны айлар, еллар 
буе њткђннђр... Тљбђкнећ 80 процентын таулар алып тора, алар куе урманнар белђн 
капланган. Бу урман-тауларда юлбарыс џђм капланнар, аюлар џђм боланнар кљн 
књрђ, женьшень, бадан, манчжур чиклђвеге, эрбет кебек сирђк њсемлеклђр њсђ... 
Књллђрендђ лотослар чђчђк ата, елга-дићгезлђрендђ затлы балыклар йљзђ... Ђлбђттђ, 
мондый бай тљбђк беркайчан да кешесез тормаган, биредђ татарлар да, кытайлар 
да хуќа булган, хђзер исђ бу ќирлђр урыслар кулында. Хђер, алар да биредђ 1860 
елда Россия империясе белђн Кытай арасында килешњ тљзелгђннђн соћ гына яши 
башлыйлар, шушы вакыттан бу тљбђк Россия карамагына књчђ.

 «2 ноября 1860 года между Российской и Китайской империями был подписан 
Пекинский договор, окончательно определивший их общую границу на участке между 
Амуром и побережьем Японского моря, — дип яза ќирле тарихчылар. — началось 
освоение русскими людьми далекой юго-восточной окраины России». (Уссурийск. 
1866-2011. — Владивосток, 2011, стр.6.)
Књрђсез, урысларныћ Ерак Кљнчыгышта нибары 150 еллык тарихлары бар, ђ 

татарларныћ — кимендђ 1500 еллык... Зур тарих, чын тарих моны белђ џђм хђтерендђ 
саклый. Шућа књрђ Тын океаннан Урал-Ќаек тауларына кадђр ара, Котыптан 
кыпчак далаларына кадђр ќирлђр бљтен дљнья тарафыннан Татар Иле буларак 
танылган џђм «БЉЕК ТАТАРИЯ», дип аталган. Шућа књрђ ђле ХIХ гасырда да 
урыс географик карталарында Ерак Кљнчыгышны «ВОСТОЧНАЯ ТАТАРИЯ», дип 
књрсђткђннђр, аныћ башка исеме булмаган.

«Название Татария произошло от слова «татары», собирательного имени, которым 
обозначали в XIII-XVI веках группы родов монгольского и тюркского происхождения, 
входивших в эти века в государство Чингизхана и его преемников, — дип яза тарихчылар. — 
На русских картах, составленных после включения татарских ханств в состав Российской 
империи, название Татария в европейской части и в Сибири обычно отсутствует и лишь на 
Дальнем Востоке выделяется Восточная Татария, охватывающая Приморье, Монголию и 



148

Северную Маньчжурию (карта И.К.Кириллова, 1734 г.). Татарией называется Приамурье 
и Приморье на карте Сахалинского моря, составленной Головиным В.М. и Рикордом 
П.И. в 1811-1813 гг. (Головин, 1972)». (С.Д.Гальцев-Безюк. Топонимический словарь 
Сахалинской области. — Южно-Сахалинск, 1992, стр.132.)
Ђйе, нђкъ шулай — ђле ХIХ гасырда да бу тљбђк «Татария» дип аталган. Шућа 

карамастан, бњгенге рус тарихчылары тљбђкнећ узганын бары тик Кытай белђн генђ 
бђйлилђр, мећ елларга сузылган бљек татар тарихын ђйлђнеп њтђргђ тырышалар. 
Ђмма ул чорларда Кытай њзе дђ тљрки-татарлар кул астында булуын искђ тљшерергђ 
кирђк! Кытай гасырлар буе њзенећ тљньяк књршелђренђ зур салымнар тњлђп торырга 
мђќбњр була, хђрби контрубиция бирђ.

 «...как немногочисленные (особенно в сравнении с многолюдными оседлыми 
империями) и дикие (в общекультурном плане) кочевники не только раз за разом 
завоевали оседлые страны, но и устанавливали над ними довольно прочное господство, 
— дип яза татар краеведлары. — Например, с 221 г. до н.э., когда в Китае возникла 
первая централизованная империя, до настоящего времени из 2232 лет кочевники 
прямо правили Северным Китаем более 820 лет, причём из них в течение 430 лет 
власть их распространялась на весь Китай. (К.А.Аблязов. Историческая судьба татар. 
От племени к нации. Том I. — Саратов, 2012, стр.49.)
Авторныћ књчмђннђргђ карата биргђн кыргый (варвар) бђялђмђсе белђн 

килешмђсђк тђ, аларныћ Кытай белђн мећ елга якын идарђ итњлђрен ачыклавын 
дљрес дип табабыз. Ђйе, књчмђ тљрки-татарлар бу ќирлђрдђ гасырлар буе яшђгђннђр 
џђм хакимлек иткђннђр икђн, џђм алардан рухи џђм матди мирас та калырга тиеш 
кебек. Ђйе, Ерак Кљнчыгышта, шул исђптђн, Приморье краенда да тљрки-татарлардан 
калган књп ядкђрлђр бар, ђмма алар барысы да башка халыкларныкы булып љйрђнелђ. 
Ђйткђнемчђ, биредђге борынгы тарих Бохай дђњлђте, мохэ-чжурчжэни-кидан 
кабилђлђренђ бњлеп бирелгђн, кытай белђн кореялыларга да аз-маз љлеш чыгарылган. 
Ярар, без дђ хђзер бу кабилђлђр тарихына якынрак килеп, аларныћ кемлеклђрен 
ачыкларга тырышыйк. Хезмђтебезнећ бу љлешендђ ќавапны тљбђк тарихын 
љйрђнњчелђрнећ китапларына таянып эзлђрбез, чљнки алар да тљрки-татар факторын 
ђйлђнеп уза алмаганнар, читлђтеп булса да аны танырга мђќбњр булганнар.

«...Всё это привело к консолидации мохэсцев и созданию в середине VII в. крупного 
объединения с централизованной властью у сумо мохэ, названного в тюркских эпитафиях 
«боклийским каганатом», — дип яза ќирле тарихчылар. — ...Так как в то время ряд 
племён мохэ был в зависимости от Тюркского каганата, Да Уи нужно было обеспечить 
невмешательство тюрок в его деятельности по расширению территории Бохая». (Российский 
Дальний Восток в древности и средневековье. — Владивосток, 2005, стр.440, 454.)

 Безнећ љчен бу љзектђ берничђ мљџим мђгълњмат бар: мохэ кабилђлђренећ Тљрки 
каганатлар кул астында булуы џђм Бохай дђњлђтенећ тљрки чыганакларда «боклийский 
каганат» дип аталуы. Ђйе, Сары дићгездђн Кара дићгезгђ кадђр барлык ќирлђр џђм 
барлык кабилђлђр ул заманнарда Тљрки-татар каганатлары џђм дђњлђтлђре кул астында 
булган. Ерак Кљнчыгыштагы Бохай каганатына да идарђче-башлыкны тљрки-татар 
каџаннары билгелђгђн. «...С этой целью он (Да Уи) направил вместе с хэйшуй мохэ 
посольство в каганат с просьбой назначить в Бохай тюркского тутуня», — дип яза 
тарихчылар. (Российский Дальний Восток..., стр.454.) Ягъни, Ерак Кљнчыгыштагы 
Бохай дђњлђте белђн Тљрки каганат билгелђгђн тутун-татан-татар идарђ иткђн. 
Икенче мљџим мђгълњмат — Бохай дђњлђтенећ тљрки ядкђрлђрдђ — кабер 

ташларында «Бокли каганаты» дип искђ алынуы. Биредђ сњз VIII гасырда Књктњрклђр 
дђњлђте белђн идарђ иткђн данлыклы Билге каџан џђм аныћ энесе Књлтђгингђ 
куелган џђйкђлташка рун хђрефлђре белђн чокып язылган текст турында бара, бу 
комплекс-стелла бњгенге кљндђ Монголиядђ саклана. 

Алгы яктан, кояш чыгышыннан,
Бљкли даласыныћ ыруг берлђшмђсеннђн,
табгач, тибет, авар, румлы, кыргыз, љч курыкан,
утыз татар, кытан, татабларда
Тњрк халкыныћ бљтенесе шулай диде:

ФЂЊ ЗИЯ  Б ЂЙ РЂМОВА
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Дђњлђтле халык идем,
кайда инде дђњлђтем?
Кем дђњлђте љчен хђзер тырышам, диде.
Каганлы халык идем,
кайда каганым?
Нинди каганга хезмђтемне, кљчемне бирђм, диде.

Тљрки-татар дђњлђтлђренећ бу тирђдђге бљтен кабилђлђргђ, шул исђптђн мохэлђргђ дђ 
тђэсире искиткеч кљчле булган, моны совет чоры тарихчылары да танырга мђќбњр. «Не 
менее глубокое влияние на ход социально-экономического развития мохэ имели их связи с 
соседней Центральной Азией и Сибирью, конкретно с тюрками, — дип яза алар. — Об этом 
следует сказать подробнее, поскольку в лице тюрков мохэ имели союзников в борьбе против 
агрессии империи Тан». (А.П.Окладников, А.П.Деревянко. Далекое прошлое..., стр.319.)
Ђйе, тљрки-татар каџаннары Ерак Кљнчыгыштагы Бљкли ыруглары џђм 

ќирлђре белђн дђ идарђ иткђннђр, ђмма бњгенге тарихчылар Бохай дђњлђтен џђм 
анда яшђгђн кабилђлђрне тљрки-татарлар белђн бђйлђп љйрђнмилђр. Бу тљбђктђн 
табылган табылдыкларны да тљрки мирас дип тњгел, тљрле мифик кабилђлђрнеке 
итеп књрсђтђлђр. Ђйтик, Уссурийск шђџђренећ ял паркында мин бик борынгы 
заманнардан калган мђрмђр ташбаканы књрдем. Ул тоташ граниттан кисеп ясалган, 
авырлыгы 10 тонна икђн. Шђџђр музее буклетында бу ташбака ХII гасыр табылдыгы, 
дип књрсђтелгђн, ђмма бу дљрес булып чыкмады. Уссурийск шђџђрендђ ђлеге 
чорларны љйрђнђ торган рус галимнђре белђн махсус очрашып, аларга да њземнећ 
сорауларымны бирдем. Алар ташбаканы XIII гасыр ядкђре, диделђр, ягъни, бу 
татар-монгол чорына туры килђ. Яшь галим-археологларныћ сљйлђвенчђ, Уссурийск 
урынында элек борынгы шђџђр булган, ул Суйпин дип аталган, шђџђрнећ ике 
кремле булган. Галимнђрнећ язуынча, XIII гасырда, ягъни биредђ Чыћгыз хан нђселе 
хуќа булган вакытта, Приморье краенда кырык борынгы шђџђр исђплђнгђн, Ерак 
Кљнчыгыш буенча бу сан йљз илледђн артык. Ђмма ђлеге мирасны, бу борынгы 
тарихны беркем дђ тљрки-татарлар белђн бђйлђми. Алар баштанаяк шул Бохай 
дђњлђтенђ, чжурчжэни кабилђлђренђ кереп батканнар, шул тарафка гына юллар 
сузылган, тарихка башка књз белђн карый алмыйлар кебек. Мин Уссурийскидагы 
урыс галимнђреннђн: «Биредђ Тљрки Каганатлар џђм Татар-монгол чорыннан 
калган табылдыклар очрыймы соћ?» — дип сорадым. Алар моны љлешчђ булса да 
танырга мђќбњр булдылар, ућай ќавап бирделђр. Ђйтик, кытай чыганакларында бу 
ќирлђрдђн рун язулы чњлмђк ватыклары табылуы хђбђр ителгђн, шулай ук Тљрки 
каганатлар чорыннан бил каешлары џђм аеллар да табылган. 
Уссурийск паркында ќђйрђп яткан теге мђрмђр ташбака да Тљрки каганатлар 

ядкђре булып чыкты бит! Ягъни бу ташбака кимендђ VII-VIII гасырларда ясалган 
булырга тиеш џђм ул тљрки-татар каџаннарыныћ каберлђре янына, гыйбадђтханђлђргђ 
куела торган булган. Бу турыда «Татар энциклопедия сњзлеге»ндђ тљгђл мђгълњмат 
бар: «Књлтђгингђ куелган џђйкђлташ, борынгы тљрки эпиграфик истђлек. Хђзерге 
Монголия территориясендђ Књлтђгин џђм аныћ агасы Билге каганга куелган. Борынгы 
гыйбадђтханђгђ килњ юлында, аерым тљрбђдђ, мђрмђр ташбака љстенђ урнаштырылган 
дњртпочмаклы озынча зур таш», — диелгђн анда. (Татар энциклопедик сњзлеге. 
— Казан, 2002, 376 бит.) Чыннан да, Уссурийскида мин књргђн мђрмђр ташбака 
љстендђ дђ аркылыга буеннан-буена зур ярык бар, ул шушы кабер ташы-стелланы 
утырту љчен булып чыкты. Ташбаканыћ љстендђ геометрик бизђклђр дђ бар, аныћ 
мђгънђсен галимнђр љйрђнергђ џђм ђйтергђ тиеш. Кызганычка каршы, безнећ тљрки-
татар тарихчылары бу тарихи мирасны љйрђнеп, њз сњзлђрен ђйтмђде ђле. 
Уссурийски шђџђре турында язганда, мин бу тарихи мирасларга тагы ђйлђнеп 

кайтырмын ђле, ђ хђзер тагы Ерак Кљнчыгышныћ тљрки-татар чорларына тукталасым килђ. 
Заманында Татар дђрьясы дип аталган Тын океан ярларыннан башланган, Евразиянећ 
бљтен урман-тауларын, елга-књллђрен, дистђлђгђн ыруг-кавемнђрне колачлаган џђм 
шуларныћ барысына да хуќа булган бу Тљрки каганатлары, чыннан да, дљньяда тиће 
булмаган Татар империясеннђн саналган. Шућа књрђ ќиџангир Чыћгыз ханныћ да нђкъ 
шушы тљбђктђн, шушы ќирлектђн, шушы халыктан њсеп чыгуы бер дђ гаќђп тњгел. 
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«Тюркский историограф VIII в., повествуя о державе своих предков и завоеваниях 
первых каганов, пишет: «Вперёд (т.е. на восток) вплоть до Кадырканской черни, назад 
(т.е. на запад) вплоть до Железных ворот они расселили свой народ». Кадырканская 
чернь — это горы Большого Хингана, а Железные ворота — проход Бузгала в горах 
Байсунтау, по дороге из Самарканда в Балх, в 90 км к югу от Шахрисяба. В момент 
своей наибольшей территориальной экспансии (576 г.) Тюркский каганат простирался 
от Маньчжурии до Боспора Кимерийского (Керченского пролива), от верховьев 
Енисея до верховьев Амударьи. Таким образом, тюркские каганы стали создателями 
первой евразийской империи, политическое и культурное наследие которой оказало 
существенное влияние на историю Средней Азии и Юго-Восточной Европы». (История 
Татар. Том I. Народы степной Евразии в древности. — Казань, 2002, стр.230.)
Бу — рђсми билгелђмђ, џђм аныћ авторы — Санкт-Петербург галиме Сергей 

Кляшторный. Џђм бу билгелђмђ тарих џђм заман тарафыннан да куелган, Књлтђгин 
белђн Билге каган кабер ташларына мђћгелеккђ уеп язылган...

 
Алга — Кадыркан ићкњлегенђ кадђр,
артка — Тимер Капыга кадђр
алар њз халкын урнаштырдылар.
Ике арадагы њксез књк тњрк халкын ќитђклђп,
алар менђ шулай тђхеткђ утырдылар.
Башлыларныћ башын идерделђр,
Тезлелђрне чњктерделђр...

Инде бу тљрки-татарлар кул астында булган ќирле кабилђлђргђ дђ бераз бђя биреп 
њтик. Биредђ алгы планга су-мо мохэ, чжурчжэни, кидан, манчжур-тунгус кабилђлђре 
чыга, чин-мачин-кореялылар да бар. Ђйткђнебезчђ, Бохай-Бљкли каганаты бик нык 
алга киткђн, шђџђрлђрдђн торган дђњлђт булган. Шућа књрђ, тарихчылар бу тљбђкне «ић 
борынгы мђдђни тљбђк», дип атыйлар. Кайбер галимнђрнећ язуынча, Бохай дђњлђтенђ 
нигез салган мохэ кабилђлђре белђн татан-татарлар бер тамырдан булган, аларныћ 
нђселлђре Да (Та) дип аталган, бу исђ татарныћ кыскартылган, кытайча варианты.

 «В степях Монголии и Забайкалья по Онону издавна кочевали скотоводческие 
племена татань или татар, — дип яза тарихчылар. — В «Цзинь-го-чжи» о их 
происхождении говорится, что они были потомками мохэсцев и жили у гор Иньшань. 
Татань делились в танское время и после на две группы. Жившие поблизости к 
Китаю назывались образованными, отдалённые от Китая, назывались дикими». 
(А.П.Окладников, А.П.Деревянко. Далёкое прошлое Приморья и Приамурья. 
— Владивосток, 1973, стр.376.)

 Совет чорында язылган бу китаптан без тљрки-татарлар џђм аларныћ ќирле 
халыклар белђн кардђшлеге турында шактый дљрес мђгълњмат ала алдык. Соћгы елларда 
чыккан китапларда, фђнни хезмђтлђрдђ бу бердђмлек џђм њзара йогынты турында сњз юк 
инде. Ђ бит бу борынгы мохэ кабилђлђрендђ бљтен яктан тљркилек ярылып ята — алар ат 
ярата, ат ите-сљте белђн туклана, аларда юлбарыс культы була, сугыш кораллары тљрки-
татарларныкы, каберлеклђрендђ дђ тљркичђ књмњ књренђ. Тирђ-юньдђ алар ић кљчле 
халык санала, мохэлђр тимер эшен белгђннђр, тљбђктђ беренчелђрдђн булып, тимердђн 
сугыш кораллары ясаганнар. Алар шулай ук ќир эшкђртеп, ашлык чђчкђннђр, мал 
тотканнар, аучылык белђн шљгыльлђнгђннђр. Мохэлђрдђ шулай ук ат љстендђ туп уйнау 
да бик популяр булган, бу њзе њк тљркилђрнећ кђќђ љчен тарткалашларын хђтерлђтђ. 
Мохэлђрнећ Сихотэ-Али-Хинган кыя тауларына ясап калдырган рђсемнђреннђн 
књренгђнчђ, алар ат љстендђ, далача киенгђн хђлдђ сурђтлђнгђн. Моћа совет чоры рус 
тарихчылары да игътибар иткђн, ђмма алар бу тђћгђллекне «тљрки-монголлар (татарлар) 
белђн тыгыз бђйлђнеш нђтиќђсе», дип караганнар.

 «В тесные взаимоотношеня с тюрками были вовлечены и тунгусы, мохэские 
племена, обитавшие на Амуре и в Маньчжурии, — дип яза тарихчылар. — Здесь 
они вплотную соприкасались с тюркскими племенами, предками тюрко-язычных 
народов Сибири и Центральной Азии. И не только соприкасались, но вместе с ними 
принимали участие и в политической жизни того времени, развёртывавшейся от 
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Желтого моря до Аму-Дарьи, Днепра и Дуная». (А.П.Окладников, А.П.Деревянко. 
Далёкое прошлое..., стр.322.)
Бохай-Бљкли дђњлђтенећ 5 башкаласы булуы билгеле, без љйрђнђ торган Приморье 

краенда аларныћ Шуайбин љлкђсе булган. Ђйткђнебезчђ, хђзерге Уссурийск шђџђре 
урынында Бохай дђњлђтенећ Суйпин-Кайюан калалары булган, хђзерге Партизан 
районында Шайга шђџђрлеге урнашкан. Мохэлар белемле халык саналган, алар кытай 
китапларын да укыганнар, кайбер галимнђр ђйтњенчђ, аларныћ њз язулары да булган, 
ђмма књпчелек тљрки рун язмасын файдаланган, чљнки ул дђњлђт теле исђплђнгђн. 

«Вместе с тем, тесные культурные, политические и экономические связи бохайцев 
с тюркскими степными племенами обусловили и знакомство с ещё одним, третьим 
видом письменности: тюркским руническим письмом», дип яза бу турыда тарихчылар. 
(А.П.Окладников, А.П.Деревянко. Далекое прошлое..., стр.349.) 
Тарихтан билгеле булганча, Ерак Кљнчыгышта тљрки-татарларныћ тђэсире ул 

заманнарда да бик кљчле булган, бу мђдђни йогынты гасырлар буе дђвам иткђн, хђтта 
ќирле халыкларныћ бњгенге тормыш-кљнкњрешенђ дђ књчкђн. Бњгенге кљндђ дђ Тын 
океан буенда яшђњче аз санлы ќирле халыклар, Сахалин утравында яшђњче нивх, 
уилта, эвенклар, нанайлар тљрки-татар-монголлардан калган чиккђн ќилђннђр, 
чиккђн читеклђр џђм итеклђр, милли баш киемнђре киялђр. 

«Соответственно сказанному, С.В.Иванов полагает, что «из района Верхнего Приамурья, 
где древние тунгусы соприкасались с тюрками, а позже с монголами, указанные подвески 
вместе с поясом постепенно проникали к народам Нижнего Приамурья — предкам нанайцев, 
ульчей и нивхов. И дальше он пишет: «Рассмотренный материал приводит к заключению, 
что тюрко-монгольскому компоненту в культуре народов Амура принадлежала большая 
роль, чем это можно было предполагать прежде, и что влияние на них культуры кочевых 
скотоводческих племён началось за несколько столетий до образования Монгольского 
государства, по-видимому, ещё в период киданской имперниии Ляо, а может быть, и 
ранее». (А.П.Окладников, А.П.Деревянко. Далёкое прошлое..., стр.326.)
Тљрки каганатлар кљчсезлђнњ белђн, Ерак Кљнчыгышта да кабилђлђр арасында 

ыгы-зыгы, тарткалашлар башлана, хакимияттђ бер халык икенчесен алыштыра, 
яћа дђњлђтлђр барлыкка килђ. IX гасырда, 926 елда Бохай дђњлђте киданнар 
тарафыннан юк ителђ, алай да, Манчжурия џђм хђзерге Уссурийск тирђсендђ 
бохайларныћ мљстђкыйль билђмђлђре кала ђле. XI гасырда киданнарныћ дђ дђњлђте 
какшый башлый, аларга алмашка чжурчжэннђр килђ. Болар да мохэ кабилђсеннђн 
— нюйчженьнђр була, димђк, тљрки-татар тамырлы, дигђн сњз. Алар мохэ кабилђлђре 
башлаган эшне дђвам итђлђр — дђњлђтне, аныћ икътисадын яћадан торгызалар. 
Тарихта Цзинь империясе — Алтын империя, дип аталган бу билђмђлђрдђ гаять 
сугышчан рухлы кабилђлђр яшђгђн, алар иген иккђннђр, мђктђплђр тотканнар, 
китаплар язганнар, кирмђн-калалар салганнар. Тарихчыларныћ язуынча, 
чжурчжэннђрнећ диннђре шаманлык булган, анда борынгы тљрки элементлар да бар. 
Без югарыда телгђ алган ташбаканы да кайбер тарихчылар шушы чор ядкђре буларак 
љйрђнђ. Аларныћ язуынча, хђзер Уссурийски паркында яткан мђрмђр ташбака ХII 
гасырда, чжурчжэннђр патшасы Эсыкуй хљрмђтенђ, аныћ каберенђ куелган булган. 
Чжурчжэннђрнећ Цзинь империясе 118 ел гына яши, ул татар-монголлар белђн 

барган 30 еллык канкойгыч сугышта юкка чыга. Бу сугыш та Ерак Кљнчыгышта 
яшђњче тљрки-татар-монгол-кытай кабилђлђренећ дљнья белђн идарђ итњ, хакимлек 
љчен тићсез орышлары булып тора, ќиџан књлђмендђге бу орышта Чыћгыз хан 
ќићеп чыга, татарлар кояш чыгышы тарафыннан бљтен дљньяга таралалар... 

«В 1210 году начался конфликт монголов с чжурчжэнями, — дип яза тарихчылар. 
— Инициатором конфликта выступил Чингиз. Он превый бросил вызов чжурчжэням». 
(А.П.Окладников, А.П.Деревянко. Далёкое прошлое..., стр.377.)

 Ђмма аћа кадђр сугышчан чжурчжэннђр џђр љч ел саен татар ќирлђрен талап, татар 
балаларын урлап, њзлђрендђ коллыкта тота торган булганнар. «С цзиньцами у монголов 
были старые счёты, — дип яза тарихчылар. — (Император) Улу (1161-1189) ...приказал 
своим войскам раз в три года отправляться на север, чтобы истреблять и грабить татарские 
кочевья. Это называлось набором и истреблением рабов. «Поныне ещё в Китае все помнят, 
— писал Мэн-хун, — что за двадцать лет перед этим, в Шаньдуне и Хэ-бее в каждом 
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доме были рабы — татарские девочки и мальчики — все захваченные в плен войсками... 
Татары ежегодно платили дань чжурчжэням, а те принимали ее за границей, не допуская 
татар в пределы Цзиньского государства. «Татары убежали в Шамо, и мщение проникло 
в их кости и мозг». (А.П.Окладников, А.П.Деревянко. Далёкое прошлое..., стр.377.)
Яшь, гайрђтле Чыћгыз хан монгол-татарларныћ бу хурлыкларына нокта куярга 

була, ђмма ул њзе бу ќићњне књрми, 1227 елда њлђ, мђћгелек дошманнары булган 
чжурчжэннђрне тар-мар итњне васыять итеп ђйтеп калдыра. Ђмма ђле ике арада 
сугыш моннан соћ да ун елга якын дђвам итђ џђм татар-монголларныћ ќићње белђн 
тђмамлана. Шунысы гаќђп: урыс тарихчылары татар-монголларныћ бу ќићњлђрен 
бары тик кара тљслђр белђн генђ тасвирлыйлар, дљнья беткђн кебек итеп язалар, 
шушы хђллђрдђн соћ алар љчен Ерак Кљнчыгышныћ борынгы тарихы туктый. 

«Дальнейшая история Приморья и соседних с ним районов нашего Дальнего Востока 
мало известно, — дип яза алар. — В географии юаньской династии вместо цветущих 
городов и поселений упоминаются преимущественно развалины бохайских, ляоских 
(киданских) и цзиньских (чжурчжэнских) городов. Монгольским императорам, начиная 
с Хубилая, пришлось снова создавать населённые пункты в опустошенных ранее 
областях...» (А.П.Окладников, А.П.Деревянко. Далёкое прошлое..., стр.416.)
Ђйе, урыс тарихчылары гасырлар буе татар-монголларны бары тик ќимерњчелђр, 

булганны юкка чыгаручылар итеп кенђ књрсђтте. Югыйсђ, шул ук Ерак Кљнчыгышта, 
Амур буйларында татар-монголларныћ йљз илледђн артык шђџђрлек урыннары, 
кирмђн-калалары булган бит, ђмма аларны љйрђнњче юк. Ерак Кљнчыгыш тарихында 
ХIII гасырдан XIX гасырга кадђр бушлык, ул љйрђнелмђгђн, чљнки ул урысныкы 
тњгел, ђ татар тарихы. Тљрки каганлыклар да, Бохай-Бљкли дђњлђтлђре дђ, аларда 
яшђгђн књптљрле кабилђлђре дђ, тљрле чорларда бу тљбђк белђн идарђ иткђн тљрки-
татар-монгол-кытайлары да — алар Зур Татар Тарихыныћ бер љлеше... Ђйткђнемчђ, 
урыс тарихы биредђ 1860 елдан гына башлана...
Боларны укыган кешедђ табигый бер сорау туар — Ерак Кљнчыгыштагы ул бљек 

татарлар кая киткђннђр соћ, нигђ тарихта юк булганнар? Кытай дђњлђте кљчђя 
башлау белђн, татарларныћ бер љлеше шушы миллђт составына књчђргђ мђќбњр 
була, кытайлаша, бер љлеше, тљрки-татарлыгын саклап калу љчен, њз кардђшлђре 
янына — Себер, Идел-Урал тљркилђре янына књчђ. Бњгенге кљндђ бу татарларныћ 
да зур бер љлеше инде урыс миллђте составына књчкђн, урыслашкан, бер љлеше 
генђ, кояш чыгышыннан алып килгђн якты нурны, бљек рухны, тарихи хђтерне 
саклап, Идел-Уралда џђм Себердђ яшђвен дђвам итђ... 

 
Алда — кояш чыгышына кадђр,
Ућда — кљн уртасына кадђр,
Артта — кљн батышына кадђр,
Сулда — тљн уртасына кадђр
Яшђњче бар халык мића буйсына,
Аларныћ тормышын мин ќайга салдым. 
Тљркинећ бђклђре џђм халкы, сњземне тыћлагыз!
Кабилђлђрне ничек берлђштерергђ кирђклеген ђйтеп,
Мин монда ташка чокып яздым.
Ялгышу нђтиќђсендђ таркалачагыгызны ђйтеп тђ,
Мин монда чокып яздым.
...Тњрк халкыныћ бљтенесе шулай диде:
Дђњлђтле халык идем,
кайда инде дђњлђтем?
Кем дђњлђте љчен хђзер тырышам, диде.
Каганлы халык идем,
кайда каганым?
Нинди каганга хезмђтемне, кљчемне бирђм, диде.

Књлтђгин џђм Билге каганнарныћ кабер ташларындагы мећ еллык бу сњзлђр 
тљрки-татар халкына бњген дђ кисђтњ, њгет-нђсихђт булып яћгырый... 
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Уссурийск — ић борынгы кала
Владивостоктан йљз чакрым ераклыкта, тљньяк тарафта урнашкан Уссурийск 

шђџђре бу тљбђктђ ић борынгылардан санала. Дљрес, аћа урыслар тарафыннан 
нигез нибары 1866 елда гына салына, џђм ул вакытта авыл Никольское, дип атала. 
Ђмма бу урында бик борынгы шђџђрлђр булганлыгы билгеле, аны Суйпин, дип 
тђ, Суйфун, дип тђ, Кайюан, Шуайбин, дип тђ атыйлар, анда моннан мећнђрчђ 
еллар элек борынгы тљркилђр, ќирле халыклар, татар-монголлар, кытайлар яшђгђн. 
Шђџђр атамасыныћ Уссурийски елгасына бернинди дђ катнашы юк, ул моннан 150 
чакрымнар ераклыкта, патша замынында бу тљбђк шулай дип аталгач, калага да шул 
исемне биргђннђр. 1935-1957 елга кадђр шђџђр Ворошилов исемен йљрткђн, аннан 
тагы Уссурийскига ђйлђнгђн. Ђ ХVIII гасыр Европа карталарында бу урындагы 
шђџђр хђрабђлђре Фурдан, дип књрсђтелгђн булган.
Уссурийск — Приморье краеныћ икенче зур шђџђре, анда 166 мећ кеше яши, 

вакыты-вакыты белђн аны тљбђкнећ башкаласы итњ турында да сњзлђр булып ала. 
Ђмма ул дићгездђн шактый ерак, тљбђкнећ тљньягына таба, Хан књленнђн ерак 
булмаган ићкњлектђ, сопка-таулар арасында урнашкан. Шђџђр халкыныћ књпчелеге 
урыслар — алар 90 процент, аннан кореялылар џђм украиннар — алар љчђр процент 
тирђсе, ђ инде калган миллђтлђр — азђрилђр, ђрмђннђр, татарлар, таќик-њзбђклђр, 
кавказлылар — барысы бергђ дњрт процент тирђсе. Патша заманында бу бистђгђ 
украиннар књплђп књчеп килгђн булган, шућа књрђ алар хђзер дђ шактый. Монда ђле 
кытайлар исђпкђ алынмаган, чљнки алар теркђлмђгђн, ђмма бик књп. Уссурийски 
шђџђрендђ бљтен ресторан-кафелар, базарлар диярлек шушы кытайлар кулында, 
аларныћ биредђ бик зур сђњдђ базалары бар, ул гектарларга сузылган џђм бљтен 
Себер шуннан кытай товарын ташый. Шуны да ђйтергђ кирђк: Кытай биредђн кул 
сузымында гына, машина белђн 2-3 сђгатьлек юл, тљбђк халкы анда визасыз кереп-
чыгып йљри, хђтта теш дђваларга да Кытайга барып кайталар. Уссурийскида бик 
зур тимер юл њзђге барлыгын да ђйтеп њтђргђ кирђк, дљнья белђн элемтђ шуныћ 
аша бара, ул Владивосток белђн Хабаровски аша Мђскђњне тоташтыра, биредђн 
турыдан-туры Кытайга џђм Тљньяк Кореяга да тимер юл сузылган.
Уссурийски тирђсендђ тљбђкнећ ић ућдырышлы авыл хуќалыгы билђмђлђре 

икђнлеген дђ ђйтергђ кирђк. Ерак Кљнчыгышта ић књп соя мае биредђ ќитештерелђ џђм 
читкђ дђ чыгарыла, шикђр белђн дђ шул ук хђл. Биредђ шулай ук игенчелек, терлекчелек, 
аучылык та кић колач алган, бљтен Приморье краен болар ашата, дисђк тђ дљрес булыр. 
Шђџђрдђ эре промышленность, машина тљзелеше дђ бар, югары уку йортлары, аларныћ 
филиаллары шактый, музейлар, театрлар, гыйбадђтханђлђр дђ бар. Уссурийскины љлешчђ 
хђрбилђр шђџђре, дисђћ дђ була, чик буе булгач, биредђ џђрвакыт књплђп гаскђрилђр 
торган, ул хђзер дђ шулай. Ђ гражданнар сугышы елларында Уссурийскида Колчак 
гаскђрлђре белђн бергђ Америка дивизиялђре дђ, япон полклары да торган...
Бу тирђлђрдђ тљбђкнећ ић матур табигать тыюлыклары-заповедниклар, 

ђйткђнемчђ, дићгездђй зур Хан књле дђ Уссурийскидан ерак тњгел. Бу књлнећ 
тљньяк љлеше Кытай территориясенђ керђ, калганы — Россиянеке. Хан књле Ерак 
Кљнчыгышта ић зур књл икђн, аћа 24 елга коя, нибары берђњ агып чыга. Бары тик 
монда гына тљньяк лотослары њсђ, оча торган џђм агачта да яши алган балыклар бар 
икђн... Япон режиссёры Акира Куросава биредђ «Дерсу Узала» фильмын тљшергђн, 
заманында књренекле галимнђр џђм сђяхђтчелђр Пржевальский џђм Арсеньев 
тљбђктђ тикшерњ эшлђре алып барганнар. Ђлбђттђ, урман-тауларында юлбарыслар 
яшђгђн, «алтын тамыр» женьшеньнђр њскђн Уссури тљбђге табигый тыюлык булып 
санала. Биредђ шулай ук тау њсемлеклђре дендрарие, аюлар питомнигы, Ерак 
Кљнчыгышныћ астрофизик обсерваториясе дђ урнашкан.
Уссурийски шђџђрендђ мин берничђ кљн булдым, анда яшђњче миллђттђшлђрем 

белђн очраштым, музейларда, мђчет-гыйбадђтханђлђрдђ булдым, тарихи урыннарны 
љйрђндем, ќирле тарихчылар белђн ђћгђмђлђр алып бардым. Ђйткђнемчђ, моннан мећ 
еллар элек тљрки-татарлар бу урында шђџђрлђр салып, дђњлђтлђр тљзеп яшђгђннђр, 
алар тљрки каганатлар составында да булганнар, Бохай дђњлђтендђ дђ яшђгђннђр, ђ 
инде 1234 елда бу борынгы кала Чыћгыз хан варислары кулына књчкђн. 

«Итак, что же было на месте нынешнего города Уссурийского в древние времена? 
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— дип яза тарихчылар. — Это стало ясным по мере накопления сведений из 
древнейшей истории этих земель. Еще до VIII века, когда юг нынешнего Приморья 
вошёл в состав государства Бохай, в долине Суйфун обитало племя шуайбинь. 
Позднее возникла область Бохайского королевства с таким же названием. Именно к 
бохайскому периоду относится время возникновения Южно-Уссурийского городища». 
(Уссурийск. 1866-2011. — Владивосток, 2011, стр.19.)
Ќирле тарихчылар бу урында Шуайбин каласы булган, дип язалар, биредђ шул 

исемдђге кабилђлђр яшђгђн, аларныћ гыйбадђтханђлђре, кремль-кирмђннђре, хакимият 
сарайлары булган, бу халык ат яраткан, тирђ-юньгђ ат џђм тоз саткан. Инде югарыда 
язганыбызча, бу тљбђк тђ башта киданнар кулына, аннан чжурчжэннђргђ књчђ, аларныћ 
юлбашчылары Эсыкуй да биредђ яшђгђн, дигђн тарихи мђгълњматлар бар, Уссурийски 
уртасындагы мђрмђр ташбака да аныћ хљрмђтенђ куелган булган, дилђр.

«Из государственной летописи Золотой империи (Цзинь) известно, что именно 
сюда переселились чжурчжени во главе со своим вождём Ваньян Чжуном (Эсыкуем). 
По мнению историка и археолога В.Е.Ларичева, одна из уссурийских черепах была 
посвящена памяти именно князя Эсыкуя из правящего рода Ваньян, умершего в 1148 
году». (Уссурийск..., стр.20.)
Менђ без хђзер Уссурийски шђџђренећ ял паркында, шул ташбака янында басып 

торабыз... Без, дигђнем — Уссурийски шђџђрендђ татар-башкорт милли оешмасы 
ќитђкчелђре Ђхтђм џђм Роза Хђсбиуллиннар џђм Владивосток шђџђреннђн килгђн 
миллђттђшебез Риф Хђсђнов. Ун тонналы бу мђрмђр ташбака элек башкарак урында булган, 
аныћ сыћарын Хабаровскига алып киткђннђр, монысын бирегђ књчергђннђр. Биредђн 
ерак тњгел борынгы халыкларныћ кирмђн-кремле булган, анда аларныћ гыйбадђтханђлђре 
дђ урнашкан, юлбашчыларыныћ каберлеклђре дђ шунда булган. Ђйткђнемчђ, бу 
ташбакаларныћ сыртында такта-стелла урнаштырылган булган, анда борынгы юлбашчылар 
турында мђгълњмат бирелгђн. Ђ мђетлђргђ килгђндђ, 1872 елда кытайлар килеп, аларны 
казып алып киткђннђр. Ташбакалардан тыш та ђле бу урында моннан йљз ел элек тљрле 
тарихи ядкђрлђр булган, алары инде урысларныћ љй нигезлђренђ, таш корылмаларына 
«књчкђн». Бу турыда рус галимнђре њзлђре њк менђ нђрсђ язып калдырганнар:

«В 1881 году путешествующий по Уссурийскому краю действительный член ИРГО 
И.С.Поляков отмечал: «К сожалению, оставшиеся памятники в виде человеческих 
статуй, разного рода орнаментов, каменных глыб с надписями теперь недоступны 
для наблюдателей; большая часть из них ушли на фундаменты воздвигнутого здесь 
ныне русского поселения, это казармы для двух стоящих здесь батальонов, а 
также громадные и красивые ряды домов, построенные добровольными русскими 
колонистами или переселенцами. Я видел только двух сделанных из камня черепах 
громадных размеров: они остались на месте только потому, что их было невозможно 
стащить с места при малом количестве людей...» (Уссурийск..., стр.14-15.)
Уссурийски каласы џђм аныћ тирђ-юнендђ ђле моннан йљз ел элек кенђ борынгы 

халыкларныћ шђџђр хђрабђлђрен књрергђ мљмкин була, алар њзлђренећ зурлыклары 
џђм табылдыклары белђн тарихчыларны таћ калдыралар. Шушы шђџђрдђ укытучы 
булып эшлђгђн краевед А.З.Фёдоров 1911-1916 елларда Уссурийски янында казу 
эшлђре алып бара џђм археологик истђлеклђрнећ нибары 5 проценты гына сакланып 
калуын яза. Ђмма шул калган кадђресе дђ аны шаккатыра, ул борынгы шђџђрнећ 
бљтен яктан да зур ђџђмияткђ ия булуын ђйтђ:

«Во время одной из экскурсии по окрестностям Никольска-Уссурийского на 
правом берегу р.Раздольной у кирпичного завода Никлевича я наткнулся на огромное 
нагорное городище, — дип яза Фёдоров. — Валы мощными линиями обрисовывали 
его контуры и, следуя за всеми особенностями рельефа, кольцом охватывали склон 
горы. Я был изумлён развернувшейся передо мной картиной. Ходячая фраза о том, что 
Уссурийский край — край молодой, ещё совершенно нетронутый ничьей культурой, 
не соответствует истине...» (Уссурийск..., стр.19.)
Ђйткђнемчђ, бу борынгы тарих, мећ еллык шђџђрлеклђр барысы да мохэ-

чуржчжэн мирасы буларак кына љйрђнелђ, ђ тљбђкнећ 1234 елдан соћ чоры бљтенлђй 
яктыртылмый, имеш, татар-монголлардан берни калмаган. Ђлбђттђ, џич кенђ дђ 
алай булалмый, чљнки татар-монголлардан бљтен дљньяда шђџђрлек урыннары, 
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кирмђн-крепостьлар калган, аларны галимнђр џаман љйрђнђлђр, ђ биредђ генђ берни 
калмаган икђн! Уссурийски шђџђрендђ мин бу сорауларымны урыс тарихчыларына 
да бирдем. Владивостоктан килгђн археолог Александр Мезенцев џђм тарихчы Юрий 
Никитин биредђ тикшерњ эшлђре алып баралар икђн, алар белђн махсус очрашу 
уздырдык, анда ќирле тарихчы Андрей Коваленко џђм башкалар да катнашты. 
Аларныћ ђйтњенчђ, ќирле тарих инде шактый яхшы љйрђнелгђн, кытай чыганаклары 
да мђсьђлђгђ ачыклык керткђн. Ђмма кытайлар џђм кореялылар бу тљбђктђге 
борынгы тарихны њзлђренеке итеп књрсђтњ љчен бик нык тырышалар икђн, бу хђл 
рус тарихчыларын да сагайткан. Шулай, Россиядђ борынгы тарихны татарларга 
бирмђс љчен ђллђ нинди мифик миллђтлђр уйлап таптылар да, хђзер аныћ белђн 
нишлђргђ дђ белмилђр, ђ кытайлар алардан сорап та тормаячак, алар инде монда.

«Ни љчен бу борынгы тарихка тљрки-татар књзлегеннђн карамыйсыз?» дигђн сорауны 
да бирдем мин аларга. «Материал ќитђрлек тњгел», дип ќавап бирде рус тарихчылары. 
Материал бар, ул аяк астында аунап ята, бу борынгы шђџђрлеклђрнећ књбесе тљрки-
татар-монголлар чорында тљзелђ, дђњлђт-империялђре гљрлђп чђчђк ата... Алай да, рус 
тарихчылары бу яктагы борынгы халыкныћ, шул исђптђн, бохайлыларныћ да монгол 
телле булуларын таныдылар, ђмма «татар телле» дип ђйтњдђн тыелып калдылар.
Мин ташбака турында да сорадым, ул кайсы халыкныћ, кайсы чорныћ мирасы, 

дидем. Ќавап тљрлечђ булды — XII яки XIII гасыр, унљченче гасырныћ да, имеш, 1230 
елы. Безнећ уебызча, бу даталар да борынгы мирасныћ татарларныкы булуын яшерњ 
љчен ђйтелђ, чљнки 1234 елдан бљтен Ерак Кљнчыгыш татар-монголлар кулына књчђ. 
Хђзерге Уссурийски урынындагы Суйпин-Фурдан шђџђренећ ђле 1635 елга кадђр 
— манчжурлар килеп яулап алганчы яшђгђне билгеле, ђмма ул чор љйрђнелмђгђн. 
Алай да, галимнђрнећ ђйтњенчђ, бу тирђлђрдђ борынгы рун язулы чњлмђк ватыклары 
да, татар яугирлђренећ каеш аеллары да, татар-монгол чорыныћ башка ядкђрлђре дђ 
табылган, боларга ђле Владивосток турында язганда да тукталырбыз.
Шђџђрнећ тљбђк тарихын љйрђнњ музеенда да булдык, ул элеккеге чиркђњ 

мђктђбе урнашкан кечкенђ генђ таш бина булып чыкты. Ни гаќђп, шундый борынгы 
шђџђрдђ музей нибары 1999 елда гына ачылган, 1916-1917 елларда ул сњздђ генђ 
калган. Музей ђллђ ни бай тњгел, биредђге борынгы шђџђрлеклђрдђн табылган 
ядкђрлђр Владивостокка, Хабаровскига џђм башка шђџђрлђргђ таратылган, Мђскђњ-
Петербург музейларында да урын алган. Музей каршында мећьеллык таш ядрђлђр, 
таш тегермђннђр тђгђрђп ята, алар бу тирђдђге тау-сопкалардан ќыелган. Эчтђ 
исђ џаман шул Бохай дђњлђте, мохэлђр, киданнар, чжурчжэннђр... Монда тљрки-
татарныћ њзе дђ, эзе дђ юк, аны эзлђп йљрњдђн мђгънђ дђ юк, «татар», дигђч, сића 
књктђн тљшкђн кешегђ караган кебек карыйлар...
Ђ кореецлар бу тљбђкне «яулап алуны» мђдђни яктан башлаганнар — Уссурийск 

уртасында корееялы бер шђхси эшмђкђр ике катлы «Корея мђдђният њзђге» 
тљзеп куйган, андагы заманча музей-залларны мин Владивостокта да књрмђдем. 
Алардагы кореялыча џђм русча экспонатлардан књренгђнчђ, бу ќирлђр заманында 
кореецларныкы булган икђн… Кытай да шулай дип яза, бљтен Ерак Кљнчыгышны 
кытай ќирлђре, дип, географик карталар бастырып чыгаралар. Уссурийск янындагы 
бер тау-сопка башына Будда сынын менгереп куйганнар, ягъни, бу — чин-мачин, 
корея ќирлђре, дип, беренче казыкны какканнар инде. Ђ татарларныћ биредђ утырып 
эшлђргђ офислары да юк, халык, нђрсђ булса да, Арча татарлары љенђ ќыела...

Фђњзия БЂЙРЂМОВА
Ахыры килђсе санда

ЕРАК КЉНЧЫГЫШТА ТАТАРЛАР
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Тукай џђм татар ђдђбияты

ТУКАЙ СУЛАГАН СУЛЫШ
Китапны кулга алгач, бер тын белђн укып чыктым, дип мактанабыз. Дусларыбыз 

хакында, без аныћ белђн бер сулышка сулыйбыз, дибез. Бу аћлашып џђм бер њк 
тормыш принциплары белђн яшђњне, бер уй-фикерлђр белђн януны књрсђтђ. Шул 
ук вакытта, кеше кем белђндер бердђй тын алса да, џђрвакыт уникум булып кала. 
Ђдђбиятта да шулай. Аныћ белђн бергђ атлаган калђм иялђре бар. Ирешкђненнђн 

артка калганнары да юк тњгел. Димђк, берђњлђре заман ђдђбиятыныћ сулышын 
тотып алган, икенчелђре, бђлки, аны кабул итмђгђн, бђлки, чордаш калђмдђшлђре 
белђн аякка-аяк бара алмый. Шагыйрьне ахыргача аћлау љчен дђ, аныћ сулышын, 
калђме тибрђнешен тоярга кирђк. Кемнедер тыћларга, йљрђгећ аныћча тибђргђ, 
ђмма башка дулкыннарда тын алырга да була.
Чорыбызныћ танылган шагыйре Равил Фђйзуллин Ибраџим ага Нуруллин белђн 

бер ђћгђмђсендђ: «Алыйк бљтен халыкка аћлашыла дип танылган Тукайны гына: кем 
књпме џђм нђрсђ аћлый бит! Џђммђ кеше бертигез џђм бертљслерђк аћласа, Тукай 
турында йљзлђгђн тикшерњчелђрнећ хезмђтлђре дђ кирђк булмас иде!» — ди.
Тукай џђм Фђйзуллин. Никадђр бер-берсенђ якын алар? Никадђр бер-берсеннђн ерак? 

Ике арада остаз џђм шђкертлек мљнђсђбђте тоемланамы? Шагыйрьлђрнећ охшашлыгы, 
иќатларыныћ традициялелеге џђм яћалыгы турында яза башладыћмы, њз-њзећ белђн 
бђхђскђ керђсећ. Инанган фикерећђ йљз дђлил китергђндђ, шунда ук унлап каршы дђлил 
књћелећђ килђ. Эзлђнергђ тотынсаћ, саннары арта бара… Шунысы гына хак шикелле: 
чын шагыйрьлђр калђм сырлаган бизђклђр тљрлелеге белђн бер-берсеннђн никадђр ерак 
торса, миллђт гамен аћлау, килђчђкне књзаллау, узган чорларны объектив бђялђњ џђм 
калђм кљче, табигый талант зурлыгы белђн бер-берсенђ шулкадђр якындыр.
Буыннар арасындагы бђйлђнешлђр турында ђдђби тђнкыйть тђ, андагы фикерлђрне 

гомумилђштергђн, бер эзгђ салган, баеткан ђдђбият тарихы да књп язды. Теге яки 
бу калђм иясенећ остазларын эзлђњ, нинди ђдђби алымнар, кемнђрдђн килгђн 
сђнгати чаралар белђн эш итњен барлау бњгенге галимнђр љчен дђ хас. Теге яки бу 
бђйлђнешлђрне инкарь итњчелђр дђ, раслап-яклап чыгучылар да асылда ђдђбиятныћ 
љзлексез бер агым икђнлеген таный. Димђк, џђр шагыйрь нинди дђ булса ќеплђр 
ярдђмендђ њзеннђн алда язган џђр калђм иясе белђн билгеле бер дђрђќђдђге 
бђйлђнештђ.
Кић ќђмђгатьчелектђ алтмышынчы еллар башында ук новатор шагыйрь буларак 

танылса да, Равил Фђйзуллин шигъриятен дђ татар ђдђбияты, шул исђптђн Тукай 
традициялђреннђн читтђ карап булмый. Аерым ђсђр эчендђ џђм тулы иќатта эчтђлек 
байлыгына, идеялелеккђ, фикер ассоциациясенђ, аз сњздђ књп мђгънђ ќиткерњдђ 
омтылыш Тукайга да, Равил Фђйзуллинга да хас. Поэзияне њсешкђ китерерлек 
њзенчђлекле язу, кыю иќат итеп, ђсђрлђре џђм шђхеслђре тирђсендђ тљрле бђхђслђр 
тудыру, бљтенроссия мђйданында џђм аннан читтђ дђ танылу, ачык гражданлык 
позициясе, актив эшчђнлек, популярлык кебек сыйфатлар да аларны њзара охшата. 
Шунысын да ђйтеп узыйк: калђм иялђренећ џђркайсына актив иќат итњ чорында 

татар ђдђбият белемендђ игътибар зур була, ђсђрлђрен бђялђп, бихисап мђкалђлђр 
басыла. Р.Фђйзуллин џђм алтмышынчы елларныћ башка яшь шагыйрьлђре зур 
ђдђби мђйданда тђњге сњзлђрен ђйткђндђ, татар вакытлы матбугатында ђдђбиятта 
Г.Тукай џђм М.Ќђлил традициялђре хакында бђхђс чиктђн тыш куера. «Социалистик 
Татарстан» газетасы моныћ љчен махсус рубрика да булдыра. Р.Фђйзуллин џђм 
классик шагыйрьлђр, шул исђптђн Тукай шигърияте арасында уртаклык џђм 
аерымлыклар турында уйланулар бњгенгђчђ бара. Галимнђрнећ књпчелеге гаять тђ 
њзенчђлекле язуларына карамастан, ике иќат арасында бђйлђнешлђр барлыгын, 
аларныћ ђдђбиятыбызныћ чишмђ башына ук барып тоташуын кире какмый. 
Тукайныћ да, Р.Фђйзуллинныћ да язганнарын чордашларыныћ гомумђн тормышка, 
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дљньяга, тар тирђлектђге џђм кић мђйдандагы иќтимагый-сђяси чынбарлыкка 
мљнђсђбђтен, рухи џђм ђхлакый йљзен, эзлђнњлђрен, гамђллђрен ачу актуаль џђм кызыклы 
итђ. Тукай шигърияте, гомумђн алганда, гади халыкка ни дђрђќђдђ якын џђм аћлаешлы 
булмасын, шактый љлеше интеллектуаль укучыга адреслана яисђ аныћ ђсђрлђрен 
белемле, актив тормыш белђн яшђгђн миллђттђшлђре тагын да тирђнрђк аћлый, чор 
џђм тарих белђн бђйлђп, асмђгънђлђр рђвешендђ ђйтелгђн фикерлђрен дђ таба, иќатны 
мотивлаштырган прототипларны, аларныћ эш-гамђллђрен билгели ала. 
Р.Фђйзуллин турында язганда, «нечкђ тоем, тирђн уй, фђлсђфи фикер, гражданлык 

пафосы» дигђн гыйбарђлђр кулланалар, аларны шулай ук Тукай иќатына карата да 
ђйтеп булыр иде. Классигыбыз ХХ гасыр башы татар поэзиясен формалар белђн баетуга 
зур кљч куя, ђмма ул традицион калыпларныћ њз мљмкинлеклђрен эшкђ ќигђ, яћа 
чор материалы белђн њрђ. Р.Фђйзуллинныћ ђдђбияттагы ућышларын яћа формаларда 
яћа эчтђлек чагылдыру дип таныйлар, ђмма бу очракта шигъриятебездђ узган гасырга 
калыплашкан, популярлашкан, ныгыган калыплар турында сњз бармый. Дљрес, ђлеге 
формаларныћ, шагыйрьнећ язу алымнарыныћ да бик борынгыдан килгђн тамырлары 
бар. Иќатыныћ башлангыч чорында сљйлђм интонациясенђ, ирекле формаларга 
љстенлек бирсђ дђ, Р.Фђйзуллин калђме ќитмешенче еллардан ђдђбиятыбызда сыналган, 
ныгыган, халык зђвыгына якын булган џђм Тукай кебек корифейлар татарныћ поэтик 
фикерлђвенђ яраклы тапкан поэтик формаларны куллануга таба борыла. 
Р.Фђйзуллинныћ «Паласны кем кагар?» (1980), «Якты моћ» (1983), «Сђгать белђн 

Сђгыйт» (1989), «Газиз китабы» (2004) исемле шигъри ќыентыкларында чагылыш 
тапкан шигырьлђре инде чын мђгънђсендђ Тукайлардан килгђн балалар ђдђбияты 
традициялђрен алга таба њстерђ. Р.Фђйзуллин «Балалар матбугаты џђм без» язмасында, 
«зур џђм бљек язучыларныћ иќатлары џђрвакыт диярлек балалар дљньясыннан 
аерылгысыз», дигђндђ, Тукайны да мисалга китерђ. Ул шулай ук, остазларыныћ 
берсе булган Тукай кебек, кљндђлек матбугатта ђдђбият-сђнгатьне, иќтимагый-сђяси 
тормышны яктырткан ђдђби-публицистик язмалар да бастыра, аларда Тукай, аныћ 
иќаты, татар ђдђбиятындагы урыны, џђр татар калђм иясенђ тђэсире турында эссе-
уйланулар да яза. «Њлемсезлек символы (Ул — мљнбђр тђрђзђбез)» мђкалђсен шагыйрь 
«без яшђгђн гасырныћ башыннан ахырына кадђр /…/ халык Тукайны олылый, бљекли, 
инде ђллђ ничђ буын аћа иман китереп, књћелен тњгђ. Ни љчен?» дигђн сорау куеп 
башлый џђм «аныћ иќат чоры гаќђеп дђвергђ — халкыбызныћ гасыр башындагы 
олуг књтђрелеш-ренессанс чорына туры килђ. Халык бљеклегенећ рухи маякларын 
тљгђл ачыклау, барлау заманы ул. Аннан соћрак дђвер буыннары рухи биеклекне тану, 
бђялђњ буенча тагын да зирђгрђк булдылар — Тукайны бљек итеп танып, аны килђчђккђ 
илттелђр. Ни генђ димик, бу очракта бљеклекнећ тљп сђбђпчесе, ђлбђттђ, Тукай њзе, 
гаќђеп иќаты, XX йљз башында Россия кићлеклђрендђ шагыйрьлђрдђн бердђнбер 
диярлек уникаль шђхес бит ул», — дип ќавап бирђ. 1968 елны язган «Бердђнбер юл 
тњгел тормышта» шигырендђ исђ Тукай исемен халык љчен яшђгђн, њлгђн џђм шуныћ 
белђн мђћгелеккђ књћелендђ калган Кђрим, Кутуй, Ќђлиллђр янђшђсендђ атый.

 «...Булдым џич тђ онытылмас кеше»дђ Р.Фђйзуллин ђдђбияттагы хђрђкђтне 
«Тукайга кадђргесе, Тукайдан соћгы чордагысы» дип ђйтњгђ игътибар итђ, димђк, 
Тукай — њлчђм биеклеге, берђмлеге, иќтимагый тормышта џђм ђдђби хђрђкђттђ «маяк 
шђхес». Бу язмада Тукайга кагылышлы књп фикерлђр чагылыш таба, автор бигрђк 
тђ шагыйрьнећ исемен мђћгелђштерњ юнђлешендђ тљрле љлкђлђрдђ башкарылган 
эшлђргђ тђфсилле туктала. Ул њзе дђ Тукайны популярлаштыруга, бигрђк тђ Тукай 
фђнен њстерњгђ зур љлеш кертђ, укучыга ђледђн-ђле шагыйрь образыныћ ђдђбиятта џђм 
сђнгатьтђ чагылышы хакында фикерлђр ирештерњнећ юлларын таба («Горурлыгыбыз», 
«Ђле без џаман да замандаш», «Ихтирам тудыра»). Мђсђлђн, аныћ «Бар шундый 
бер Батулла» исемле кић яссылыктагы язмасы Тукай хакындагы «Сират књпере» 
спектакленђ театраль рецензия рђвешендђ башланып китђ. Ул кайбер ђћгђмђлђрендђ 
(«Аћлаешлы» џђм «аћлаешсыз» шигырьлђр, яки поэзиянећ гражданлык йљзе»), 
калђмдђшлђре хакында язмаларда («Салмак уйлы хђким шагыйрь», «Тукайлар, 
Бабичлар юлыннан», «Нечкђ хисле, батыр йљрђкле», «Заманга иш иќат»), шигърияткђ 
књзђтњлђрендђ («Њр артында яћа њрлђр») Тукай, аныћ язу стиле, традициялђре, 
ђсђрлђрен тђрќемђ итњ, иќатны бђялђњ џђм башка проблемаларга туктала. Публицист 
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Равил Фђйзуллин ђдђбият-сђнгатькђ кагылышлы язмаларында Тукай фикерлђренђ 
еш таяна. Ђйтик, сњз сђнгатебезнећ язмышын кайгырткан «Китап гасыры китђрме?» 
мђкалђсендђ Тукайныћ тњбђндђге сњзлђрен искђ тљшереп уза: «Мђгъмњр Болгар 
шђџђрлђре, Болгар авыллары бер дђ булмаган тљсле кырылдылар да беттелђр, эзлђре 
дђ калмады… Ђмма менђ бу кыйммђтле мирас дидекемез халык шигырьлђрен туплар 
да ватмады, уклар да алмады (…), алар сђламђт ђле, алар яћгырый ђле». 
Шигърияте, публицистикасы никадђр зур, тематик бай булмасын, Р.Фђйзуллин 

Тукайга табынудан, аны татар шигъриятенећ биеклеге дип танудан туктамый, ђле бик 
књплђр иќатын татар традициялђреннђн бер читтђ кала дип санаганда да, њзенећ остазлары 
арасында Кол Галине, Акмулланы, Кандалыйны, Тукайны џђм башкаларны атый, димђк, 
шагыйрь њзен классикларыбызныћ варисы саный («Верю в силу слова»). Шул ук вакытта 
Р.Фђйзуллинда Тукай белђн шигъри телдђ аћлашулар, интертекстуаль диалоглар бик аз 
(«Ђни ишетми калган ќыр», «Сђйдђш» (15 бњлекчђ. Сискђнњ) џ.б.), булганнары исђ ике 
шагыйрь иќаты арасында тыгыз бђйлђнешне књрсђтеп тора. Р.Фђйзуллин, Тукайга ничек 
килњен дђ књрсђткђндђй, дњртьюллыкларыныћ берсендђ: «Йолдыз, Кояшларны књрми 
торып, / Ничек белмђк кирђк бу Айны! / Мин Пушкинныћ торган ќирен књреп, 
/ Бљеклеген тойдым Тукайныћ», – дип яза. 
Р.Фђйзуллинныћ кићкатлам укучыга Тукай турында ић билгеле ђсђрлђре — «Яздан 

аерып булмый Тукайны» џђм «Тукайларны уйлап» шигырьлђре. Ул аларда шагыйрь 
язмышы, аныћ физик њлеме џђм рухи мђћгелеге, моныћ шарт-сђбђплђре, талантларны 
кадерлђњ кирђклеге, халык љчен яшђгђн зур шђхеслђр, бу очракта Тукай алдында баш 
ия. Апрель — туган тел, шигърият, Тукайлы булу бђйрђме, кайчан да бер гаделлек 
ќићђчђгенђ ышанулар, љметлђр яћарган ай. Халкыбызныћ бу кљннђрдђге хислђре 
турында «Яздан аерып булмый Тукайны» ђсђрендђ шагыйрь болай ди: «Апрель. / 
Кемнђр кљтми ышанулар, гљллђр, / Яшђрњлђр биргђн бу айны? / Яздан, гаделлектђн, 
килђчђктђн / Мљмкин тњгел аеру Тукайны!» 
Р.Фђйзуллин «Шигырьлђр џђм поэмалар» китабы љчен 1978 елда Г.Тукай 

исемендђге ТР Дђњлђт бњлђгенђ лаек була. Минемчђ, бу — ђдђби ќђмђгатьчелекнећ 
ике шагыйрь арасында сизелерлек ќеплђр барлыгын тануы да.
Равил Фђйзуллин исемен телгђ алганда, никадђрле генђ кићкырлы эшчђнлек алып 

бармасын, књз алдына, беренче чиратта, проблеманы тљптђн алып чишкђн публицист 
та, парламентлардан торып чыгыш ясаган ќђмђгать эшлеклесе дђ килми, сњзен килђчђк 
гасырларгача уйдырып ђйткђн шагыйрь торып баса. Тукайны да ић тђњдђ Шагыйрь 
буларак олылыклыйбыз. Чын шагыйрьлђр белђн џђрвакыт шулай. Алар барлык 
жанрларга бердђй хезмђт итђргђ мљмкин, ђмма халык књћеленђ Шагыйрь образы 
ныграк урнаша, якынрак була. Шућа булса кирђк, кайвакыт прозаик, журналист, 
драматург буларак югары мђртђбђгђ ирешкђннђр дђ њзен шигырь мђйданында да 
танытырга тырыша, кайвакыт хаксызрак рђвештђ дђ шагыйрьлек даны даулый. Моныћ 
икенче бер сђбђбе дђ бар. Алдагы гасырларда бигрђк тђ Кљнчыгышта, беренче чиратта, 
шагыйрь олылыкланды, шагыйрь югары чљелде, чын мђгънђсендђ сњз сђнгатенећ 
таќы булган шигърият алдында баш иелде. Шагыйрьлђргђ булган бњгенге мљнђсђбђт 
шанлы шигъриятебезгђ булган мљнђсђбђтнећ кайтавазы кебегрђк тђ.
Татар ђдђбияты турында сњз алып барганда, аныћ чишмђ башында шагыйрь 

Кол Гали торуын да онытмаска кирђк. Алдагы чорлардан яћа бер талантны «казып 
чыгарсалар да», ул, џичшиксез, шагыйрь булыр иде. Шагыйрьлђргђ тњбђнчелекле 
мљнђсђбђт Кандалый, Акмулла, Тукай, Такташ кебеклђрнећ дђ халыкка кылган 
игелекле хезмђте белђн булдырыла. Без Шагыйрьгђ мљнђсђбђтне шулар рухына, 
гомумђн, Сњзгђ мљнђсђбђт кебегрђк тђ кабул итђргђ књнеккђн. Бу аћлашыла да, 
џђр яћа чор тудырган талантныћ элгђрелђр белђн бђйлђнеше бар, чљнки ул љзелмђс 
чылбырныћ чираттагы бер буыны булып тора. Ул чылбырда асылташлар да, гадирђк 
тљймђлђр дђ юк тњгелдер. Нђкъ дисбедђге кебек… Тукайлар ќемелдђп торган шигъри 
дисбедђ Равил Фђйзуллин исемле якутташ та бар.

Рифђ РАХМАН
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МИНЗЂЛЂМ ЙОЛДЫЗЛЫГЫ

САБИР ЉМЕТБАЕВ ИСЕМЕНДЂГЕ 
МИНЗЂЛЂ ТАТАР ДЂЊЛЂТ ДРАМА ТЕАТРЫНА 80 ЕЛ

Булды микђн, димен, безнећ яшьлек,
Књккђ-болытларга карасам...
Болытлар да ул чак кызгылт-кара иде...
Кайсыннандыр тамса књз яше,
Янђшђсе койды кара кан.
Эшлђп узганлыгын уйлап яшьлегемнећ
Горурланам кайчак, эзем танып,
Узган юлларыма карасам. 

Ђлеге шигъри юлларныћ авторы бармы, булса — кем ул, шигырь дип язганмы, 
купшы сњзлђр тезмђсе генђме бу — аларны кайда укыганымны да, ишеткђнемне дђ 
хђтерлђмим — ђллђ књћелемдђ генђ яћгырыйлармы — тђгаен ђйтђ алмыйм. Ђмма 
узган гомерем турында уйланып утырганда: «Булдымы икђн безнећ яшьлек?» — 
дигђн сорау куела да, яшђгђн елларымнан, узган юлларымнан ќавап эзли башлыйм. 
«Картлыгы килгђннећ яшьлеге булу табигый», — дип, њз-њземне тынычландырам 
да кулыма калђм алам, алдыма ак кђгазь салам.
Ђйе, безнећ дђ яшьлегебез булды. Њлем, кан коюларны, хђбђрсез югалуларны 

књп ишетњдђн кайнар књз яшьлђре коеп кына узмады ул. Без, Ватан сугышы чоры 
балаларына, кайгы-хђсрђтне, михнђт-газапларны, љлкђннђр белђн уртаклашып, авыр 
кичерсђк тђ, башка дљньялар барлыгын хђтерлђткђн мизгеллђр дђ, бђхетле яшђњ 
булачагына љмет уянган чаклар да була иде. Бигрђк тђ авылыбызга спектакльлђр 
белђн чын театрлар килгђндђ.
Минзђлђ театры килњ — авыл халкы љчен олы бђйрђм булыр иде.
18 яшендђ Киевне коткару сугышында џђлак булган абыем 1942 елда (17 яшендђ) 

књпмедер вакыт (2-3 ай чамасыдыр) Илеш-Дњртљйле колхоз-совхоз театрларында 
эшлђп алган. (Артистлары фронтка алынгач, ир затлар ќитмђгђн сђбђптђндер.) 
Нинди рольлђр башкаруын да, нђрсђлђр эшлђвен дђ ђнкђй њзе књреп белми иде. 
(Фаразлавы буенча, баянчы вазифаларын башкарган булуы ихтимал.) Ђмма, мђрхњм 
абый турында сњз чыкканда (чыкмаса — чыгарып): «Џђр эшкђ оста абыегыз кебек», 
— дип аны зурлап, изгелђштереп сљйлђр иде. 
Сњзем абыйныћ «артистлыгы» турында тњгел, ђ безнећ йортныћ театрлар килгђндђ 

кунакханђгђ ђверелње хакында.
Авылыбызга нинди генђ концерт бригадасы яисђ драма коллективы килмђсен 

— алар ђнкђбез љчен абыйныћ иптђшлђре — артистлар иде. Елныћ кай вакыты, 
нинди генђ кљн булмасын — артистлар љчен безнећ ишек ачык, булганы белђн 
табын ђзер. Ђгђр клуб мљдире онытыпмы, башка берђр сђбђптђнме, фатирга безгђ 
кермђсђлђр, ђнкђй аларны њзе барып алыр, килмђсђлђр, сый ђзерлђп, чђйгђ чакырыр 
иде.
Ђлбђттђ, ђнкђйнећ бу йомшаклыгы безгђ спектакль-концертны бушлай карату 

мљмкинлеге љчен генђ тњгел, ђ мђрхњм артист улыныћ эшен дђвам итњчелђргђ 
хљрмђте зур булганнан. (Ирле-хатынлы бер «театр» бригадасыныћ, ђнкђйнећ шундый 
йомшаклыгыннан файдаланып, кышкы салкында 10 кљн кунак булып ятуы истђ.) 
Минзђлђ театры килеп, чын артистлар белђн очрашуымны њзем дђ яхшы 

хђтерлим. 
Урак љсте иде. 1946 елныћ августы булгандыр. Ђткђй белђн мин сыерыбызны 
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ќигеп, печђнгђ киткђн идек. Кайтуыбызга артистлар безгђ «фатир тљшкђн». Кич белђн 
Мольерныћ «Ирексездђн табиб» ђсђре буенча спектакль буласы икђн. Мића 11 яшь 
кенђ булганлыктан, «Мольер» сњзен дђ, «табиб» сњзен дђ аћламыйм, ђнкђйдђн сорыйм. 
Нђрсђне аћлатуын малайлардан алда белђсе килђ. Ђнкђйнећ ќавабы хђтердђ:

— Табиб дигђне — врач булса, ирексездђн дигђне тљрмђдер инде, ђ менђ «мольер» 
дигђне берђр чир-сырхау тњгелме икђн? Чирсез ќирдђ врач булмас бит?

...Авыл ќирендђ спектакльлђр сђгатькђ карап тњгел, кљтњ кайтып, хуќалыкта 
эшлђр тђмамлануга, халык ќыелуга, колхоз рђисе кайчан килњгђ карап башлана. 
Клубка артистлар бер сђгатькђ алданрак барасы булгач, ђнкђй кичке ашка 

иртђрђк чакырды:
— Артист апайларыгыз мђшкђ куырды. Бђрђћгене шућа кушып ашагыз да чђйне 

бђрђћге тљрмђсе белђн эчђрсез, — диде.
— Мђшкђ тњгел — гљмбђ, гљмбђнећ дђ ић шђбе — ак гљмбђ, бђрђћге тљрмђсе 

тњгел, ђ бђрђћге бљккђне, — дип ђнкђйне тљзђтте тышта яшеренеп тђмђке тарткан 
апай.

— Бездђ аны ќыйган да, ашаган да кеше юк, Хђдичђ... Сездђн соћ гына ќыя 
башламасалар... (Хђдичђ апаны беренче књрњем.) Ђ тљрмђне бљккђн диючегђ 
кушылмыйм. Аныћ бђрђћгесе бљгелми бит, камыры бљгелеп, бђрђћгесе шућа тљрелђ. 
Шулай булгач, тљрмђ дљрес була...
Уенын-чынын берлђштереп, ашагач-эчкђч, артистлар — клубка, ђ мин яћа 

ризыклар, яћа сњзлђр белњем белђн мактанырга књрше малайларга юнђлђм. Барып 
керсђм, алардагы артист абый балык чистартып утыра. Гел бер иш зурлыктагы 
кызыл канатлар!

— Менђ бу кара малай, Базы елгасында балык юк, дип алдамакчы булган иде дђ, 
мин аћа ышанмадым. Томалап пешерергђ ике кило булыр бит? — диде мића карап 
бу артист абый. Ђ мин, аныћ соравына ќавап бирњ урынына, њзем сорадым:

— Каян элђктелђр болар?
— Судан!
— Кайсы судан?
— Юеш, сыек судан.
— Књпер астындамы андый су?
— Балыкчыдан да, сунарчыдан да: «Ућышыћ кайдан?» — дип сорамыйлар, 

энем. Алар дљресен ђйтмђячђк. Ђ мин ђйтђм. Чљнки без иртђгђ Базытамакка књчеп 
китђбез. Балыкка дип ђллђ кая барып йљрмђгез, тегермђнегезнећ бурасы свайлар 
љстенђ салынган — бура астына идђн ярыгыннан «порх оны» коела, шућа балык 
иялђшђ. Кљтњ белђн барып љркетмђгез, анда балыкныћ тљрлесе.

«Гљмбђ», «бљккђн», «порх оны» кебек яћа сњзлђр генђ тњгел, яћа дљнья ачтылар 
безгђ ул кич Минзђлђ театры артистлары. Хислђр муллыгыннан спектакльнећ 
эчтђлеген аћлар хђлдђ тњгел идек без — авыл малайлары. Киемнђре дђ, чђчлђре дђ 
без кљндез, яктыда књргђнчђ, ягъни кешелђрчђ тњгел, исемнђре дђ, сљйлђшњлђре 
дђ... башка.

...Икенче кљнне, њгез ќиккђн арбаларга тљяп, Базытамакка илткђндђ, барлык 
артистларныћ игътибары арбада ятып барган бабайда булды: аныћ тавышы таныш 
та кебек, ђ кыяфђте... коточкыч шешенке... (Соћыннан аћлашылганча, ул балыкчы 
Мљхит Кичубаев исемле артист булып чыкты.) Клубка барганда, аны Мђсђбих 
абыйларныћ умарта корты сарып, тђненећ ачык урыннарын корт чаккан, бакча 
артындагы књлгђ чумып кына њлемнђн калган. Шулай да, муеныннан, битеннђн 28 
корт угы табылу аныћ кыяфђтен танымаслык њзгђрткђн. Сњзлђре шешне кайтару 
љчен нинди дару эчњ тиешлек турында, спектакльне љзмђњ турында барды.
Кемдер берсе: «Париксыз гына уйнарсыћ, юкка борчылма!» — дигђч, икенче 

берсе: «Баш сызлый дип — парик, тђн шеште дип кием кими уйнасак, Мольердан 
ни кала?» — диде. (Болары Гомђр Калинин белђн Мљхђррђм Зђйнуллин дигђн 
артистлар булганлыгын њзем шул артистлар белђн эшли башлагач кына белдем.)
Ђлеге мљхтђрђм артистларны искђ алганда, алар алып килеп авыл халкына 

књрсђткђн спектакльлђрне искђ тљшереп, ђле хђзер дђ сњзсез калам џђм рђхмђт 
белђн баш иям.
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1946 елдан 1956 елга кадђрле арада авылыбызга килеп куелган спектакльлђр 
Минзђлђ театрыныћ батырлыгы, артистларыныћ фидакарьлеге турында сљйли: 
«Васса Железнова», «Аршин мал алан», «Љйлђнњ», «Гаепсездђн гаеплелђр», «Йљз 
миллионга елмаю», «Мђкер џђм мђхђббђт», «Фамилиялђрен ђйтмичђ», «Сђвил», 
«Бирнђсез кыз» — болары башка теллђрдђн тђрќемђ ителгђн ђсђрлђр буенча 
куелган спектакльлђр генђ; арада татар язучыларыныћ пьесалары буенча куелган 
спектакльлђр књпме! Шул спектакльлђр, аларда уйнаган артистлар йогынтысында 
бездђ — авыл малайларында театр сђнгатенђ мђхђббђт уянгандыр дип ђйтђбез икђн, 
бу ихластан.

...Минзђлђ театры турында хатирђмне язарга алынуым театрныћ моћа кадђр, 
мића кадђр язылган тарихын тулыландыру максатында тњгел. Дания Гыймранованыћ 
китабында театрныћ оешу, ќитлегњ, сугыш џђм сугыштан соћгы тернђклђнњ чорлары 
да, шул чакларда театрда иќат итеп, ќуелмас эз калдырганнарга кагылышлы истђлек 
материаллары да, мљмкин кадђр тулы язылганлыктан, хђтер сандыгымда сакланган 
кайбер артистлар шђхесенђ кагылышлы аерым эпизодларга гына тукталырмын. 
Њземђ ярдђмгђ, мин тукталган шђхеслђрне књреп белгђн, ђле бњген дђ аларны 
сагынып искђ алучыларныћ язганнарына да мљрђќђгать итђрмен.
Аннары бер кызыклы фактныћ бу язмама калђм алырга этђрњен ђйтеп узу артык 

булмас.
Минзђлђ театрын оештыру ђмеренђ 1935 елныћ 15 июлендђ кул куела. Бу 

— театрныћ туган кљне.
Минем дђ туган кљнем 1935 елныћ 15 июле. Без — яшьтђшлђр. Бу исђ мине 

театрга якынайта да, бурычлы да итђ.
…Минзђлђ театрында эшлђњ чорым бњген мизгел генђ булып тоелса да (сигез 

ай), анда књргђн-белгђннђрем, алган тормыш сабакларым иќади эш белђн узган 
озын-озак гомерем юлында гыйбрђт, чагыштыру маяклары булдылар. 

…Сђнгать кешелђре, аерым алганда, артистлар турында, аларныћ теге яки бу 
спектакльдђ рольне ничек башкаруы хакында, ягъни артистныћ џљнђри камиллегенђ 
бђџа мљџере баскан мђкалђлђр књп языла. Алар, кагыйдђ буларак, бер калыпта 
сугыла, «балчыгы» гына њзгђ була. Артист урынына рольне машина яки робот 
башкарса да, шундый ук «кирпечлђр» сугылыр иде, ягъни, мђкалђлђренећ эчтђлеге 
«ошады»-«ошамады»га кайтып калыр иде. Иќат ђџеленећ шђхси сыйфатларына 

Ђ.Фђйзинећ «Акчарлаклар» спектакленнђн бер књренеш. 1946 ел.
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кагылмыйча, аныћ џљнђри башкару осталыгына гына игътибар џђм бђџа бирњ 
тенденциясе бездђ кић таралган алым. Кеше џљнђр иясе генђ тњгел бит, ић элек 
ул — шђхес!
Шђхес булган кеше љчен язмышындагы телђсђ нинди очракта да кешелеген 

югалтмау мљџим… Џљнђри осталык књз-колакка тиз чалына. Књп халыкларны њз 
сђнгате белђн яулап алган талантлары аша белђбез. Алар — ќыр, бию осталары, 
рђссамнар, музыкантлар џђм башка тљр џљнђр иялђре. Алар — данлыклылар, 
дђрђќђлелђр, исемлелђр… Ђ нинди кешелђр? Белмибез.
Кеше буларак, ђйтик, ир кеше — ирлек бурычларын њтђгђнме ул? Њтђмђсђ, нигђ 

њтђмђгђн? Пњчтђк сорау тњгел бу. 
Ђллђ шул ќырлавын яисђ биюен генђ белгђнме? Осталык — яшђњгђ ќайлашуныћ 

бер тљре генђ ул. Ир икђн, ул осталыгына љстђп, хатын алырга, нђселен калдырырга, 
љй салырга, агач утыртырга, ягъни, кешенећ ић табигый бурычларын њтђп кенђ бу 
фани дљньядан бакыйлыкка књчђргђ тиеш. Ярый, ђйдђ, љй генђ тњгел — сарайлар 
салдырсын, агач кына тњгел — урман утыртсын, утраулар калдырсын, ди. Нђселе 
калмаса, ул ир — ир тњгел, сабын куыгыдай кабартылган, ниндидер џљнђргђ 
љйрђтелгђн ќанлы машина гына булып чыга тњгелме?
Хатыннарныћ — хатыннар белђн, ирлђрнећ ирлђргђ љйлђнеп, «зђћгђрлђнеп», 

ќенес алыштырып яшђњлђре — кешелекнећ бозыклыгы. Бозыкны њрчетмилђр. 
Нђќескђ басмыйлар, ђ књмђлђр. Кешелђрне дђ књмђлђр. Данга, чђчђклђргђ, дђрђќђгђ. 
Болар — кешенећ кешегђ џљнђр иясе дип кенђ каравыннан.
Дљньяны џђлакђттђн матурлык коткарыр, дисђлђр дђ, даџи шђхеслђр тудырган 

сђнгать ђсђрлђре генђ дљньяны матурлый џђм озын гомерле итђ. 
Озын гомерле кайбер сђнгать ђсђрлђре сокландырса да, књп чакта бђхђслђр 

тудыра, кайберлђре шиккђ дђ сала… Чљнки аныћ иќатчысы, оста булса да, кешелеге 
шикле.
Язачагым, шиксез, чын кешелђр белђн очрашуларым турында.
…Урта мђктђпне медальгђ тђмамлап та, медале мића тђтемђњ сђбђпле, институтка 

керђ алмый калганлыктан, елны бушка уздырмас љчен район агитбригадасында 
гармунчы-артист булып йљргђндђ, Актаныш районыныћ Аеш авылында Минзђлђ 
колхоз-совхоз театры артистлары тарафыннан А.Островскийныћ «Бирнђсез кыз» 
ђсђре буенча спектакль књрсђтелђчђген белеп алдым… Язмыш бњлђге ич бу!

…Безнећ бригада ул кич Аештан 10 чакрымнар ераклыктагы Ябалак — Илеш 
авылы клубында чыгыш ясарга тиеш иде. Нишлђргђ? Ничек-ничек итђргђ? Ђгђр мин 
«Бирнђсез кыз»ны карарга китсђм, њз тљркемемђ хыянђт итеп, «бирнђсез калам», 
китмичђ, концертта катнашырга калсам, хыялларыма, сугышта њлгђн артист абыем 
васыятьлђренђ, ниятлђремђ хыянђт итђм…

...Ике хыянђттђн беренчесен сайладым — «Бирнђсез кыз»га китђргђ булдым.
…1955 елныћ соћгы аеныћ соћгы атнасы. Алла каргаган буранлы салкын кљннђр. 

(Мондый кљннђрне безнећ ђнкђй «урыс љеннђн дђ чыкмаслык», дия иде.) 
Аеш авылына ќђяњ барырлык тњгел. Чит колхоздан ат сорап алырлык «рђтем» 

дђ, абруем да юк.
Без концерт куясы клубныћ мљдире булып эшлђњче авылдаш яшьтђшем Радик 

Сђгадиев (СССРда беренче булып йљрђгенђ ясалма клапан куйдырган кеше) ярдђмгђ 
килде: бер «ярты» исђбенђ конюхтан ат ќиктерњгђ иреште. Шулай итеп, минем 
љчен Радик та авыл клубы тамашачыларына хыянђт итте: концерт буласы кичне 
клубны (постын!) ташлап китте.
Соћыннан, Мђскђњ шифаханђсендђ очрашкач, ђйтте: шуннан соћ аны эшеннђн 

чыгарганнар. Ясалма клапан белђн сигез ел яшђде.)
«Тђвђккђл — таш ярган», — дилђр. «Ярабыз», болай булгач, барабыз! Аешка 

китђр алдыннан фатирга бергђ тљшеп йљргђн иптђшкђ кая џђм нигђ китњемне 
ђйтергђ кљч табуымны батырлыгымнан санамыйм: программаны њзгђртеп тљзергђ 
вакыт ќитђрлек иде. Спектакльгђ љлгерђ алырбызмы? Атны кусак та, кумасак та, 
тизлеген арттыра алмый: юлны буран књмдергђн, ќиле дђ безгђ каршы исђ.

…Сљн елгасына ќиткђндђ, караћгы да тљште; боз љстендђ юл югалып, ат хђтеренђ 
генђ ышанырга калды…
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…Књпме барганбыздыр — алда авыл утлары ќемелдђде. «Љлгерђбез!» дип 
сљенештек. Тик иртђрђк шатланганбыз — утлар Аешныкы тњгел, ђ Кђзкђй 
авылыныкы булып чыкты.
Радикныћ бу якларда йљргђне юк икђн, юлларны да књреп белми. (Атныћ Кђзкђй 

аша Актанышка барганы булган.)
…Безгђ тагы 10 чакрымнар кире якка кљрт ерырга кирђк булды…
«Бирнђсез кыз» яртысына якынлашканда, Аеш клубына аяк бастык. Ишек 

тљбендђ — контроль (соћыннан дустыма ђйлђнђчђк рђссам Кђшфи Камалетдинов) 
«тђнђфестђ керерсез» дип бик текђ торса да, нигђ килњебезне ђйткђч, њз яныннан 
узмый гына карарга рљхсђт итте. Без бђхетле идек.

…Спектакльдђн соћ мића инде књптђн фатирына кайтып яткан администратор 
Рђкыйп Шђймљхђммђтовны књрергђ џђм Минзђлђ театрына эшкђ алыну-алынмауны 
хђл итђргђ кирђк иде. Мђсьђлђне ничек чишњ нечкђлеклђренђ тукталып тормыйм. 
Ул чакларда кесђ телефоннары юклыкны хђтерлђгђн кеше књз алдына китерер 
— Рђкыйп абый ђйтњеннђн шул аћлашылды: базага кайтып, Сабир Љметбаевка 
књренмичђ, мђсьђлђне чишелгђнгђ санап булмый икђн…

— Ниятећ ныклы икђн, бер атнадан Минзђлђдђ булабыз. Квартплатасыз, 
суточныйсыз, зарплатасыз да эшлђргђ риза булсаћ, иярђсећ, — диде ул.

– Ни эшлђргђ тиеш булам соћ мин?
– Нинди эш килеп чыга — шуны…
– Сђхнђдђме?
– Безнећ бар эшебез сђхнђдђ, энем!
Сђхнђдђ эшлисе булгач, ризалашмый кая барыйм?
…Шул Аеш тљненнђн соћ минем љчен маќаралы яћа тормыш башланды. Кинђт 

кенђ, хыялыма ирешеп, Минзђлђ «артисты» булгач, Аештан соћ књрше Илеш 
районыныћ Исђнбай авылында беренче тукталыш. Аннары район њзђге Югары 
Яркђйдђ, Књктау, Исђммђт авылларында иде. Узган атнада гына шушы авылларда 
«артистлыгымны» књрсђтеп киткђн рядовой солдат кинђт генерал булгандай кабул 
иттелђр мине. Ишек тљбендђ «Бирнђсез кыз»га килњчелђрнећ билетларын ертып 
торуымны генерал булуга тићлђњчелђр кемнђр џђм књпме булгандыр, чынбарлыкта 
солдат булыр љчен дђ ђле мића књп тоз ашарга кирђклекне њзем дђ књз алдыма 
китермђгђнмен. Хђерле булсын… кирегђ юл ябык.

…Колхозларда књпмедер књлђмдђ шикђр комы бирђ башлаганнар иде. Мића 
љлеш тиеш булмаса да, бњлгђндђ исемлеккђ кертеп, љлеш чыгаралар.
Сатуда юк нђрсђне табуны администратор Рђкыйп абый Шђймљхђммђтов њзенећ 

зур ќићњенђ тићли иде.
Тићлђсен! Шикђрен генђ тапсын! Безнећ љчен ипине шикђр комына манып чђй 

эчњ — «швед љстђле» иде.
…Башкортстаннан Актаныш районы Байсар авылына књченњ љчен олаулар 

кљтђбез. Безне илтергђ тиешлелђре ђйтелгђн вакытка тњгел, буран туктагач кына 
килделђр. Исђммђт белђн Байсар арасы 20 чакрым булыр. Ничђ олау килергђ тиеш 
булып, ничђсе килњен ђйтђ алмыйм, ђмма безгђ ђйберлђрне генђ чанага салып, њзебез 
ќђяњ барырга, диделђр. «Њзебез» дигђн сњз яшьлђргђ генђ кагыла булып чыкты. 
Кыймылдадык. Тау тљшкђндђ чана артына басарга рљхсђт итђлђр… Ђ урманда, 
юлсыз араларда… тђпи-тђпи…

…Театр дљньясында џич кенђ дђ гафу ителмђс очракларныћ ић кђттђсе 
— билгелђнгђн спектакльнећ љзелње. Андый «ЧП»лар сирђк булса да, булгалый 
икђн. Ђмма театр аркасында тњгел, књбрђк транспортка бђйле рђвештђ. «Быел исђ, 
ни хикмђттер, погода хыянђт итђ, явым-тљшем књп. Кљне-тљне кар ява. «Кемдер 
Аллага тел тидергђндер», — дип фаразлый «атеист» артистлар, атлар артыннан 
атлый-атлый.

…Байсарга авыл љйлђрендђ утлар сњнгђч кенђ барып ќителде, спектакль 
куелмады, план янды, без «сњндек», барыбыз бергђ салкын клуб сђхнђсендђ 
кунасыбызны ђйттелђр.
Театрларда кабул ителгђн тђртип шундый: гастроль бригадалары ирле-хатынлы 

гаилђлђрдђн тљзелђ.

МИНЗЂЛЂМ ЙОЛДЫЗЛЫГЫ
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Минзђлђ театрыныћ ић абруйлы артисткасы Хђдичђ апа Сђлимова — театрныћ 
баш режиссёры Сабир ага Љметбаевныћ хатыны. Ђ режиссёрлар, кагыйдђ буларак, 
гастрольлђргђ чыкмый, базада икенче бригада белђн яћа спектакль ђзерлђп кала.

…Шунлыктан књп чакта Хђдичђ апа фатирга ялгызы гына тљшђ. Ђбњђп Авзалов-
Бђхия Вђлиева, Мљхђррђм Зђйнуллин-Нђзифђ Гайнетдинова, Мљхит Кичњбаев-
Рабига Шакирова, Шамил Сабиров-Мђбрурђ Рђхмђтуллина, Габдулла Шђрифќанов-
Нурия Гыйззђтуллина — аерылмас парлар. Бу исемлекне яшьрђк парлар белђн дђ 
дђвам итђргђ булыр иде. Кыскасы, берсе артист булса — икенчесе башка џљнђр 
иясе булганнар да, театр арбасына ќигелеп, йљкне бергђ тарта — сђнгатькђ хезмђт 
итђлђр. (Ђйтик, Рђкыйп абыйныћ хатыны артистка Ќиџан Сђлимова булса, Гомђр 
Калининныћ хатыны администратор, Ђнвђр Фђсхетдиновныћ ќђмђгате медицина 
хезмђткђре џ.б.)
Андый гаилђлђр бњгенге театрларда да бар џђм бу парлар џђр театрныћ нигез 

ниргђлђреннђн санала.
Югарыда китерелгђн парлылар исемлеген язуымныћ сђбђбе — Байсар клубында 

куначагыбыз хђл ителгђч, 48 яшьлек Хђдичђ апаныћ: «Ђхтђм дигђн егетегез минем 
аркамны ќылытып ятса гына клубта кунарга риза», — дип сљрђн салуы исемђ 
тљшњдђн. Аяз кљнне књк књкрђдемени!!! Барысы да мине њгетли, «Ризалаш, Хђдичђ 
апа папируз гына тарта, сића да «Беломорканал» тарттырыр», — дилђр. Кљлђлђрме, 
шаярталармы, чынлыйлармы — белмим. Аптырыйм, аћламыйм, њртђлђм, хурланам, 
кызарам, бњртенђм, ђмма дђшмим. «Дђшмђњ — ризалык билгесе», — ди Ђнвђр 
Фђсхетдинов.
Нђсимђ апа Ќиџаншинаныћ «сыћары» Ќиџангир ага Ќиџаншин, кабыныр-

кабынмас учакка «кђрђчин» сибеп, сњзне икенчегђ бормакчы:
— Хђчтђй, сезнећ арканы ќылытырга лаек егет тњгел ул; труппага кушылуын 

юдырмавы сђбђпле, бураннар туктамый, спектаклебез љзелеп, юлыбыз ућмый башлады… 
Ђњвђл љзекне ялгасын, шуннан соћ карарбыз… кемнећ аркасына нђрсђ ќитмђвен!..

...Тђмам буталдым: нинди љзекне, ничек ялгарга?... Шул сорауларга ќавап таба 
алмый, чи утын тутырылган калай мичне кабызырга маташам: башымны књтђреп 
карарга хурланам да, куркам да. Бермђл учагым янып киткђч, ђќђткђ акча биреп 
торучы булса, «љзек ялгау» кинаясен гамђлгђ ашырырга ризалыгымны белдерергђ 
дип башымны књтђрсђм, барысы да урын хђстђрлђп ятканнар, кемгђ генђ дђшсђм 
дђ, уятуым љчен гафу њтенергђ кирђк булачак кебек тоелды.

…Яшьлекнећ ић авыр њтђлњче гамђле, мљгаен, хатаћны танып, гафу њтенђ 
алмаудыр. Аннары уеннан — чынны, чыннан уенны аермау. Минзђлђлелђргђ 
кушылган беренче кљннђремдђ уеннан чынны аера белмђњдђн «интегњлђрем» 
хђтердђ. Байсардан Пучыга књченгђндђ дђ, Пучыдан Аюга књчкђндђ дђ (тракторыбыз 
ватылып), Матвеевка дигђн рус авылында кунарга мђќбњр булуыбызда да мине 
«гаеплђделђр». Янђсе, ђњлия кебек апайныћ аркасын ќылытудан баш тарткан, 
шуныћ «кђсђфђтен» књрђбез икђн…
Минзђлђгђ 31 декабрь тљнендђ кайтып ќиттек.
«База» дигђннђре Башкарма комитет урнашкан бинаныћ аскы катындагы бер 

бњлмђ икђн. Фанердан бњленгђн почмакта дирекциясе.
Декорациялђрне бушатуга, барысы да љйлђренђ чапты. Сабир абыйны кљтеп, 

Хђдичђ апа гына калды.
– Син ни кљтђсећ, улым? — ди бу мића.
– Минем барыр урыным юк. Шушында кунам да иртђгђ фатир эзлђрмен.
– Монда кундырмаячаклар сине. Њзебезгђ алып кайтам. Сабир абыећ килсен 

дђ… бергђ кайтырбыз.
…Кђшфи Камалетдинов, рђссам буларак, атып-сатып кына ташлаган декорация 

детальлђрен, реквизит-бутафория нђрсђлђрен урнаштырып, ќыйнаштырып 
тоткарланган иде — Хђдичђ апа аны чакырып китерде дђ:

– Кђшфи, менђ бу малайны урнаштырырга кирђк бит, парин… Њземђ алып 
кайтырмын дигђн идем дђ, Сабир абыећ џаман килми… Берђр нђрсђ булгандыр, 
мљгаен… Син, бар, илт юньлерђк танышыћа, шђџђр њзећнеке, тыћларлар. «Бер 
кичкђ — кер мичкђ!» дилђр.
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…Кђшфи мине њзлђренђ алып кайтты, анда пилмђн белђн сыйладылар. Мунча 
кертеп, каз мамыклы тњшђк ќђйгђн урында йоклаттылар. Икенче кљнне, ягъни яћа 
1956 елныћ 1 гыйнварында мин талонга икмђк сатыла торган «Хлебный магазин» 
янђшђсендђге фатирга урнаштым. Кђримовларга.

…Минзђлђгђ килеп урнашкач та књргђн-белгђннђрем књктђн ќиргђ тљшереп 
књзлђремне ачса да, књћелемне тљшереп, дђртемне сњндерђ алмады.
Њземне белђ башлаганнан алып, Минзђлђ театрыныћ авылыбызга килеп 

куйган барлык спектакльлђрен карап барган, џђр артисткасын фђрештђгђ, ир 
артистларын пђйгамбђрлђргђ тићлђгђн авыл малаеныћ «Исполком подвалында» 
(базада) ишеткђннђре фђрештђ-пђйгамбђрлђрнећ дђ шатлана, кайгыра, мактана, 
хурлана, ђрлђшђ, елый, кљлђ торган ќир кешелђре икђнен књрсђтте. Аларга да акча 
ќитми икђн, ашау-эчњ кирђк икђн. Итек-читеклђрен яћарту, торыр урыннарын 
ремонтлау кирђк икђн… Барысы да гап-гади кеше омтылышлары, кеше уйлары, 
кеше телђклђре, кеше љметлђре…
Шушы гап-гади кешелђр Гольдони, Шиллер, Мольер, Островский, Гоголь, 

Камал, Тинчурин, Ђминов, Ќаффарлы персонажларына ђверелеп, авыл халкына 
могќизалар књрсђтђ, кайгы-хђсрђтлђрен оныттыралар, бђхетле мизгеллђр бњлђк 
итђлђр икђн.
Театрныћ эченнђн карап аны аћлау — артист хезмђтенећ њтђ дђ ќаваплы иќат 

булуына инануда џђм профессиямне сайлауда бик кирђкле шђй булгандыр дип 
уйлыйм.
Исемнђре аталган кемне генђ алсак та, алар — биографияле, тарихлы кешелђр. 

Заман њлчђвенђ салып караганда, алар, бђлкем, герой да тњгеллђрдер. Лђкин џђркайсы 
— кеше булуына тап тљшермичђ бу дљньядан ак йљз белђн киткђн олы шђхеслђр.  
Шђрифќанов Габдулла, Зђйнуллин Мљхђррђм, Гыйззђтуллина Нурия, Калинин 
Гомђр, Кичубаев Мљхит, Шакирова Рабига, Яџудин Нур, Гайнетдинова 
Нђзифђ, Сђлимова Ќиџан, Авзалов Ђбњђп, Вђлиева Бђџия, Фђсхетдинов Ђнвђр, 
Нигъмђтќанова Мљнђвђрђ (исђн-сау), Ќиџаншина Нђсимђ (исђн-сау), Ќиџаншин 
Ќиџангир, Ќиџаншин Ђхмђдиша, Ќиџаншина Роза, Вђлиев Рђшит, Мђрдеханов 
Рђшит, Рђхмђтуллина Мђбрурђ, Сабиров Шамил, Гарифуллина Мљслимђ (исђн-сау), 
Камалетдинов Кђшфи — џђркайсыныћ язмышы аерым китаплык вакыйгаларга бай. 
Аларныћ џђркайсы турында мавыгып укырлык ђсђрлђр язарга булыр иде.

...Ђмма бу язмада Минзђлђ театрыныћ Атасы џђм Анасы дип аталырга лаек, 
Татарстанныћ атказанган сђнгать эшлеклесе, Г.Тукай бњлђге лауреаты Сабир 
Љметбаевка, Россиянећ атказанган, Татарстанныћ халык артисты Хђдичђ Сђлимовага, 
ягъни театрга нигез салучыларга џђм аларныћ кайбер юлдашлары белђн эстафета 
калдырган яшь буын артистларыннан Анатолий Богатырёвка тукталырбыз.

Хђдичђ апа Сђлимова...
Ул — Свердловск љлкђсендђге Лысьва шђџђрендђ туып-њскђн, шунда педагогия 

техникумында мљгаллимђ џљнђрен њзлђштергђн; белгечлеге буенча дњрт ел эшлђгђч, 
«театр ќене» кагылып, Казанга килгђн; тагын дњрт ел театр техникумында укып, 
Академия театры труппасына алынган «фанатичка».
Нђфига Арапова, Гљлсем Болгарская, Нђгыймђ Таќдарова, Шакир Шамильский, 

Кђрим Тинчуриннарныћ џђркайсына њз булып, иялђшеп беткђч кенђ, Минзђлђ 
колхоз-совхоз театрын оештырырга ире Сабир Љметбаев белђн Чистайга китђ ул. 
Батырлык димђсђк тђ, шућа тић адым бу. 
Мића Хђдичђ апа катнашкан спектакльлђрдђн «Гаепсездђн гаеплелђр»дђ 

Кручининаны, «Бирнђсез кыз»да Огудалованы, «Васса Железнова»да Вассаны, 
«Мђкер џђм мђхђббђт»тђ Леди Микфордны, «Балан куаклыгы»нда Ковшикны, 
«Язылмаган законнар»да Майлыбикђ образларын авыл сђхнђсендђ књрњ насыйп 
булды. (Ђлбђттђ, књбесен малай чакта. Ђ њзем режиссёр булгач, «Кара бњре»дђн 
љзекне исђ кино тасмасына тљшердек. Ул телевидение фондында саклана.)
Кем турында гына фикер йљртсђк тђ, аныћ эшлђреннђн тыш њзећђ мљнђсђбђ-

теннђн — мљгамђлђсеннђн чыгасыћ, шуларга таянасыћ.
Татарстанныћ атказанган артисты Мљнђвђрђ Нигъмђтќанова истђлеклђреннђн:
«Хђдичђ апа Сђлимованыћ талант иясе булуы турында књп язылды. Кыскача 
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гына аныћ, кеше буларак, 
холкы-фигыле турында 
хђтеремдђ эз калдырганы 
шул: талантлы икђнен 
бик яхшы тоеп, њзен баш-
калардан љстен куебрак 
яшђсђ дђ, иќатташларына 
кимсетеп карау тњбђн-
легенђ тљшмђде ул. Шул 
ук вакытта мин аныћ 
кешелђргђ ярдђм иткђнен 
дђ хђтерлђмим. Бђлки мин 
генђ књрмђгђнмендер? 
Ђмма кљчле ихтыярлы 
кеше иде ул. Талантлы 
булуын белеп яшђгђн 
шђхеслђр ќићњлђргђ тиз 
књнегђлђр, ќићелњне та-
нымыйлар. Ђмма Хђди-
чђ апа ќићњлђре белђн 

шапырынмады, сирђк-мирђк ќићелгђн чакларында аны танырлык кљч тапты. Бу 
— чын, олы талант иялђренђ, кљчлелђргђ генђ хас сыйфат бит!

«Ана йљрђге» (С.Кайтов ђсђре) дигђн спектакльдђ Наилђ роле икебезгђ бирелсђ 
дђ, репетициялђрдђ Хђдичђ апа њзе генђ њтђ, мића њтђргђ бирми иде. Ђ Казанга 
гастрольлђргђ килгђч, мића шул рольне уйнарга туры килде. Уенымны тамашачылар 
да, тђнкыйтьчелђр дђ ошаттылар, мактаулар да булды, хђтта диплом тапшырдылар. 
Наилђ роле миндђ генђ калды, аны мића, риза булып, Хђдичђ апа њзе тапшырды. Бу 
аныћ ќићелње тњгел, ђ њзен ќићње иде. Аћа йомшак књћелле персонажлар бармый 
иде, тђнкыйтьчелђр дђ шулай диделђр, ул аларга каршы килеп сњз ђйтмђде. Ваклана 
белми иде ул, эрелеген югалтмас иде.

 Аныћ белђн фатирларга бергђ тљшђргђ туры килгђлђде. Ђйберлђрен књтђрми 
— кешегђ куша, хуќабикђлђр белђн дђ дорфарак сљйлђшђ, ђмер бирергђ ярата. 
Икенче тапкыр килгђндђ, Хђдичђ апа белђн булса, фатирга кертмилђр иде. Шунысы 
игътибарга лаек: фатирлардан икенче авылга књчеп киткђндђ, хуќалардан гафу 
њтенеп, њзендђ булган књчтђнђчлђре белђн уртаклашып (чђйдер, шикђр-карамельдер 
кебек нђрсђлђр), рђхмђтлђр ђйтеп китђр иде. 
Бер кешедђ ике холык: кырыс џђм мђрхђмђтле, усал џђм ягымлы, саран џђм 

юмарт. Бђлки мића гына шулай тоелгандыр? Ничек булса да, ул њзен яраттыра иде. 
Ярата идек без аны».        
Хђдичђ апаны театрныћ џђр артисты, џђр хезмђткђре «эчендђге — тышында» 

булганы љчен, яратудан элек, кыен хђлдђ калдырмаска тырыша иде…
Минзђлђ театрында бик аз вакыт эшлђсђм дђ, Хђдичђ апаныћ минем килђчђгемне 

планлаштыруга йогынтысы ђџђмиятле роль уйнады: ул мића бер урынга берегеп 
«катмаска» кирђклекне тљшендерде, укырга китњ зарурлыгына ышандырды. 
Мђскђњдђ татар студиясендђ уку љчен студентлар ќыю буенча конкурс булачагын, 
шућа игълан чыгачагын ђйтте. (ВТО ђгъзасы бит!) Нинди каналлар буенча белгђндер 
— шул игълан басылган газета ертыгын мића «Хђдичђ ападан бњлђк» дип китереп 
бирделђр. Бу безнећ бригаданыћ «Ни чђчсђћ — шуны урырсыћ» дигђн пьеса буенча 
спектакльгђ репетициялђр вакытында иде.
Баш рольдђ уйнаучы љлкђн актриса роленећ сњзлђрен белми, бутала, башкаларны 

да бутый, игътибарсыз. Режиссёр Сабир абый да, катнашучы артистлар да минем 
хатын ролендђ уйнаучы бу артистканы тњгел, ђ сњзлђрне белгђн, режиссёр кушканча 
уйнарга тырышкан Ђхтђмне «сњгђлђр», «бђйлђнђлђр», юктан хата табалар, хатынны 
ничек яратырга кирђклеге турында вђгазь укыйлар; кыскасы, мине љйрђтњдђн мђзђк 
чыгаралар. Хурлансам, кимсенсђм дђ, њземне яклап сњз ката алмыйм. Хатыным 
ролендђ уйнаучы, гаепле булса да, сњз ђйтми, мине дђ якламый, дђшмичђ, кызарып-

Н.Гогольнећ «Љйлђнњ» спектакленнђн. Сулдан ућга: 
М.Нигъмђтќанова, М.Кичубаев, Ђ.Авзалов.  
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бњртенеп утыра исемен атамыйм, оныклары бар). Ахырда тњземем ќитми: «Йђ 
— хатыным ролендђ уйнаучыны алыштырыгыз, йђ миннђн рольне алып, башкага 
бирегез. Шулай эшлђмђсђгез, «артистлыктан чыгарыгыз», дигђн гариза язып бирђм 
дђ, авылыма кайтып китђм», — дидем бер сулышта. Сабир абый сабыр гына кљлде 
дђ:

— Синећ ђле артистлыкка кабул ителгђнећ дђ юк, энем. Син сынау шарты белђн 
эшлђњче монтажник идећ. Бњген сынауны уздым дип бел. Љмет бар, Љметбай сњзе 
шушы: приказ чыгарып, бњгеннђн артист штатына књчерерлђр, — диде дђ, тђнђфескђ 
тукталдык. Сабир абыйны партќыелышка дђштелђр…

...Мин шатланырга да, кайгырырга да, гомумђн, њземне ничек тотарга да 
белмђдем. Њземне Аештан баеш артист булдым, дип йљри идем бит!
Репетициялђрдђн соћ (фатир хуќасыннан ђќђткђ акча алып) бер шешђ кызыл 

шђрабка «атландым» да, кыюлыгым ќыеп, Сабир абый фатирына књзгђ-књз карап 
сљйлђшергђ киттем. «Љмет бар» дигђн Љметбай сњзенећ мђгънђсе ни булуны 
ачыкларга кирђк иде...
Тик... Сабир абый љйдђ булмады. Хђдичђ апа кер уа иде. Мин килеп кергђч, 

гаќђплђнеп карап торды да тњргђ узарга кушты. Ђ кулымдагы «бомба»ны књргђч:
— Сабир абыећны сыйларга килдећме? — диде. Мин: 
— Икегезне дђ, — дидем.
— Ник аны сыйламакчы булдыћ ђле кинђт?
— «Артист итђбез», диде бит.
— Њзећ телђмђсђћ, ул сине артист итђ алмый.
— Телим шул.
— Телђгђч, укырга кит! Монда хђзер торгынлык. Катып калачаксыћ.
— Ул мића «љмет бар», диде бит...
— Љметбайныћ ђйтђ торган гадђти сњзе. Шул сњзе љчен сал ђнђ шул кружкага 

тутырып...
...Ык-мык итеп торуыма Хђдичђ апа њртђлде булса кирђк, кулымнан шешђне 

њзенђ алды да, бљкесен ачып, ике кружкага шђраб салды.
— Тот, ђйдђ... вакыт бара...
— Сабир абыйны кљтмичђме?
— Сабир абыећ бњген кайтмаячак.
— Ник? Кайда куна соћ ул?
— «Скорая помощь»та кунар инде...
— Ђ моны... нишлђтергђ соћ?
— Абзарга кергђн малны кире чыгару юк, — диде дђ шешђдђ калган эчемлекне 

юынтык сулы чилђккђ агызды.
— Нигђ алай иттегез инде?
— Аныћ урыны шунда, энем.
— Мића нишлђргђ соћ хђзер?
— Кайтып ролећне љйрђн... Штатка кабул ителњ ђле артист булу тњгел. Эшне 

сыеклыктан башлавыћ хата. Хатадан башлаган бата.
— Батсалар да эчђлђр бит...
— Љметсезлђр эчђ. Ђ сића «љметле», дигђн... Љметбай. Ышанмыйсыћмыни?
— Ышанамдыр сыман... кебек... шикелле...
— «Дыр» белђн «бугай»га таянып, гайбђт тыћлап йљрмђ. Кайтып ролећне 

љйрђн...
— Сабир абыйны алып киткђн «скорый»ны табасы иде, сљйлђшђсе иде...
— «Скорый» кирђклесен њзе таба ул, эзлђмђ син аны.
...Шунда мин Хђдичђ апаныћ књзлђре яшьле булуын књрдем. Бер сњз ђйтми 

чыгып китњ ућайсыз булганга гына:
— Нинди чир белђн авырый соћ ул? — дигђн булдым.
...Хђдичђ апа кабат керлђрен юарга тотынды. Алар Сабир абыйныћ безгђ таныш 

књлмђклђре иде. 
— Аныћ чире ђнђ шул «Скорая помощь» йоктырган чир. Књрђсећме: сары 

књлмђктђ кызыл помада? Азгынлык дип атала бу.
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— Аћламыйм да, књрмим дђ...
— Сића кирђге дђ юк. Хуш!
...Хђдичђ апа белђн булган бу очрашу миндђ сорау арты сораулар гына тудырды. 

Шуларныћ кайберлђренђ генђ булса да ќавап тапмасам, тынычлана алмам тљсле 
тоелганга, тагы «база»га киттем. Анда каравылчы гына йокымсырап утыра иде.

— «Скорый», дисећме? Ха!
— Сабир абыйны шунда, диделђр.
— Хђдичђ апа гђстрњллђрдђ йљргђн чакта иялђштергђн мђгъшукасын «скорый 

пумыч», дилђр. Башыћа мђшђкать кирђк булса, адресларын љйрђтђм. Тњлке мин 
ђйткђнне ђйтмђссећ...

— Кирђкми, љйрђтмђ!
— Кирђкмђсђ — элђкми! Син сорамадыћ, мин ђйтмђдем. Чљнки беркем, берни 

белми. Бђладђн башаяк. Кеше сњзе кеше њтерђ...
...Менђ нђрсђдђ икђн хикмђт! Сабир абыйныћ «авыруын» театрныћ џђр ђгъзасы 

шулай авыр кичерђ икђн. Белсђлђр дђ ђйтмилђр, ђйтсђлђр дђ ишеттерми генђ, 
књрми генђ.

— Шулай да, ул «скорый пумыч»ны биздереп булмыймы?
— Партсобраниелђрдђ дђ тикшерделђр, књрђсећ, мђхђббђттер. Бер генђ чара 

кала: ампутация опухоли.
— Ничек?
— Аны театрдан китђргђ мђќбњр итеп.
— Артисткамыни ул?
— Бљтен Минзђлђ белгђнне, син генђ белмђгђнгђ салышма, яшь иптђш. Хатыныћ 

булып уйнарга ђзерлђнђ тњгелме соћ њзе? Кара аны, Алла сакланганны саклар, ди, 
сиздермђ. Ђнђ ич, приказда шулай књрсђтелгђн...

...Ул вакытта гаќђплђнњем Сабир абыйныћ да гади кеше инстинктларыннан 
мђхрњм тњгеллеген белњемнђн генђ булса, хђзер исђ театр коллективыныћ остазлары 
абруе љчен ничек кљрђшњлђрен аћлап, бљтен ваклыклары белђн књз алдыма 
китерњдђн.
Репетициялђр вакытында мића бђйлђнњлђр «улым, сића ђйтђм, киленем, син 

тыћла» булган икђн!
...«Скорая помощь» яћа сезонда башка шђџђргђ књчеп китђ џђм театр бњген 

аныћ исемен дђ оныткан. 
...Шунысы тагы да гаќђбрђк: Хђдичђ апа Сабир абыйныћ хыянђтенђ хыянђт дип 

карамаган. Ђ узгынчы бер авыру, терелер дип караган. Дуламаган, тузынмаган. Бу 
аныћ горурлыгы юклыктан тњгел, ђ књћеле кићлектђн, олы сђнгать љчен, чын иќат 
љчен тђкђбберлектђн горурлыкны љстен куя белњдђн.

...Узгынчы бу авыруыннан терелгђч, шђхес культы фаш ителњгђ, беренчелђрдђн 
булып, Сабир абый Тинчуринныћ «Зђћгђр шђл»ен куя. 

1956 елныћ язы. Бљтен театр дљньясы тернђклђнгђн яћа чор башлана. Ул 
«ќепшеклек чоры» дип атала. Ќђй буе театр шул «Зђћгђр шђл» спектакле белђн 
гастрольлђрдђ йљрде. Хђдичђ апа ишанныћ беренче хатыны ролендђ, мин шђкерт 
ролен башкардык. Сабир абый тагын љендђ ялгызы калды… Август ахырында мин 
Мђскђњгђ киттем... Шуннан соћ Минзђлђ театры белђн бђйлђнешлђр љзелде… Сабир 
абыйга икенче «скорая помощь» иялђшђ. Анысы инде њтерђ торган «помощь» була. 
1967 елда Академия театрыныћ «Ђни килде» спектакле белђн ќђйге гастрольлђрдђ 
йљрибез. Авылларда уйныйбыз да Ђлмђткђ кайтып кунабыз.

...Беркљн кљндезен, вакыт табып, мунчага барырга булдык. (Иптђшем Николай 
Дунаев иде бугай...)

…Эссе кљн. Мунчада бездђн башка бер генђ кеше утыра. Бер аягын калай таздагы 
суга тыккан, икенчесен, эскђмиягђ куеп, њткен пђке белђн аны туный, ягъни кисђ. 
Кызыксынып, карамакчы булып, њзен-њзе кисњченећ янына бардык. Аяк табанында 
була торган гадђттђге њкчђ сљялен генђ кисњ тњгел иде бу — бљтен табанын туный 
абзый. ...Безнећ аптырап карап торуыбызны књрде дђ башын књтђрде карт… Џђм 
мин шунда, таеп, чак егылмый калдым.

— Нђрсђдђн курыктыгыз? — ди абзый.
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— Курку тњгел бу, Сабир абый, сезнећ белђн књрешмђкче булган идем. Исђнмесез, 
саумысез?..

— Саулыгына чыдарга булыр иде, сљял йљдђтђ… вђгалђйкемђссђлам… књћелдђге 
сљялдђн шулай котылып булса икђн… Сезнећ гастрольлђрдђ икђнегезне белђм, 
спектаклегезне карадым…

— Нигђ сђхнђ артына кермђдегез?
— Мин хђзер элекке мин тњгел шул, књренеп, сњз куертасым килмђде. Кичерерсез 

дип белђм.
— Хђдичђ апа да карадымы спектакльне?
— Хђдичђ апагыз Минзђлђдђ, мин икенче хатын белђн… монда…
...Сњз бетте, ќир упты… Ике як та сњзне ничек дђвам итђргђ белми интегђ.
Сабир абый: Кунакка чакырыр идем — хатын авырый. Кунакчыл да тњгел. Њзем 

дђ… књрђсез...
Мин: Њзегез гостиницага килегез! Очрашуны билгелђп њтђрбез, узган-књргђннђр 

турында сљйлђшербез.
Сабир абый: Шул узганнар турында гына сљйлђшмђсђк, минем килђчђгем дђ, 

хђзерге хђлем дђ кеше кызыгырлык тњгел.
Мин: Бу очрашу њзе кызык, њзе кадерле!
Сабир абый: Шатлык китергђн очрашу гына кадерле була, онытылмаслык 

булып истђ кала... 1944 елныћ иртђ килгђн язы иде… Без — 1 нче Украина фронты 
сугышчылары… Кем инициативасы белђн булгандыр, безгђ татар артистлары 
концерт куярга килђ, диделђр... Тере артистларны књрђсе килњемне сљйлђмђсђм 
дђ аћларсыз… Ђмма, кемне очратуымны ђйткђч, тагы егылып китмђгез: сђхнђдђ 
баянчы Рокыя Ибраџимова! Ул бит минем белђн театр труппасын оештыруда књп 
кљч куйган беренче музыкант! Менђ бу инде чын очрашу, бђхетле очрашу, истђлекле 
очрашу иде… Хђзер мин очрашулардан качам, мунчага да кеше аз вакыттарак 
килергђ тырышам.

Мин: Нигђ шулай, ничек шулай булып чыкты соћ тормышыгыз?
Бу сораудан соћ Сабир абый коенып-юынып килде, озак кына уйланып утырды, 

безгђ дђ утырырга кушты.
— «На ногах правды нет», ди урыс. ...Кама Тамагы районы малае булсам да, мин 

урыс арасында эшлђп, урыс белђн дус булып, урыста укып џљнђр њзлђштердем. 
1934 елда Мђскђњдђн Казанга кайткач, Хђдичђ белђн кушылдык, гаилђ кордык, улыбыз 

туды. Књрелде инде… Бары — бергђ, югы — уртак булды. Мин рус классикасыннан 
Толстойга табынган кеше… Гомерем буе, шушы даџи кебек, гаилђ ныклыгы љчен 
кљрђшеп, ныклы гаилђлђргђ мђдхия ќырладым. Спектакльлђремдђ, билгеле.

— «Язылмаган законнар» белђн «Сђвил»не мин дђ књрдем... уйнадым да.
— Барысында да булмаса да, књбесендђ гаилђсен таркатуда гаепленећ сђбђплђрен 

књрсђтергђ тырыштым… Ђ менђ њз гаилђмђ игътибарым ќитмђгђн…
— Ягъни?
— Толстой — гаилђсен ташлап киткђн Король Лирныћ поступогын кабул итђ 

алмый. «Ничек инде, шундый титан акыл иясе, Лирдан гаилђ таркаттыра?»— дип, 
Шекспирны сњгђ. Ђ бит гомеренећ ахырында даџи Толстой њзе, бар мљлкђтен 
балаларына бњлгђлђп, гаилђсеннђн китеп, тимер юл станциясендђ њлђ… Моны, 
заочно булса да, Шекспир даџиенећ ќићње, дилђр. Минем очракта ќићњче юк. 
Ђ… ќићелњчелђр џђммђбез…

Мин: Сезнећ кебеклђр дљньяда бик књп, Сабир абый, њзегезне ќићелгђнгђ 
санамагыз… «Кљрђш дђвам итђ!» — диегез.

Сабир абый: Ялгышым да, язмышым да шушыдыр. Зинџар, сљйлђтмђгез. 
Хђдичђ апагызны очратсагыз, миннђн сђлам ђйтегез. Егет ул. Егет булып калсын… 
Бигайбђ…

...Шуннан артык сњз ђйттерђ алмадык Сабир абыйдан.
Сњз ђйтмђсђ дђ, Минзђлђдђн китњен, аерылышуын авыр кичергђнлеге кыяфђтенђ 

чыккан иде…
...Шуннан соћ мин аны очратмадым. Ђмма абруйлы исеме, иќади алымнары 

џђрчак књћелемдђ булды. 

МИНЗЂЛЂМ ЙОЛДЫЗЛЫГЫ



170

Татарстанныћ атказанган артисты Мљнђвђрђ Нигъмђтќанова сљйлђгђннђрдђн:
«Минем бљтен иќади гомерем Сабир абый белђн бергђ узды. Минзђлђ театрында 

22 ел, Ђлмђт шђџђрендђ гомеренећ соћгы елларына кадђр. Ђлмђт театрына 1973 
елда, Сабир абыйдан соћ књчеп килдем мин. Очрашкач: «Нигђ дип килдећ монда, 
хђзер њк Минзђлђгђ кайтып кит, син бит Хђдичђ урынына каласы артист», — дип 
кычкырды мића.
Бик озак аћа књренмђскђ тырышып йљрдем. Бермђл Горький исемендђге клубка 

чакырта бу мине.
— Нигђ кайтмыйсыћ?
— Ђ сез нигђ кайтмыйсыз? Сез анда мондагыдан кирђгрђк ич.
— Мин кайта алмыйм.
— Нигђ?
— Белмим.
— Ђ мин белђм: безнећ Минзђлђдђ ашыйсы ризыгыбыз, эчђсе суларыбыз беткђн. 

Кунак булып кына кайта алабыз. Иќатчы булып тњгел. Анда хђзер башка мохит.
— Мин иќатсыз мохитне, мђхђббђтсез яшђњне белмим.
Сабир абыйга хатын-кыз назы булмады. Гомере буе наз эзлђде ул, хатын 

ќылылыгын тоймады, йомшак сњзлђр ишетмђде, сагынып кљтеп алуларны књрмђде. 
(Бердђнбер уллары Ринат та ђти-ђни дип љзелеп тормады. Берчак Ђлмђткђ килгђн 
ул, Сабир абыйны гаеплђгђн, аныћ яшь хатыны белђн ызгышкан. Ђ Сабир абый 
њлгђч, килеп, кайбер ђйберлђрен, китапларын алып киткђн. Шуннан соћгы язмышын 
белмим.) Ђлмђттђ Сабир абый њзен иркен тотып, язучылар белђн аралашып, 
артистлар белђн дустанђ яшђсђ дђ, љзгђлђнгђн чаклары еш була иде. Чљнки яшь 
хатыны — Илчкђсе — театр халкын дошман књрђ, алардан кљнлђшђ, читлђштерергђ 
тырыша иде.
Мића «Мљнђвђрђ», димђде, «ђнђ, Минзђлђћ килде, сљйлђшегез, ул килсђ, мине 

онытасыћ», — дип, чђй эчђргђ кереп биклђнђ иде. Сабир абый рђхђтлђнеп, кљлђ дђ:
— Картайган саен ќњлђрлђнђ. Синећ Мљдђррисећне дђ артистлар бик ярата, 

кљнлђшеп ямьсезлђнђ књрмђ, Хђдичђ апаћнан њрнђк ал, — ди иде.
Минем гастрольлђрдђн кайтуымны кљтеп ала, књрешњгђ «ярый ђле Минзђлђгђ 

кайтып китмђдећ», дип кочаклый иде. Књћеле мљлдерђмђ тулган, аны бушатыр 
сердђш кирђк. Сђгатьлђр буе сљйлђшеп утырыр идек. Кулыннан телђсђ нинди эш 
килђ торган, фикер иясе, џђрьяклап кљчле шђхеснећ књћеле йомшак, теле ягымлы, 
холкы кешелекле иде». 

Татарстанныћ халык артисты Илњсђ Бђдриева сљйлђгђннђрдђн: 
«Бик ђйбђт кенђ, чын иќади дђрт белђн эшли иде ђле Сабир абыебыз. Бердђнбер 

кљнне... («Кљнне тњгел — тљнне», ди иде Хђдичђ апа сљйлђгђндђ.) Ђйе, тљн белђн, 
кеше йоклагач, фатир ишеген шакыйлар боларныћ... Шакучысы театрныћ сђхнђ 
эшчесе була. Белгђн кеше, ягъни, њз кеше... Ачалар... ул Сабир абыйныћ урамга 
чыгуын сорый, њзе керми. Урамга чыгып, књпмедер вакыттан соћ ђйлђнеп керсђ, 
Сабир абыйныћ йљзеннђн кан качкан, калтырана. Сњзен ђйталмый тора икђн. 
Йљрђк чирле иде бит, мђрхњм... Хђдичђ апа, куркып: «Ђллђ берђрсе њлгђнме?» — дип 
сорый. Сабир абый: «Ђлегђ њлмђгђн, пожалуй, њземђ њлђргђ туры килер, синећ 
љчен», — ди. Хђдичђ апа: «Шаяртма!» — ди. Сабир абый: «Тагы теге килгђн, беркая 
да китмим, ди. Нишлим?» «Теге» дигђне Сабир абый белђн Мђскђњ театрында 
бергђ эшлђгђн Гали Ильясовныћ сећлесе икђн. «Берђр эш табып, почмак табып 
урнаштыру синећ љстђ кала», дип хат язып калдырган икђн абыйсы. Гали Ильясов 
њлгђч тђ, бер килгђн булган бу хатын. Ђлеге дђ баягы — шайтан таягы дигђндђй, 
Хђдичђ апа гастрольдђ чакта килгђн... Аларына туктап торасы юк. Сабир абый 
тђвђккђл холыклы, йомшак књћелле ир кеше буларак, ирлеген књрсђткђндер бу 
мохтаќ хатынга. Тљнлђ ишек шакытып чыгартучы шул булып, гаилђне таркатучы 
мђкерле џљќњм шуннан була.

— Ђгђр кабул итмђсђћ, мин синећ књз алдыћда њлђргђ мђќбњр булам, — ди, агу 
књрсђтђ. — Нишлим? Нишлибез, Хђдичђ, ђйт кићђшећ!
Сабир абый Хђдичђ апага кабат-кабат, џаман саен «нишлибез?» ди икђн, ишектђн 

аерылмыйча.
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— Нишлисећ, «Скорая помощь»ны буш ќибђрмђссећ бит», — ди дђ Хђдичђ апа, 
кайчы алып, идђнгђ ќђйгђн келђмне урталай кисђ, бер мендђрне шућа тљрђ дђ: 
«Бар, кљттермђ, «ложный вызов» була књрмђсен, тик алданма, сак бул!» — дип 45 
ел яшђгђн ирен, бирнђ биреп, озата ул. Шуннан соћ Сабир абый фатирда торып 
театрда бераз эшлђде ђле. Еш-еш авырый башлады... «Скорая помощь» дигђне дару 
биреп торырга репетициялђргђ ияреп йљрде. Ђмма Сабир ага Љметбаевныћ рухы, 
дђрте, кулы сизелми иде инде ул чор хезмђтлђрендђ. Шуннан ул Ђлмђткђ књчеп 
китђргђ мђќбњр була... Андагы тормышлары безгђ караћгы.

— Књчњне януга тић, дилђр бит...
— Ђйе, Сабир абый янып њлде, кљеп њлде... Хђдичђ апа аннан алдарак вафат 

булды. Ике оныгын, бердђнбер улын џђм гомер иткђн ирен югалту хђсрђте алып 
китте аны.

...Њлем хастасы белђн егылгач, сакларга килгђн Фђнисђгђ ђйткђн: «Авыруымны 
Сабирга хђбђр итеп белдермђгез, «скораясыннан» котылгач, кайта ул...» Кайтты 
Сабир абый, диваналана башлаган «аптечка»сын да иярткђн иде... Хђдичђ апаны 
књмгђндђ бик елады... Озакламый Сабир абыйныћ њзен дђ ќирлђшергђ барды 
театрныћ аћа тирђн хљрмђтле варис-артистлары... ...Бњген Минзђлђ колхоз-совхоз 
театры оештыручысы, озак еллар директоры џђм баш режиссёры хљрмђтенђ «Сабир 
Љметбаев исемендђге Минзђлђ Татар дђњлђт драма театры» дип атала. Остаз 
исемендђге премия булдырылган. ...Кљчле характерлы, њзенчђлекле рольлђр иќат 
итеп, шушы театрда бљтен гомере буе эшлђгђн артисткаларны бњлђклђргђ Хђдичђ 
Сђлимова премиясе дђ булдырылса, нур љстенђ нур булыр иде. Ул аћа лаек шђхес. 
Бњгенге театр ќитђкчелђренећ бу адымга тђвђккђллеге дђ, кљче дђ ќитђрлек. Сабир 
абый ђйткђндђй, «љмет бар» Љметбаев театрында! Аерылышуларына да карамастан, 
Хђдичђ апа да, Сабир абый да шђхси мљгамђлђнећ эшкђ комачаулавына юл 
куймыйлар… Ђйтерсећ лђ берни булмаган! Џђрвакыттагыча, дустанђ сљйлђшњ, 
хђл белешњ, кићђшлђшњ… «Хђдичђ апа Сабир абый турында гайбђткђ юл куймаса, 
Сабир абый исђ Хђдичђ апага хљрмђтендђ џђрчак рыцарь булып калды», — ди 
Татарстанныћ халык артисткасы Илњсђ Бђдриева. Башкалар бердђм рђвештђ аћа 
кушыла. Ђйе… аларныћ бер-берлђренђ мљнђсђбђте уникаль дђ, сокланырлык 
ихлас та булуы бђхђссез. Ђгђр алар тормышыннан њрнђк алып, пьеса язучы булса, 
аныћ буенча куелган спектакль, шиксез, театр репертуарында озак сакланыр 
џђм сокландырыр иде. ...Язмамда бу ике фидакарьнећ шђхси тормышларында 
озаграк «казынуым» љчен аларныћ рухлары алдында гафу њтенеп, башымны иям, 
кичерегез, ...хатирђлђрем дога булып ирешсђ иде, дим. Бергђлектђ дђ, аерылышкач 
та шђхеслђреннђн тњбђн тљшмђгђннђр алар, ирешкђн биеклеклђрендђ калып, шул 
биеклектђ яшилђр, яшђрлђр, яшђсеннђр!
Тукталып китњне вђгъдђ иткђн љченче шђхесем — Минзђлђ театрында артист 

џђм директор булып эшлђгђн Анатолий Богатырёв — Татарстанныћ атказанган 
артисты. Ни љчен кинђт шундый сикереш ясыйм? — дигђн сорауга ќавабым: чљнки 
Богатырёв Анатолий — Роберт Шђймђрдановка кадђр театрда ић озак директор 
булып эшлђгђн артист (13 ел). Аннары ул табигате белђн Сабир ага Љметбаевка 
охшаш башлап йљрњче — инициатор: Чаллы театрын оештыруда да, Тњбђн Кама 
театрын ачуда да ул башлап йљрде. Ул чаћ сукты. 

(Ул театрларныћ берсе Богатырёв исеме белђн йљртелсђ, гаделлеккђ мђдхия булыр 
иде дђ, ђмма лђкин андый шђхеслђрнећ «дустан књп дошманы», дилђр. Минзђлђдђ 
Хђдичђ апа Сђлимованы, Ђлмђттђ Сабир ага Љметбаевны дини-милли йолаларны 
тиешенчђ њтђп, кадерлђп ќирлђњне оештыручы керђшен миллђттђшебез Анатолий 
Степанович Богатырёв булуы да; имчђк баласы Терезаны ятим, ирен тол калдырып 
хатыны Ђлфиянећ кинђттђн, Казандагы гастрольлђре вакытында њлеп китње дђ; 
мине Минзђлђгђ чакырып, Гогольнећ «Љйлђнњ» ђсђре буенча спектакль куйдыруы 
да; њзенећ кинђт кенђ њлеп китње дђ — барысы-барысы хатирђлђремдђ аћа аерым 
тукталуга этђрде дисђм, башка фидаилар рухы рђнќемђс.
Минем аныћ белђн беренче очрашуым 1962 елныћ ќђендђ Бљгелмђ шђџђрендђ 

булды. Щепкинчыларныћ Академия театры составында беренче гастрольлђре 
иде. Кунакханђдђ яшђп, авыл клубларында уйныйбыз. Бер кљнне Бљгелмђ театры 
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бинасында Минзђлђ театры спектакль књрсђтђ икђн дигђн хђбђр ишетелде. Аны 
књрђсебез килсђ дђ, карау мљмкинлегебез юк — кич ерак авылда њзебезнећ гастроль 
спектаклебез. («Кљзге ачы ќиллђрдђ» тњгел идеме икђн?)
Њзем эшлђп киткђн театр артистлары белђн књрешеп булса да калырга дип, иртђн 

иртњк њзђктђге кунакханђгђ барсам, алар инде йљк машинасына тљялгђннђр, књчеп 
китђргђ кемнедер кљткђн чаклары.

— Исђнмесез, — дип сђлам бирдем, сђламемне алучы булмады. Џђркайсы 
утырып барыр љчен њз урынын ќайлау белђн мђшгуль иде. Бер бљдрђ чђчле чибђр 
егет машинадан сикереп тљште дђ, «Исђнме, Ђхтђм абый», дип кулын сузды, 
«Толя», диде.

— Мин сине танымыйм, син кем буласыћ соћ? — дидем.
— Ђйттем ич: Анатолий Богатырёв... Степаныч!
— Директормы ђллђ? — дидем, њзем дђ сизмђстђн.
Рђхђтлђнеп, чын књћелдђн кљлде бу бљдрђ чђчле егет.
— Нигђ кљлђсез? Исемегездђн чыгып кына соравым иде. Сездђ Чемодуров, 

Улубашевлар эшлђњне белђм.
— Соћ сездђ дђ Николай Дунаев, Вера Минкина эшли — директор тњгеллђр ич! 

Мин дђ гади керђшен малае, артист булып йљрим. Ђ сине диплом спектаклегездђн 
хђтерлим.
Књћелем књтђрелеп, телем ачылып китњгђ сђбђп булды аныћ мине тануы.
— Шушы танышуны ныгытып, шампан белђн каплап куйыйк... Элекке таныш 

артистлар очраса дип алып килгђн идем; танышлар юк, бер дус табылды.
Шофёр кабинасына кереп, бутылканы кљч-хђл белђн ачып, шђрабына чылансак 

та, аны нђрсђгђдер салып эчкђндђй иткђч, Толяныћ ђйткђне ђле дђ колагымда: 
«Башы булды, бакасы Минзђлђдђ очрашкач».
Еш булмаса да, очрашуларыбызны бђйрђмгђ ђверелдерђ иде Толя. 
Хђер, мин аныћ књћелсез йљргђнен, боеккан чагын хђтерлђмим. Андагы ташып 

торган оптимизм башкаларга да ќићел књчђ иде. Толяда, гомумђн, шат булып 
кылану дигђн нђрсђ юк, чљнки ул шатлыкныћ њзе иде.
Ничђнче елны икђнен хђтерлђмим — тунга тире илђтергђ Актанышка барырга 

туры килде. Самолётка билет булмагач, автобуста кайтырга булдым. Башта 
Минзђлђгђ, аннан Чаллы аша Казан автобусына утырырга кирђк булачак иде. Бу 
турыда телефон аша Анатолийга белгерткђч, ул эшен ташлап, њз машинасында 
мине Бигеш аэропортына илтеп, самолётка утыртканчы ташлап китмђде. Бигрђк 
тђ кешелекле, тугрылыклы, ярдђмчел, вђгъдђле кеше иде, мђрхњм.

 1985 елда спектакль кљнне бушка уздырмас љчен расписаниедђ иртђ белђн дђ, 
кич тђ репетициялђр куелгач, ниџаять, бер якшђмбедђ артистлар соравы буенча ял 
бирелђ. Бакчалары барлар шунда юнђлсђ, Анатолий Степанович мине Байлар дигђн 
авылга балык тотарга алып китте. Таныш балыкчы кљймђсендђ књпме утырсак та, 
бер балык та капмады. Минем књзем калкавычта булса, Анатолий бер ярга караса, 
ике тапкыр сђгатенђ карый:

— Сђгатькђ карап балык капмый, урынны алыштырырга кирђк, — дидем.
— Балык кабармы, башкамы — урын алыштыру вакыты ќитте, ђйдђ, утрауга 

чыгабыз — ќый кармакларыћ.
— Учак кабызырга коры-сары ќыярга кушты да бу, њзе авыл ягына, яр буендагы 

машинасына таба ишеп китте.
— Кая барасыћ? — дигђч, «шырпы онытылган» дигђнен генђ ишеттем. Ул вакытта 

кесђ телефоны юк, эчђ торган су алып кил, дип кычкырырга ућайсыз. Кем инде су 
уртасында су сорый!.. Љсне салып кызынырга чебен-черки йљдђтђ.
Ник ризалашып килњемђ њкенеп, бљрлегђн тапмаммы дип, йљри-йљри утрауныћ 

теге ягына барып чыкканмын. Берчак: «Робинзон! Чык, ђйдђ — Пятница килде!» 
— дип кычкыра бу.
Чыксам, чынлап та мин књрмђгђн ике ир басып тора.
— Таныш бул — сельпо председателе белђн колхоз рђисе.
Исемнђре хђтердђ калмаса да, алып килгђн сыйлары атна буе утрауда яшђсђк тђ 

бетђрлек тњгел иде. Горбачёв указыныћ ић котырган чагы булганлыктан, гљнаџлы 
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мђќлеслђр качып-посып, яшерен-пошырын оештырыла иде бит. Анатолий да, ике 
рђис тђ «рульдђбез» дип хђмергђ тимилђр, кыздырып алып килгђн ќђен балыгы белђн 
чљгђле «уха»ны гына ухылдаталар. Мин дђ: «Сез эчмђгђч, мин дђ эчмим», — дип 
характер књрсђтмђкче булган идем — болар мића аз-маз ярдђм итђргђ булдылар...
Ничек кайтып китњебезне хђтерлђмим. Уянып китсђм, ќыйнак кына нарат љй 

сђкесендђ ятам. Бу — Анатолийныћ њз бакчасындагы йорты икђн. Дача!
— Тор, уха пеште! — ди бу.
— Тегелђр кая? — дим мин.
— Алар син йомшаруга кайтып киттелђр, ђ мин дачамны књрсђтергђ сине монда 

алып килдем. Тор, кара: минем кое — республикада ић тирђн кое.
— Туктале, ничек сезне ГАИ тотмады?
— Без бит стаканнарга су салып кына...
Анатолий кунак сыйларга ярата иде. Аныћ фђлсђфђсендђ кеше — дљньяга килгђн 

икђн — ул кунакка килгђн.
Татарстанныћ халык артисты Илњсђ Бђдриева истђлеклђреннђн:
«1957 ел кљзендђ Алабуга культура-агарту мђктђбе студентлары Алабуга 

районы Атиаз дигђн авылга бђрђћге алырга килеп тљштек. Авыл бер генђ урамлы, 
матур гына инеш буендагы тау буенча сузылган, табигате белђн соклангыч иде. 
Кичке уеннар оештырабыз. Уеннарныћ барлык тљрендђ дђ ић актив кечкенђ 
бер малай књзгђ ташланды. Бик матур, џђр кыланышы килешеп торган бу егетне 
авыл кешелђре, сљеп, Толик дип кенђ йљртђлђр иде. Укулар башлангач, шимбђ 
кичлђрендђ ђлеге дђ баягы матур малай ић актив катнашучы! Театр дђреслђрендђ, 
егетлђргђ кытлык булу сђбђпле, «Толик»ны группа кызлары этюд, театраль љзеклђр 
ђзерлђгђндђ коткаручыбыз дип, беркемнђн дђ кыерсыттырмаска тырышабыз. Спорт 
ярышларында да катнаша ул. Чаћгы ярышында шђџђр беренчелеге аныкы.
Ќђмђгать эшлђре белђн мавыгып, укуга вакыты да ќитмђгђндер инде. 45 чакрым 

ераклыктагы авылына чаћгы белђн кайтып китеп, кышкы буранда аякларын љшетеп, 
больницага кергђч, театр дђреслђрен алып баручы укытучыбыз спектакльне љзгђн 
љчен «2»ле билгесе чыгарды чирегенђ. Лђкин ул бљтен авырлыкларны да уйнап 
кына уздыра, тормыш аныћ љчен ал да гљл. 
Спорт белђн шљгыльлђнњ, бию дђреслђре файдасыдыр, мђктђпне тђмамлаганда, 

ул кинђт кенђ њсеп китте.
Театрга эшкђ без љчђњ килгђн идек. Шђџђр халкы ић беренче аны књреп алды, 

чљнки бию кичђлђре, концерт-тамашалар аныћ активлыгы белђн уза. Беренче роле 
Х.Вахитныћ «Беренче мђхђббђт» ђсђре буенча куелган спектакльдђ Тђлгат роле 
булды. Халык аныћ бу хезмђтен бик яратып кабул итте, аны шул кљннђн Тђлгат 
дип кенђ йљрттелђр. Театр коллективына да бик ансат кереп китте. Балыкчы љлкђн 
артистлар белђн ул да балыкка бара, кармаклары юк, кемнећ кармагына балык 
капканын карап тора да, яр буен яћгыратып: «Мљхит абый, капты, капты, кил инде 
тизрђк», — диеп кычкыруга, балык, куркып, ычкынып китђ икђн. Балыкчылар: 
«Башка безнећ белђн йљрмђ, алып бармыйбыз», — диеп ачулансалар да, икенче 
кљнне тагын њзен ияртеп балыкка китђлђр иде.
Энергиясе ташып торган егетне бригадабызныћ ќитђкчесе итеп чыгаралар. 

Артистларны фатирга урныштыру аныћ љстендђ. Шулай бервакыт, «костюмнар 
ђзерлисећ бар», диеп, хатыны Ђлфияне тљшереп калдыра да башка артистларны 
урнаштырырга китђ бу. Таратып бетергђч, њз фатирларына кайта. Љйдђ кечкенђ 
малай гына. Мич арасындагы сђкегђ ял итђргђ ята. Уянып китсђ, кич ќиткђн, 
клубка китђргђ кирђк. «Апа, Ђлфия кайтмадымыни ђле?» — дип сорауга, апа: «Синећ 
Ђлфияћ кайдадыр, минеке кайтты», — диеп, њз кызын књрсђтђ. Њзлђренећ фатиры 
диеп, икенче љйгђ кереп йоклаган икђн. Шулай итеп, башка вакытта килгђндђ дђ 
аларныћ њз туганнары кебек барып керђ торган йортлары булды ул љй. Театрныћ 
иќади тормышында, финанс туплау, репертуар сайлау, спектакль тудыру эшлђрендђ 
бик ихлас катнашучы иде ул. Театр репертуарында халык књћелен яулаган «Џђйкђл» 
(Ђ.Баян), «Соћгы тљн» (И Юзеев), «Гарасат» (Г Сабитов), «Мин — солдат хатыны» 
(Анкилов), «Упкын читендђ» (А Дударев) џ.б. бик књп спектакльлђрнећ ућышында 
Анатолийныћ хезмђте зур булды. Аныћ белђн гастрольлђрнећ узганы да сизелми 
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кала иде. Кешелђргђ эчкерсез мљнђсђбђте, авырлык алдында югалып калмавы, ихлас 
ярдђме коллективныћ ышанычын яулады. 
Дусларына бервакытта да хыянђт итми, гомере буена дусларыннан аерылмый, 

аларны онытмый торган кешелђр бик књп булмый, ђ ул шундый иде. Яшьли 
њлеп киткђн хатыны Ђлфия белђн тормышлары да књплђр сокланырлык, њрнђк 
алырлык иде, диеп ихлас ђйтђ алам. Алар бер-берсен књз карашларыннан аћлыйлар, 
кадерлилђр, саклыйлар, яраталар, књплђр љчен ић авыр вакытларында юатучылары, 
аћлаучылары, ярдђмчелђре булдылар. Аларныћ 10 кв.метр бњлмђлђрендђ матур 
истђлеклђр калдырган бђйрђмнђр, кичђлђр мђћге онытылырлык тњгел. Яшьтђшлђре 
генђ тњгел, Ђлмђттђн килгђн Сабир абый Љметбаев та, Башкортстаннан Нђќип 
Ђсђнбаев та, Казаннан Хђким ага Сђлимќанов кебек шђхеслђр белђн театрга 
аяк баскан яшь кљчлђрдђн Н.Нђќмиев, К.Вђлиев, Д.Кузаева, Ђ.Хљсђеновлар џ.б. 
Анатолийныћ кадерле кунаклары иде.

60 нчы еллар башында авылдан-авылга трактор, ат чаналарында йљри идек. 
Кышкы салкыннарда 30-40 чакрым юл бик озак, кљн буе узыла. Матур истђлек 
булып књћелдђ калган шул мизгеллђрнећ бер сђбђпчесе — Анатолий. Тућып-
калтырап утыручыларны чанадан сљйрђп тљшереп, ат-трактор чанасы артыннан 
йљгерергђ мђќбњр итђ дђ, без тирлђп-пешеп бетђбез. Бервакыт бер яшь кызыбыз 
толып чабуларына буталып егылып калды, ђ трактор бара да бара. Юлда кечкенђ 
авыл очрады. Анатолий авыл ќитђкчелђренђ кереп хђлне сљйлђгђч, ат бирђлђр. 
Хђлдђн тайган кызыбызны ат белђн алып кайтты.
Урман эченнђн узган юлга ике яктан кар сарган чыршылар асылынган. Безнећ 

чаналар метродан баруны хђтерлђтђ. Алдагы атта яки трактор чанасы алдында 
утырган Анатолий чыршы ботакларына кагылып ала, безнећ љскђ кар ишелеп тљшђ. 
Китђ чыр-чу, кљлеш, барыбыз да хђрђкђткђ килђбез, ќылынабыз.
Спектакль бетњгђ, Толя залга тљшеп китђ, скамейкаларны ќыеп, яшьлђр белђн 

кичке уен љчен урын ђзерли башлый, тамашачылар да, артистлар тљркеме дђ таћга 
чаклы књћел ачабыз, яћа ќырлар љйрђтђбез, шигырьлђр сљйлибез, биибез. Монда 
да юлбашчыбыз Анатолий.
Ат ярата иде ул. Авылларда атка атланып чабып хозурлана иде. Бервакыт, аттан 

егылып, оча сљяген сындырды ул. Хђтта операциягђ дђ ятарга туры килде аћа. Лђкин 
эшкђ зыян китермђде.
Гастрольлђрдђ кљндез клубта концерт, тематик кичђлђр оештыра идек. Зур 

колхозларныћ кече бригадаларында кљндез спектакль яки концерт куябыз. Сара 
Садыйкова иќатына багышланган концерт белђн кечкенђ авылларда бушлай 
чыгышлар бик матур хатирђ булып истђ калган. Бригаданыћ «Яшен» дигђн кечкенђ 
књлђмле кљндђлек џђм гастроль нђтиќђлђре турында зур књлђмле гђќит чыгару да 
Анатолий активлыгы белђн оештырыла иде. Ихласлыгы, оештыру сђлђте, кешелекле 
булуы, авыр вакытларда югалып калмавы, кыенлыкны ќићњне њз љстенђ ала белње, 
кешелђрне ихтирам итње — менђ шул асыл сыйфатлары аны коллективыбызныћ 
ышанычлы кешесе итеп тануга китергђндер џђм халык арасында танылган 
театрыбызныћ ќитђкчесе — директоры итеп сайлаткандыр. Ќитђкчелек чорында, 
нинди генђ вакытта да, кешелђрне рђнќетерлек сњзлђр ђйтмђде, кешелекле булды. 
Ярдђмчел, тырыш, сђнгатьне яратучы, сђхнђгђ тугрылык саклаган матур кеше 
булып калды. 
Менђ шундый матур истђлеклђр калсын иде барыбыздан да. Иртђ, бик иртђ 

киттелђр ирле-хатынлы Богатырёвлар, лђкин мђћге онытылмаслык истђлек-
хатирђлђре гомер буена књћеллђрне ќылыта. Зур эшлђр эшлђп, яшьлеклђре, 
тормышлары белђн зур хезмђткђ мђдхия яћгыратып киттелђр. Андыйларны 
онытмыйлар!

Татарстанныћ халык артисты Рђзилђ Муллина истђлеклђреннђн:
«Без бала вакыттан Минзђлђ театры спектакльлђрен карап њстек. Сђнгатькђ 

мђхђббђтне алар тђрбиялђде.
Авылга «Тайга йолдызы» (Ш.Шаџгали ђсђре) белђн килеп тљштелђр болар. 

Салкын кыш, артистлар йљк машинасы љстендђ, ђ кабинадан билђњдђге бала 
књтђргђн япь-яшь ханым тљште. Аны бик буйчан ир каршылады. Бу парны безнећ 
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Нурлыџода ђбекђйлђргђ фатирга урнаштырдылар. Ђбекђй кич спектакльгђ бара 
алмады, артистларныћ баласын карап калды.
Шулай итеп, авылга килњ белђн бу пар гел ђбиемнђрдђ туктала торган булды, 

књчтђнђчлђр алып килђлђр. Без аларны мунча ягып, табын корып каршы алабыз. 
Анатолий Богатырёв белђн Ђлфия Мусиналар иде болар. Ђ кечкенђ сабый — 2 
айлык кызлары Тереза иде.
Еллар узгач, 1979 елда Минзђлђ театрына артистка булып килгђндђ, гаризамны 

А.С.Богатырёв исеменђ язып эшкђ урнаштым. Ыспай егет еллар њтњ белђн тљсен 
югалтмаган, дулкынланып торган чђчлђренђ бераз чал кунган, килешле сакал-мыек 
ќиткергђн мљлаем ќитђкче иде инде.
Театр традициялђрен саклауга зур љлеш керткђн ќитђкче иде ул. Олыны олы итђ 

белђ, кечене кече итђ. Дуслары ышанычлы, сыналган. Њзен џђрчак саклап, књтђреп 
алырга ђзер торган тугрылыклы дуслар — њзе кебек.
Бик игътибарлы, кешегђ каты бђрелмђс, кешелек горурлыгына кагылмыйча гына 

ђрли дђ, мактый да белђ иде Анатолий Степанович. Субботниклар модада чаклар 
бит. Эшлибез, колхозга печђн ђзерлђшергђ дђ йљрибез, театрны да юабыз — эчен 
дђ, тышкы кызыл кирпечлђрен дђ. Ул шунда ук «пирожковый команда» оештыра. 
Ашау-сыйлану белђн тђмамланыр иде бу субботниклар. Акчасын каян алгандыр. 
Акча дигђннђн, яшьлђргђ џђрчак акчаћ бармы, булмаса, «мђ, булгач тњлђрсећ», 
дип акча биреп тора иде. Бу аныћ књћеленђ нык уелып калган бер вакыйга белђн 
бђйле булгандыр дип уйлыйм. «Хатыным Ђлфия њлгђч, ќирлђдек, мђшђкатьлђрен 
уздырдык. Кызым Тереза белђн икебез ике ятим. Бер тиен акча юк. Кая барып 
сугылырга, егылырга белми йљргђндђ, коллектив акча ќыеп бирде. 30 сум акча бик 
књп ул чор љчен. Кичкђ њзем белђн эшлђњче хезмђттђшем керде. Иртђнгђ кесђдђге 
акчадан ќиллђр искђн. Чарасызлыктан утырып еладым. Шул хђлдђн соћ акчасыз 
кешене кызганам. Ђ минем акчаны урлаган ир мђрхњм инде, урыны ќђннђттђ 
булсын», — дип сљйлђгђне булды аныћ.
Чын артист иде ул. А.Дударевныћ «Упкын читендђ» драмасында (1983 ел) 

Красовскийны уйный. Мин — Алина, иреннђн качып киткђн бичара хатын, ул 
мине эзлђп таба. Богатырёв — Красовский сђхнђгђ килеп керђ — янып, дђрте 
ташып торган яшь чибђр ир, ул књренњгђ, залдан ниндидер дулкын уза, тамашачы 
бертавыштан «ох» итђ. Мин, нђзек кенђ, кечкенђ генђ Алинаны њзенећ кљрђк 
куллары, олы гђњдђсе белђн ботарлап, књтђреп алып љстђлгђ атып бђрђ. Ул куркыныч, 
менђ хђзер бђреп њтерђ кебек тоела, куркудан мин куырылып китђм. Ђ сђхнђ артына 
чыккач: «Сећлем, берђр ќирећ авыртмадымы? Катырак тотсам, гафу ит», — ди.
Ђ Лек Вђлиевнећ «Париж егете Ђлфђнис» комедиясендђ (1986 ел) Мыгырдык 

картны уйный. Нђкъ авыл гадђтлђрен, гаилђ тђртибен саклап килњче, этлђргђ 
ачуланып йљрњче авыл карты. Тамашачы бик ярата иде аныћ уйнавын. Сљйлђшкђндђ 
тавышын тљрле тоннарга књчереп, бер югары, бер тњбђн тавыш белђн сљйли, ул 
кљлгђндђ њзе селкенђ, аћа ияреп бљтен тирђ-як селкенђ кебек. Кешелек сыйфатлары 
сокландыргыч иде!
Театр хезмђткђренећ баласы яки артистлар гаилђ корса, ул анда тамада. Бик 

књћелле туйлар уздырды ул театрда, юбилейлар. Гастрольгђ чыгасыћ, бу тынгысыз 
зат, иртњк бљтен яшьлђрне уятып, њзе артыннан йљгерергђ алып чыгып китђ. Зур 
шђџђрлђргђ барсаћ, кырынган-киенгђн, барыбыз ќыенганны авызын ерып кљтеп 
тора да музейларга алып китђ, культпоходлар, очрашулар оештыра, ђллђ нинди 
шљгыльлђр табар иде. Райкомнан эт итеп сњгеп кайтарырлар, ђ ул берни сиздерми 
авызын ерып кайтып керер иде. Артистларны «эттђн алып, эткђ салып» ачуланганын, 
биллђџи, хђтерлђмим. «Нђрсђ, Ябалак?» — дия иде, бик ачуын китерсђћ.
Аннары керђшен ќырларын бик матур итеп башкару осталыгы бар иде аныћ. 

Тњбђн Кама шђџђренђ књчеп, анда театр ачып эшли башлагач, 60 яшьлек юбилее 
алдыннан 2002 елда 8 март кљнне Рљстђм Галиев белђн театрга — Минзђлђгђ 
килделђр. Чакыру билетлары белђн. Бљтен хатын-кызларга тюльпаннар књтђреп 
килгђн Степаныч! Биредђн киткђненђ байтак ел, лђкин ул безнећ белђн гел 
кызыксынып, театрны њзенеке итеп яшђде. «Књзлђремђ операция ясаттым ђле, 
хрусталикларын алыштырдылар. Њлгђч тђ менђ болай итеп књзђтеп ятачакмын», — 
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дип шырык-шырык кљлђ, њзе књзлђрен кыскан. Аныћ юбилеена директорыбыз Роберт 
Шђйхуллович Илњсђ Бђдриева, Рљстђм Муллин џђм мине ќибђрде. Спектакльдђн 
љзеклђр дђ алып бардык. Без Тњбђн Камага килеп кергђндђ, Богатырёвныћ кан 
басымы бик югары књтђрелеп, ашыгыч ярдђм табиблары уратып алган иде њзен. 
Ярты сђгать њттеме-юкмы, кояш кебек балкып килеп тђ керде безнећ янга. Илњсђ 
Бђдриева белђн уйнаган љзеклђре бњген дђ књз алдында. Яшьлегенђ кайткан иде 
ул. Соклангыч иде.
Театр юбилейлары љчен янып йљрњлђрен, артистлар љчен торак артыннан 

чабуларын, транспорт булдыруларын язганнардыр, кабатлап тормыйм.
Чын мђгънђсендђ њрнђк ќитђкче, кешелекле, намуслы, чиста књћелле кеше 

иде. Эчендђ ни кайнаганын беркемгђ сиздермђгђн, акырып-бакырып кеше ќанын 
биздермђгђн тђрбияле ир-егет, ике бала атасы иде ул. 
Аны театр коллективы белђн барып ќирлђсђк тђ, Анатолий Степанович безнећ 

арада калды. Њзе янып, яратып уйнаган сђхнђсендђ аныћ рухы яши. Хезмђттђшлђре, 
тамашачысы, Минзђлђ халкы књћелендђ дђ матур бер моћсу хатирђ ул».

Россиянећ атказанган сђнгать эшлеклесе, композитор-ќырчы Мђсгуть Имашев 
хатирђсе:

«Бер шђџђрдђ яки бер авылда бергђ яшђргђ насыйп булмады Анатолий белђн. 
Шућа књрђдер џђр очрашуыбыз хђтергђ уелып калырлык књћелле була иде.
Алтмышынчы елларда мин Ђлмђт музыка училищесында директор булып 

эшлим, Анатолий Минзђлђ театрына артист булып килгђн. Шушы театр мине 
Џава Сафинаныћ «Ќыр дђвам итђ» дигђн пьесасы буенча куелган спектакльгђ 
музыка язарга чакырды. Анатолий белђн шул вакытта таныштык. Ачык йљзле, 
риясыз-хђйлђсез булгангадыр, аралаша торгач, без Анатолий белђн дуслашып 
киттек. Бераздан мине эшкђ Казанга књчерделђр, Анатолий Степанович Минзђлђ 
театрында директор булды.

...Бервакыт ул мине Рабит Батулла ђсђре буенча куелган «Кайрылмасын канатыћ» 
дигђн спектакльнећ музыкаль бизђлешен эшлђргђ чакырды. 
Премьерага пьеса авторы белђн без дђ бардык. Спектакльне халык бик яратып 

кабул итте. Тамашаныћ урта бер ќирендђ мђктђптђ укучы кыз бала, ђтисе белђн 
ђнисенећ аралары пытырылуын (бозылуын) сизеп, аларны аерылмаска љндђп, бик 
моћлы бер ќыр ќырлый — бу вакытта театрныћ шыгрым тулы залында кулына 
кулъяулыгын алмаган кеше калмагандыр. Мин њзем дђ тыела алмадым...

...Театр гастрольгђ китте... Ижау шђџђреннђн кайткач, Анатолий белђн Казанда 
очраштык. «На «Ура» њтте гастрольлђребез, спектакльнећ теге кыз ќырлаган 

Театрныћ 50 еллыгы ућаеннан телетапшыруга чакырылган 
кунаклар џђм  театр коллективы. 1985 ел.
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моментына килеп ќиткђч, дворец директорын, мђдђният идарђсе ќитђкчелђрен 
— урыс кешелђрен — ђкрен генђ залга алып керђм. Бљтен зал мышык-мышык килђ, 
џђркемнећ кулында кулъяулык. Урыслар спектакльдђн шаккатып чыгалар, малай. 
«Татарлар бигрђк нечкђ књћелле икђн», дип сокланалар», — дип сљйлђде ул. 
Анатолий белђн бђйле тагын бер тетрђндергеч (минем љчен) хђлне сљйлђми 

булдыра алмыйм.
...Кљннђрдђн бер кљнне телефонда Анатолий тавышы: «Сђлам, дустым, мин 

Казанда, књрешеп китђсем килђ». Мин ђйтђм: «Килеп ќитмђгђнсећ, кая ашыгасыћ, 
безгђ кил», — дим. «Мин военкоматтан шалтыратам, бер-ике сђгатьтђн безне 
Чернобыльгђ озаталар», — ди бу. «Хђзер килђм, кљт», — дидем дђ чыгып чаптым. 
Военкоматта дежур торучы подполковник Анатолийга бер сђгатькђ чыгып керергђ 
рљхсђт итте. Без туп-туры военкомат янындагы курчак театрына кереп киттек. Театр 
директорлары бер-беребезне яхшы белђбез (бу вакытта мин опера театры директоры), 
директор кабинетында чђй эчеп, туйганчы хђл-ђхвђллђрне сљйлђшеп утырдык. 
Анатолий яшь чагында армиядђ, химия гаскђрлђрендђ хезмђт иткђн булган. Аныћ 
хђрби џљнђре, Чернобыль атом станциясе шартлагач, ић кирђкле џљнђр икђн. Авырлык 
турында сљйлђшмђдек. Ут эченђ китеп баручы дустымныћ хђлен, ни уйлаганын мин 
сњзсез дђ аћлыйм. Йљрђгемне «мђчелђр» тырный, лђкин берни хђл итеп булмый. 
Военкомат капкасы тљбендђ каты кысышып, кочаклашып аерылыштык.

...Минем сљенечкђ, барлык туганнарыныћ, дусларыныћ сљенеченђ Анатолиебез 
исђн-сау кайтты.
Шуннан соћ ул Тњбђн Кама шђџђренђ књчте, анда театр оештырды, аныћ 

директоры булды, соћрак мђдђният џђм техника йорты директоры булып эшлђде. 
Кайда гына эшлђсђ дђ, Анатолий Степанович эшен яратып, ќанын-тђнен 

аямыйча, бирелеп эшлђде. 
Дуслары књп иде аныћ, чљнки дусны дус итђ белњче, шђфкатьле, ачык књћелле 

кеше иде ул. Безгђ аныћ белђн Казанда да, Минзђлђдђ дђ,,Тњбђн Камада да, 
Мђскђњдђ дђ (бер айлык семинарларда), љйдђ дђ, аныћ дачасында да, театрларда 
да еш очрашырга туры килде — ќырларга, шаян сњз ђйтеп кљлђргђ (тавышы кљчле 
иде), њз кулы белђн мул љстђл оештырырга ярата иде. Књпсанлы туганнары, дуслары 
катнашында гљрлђп њткђн юбилей кичђлђре хђтеремдђ онытылмас бђйрђм булып 
сакланалар. Тормышымда шушындый «егет» кеше белђн дус булып, ќырлашып 
яшђвемђ мин бик бђхетле. Ашыгып китте дустым. Урыны ќђннђттђ булсын».
Анатолий Степанович Богатырёв турында истђлеклђре белђн шагыйрь Мансур 

Шиџапов та уртаклашырга телђгђн иде. Кызганычка каршы, каты авырудан соћ 
кулына калђм тота алмый икђн. Телефоннан сљйлђшкђндђ, Тњбђн Кама шђџђрендђ 
љр-яћа театр ачу маќараларын бик образлы телдђ тасвирлагач, театрныћ бњген 
Анатолий Богатырёв исемендђ булырга тиешлеген дђлиллђде ул, ђ чынбарлыкта 
бњген ул ачкан, ул оештырган театрда мђрхњмнећ исемен телгђ алу да «гаеп» саналуга 
нђфрђтлђнњен сиздерде.
Язмамны «Минзђлђм йолдызлыгы» дип атасам да, йолдызлыктагы љч йолдызга 

гына тукталдым. Театрда йолдызлар књп була. Шулардан хатирђлђре белђн 
уртаклашкан Рђзилђ Муллина белђн Илњсђ Бђдриевага тукталмасам, гљнаџлы 
булырмын.
Рђзилђ... Бђхетле язмышлы артист ул. Минзђлђ районыныћ Татар Мљшеге 

авылында балта остасы Мирхђт абзый белђн клубта эшлђгђн Фђгыйлђ апай 
гаилђсендђ туган беренче бала. Кечкенђдђн артистлар уенын књреп, аларныћ кеше 
књћеленђ тђэсир итњ кљчен тоеп њсђ ул.

 Мђктђптђ уку елларында ук њзешчђн сђнгать тњгђрђклђрендђ актив катнаша, 
смотрларда «ќићњче» исеменђ лаек була. Шулай да артистка булырга ќыенмый. 
Алабуга культура-агарту училищесын тђмамлагач, љч ел режиссёр булып халык 
театрында эшли. Ниџаять, артистлык тылсымы аны ќићђ. Менђ инде ничђнче ел 
ул Минзђлђ театрыныћ тљп артисткасы. Ире Рљстђм Муллин белђн театрныћ ић 
якты йолдызлары. Уйнаган рольлђрен санаганда, аларныћ тљрлелеге актрисаныћ 
профессиональ колачы, амплуа ђсирлегеннђн котылганлыгы турында сљйли. Ул 
— шђхес.
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Књп спектакльлђрдђ баш рольлђрне башкарса да, Рђзилђдђ «йолдызлык» авыруы 
юк. 

— Џђр талантлы артист сђхнђ йолдызы була алмаган кебек, йолдыз булганнарныћ 
да џђркайсы артист дигђн сњз тњгел, — ди ул, проблемага профессиональ яктан карап, 
— њзенећ ућышсызлыкларын бњтђннђргђ яисђ язмышка сылтаган артист беркайчан 
да алардан котыла алмый. Кемдер њз эшеннђн њзе канђгатьлек таба, кемдер њз 
масаюына сылтау табып юана. Минем юанычым да, куанычым да — театрыбызга 
кирђк булуымны тоеп эшлђњ.
Театрга гына тњгел, тамашачыга кирђк син, Рђзилђ Мирхђтовна, халыкка, 

миллђткђ кирђк. Хезмђттђшлђре аныћ иќади биографиясеннђн бер кызыклы хђлне 
хђтерлилђр: спектакль тђмам, зал алкышларга књмелђ, сђхнђгђ тамашачылардан 
букетлар тапшыру башлана.
Чђчђк букеты алмаган артист калмый. Бер Рђзилђне генђ књрњче юк. Чљнки 

Рђзилђ ђхлаксыз, азгын хатын ролен башкарган. Тамашачы аныћ артистка булуын 
онытып, бозык хатын дип кабул иткђн, аны гафу итмђвен чђчђк бирмђњ аша 
белдергђн. Бу бит мђдхия!
Шушы очрак Рђзилђ љчен «артист нинди булырга тиеш?» дигђн сорауга ќавап 

буларак еш исенђ тљшђ икђн: ић мљџиме чђчђк букеты тњгел, ђ тамашачыда туган 
фикерлђр букеты!
Кемдер њзенећ хђтеренђ таянып, хатирђлђрен язарга утырса, кемдер хђтерсезлеген 

эшкђ ќигђ: нђрсђнедер књрмђскђ, белмђскђ тырыша.
Рђзилђнећ фикер колачы сыйдырган књп артистлар турында матур-матур 

истђлеклђре бар. Анатолий Богатырёв турында хатирђлђрен сорап мљрђќђгать иткђч, 
ул мића калын дђфтђр тутырып, мђрхњм 20 артист турында кызыклы мђгълњматлар 
язып ќибђргђн. Мин аћа, шул юнђлештђ язуын дђвам итеп, альбом яки хатирђлђр 
китабы чыгарырга кићђш иттем. Ышанам: кић књћелле кеше буларак, кићђшлђргђ 
«колак салачак» ул, џђм без ђле ачылмаган йолдызлар ачачакбыз.
Илњсђ Бђдриева...
Минзђлђ театрында мин куйган љч спектакльдђ дђ катнашты ул. Мђрхњм ире 

Фђиз Бђдриев тђ кић колачлы иќатчы. Љлгергђн сђхнђ остасы, талантлы музыкант 
булгач, уллары Булат алар эшен дђвам итеп, Минзђлђ театрыныћ баш режиссёры 
вазифаларын њтђњче дђрђќђсенђ књтђрелгђн. «Бђдриевлђр йолдызлыгы» турында 
сњз алып барырга, династия дияргђ буладыр, — дигђч, Илњсђ ханым: «Юк, юк! 
Династия турында тњгел, њзебез турында да бары тик Сабир абый белђн Хђдичђ 
апаны књреп белгђн хезмђттђшлђре, Толяныћ курсташы буларак кына... телгђ 
алсагыз. бик ќиткђн.

— Сђхнђ тормышы белђн гаилђдђге хђллђр — икесе ике дљнья. Сез безнећ љчен 
ђйбђт артистлар гына тњгел, њрнђк гаилђ буларак та кызыклы...

— Анысы љчен дђ без Сабир абыйга бурычлы.
— Ничек?
— Сабир абый тђкъдиме белђн, ул димлђп, ул кодалап љйлђнешкђн парлар 

џђркайсы ныклы, какшамас гаилђ кордылар, њрнђк булырлык матур яшђделђр. 
Фђиз белђн минем дђ никахым Сабир абый катнашында булды... Без театрга эшкђ 
урнашканда, фатир сорау, фатир алуны уйга да китереп булмый иде. Ничђнче ел 
булгандыр, Чистайдагы рус театрын Минзђлђгђ књчерђлђр. Аларга хљкњмђт фатир 
бирдерђ. Лђкин театр яшђве љчен, фатирга љстђп, тамашачыћ булуы мљџим. Театр 
мантый алмый, тарала. Рус артистларыннан бушаган фатирларга мохтаќ яшь татар 
артистларын урнаштыру башлана. «Кемне — кайда, кем белђн?» — дигђн сорауга 
Сабир абыйныћ њз ќавабы. Безне Фђиз белђн бер фатирга урнаштыралар. Бер 
фатирдан — бер казанга, бер казаннан — бер кесђгђ књчтек, кесђдђн караватыбыз 
уртаклашты. Без генђ тњгел, Сабир абыйга Роза апа белђн Ђхмђдиша абый да, 
Нђсимђ апа белђн Ќиџангир абый да, тагын башкалар да бурычлы.

— Фатир кысынкылыгы ќаннарны якынайткан булып чыга тњгелме?
— Фатирга кадђр ондыр, ярмадыр салган капчыклар берлеген узасын 

онытмыйк.
— Ягъни, нинди «капчыклар берлеге»?
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— Яшерен-батырын тњгел, сугыштан соћгы елларда да ђле театрлар «подножный 
корм»да яшђде. Ягъни, гастрольлђр вакытында колхозлардан алып кайткан ондыр, 
ярмадыр запасларына таяна идек.
Башкортстанныћ Бакалы районына гастрольлђр вакытында карабодай ярмасы 

бирђлђр. Аны Минзђлђгђ кайткач кына бњлешергђ булалар. Ђхмђдиша абыйныћ 
ярма салырга капчыгы юк икђн. Соћыннан алу шарты белђн њз љлешен Роза апага 
салдыра ул.
Уртак ярмадан уртак ботка пешђ. Шул ботканы алар гомер буе бергђлђп 

ашадылар, зарланмадылар. Гомер буе тамаклары тук, љслђре бљтен, гаилђлђре ныклы 
булды. Сабир абый сайлаган парларныћ џђркайсы њрнђк гаилђ корды.

— Сабир абыйныћ корган тљп гаилђсе — ул тљзегђн театр. Аныћ васыятьлђренђ 
тугры калып, яћа заман тамашачысына яћа спектакльлђр тђкъдим итђ алса, театрда 
Сабир абый рухы яши дигђн сњз. 
Кошларга очар љчен канатлар гына тњгел, џава да кирђк булган кебек, театрныћ 

яшђве љчен аћа артистлар гына тњгел, њз тамашачысы булу да мљџим.
Театрныћ тормыштагы ролен дђ, аныћ нинди булырга тиешлеген дђ шул њз 

тамашачысы гына ђйтђ, њз тамашачысы гына бђџали,аныћ њсњ юлын билгели.
Бњген Минзђлђ театры Сабир Љметбаев исемендђ яши икђн, аныћ бер канатын 

иќади кљчлђре тђшкил итсђ, икенче канаты, шиксез, мирасны кабул итеп, 
эстафетаны килђчђк кљннђргђ илтњче ќитђкчелђредер.
Табигатьтђ хђзергђ кадђр билгеле 88 йолдызлык бар. Ачылмаганнарыныћ саны 

чиксез књп. Без — кешелђр књктђге йолдызлыклардан Андромеда, Игезђклђр, Аю, 
Њлчђњ, Сукояр йолдызлыклары турында гына ишетеп, сљйлђшњлђребездђ телгђ 
алгалыйбыз. Алардагы йолдызлар санын да, кайчан џђм ничек барлыкка килеп, ни 
љчен, ни исђбенђ, ник яшђњлђрен дђ белњ ихтималы юк. (Кирђге дђ юк.) Саннары да, 
гомерлђре дђ миллиардлар белђн генђ саналып, њзгђрешсез џаман њз урыннарында 
яши, кала бирђлђр алар. Ђ ќирдђге шартлы йолдызлыклар исђ кеше гамђллђренђ 
генђ нигезлђнеп, кеше язмышларына бђйле. Язмышлар исђ (яшђњ шартларына 
бђйлелектђн) њзгђрњчђн дђ, башка язмышларга тђэсир итеп, аларны њзгђртњчђн дђ 
булалар. Аларныћ хђтерлђрдђ књпме гомерлђр саклану ихтималы мирасныћ кемнђр 
кулында булуына бђйлелеге дђ сер тњгел. 
Шул яктан караганда, Минзђлђ театры бик бђхетле. Чљнки театрны мирас 

буларак кабул итеп алган хђзерге вариста, Сабир ага Љметбаевтагы кебек, ихласлык, 
њз эшенђ бирелгђнлек џђм коллективына ышаныч бик кљчле. Ић мљџиме: театр 
коллективыныћ аћа ышанычы шиксез џђм вак-тљяк очраклыкларга бђйле тњгел. 
Уртак ышанычка нигезлђнгђн шушы тандемга чирек гасыр тулып килсђ дђ, 

театрныћ бњгенге артистлары, бергђ узган елларны тњгел — ђ коллективта џаман 
булып торган ућай њзгђрешлђрне санап, директорлары адресына мђдхия генђ 
юллыйлар, аны йолдызлыкны ачучы астрономга тићлилђр. Без дђ аларга кушылабыз 
џђм калын китап язганда да сыеп бетмђс гамђллђр кылган шанлы театр директоры 
Роберт Шђйхуллович Шђймђрданов белђн якыннанрак таныштыру «артык сљяк» 
булмас дип уйлыйбыз.

1989 елда мђдђният институтын тђмамлаган булдыклы егетне Мђдђният 
министрлыгына эшкђ чакыралар. Љч ел эшлђњ дђверендђ њзенећ тђвђккђл џђм 
инициативаларга юмарт булуын књрсђтергђ љлгергђн џљнђрманны яшђњ белђн 
њлем арасында кљн итњче, хуќалары алышыну «чехардасыннан» арып, финанс 
кытлыгыннан чыгу юлын югалткан Минзђлђ театрына директор итеп билгелилђр.
Театрныћ бинасы иске џђм ќимерек. Бњлеп бирелгђн акчаныћ кая очканын 

белерлек тњгел. «Реставрациягђ китте», дип отчёт бирсђлђр дђ, эшлђгђн бер эш тђ 
књренми. Халыкта да, артистлар арасында да гел бер сњз йљри: «Чаллыга књчерђлђр 
икђн». Гел књчеп эшлђргђ тиешле театрныћ нибары бер искергђн автобусы бар.
Артистларныћ књзлђрендђ љметсезлек, кулларында каядыр књчеп китњ љчен 

тутырылган чемоданнары белђн гариза. Нинди кадр кирђк дисђћ — ул юк. Чакырыр 
љчен фатиры булмау, эш хаклары тњбђнлеге Робертны бик кыен хђлдђ калдырса 
да, куркытмый, ђ кыю адымнар ясарга этђрђ. Ул, ић элек, театрныћ мондый хђлгђ 
тљшњенећ сђбђплђрен ачыклый. Булдыксыз, театрны њз кесђлђренђ эшлђтеп, сђнгать 
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турында уйламаучы ђрђмтамак — прилипаллардан коткару «операциясенђ» керешђ 
ул. Аћа коллективныћ сакланып калуын телђгђн намуслы артистлар булыша. (Бер 
«операция» процессына мин дђ шаџит булдым.)
Нђтиќђ буларак, изге телђклђргђ џђм намуска таянып эш итњче директор 

театрныћ бетњгђ юнђлгђн юлын булсынга, њссенгђ юнђлтњгђ ирешђ. Аныћ яшьлек 
энергиясе, њќђтлеге нђрсђлђр кирђген белеп, шућа љстђгелђрне ышандыра алуы 
нђтиќђсендђ, бер ел эшлђњ дђверендђ ул театрга 5 яћа машина, музыкаль њзђк, 
радио џђм яктырту аппаратуралары, столяр станогы алдыруга ирешђ, театр бинасын 
ремонтлау эше ќанлана. Бу эшлђрне могќизага тићлилђр. 
Хуќалык эшлђрен ќанландырган яшь ќитђкче театрныћ иќади йљзен — 

имиджын њзгђртњгђ дђ књп кљч куя џђм њзгђртђ. Бњген Себердђ дђ, Урта Азиядђ дђ, 
Петербург, Мђскђњ шђџђрлђрендђ дђ кљтеп алалар икђн, бу, џичшиксез, директоры 
Роберт Шђйхуллович булган Минзђлђ театрыныћ тамашачы зђвыкларына ќавап 
бирерлек профессиональ югарылыкта булуы нђтиќђсе. 
Хђзерге кљндђ театрга эшкђ алынган артистлар љчен торак проблемасы юк. 

Кадрлар мђсьђлђсендђ дђ «кытлык кырык чакрымга качкан...»
Роберт Шђйхулловичны ќитђкче буларак та, кеше буларак та бизђгђн тљп 

сыйфатларыннан берсе џђм ић мљџиме — эшкђ књћел биреп эшлђгђн џђркемгђ 
хђерхаџ булуындадыр. Ул кешегђ ышана да, ышандыра да белђ. Сњзен гамђл белђн 
ныгытуы — аныћ абруй нигезе.
Театрга нигез салган, авырлык килгђн елларда театрны саклап калуда њзлђрен 

аямыйча эш књрсђткђн шђхеслђрнећ исемнђрен мђћгелђштерњ юнђлешендђ дђ 
риясыз эшли ул.
Театрга Сабир Љметбаев исеме бирелњ дђ, Сабир Љметбаев исемендђге премия 

булдыру да Роберт Шђйхуллович тырышлыгы белђн гамђлгђ ашырылган њсеш 
баскычларыннан. Ђ театр бинасы, карап туймаслык гњзђл сарай буларак, эченђ 
керсђћ, чыгасыћ килмђс ућай. Инде менђ театрныћ 80 еллыгы ућаеннан Сабир 
Љметбаев џђм Хђдичђ Сђлимоваларныћ фотоларын сорап шалтыраткач, театр 
директорыныћ безгђ биргђн ќавабы аерым игътибарга лаек:

— Џичшиксез, Хђдичђ апа да, Сабир абый да, Анатолий Богатырёв та Минзђлђ 
театры йолдызларыннан. Лђкин йолдызлыкта йолдызлар књп була бит. Аларныћ 
барсыныћ да ђлегђ исеме булмаска да мљмкин. Ђ кайберлђре, ђлегђ балкымасалар 
да, ќемелдилђр генђ. Димђк, килђчђктђ аларныћ да балкулары бик ихтимал. 
(Йолдызлар караћгыда балкый!) Без сездђн йолдызлыктагы башка йолдызларны да 
яктырткан язмаларыгызны кљтеп калабыз. Сезнећ эш йолдызлар ачу булса, безнећ 
эш йолдызлар балкысын љчен шартлар тудыру.
Минзђлђ йолдызлыгыныћ «Казык йолдызы» Роберт Шђймђрдановка театр 

артистлары гына тњгел, књпсанлы тамашачыларныћ да рђхмђтле булуына 
шиклђнмибез.
Яши, яшђсен Љметбаев исемендђге театр!

 Ђхтђм ЗАРИПОВ 
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Ак ќилкђн

Бал
ачак 

белђн яшьлек арасындагы
гњз
ђл д

љньяда яшђњчелђр, бу — безнећ сђх
иф
ђ!

БЂХЕТ ТУКТАЛЫШЫ

ХИКЂЯ

Бњген ай нигђдер бик моћсу булып калыкты. Књк йљзендђ њзенђ урын 
тарсынгандай, сњрђн генђ елмаеп, болыт читенђ сыенды. Аныћ йљзенђ озаклап 
карап торсаћ, менђ-менђ елап ќибђрер шикелле тоела иде. Авыл љстенђ 
таралган нурлары да башка кичлђрдђге кебек тњгел, нишлђптер бик тонык 
књренђ.

Авыл халкы йокларга иртђ ята, књп кенђ тђрђзђлђрдђ ут сњнгђн. Кызлы 
љйлђрдђ генђ серле яктылык балкый, вакыт-вакыт пђрдђ читлђре тибрђлеп 
куя.

Кичке тынлыкны бозып, урамнан машина узганы ишетелде. Дилбђрнећ 
йљрђге дертлђп китте. Кљн буе, ђнисе фермадан кайтканчы љйне ќыештырып, 
тђмле-тђмле ризыклар пешереп, тђмам арыган иде, машина тавышын ишеткђч, 
аякларын идђнгђ тидерер-тидермђс кенђ очып, њз бњлмђсенђ чыкты, утны 
сњндереп, тђрђзђгђ књз салды. Ни гаќђп, капка тљбендђ беркем књренмђде. 
Югыйсђ, Азатныћ машинасы иде бит, аныћ гљрелдђгђн тавышын Дилбђр ђллђ 
каян таный. «Тыкрык буена туктагандыр ђле». Шулай дип њзен юатты да кич 
чыгарга ђзерлђнђ башлады. Љстенђ њзе яраткан зђћгђр књлмђген киде, ќылы 
кофтасын белђгенђ салды, чђчлђрен ќилкђсенђ тузгытып тљшерде дђ, ђтисе 
белђн ђнисе янына чыгып:

— Мин клубка киттем, — дип, аларга тыныч йокы телђде.
— Тђртипле генђ йљр берњк. Тљн уртасына калма, кызым, син кайтып 

ятканчы барыбер књзгђ йокы керми, — дип, Маџинур апа кызына кљндђгечђ 
њгет-нђсихђт биреп калды.

Љй ишегеннђн чыгып барган Дилбђр кире борылды, телефонын оныткан иде. 
Кулына алуга, хат килгђнен белдертеп, телефон зећгелдђп куйды. Азат язган 
икђн. Елмаю кунарга љлгергђн иреннђн шул мизгелдђ алсулык качты. «Бњген 
килђ алмыйм». Ђлеге сњзлђрне укыгач, Дилбђрнећ йљзенђ борчылу таралды. 
Ике ел буе очрашып йљргђн Азат соћгы араларда кыздан читлђшђ башлаган 
иде. Шулай да књзенђ карап алай дип ђйткђне юк њзенећ.

Инде кич чыгып торыргамы-юкмы дип икелђнгђннђн соћ, Дилбђрнећ аяклары 
урамга атлады. Џава ќилђслђнгђн, књктђге йолдызлар ќем-ќем килеп торалар, 
тулып љлгермђгђн ай да баягы моћсулыгын онытып, елмаерга тотынган. Дилбђр 
тиз генђ дусты Язилђгђ шалтыратып алды: клубка бергђ барырга сљйлђштелђр. 
Юл буе серлђшђ-серлђшђ атлап, клубка якынайгач, баскыч тљбендђ торган 
сары чђчле, кыска итђкле таныш булмаган кызны књреп, икесе дђ адымнарын 
ђкренђйтте.

— Ђ-ђ, теге очка кайткан шђџђр кызы Иркђ бу, — диде Язилђ, белдекле 
кыяфђттђ.
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Дилбђр књк йљзенђ књтђрелеп карады. Гаќђп, ни арада каяндыр соры болытлар 
килеп чыккан да тирђ-якка кунакларга ќитешкђн, югыйсђ чакыручы булмады... 
Ђле яћа гына галђмнећ барлык йолдызларын санап була иде, ђ хђзер берсе 
дђ књренми. Шулай уйланган мђлдђ Дилбђрнећ књзе клуб читенђ килеп туктаган 
машинага тљште. Сары чђчле кыз оча-канатлана шул якка йљгерде. Машинадан 
кап-кара юка књн куртка кигђн берђњ чыкты да, ишекне ачып, кунак кызын алга 
утыртты, ачык тавыш белђн нидер сљйлђнде. Караћгыда књзне алдау мљмкин 
булса да, колакны алдап булмый иде — ђлеге тавышныћ иясе Азат иде...

Кинђт Дилбђрнећ гђњдђсе калтыранып куйды, сулыш алуы ешайды. 
Тљшме бу, љнме?! Шулкадђр газиз, якын, яраткан кешесе аћа хыянђт итђ 
тњгелме соћ?! Тамак тљбендђге тљер џава суларга ирек бирмђде. Яћаклары 
кайнарланып янарга тотынды. Мљлдерђмђ тулы књзлђреннђн дђ кайнар 
тамчылар тђгђрђде.

Шул кичтђн бирле Дилбђр љчен кояш сњнгђндђй тоелды. Моннан да ачы, 
моннан да яман берни була алмас кебек иде. Аны оныттылар, аны башкага 
алыштырдылар, ул дљньясында бер бђхетсез хђзер. Шушындый уйлардан 
башы авырта башлады, кулыннан эш тљште. Бу кайгыдан да авыр бернђрсђ 
юк шикелле иде, књзлђреннђн елмаю югалды.

Беркљнне ићсђсенђ кљянтђ-чилђк асып, башын иеп кенђ чишмђгђ барган 
ќиреннђн кљтелмђгђн књренешкђ тап булды. Берничђ љй аша гына яшђњче 
књршелђрнећ ак ромашкалар тљшкђн яшел капкасы чыћлап ачылды да аннан 
гариплђр арбасына утырган япь-яшь кыз бала књренде. Колясканы этеп чыккан 
хатынны таный Дилбђр, Наилђ апасы ул, шђџђрдђ яши, ата-анасы янына гаилђсе 
белђн кайтып тора. Ђ менђ бу кызны беренче тапкыр књрње. Курчак кебек сылу 
кызныћ... ике кулы да, ике аягы да юк иде. Дилбђр њз аякларыныћ да йомшап 
калуын сизде. Буш чилђклђре ићсђсен басты, йљзе ташка ђверелде. Ђ гарип кыз 
исђ, йљзендђ ќылы нур балкытып, аћа елмаеп карады, баш кагып исђнлђшкђндђй 
итте. Кызныћ књзлђрендђ шулкадђр яктылык, тормышка мђхђббђт балкый иде.

Њзенећ ни рђвешле чишмђдђн ђйлђнеп кайтуын Дилбђр юньле-рђтле 
хђтерлђми дђ. Суын љйалдына кертеп бушатуга, ђнисе янына атылды.

— Наилђ апаћныћ кызын ђйтђсећдер... — Ђнисенећ йљзенђ борчулы уй 
таралды. — Дљнья ђллђ нинди кайгылар белђн сыный шул кешене. Олы кызы 
шушылай булып тугач, больницада ташлап калдырган, дигђннђр иде. Ана 
йљрђге шул гљнаџны да, шул хђсрђтне ничек књтђреп яшђгђндер... Менђ, быел 
детдомнан эзлђп тапкан, њзлђренђ алып кайткан бит кызын. Дђњ ђнисе сљйлђп 
тора иде, ул баланыћ карандашны авызына кабып ясаган рђсемнђрен књрсђћ, 
шаклар катасыћ, ди. Тормышка чытырдап ябышкан, шундый ачык йљзле бала, 
џђркемгђ елмаеп эндђшђ, мин дђ књреп калдым. Без йљргђн булабыз монда, 
юк борчуны да зурга санап, чырайны чытып, башны иеп.

Дилбђргђ кинђт њзе љчен бик тђ оят булып китте. Соћ, ул да менђ ничђ атна 
инде башын иеп йљри, Азат белђн дуслыклары љзелњдђн дђ начар берни була 
алмас дип кайгыра. Ђйтерсећ, бар дљнья Азатка терђлеп калган.

Тормыш алда, аћа дигђн насыйп яр да табылыр ђле. Ђнђ бит, шулай 
дип елмайгандай, књктђ кояш кљлђ. Аныћ яктысы џђм ќылылыгы Дилбђрнећ 
књзлђренђ дђ кереп тулды. Сића дигђн бђхет тукталышыныћ кайда икђнен 
кем ачык белђ? Ул тукталышны эзлђп йљргђн булабыз, ђ ул џђрберебезнећ 
янђшђсендђ — ќан тњренђ ићгђн тормышны ярату хисендђ икђн бит!

Кыз башын књтђрде, дљньяныћ матурлыгын шушы мизгелдђ генђ књргђндђй, 
ђле кояшка, ђле књршелђр капкасына кабат-кабат борылып карады.

Лилия МУЛЛАГАЛИЕВА,
Чаллы шђџђре М.Вахитов исемендђге

2нче гимназиянећ 10 Б сыйныфы укучысы
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Тормыш мђгънђсе

Кайбер кешенећ ќаны тынгысыз, 
Гадђттђ аћа гайбђт килешђ. 
Алар янында ышаныч кими, 
Яхшы џђм яман кискен кљрђштђ.

Бездђн дљреслек талђп итђсећ, 
Лђкин алдыйсыћ њзећ књплђрне. 
Алдарсыћ безне, њзећне хђтта, 
Алдый алмассыћ лђкин књклђрне.

Матурлыкны књр тирђ-ягыћда, 
Телђгђннђргђ алар табыла. 
Ходайныћ џђрбер иќаты камил, 
Бљтен тереклек аћа табына.

Зая њтмђсен ђле гомерећ, 
Тормыш мђгънђсен аћларга тырыш. 
Яхшылык кылып яшђсен, диеп, 
Бирелгђн безгђ бу газиз тормыш.

Алинђ АЙДАРОВА,
Чаллы шђџђре 84нче лицей-интернатыныћ 

10 А сыйныф укучысы

Икмәк кадере

Һәр ел саен көтеп алам
Ямьле җәйләр җиткәнен.
Әбиемнең авылыбызда
Икмәк пешереп көткәнен.

Быел да каршы алды
Әби ипи пешереп.
Без кергәндә тора иде
Табасыннан төшереп.

Икмәк исе гаҗәп тәмле,
Урамнарга таралган.
Ипи шундый тигез пешкән,
Хәйран уңган, кабарган.

Түшләрен киереп ята
Дүрт ипи җайлап кына.
— Әби, кибән башын бирче,
Аз гына, майлап кына.

Ипи кыры сырлы-сырлы,
Үзе тәмле кетерди.
— Әби, тагын кыеп бирче,
Монысын ашап бетердем.

Шулай җыелып ашыйбыз
Яңа пешкән икмәкне.
Сизми дә калганбыз икән
Кибән башы беткәнне.

— Әби, синең тешең юк бит,
Аша әле уртасын.
Йомшагын сиңа калдырдык,
Әрәм булып ятмасын.

Әби аңлый инде безне,
Серебезгә төшенә.
Үзенең бала чакларын
Исләренә төшерә.

— Сугыштан соң икмәк күрми
Ачлы-туклы үстек без.
Икмәк кадерен гомер буе
Данлап саклап килдек без.

Икмәктән олы ризык
Дөньяда юк, белегез.
Исраф итми сыйланыгыз,
Кадерләрен белегез.

Гүзәл ƏМИРОВА,   
Чаллы шђџђре М.Вахитов исемендђге

2нче гимназиянећ 7 В сыйныф укучысы 

АК ЌИЛКЂН
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Мәктәбемә

И мәктәбем! Синдә үтә 
Иң күңелле көннәрем. 
Шау чәчәккә тулып ата 
Синдә белем гөлләрем.

Синдә белдем бу дөньяның 
Барлык матур җирләрен. 
Болын-тугай, һаваларын, 
Диңгезләрен, күлләрен.

Өйрәтәсең горур басып, 
Бары алга атларга. 
Киртәләрне җиңеп чыгып, 
Бирешмәскә ятларга.

Синдә таптым якын дуслар, 
Якын укытучымны. 
Йөрәгемдә саклармын мин 
Џәр кыңгырау чыңыңны.

Алсу ГЫЙНИЯТУЛЛИНА, 
Чаллы шђџђре 60нчы мђктђбенећ 

5 Ф сыйныф укучысы

БЊЛЂККЂ ТУН

ЂКИЯТ

Борын-борын заманда, көз җиткəч, урман патшалыгында Саескан 
җəнлеклəргə хəбəр салган: «Кыш килə, Кыш килə,  озакламый Кыш килə, 
урмандагы барлык җəнлеклəргə хəбəр итəргə кушты, кем Кышны гаҗəплəндерə 
ала, шуңа бњлəк итеп тун бирə», — диде Саескан.

Җəнлеклəр бу хəбəрне ишеткəч, бик нык əзерлəнə башлаганнар, чөнки 
һəрберсенең кышка кергəндə яңа, ќылы тун киясе килгəн. Кыш озак көттермəгəн, 
бураннарын туздырып, бар ќирне ак юрганга тљреп килеп тə ќиткђн. Җəнлеклəрне 
ќыеп: «Ягез, кайсыгыз мине нəрсə белəн гаҗəплəндерə ала?» — дигəн Кыш. 
Иң беренче үзенең купшы койрыгын болгап Тљлке чыккан.

— Кара əле, Кыш əфəнде, мин койрыгымны ничек тəрбиялəдем: җђй буе 
кош ите ашап, кояшта кызынып, койрыгыма яңа төс керттем. Кыш көне карда 
калган эземне сыпырып йљрергђ əзерлəдем, мондый матур койрыкка, əлбəттə 
инде, матур тун да кирəк! — дип, Кышка карап хəйлəкəр генə елмайган.

Төлкедəн соң Бүре чыккан. Ул њзенең ќəй буе яңа туган бəтилəр белəн 
сыйланып көч туплавы белəн мактанган. 

— Кышкы салкын бураннарда матур тавышым белəн улаячакмын, — дип 
өстəп куйган.

Аю:
— Ул тун мића булырга тиеш! Карагыз, мин кышкы йокыга китəргə күпме 

май тупладым. Ə яңа туным булса, тагын да ќылырак булыр иде, киеп йоклар 
идем, — дигəн.

Пошый њзенећ мөгезлђре белəн мактанган:
— Мондый мөгез патша таҗы кебек, мин аларны яздан бирле үстердем. 

Башымда патша таҗы булып, өстемдə яңа тун да булса, бигрђк килешле 
булыр иде, — дигəн.

Кыскасы, барлык җəнлеклəр дə нəрсəлəре белəн булса да мактанганнар. 
Куян гына бер куак астында качып, тыйнак кына тыңлап утыра икəн. Чират аңа 
җиткəч, ул, мескен, нəрсə дияргə дə белмəгəн.

— Мин җəй, көз буе түтђл-түтəл кишер үстердем, балаларымны карадым, 
аларны ерткыч җəнлеклəрдəн сакладым, мактанырлык бернəрсəм дə юк. Мин 
башкаларга зыян салмас өчен, гел читтəрəк, ерткычлардан качып йөрдем, 
— дигəн.

Шуннан Кыш əйткəн:
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— Мине үзенең гаделлеге, тырышлыгы, сабырлыгы, тыйнаклыгы белəн 
Куян гына гаҗəплəндерə алды, — дигəн дə тунны Куянга биргəн.

Шуннан бирле Куян, кыш ќитсə, тунын алыштырып кия башлаган, ди.
Рамазан СУНАЕВ, 

Чаллы шђџђре 19нчы мђктђбенећ 
5 Г сыйныф укучысы

Хәтер көне 

Илем горурлыгы булып
Җәйрәп ята зур КамАЗ.
Даны еракка таралган,
Аны белмәүчеләр аз.

Таш юллардан элдертә
Корыч айгыр — «КамАЗ»лар.

Алардан башка узмый шул 
Хәтта «Париж — Дакар» да! 

«Көннән-көн үсә шәһәрем,
Көннән-көн матурая,
Китә алмам сине ташлап,
Шәһәрем, беркая да!

Лђйлђ ХУЌИНА, 
Чаллы шђџђре 9нчы мђктђбенећ 

6 А сыйныф укучысы

Даулы еллар инде ерак калды. 
Сугыш каны тамган юл гына 
«Ватан өчен!» — диеп, алга барган 
Тугры солдатларын юксына.

«Фашист» дигән илбасарга каршы 
Күтәрелгән илем яу белән. 
Киноларда гына күрсәм дә мин, 
Џәйкәленә бүген баш иям.

Концлагерьлары — Моабит, Дахау, 
Бухенвальдлар — толлар рәнҗеше. 

Безнең буын аны књрмәсә дә, 
Әби-бабайларның хәтере.

Күп кешенең гомере өзелсә дә, 
Алар бары алга бардылар. 
Кара көчтән илне азат итеп, 
Олы җиңү белән кайттылар.

Ветераннар саны сирәгәя, 
Җәрәхәтли шунсы йөрәкне. 
Онытмыйк без, дуслар, нинди хакка 
Яулап алынганын ирекнең.

Гљлњсђ НИГЪМЂТЌАНОВА,
Чаллы шђџђре 15нче мђктђбенећ 

10 А сыйныф укучысы

Илем горурлыгы

Мизгел сере

Вакыт — зур сер, бу дљньяда ић кљчледер,
Мизгел саен ул ќиџанга ямь љстидер.
Ул ямьнђрне кайчак болыт каплап китђ,
Књћел исђ килђчђктђн бђхет кљтђ.

Сизелми дђ вакыт њтђ, ќђйлђр ќитђ,
Кыш њткђндђ, кар сулары агып китђ.
Љмет белђн иртђгесен књћел кљтђ,
Кљтђ-кљтђ гомерлђр дђ њтеп китђ.

АК ЌИЛКЂН
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Бђхет-шатлык, борчулар да мизгел генђ — 
Кич була да, вакыт ќиткђч, таћ беленђ.
Мизгел — љмет, дљньялыкныћ бер кояшы,
Гасырлар да шул мизгеллђр ќыелмасы.

Сљмбел ЂХМЂТЌАНОВА, 
Чаллы социаль-педагогик технологиялђр џђм 

ресурслар институтыныћ филология факультеты студенты

Кљз 

Табигатьнећ нурга тулган мђле,
Кыштыр-кыштыр яфрак коела.
Ялкынланып янган милђшкђйлђр
Кояш нурын йоткан тоела.

Кљз сылуы килеп, бар ќиџанны
Алтын-сары тљскђ бизђде.
Туган яктан китеп барган казлар
Каћгылдашып канат изђде.

Џђр кешегђ тыныч кљннђр телик,
Хђерле юл телик кошларга,
Сагынырбыз ђле ќђйлђрне дђ,
Кљзлђрне дђ салкын кышларда.

Нђзилђ СИБГАТУЛЛИНА,
Чаллы педагогика кљллияте студенты

Актанышым

Алия КОРБАНОВА, 
Чаллы социаль-педагогик технологиялђр џђм 

ресурслар институтыныћ филология факультеты студенты

Актанышым — гњзђл туган ягым,
Бик кадерле, якын књћелгђ.
Еракларга киткђн чагымда да
Онытмамын мђћге-мђћгегђ.

Хезмђт сљйгђн халык яши синдђ,
Кић кырларда иген њстерђ.
Гљлгђ чумган гњзђл Актанышым,
Тимђсен тик сића књз генђ.

Болыннарыћ тулы гљлчђчђклђр,
Икмђк тулы басу-кырларыћ.
Сокландырып, кабат њзенђ дђшђ
Тљз наратлар њскђн урманыћ.

Тљзек матур йортлар каршы ала,
Аяк баскач туган тљбђккђ.

Ќырчыларыћ, шагыйрьлђрећ белђн
Књмелђсећ данга, шљџрђткђ.

Бормаланып, Агыйделећ ага,
Аккошлары кайта яз саен.
Синдђгедђй гњзђл сылукайлар
Башка ќирдђ юктыр, мљгаен.

Батыр уллар синдђ генђ яши,
Баџадирдай таза белђкле.
Челтерђгђн чишмђ суларыћ да
Ќанга дђва, тђнгђ сихђтле.

Алыштырмам сине башка ќиргђ,
Алтын таулар каршы алса да.
Актанышым, диеп яшђрмен мин,
Йљрђгемдђ ялкын янганда.
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Шаян сђхифђ

УЕНЫ‐ЧЫНЫ БЕРГЂ
Гамил АФЗАЛ

Бар иде заманнар
×ирек халык – герман шпионы,
Чирек халык – япон шпионы,
Калганнары – халык дошманнары.
Кремльдђ утырды халык дуслары –
Унбиш кеше бары.

Яратам дип кара
«Òатар халкын яратам», дип ђйтњ
      Баш китђрлек хђтђр сњз иде.
Џђр ярыкта ач кандала кебек,
      Озын колак, очлы књз иде.

«Татар халкын яратам», дип ђйтњ
      Олуг гљнаџ иде ул чакта.
Мин дђ татар бит, дип ђйтђ идек,
      Алан-йолан карап як-якка.
  

* * *
Áабай ђйтђ: «Яхшы иде влач,
Љстђл саен графин да комач,
Ашыйм дисђћ, бђрђћге дђ умач,
Тђртип яхшы иде куркып торгач...»

          
Туфан МИЋНУЛЛИН

Истђлеклђр
Èбраһим Гази Язучылар берлеге рәисе булып торган чагында, Матбугат 

йортының коридорыннан шар ярып кычкырып көлеп кемнәр беләндер килә идем, 
рәисебез каршыга килеп чыкты. Без, каушап калып, ашык-пошык кына исәнләштек. 
Каушамаслык та түгел — ул чакта өлкәннәрне хөрмәт итү дигән нәрсә бетмәгән 
иде әле.
Ибраһим агай җиңемнән эләктереп алды да:
— Минем кем булып эшләгәнемне беләсеңме? — диде.
— Беләм,— дидем.
— Белсәң, мин утырган бүлмәгә кереп чык.
— Кайчан?
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— Хәзер үк, минем арттан ук, — диде Ибраһим агай һәм бүрек колагын 
җилфердәтеп китеп барды. Мин аңа иярдем. Ләкин ул бүлмәсенә җиткәнче үк 
мине туктатты да:

— Сиңа ничә яшь? — диде.
— Нигә, Ибраһим абый? — дим.
— Акыл теше чыгарга вакыттыр инде. Ничә күрсәм, коридорда лар да лар синең 

тавыш. Тавышың тавыш төсле генә түгел. Җитди чагың бармы синең, әллә гел 
шулай дуракавалять итеп йөрисеңме?
Мин, аны-моны уйламастан, болай дидем:
— Ибраһим абый, минем җитди чагымны күрәсегез килсә, эшләп утырган чагыма 

килегез. Дом пичәткә мин эшләп арыгач, ял итәргә генә киләм, — дидем.
Рәис, күзлеге өстеннән тикшереп, шактый озак карап торды, бүрегемнең алдын 

артка әйләндереп кидерде, та гын карап торды һәм:
— Бар, теләсәң никадәр кычкыр, җавабың ошады, — дип, бүлмәсенә кереп 

китте.  

***
...Ìирсәй ага Ђмир пәлтәсен киеп тора. Пинжәгендә — РСФСР Верховный 

Советы депутаты значогы.
— Мирсәй абый, нигә ул значокны пәлтә эчендә кал дырасыз? Миндә булса 

андый значок, кешеләр күрсен дип, пәлтәнең якасына тагып йөрер идем, — дим.
— Менә шуңа күрә сине депутат итеп сайламыйлар да инде, — дип, Мирсәй 

абый пәлтәсенең төймәләрен төймәләп куйды.  
                 

Айдар ХЂЛИМ

«Чаллы шигърияте антологиясе» 
чыгу ућаеннан 

Éљз дђ тугыз шагыйрь. Мин генђ юк.
Ђмма берни кырмый књћелне:
Шушы йљз тугызга керми калган
Бер чын шагыйрь — ул мин тњгелме?

Айдар Хђлим џђм аныћ ишемиясе
Àйдар Хђлимне соћгы чорларда бик тђ 
  ќђфалый дилђр ишемиясе.
Ул элек тђ бик ќњнле кеше тњгел иде,
    хђзер тђмам да эшем иясе.

Рђфкать КЂРАМИ
И сөенерләр инде сабыйлар

Ðәфкать Кђрами Татарстан Язучы лар союзының Матур әдәбиятны пропагандалау 
бюросында 1979-1993 елларда эшли: иҗат кичәләре, юбилейлар, очрашулар һ.б. 
чаралар үткәрү белән шөгыльләнә.
Бервакыт аның бүлмәсенә урта яшьләрдәге бер ханым килеп керә.
— Мин Казан мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытам, — ди ул. — Һади 

Такташ творчествосына багышланган дәресләр үткәрәбез. Поэтның үзен очрашуга 
чакырып булмас микән?
Рәфкать Кђрами, башына күсәк белән органдай, телсез кала. Мон нан алтмыш 
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Сђхифђне Марсель ГАЛИЕВ ђзерлђде.

ел элек үлгән әдипне чакыра килгән укытучыга күзләрен тутырып карый. Аннан, 
көч-хәл белән зиһенен җыеп, сорап куя:

— Сез... чыннан да татар теле һәм әдәбияты укытасызмы?
— Әйе. Унбиш ел инде, — ди ханым, горурланып.
— Алай икә-ән, — дип куя Рәфкать Кђрами, арт чүмечен кашып. — Кызганычка 

каршы, Һади Такташ өйдә юк, командировкада. Ул Дон басс шахтёрлары белән 
очрашырга дип киткән иде. Киләсе атнада кайтыр. Кайткач ук җибәрербез.

— Рәхмәт сезгә. И сөенерләр инде балалар. Мин сезгә киләсе атна да обязательно 
керермен.
Ә Рәфкать Кђрами болай дип љсти:        
— Керегез. Бәлки, Кол Гали белән икәүләп барырлар. Ул да укучы балаларны 

бик ярата.

Марсель ГАЛИЕВ
Куртка урлату остасы

Âакыйф Нуриевныћ курткасын урлаганнар! — дигђн хђбђр редакциялђрдђ 
бњлмђдђн-бњлмђгђ таралып љлгерде.

— Кызыл курткасынмы? Кызым интернет-магазин аша Швейцариядђн 
кайтартты, — дип, бик сљенеп сљйлђгђн иде.

— Анысын яз кљне урлаткан иде бит. Бусы – Германиядђн кайтартканы, зђћгђр 
тљстђ иде.
Шулай сљйлђнђ-сљйлђнђ, Вакыйфныћ эшкђ килгђнен кљттелђр. Ничек 

югалтканын бђйнђ-бђйнђ сљйлђтеп, шул процесска њзе дђ катнашкан кебек лђззђт 
аласы килђ иде џђркемнећ.

— Дачадан кайтырга дип электричкага утырдым да, — дип сабыр гына башлады 
сњзен Вакыйф Нуриев. — Курткамны салып тђрђзђ борысына элеп утырдым гына. 
...Бер бик чибђр кыз каршыма килеп... шундый ягымлы итеп сљйлђшђ башлады 
ки, эредем дђ киттем инде. Бераздан кызый юкка чыкты, карасам... курткамнан да 
ќиллђр искђн. Чибђркђй мине сљйлђндереп торган арада, арттан килеп, дуслары 
алып киткђннђр. Тљне буе йоклый алмый борчылып чыктым.

— Борчылырсыћ да, ярты елга ике курткадан колак как та... — диеште 
дуслары.

— Урлаган кешегђ курткам ошады микђн, тљсен яратты микђн, размеры туры 
килде микђн, дип борчылдым, — диде Вакыйф, аннары юаш кына љстђп куйды: 
— Куртка кырыена сумкамны да элгђн идем. Аны да элђктергђннђр...

— Эчендђ ђйбере бар идеме соћ? — дип, кыбырсып сорау бирђ дуслары.
— Дачада ашап бетерелмђгђн солы боткасын салган банка да... Тагын гђќиткђ 

тљрелгђн ипи кисђге дђ, бер шешђ сыра инде... Сумка жђл тњгел, бик иске, тузып 
беткђн иде...

— Ђх, монысы ђйбђт булмаган!.. Курткаћныћ тђмен ќибђргђнсећ...
— Иске сумка урлатып йљрергђ бомжмыни син! 
— Миллђтнећ абруен тљшереп...
— Љр-яћа сумка асып, эченђ ноутбук салып, арасына хотя бы йљзлек доллар 

тыгып юлга чыгарга булмый идеме... Караклар бњтђн миллђттђн булса... Син аларныћ 
кђефен тљшергђнсећ бит! Татар язучысы никадђр ярлы булса да, урлатканда шђп, 
бђџале ђйбер урлатырга тиеш!!!

— Аћлыйм да бит... љч кредит тњлђгђн чагым шул, — дип Вакыйф Нуриев 
кыенсынып башын иде. 
Караклар алдында оят, бик тђ оят иде аћа.
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КИЧЂЛЂР

Татарстан Язучылар берлегенећ Г.Тукай 
клубында Татарстан Республикасыныћ халык 
язучысы, Г.Тукай исемендђге Дђњлђт премия-
се лауреаты, галим Мљхђммђт Мђџдиевнећ 
тууына 85 ел тулуга багышланган искђ алу 
кичђсе булды. Ђдипнећ тормыш џђм иќат 
юлы турында Татарстан Язучылар берлеге  
рђисе Рафис Корбанов сљйлђде. Кичђдђ 
язучылар Тђлгат Галиуллин, Роберт Мић-
нуллин, Марсель Галиев, Ркаил Зђйдулла, 
галимђ Флёра Ганиева,  Арча муниципаль 
районы башлыгы Илшат Нуриев, ђдипнећ 
кызы  Гђњџђр, улы Искђндђр, апасыныћ кызы 
Ќђњџђр џ.б. чыгыш ясады. М.Мђџдиевне 
искђ алу кичђлђре «Казан» милли-мђдђни 
њзђгендђ (бу кичђ Бљтендљнья татар конгрессы 
башкарма комитеты тарафыннан ђзерлђнде),  
Казандагы Г.Тукай, Арчадагы «Казан арты» 
тарих-этнография, ђдђбият-сђнгать, ђдипнећ 
туган авылы Гљберчђктђге музейларында џђм 
китапханђдђ дђ њткђрелде.
     

 ***
Татарстан Язучылар берлегенећ Г.Тукай 

клубында Татарстан Республикасыныћ ха-
лык шагыйре, Г.Тукай исемендђге Дђњлђт 
премиясе лауреаты Хђсђн Туфанныћ туу ына 
115 ел тулуга багышланган искђ алу кичђсе 
булды. Кичђдђ шагыйрьнећ ачы язмышы 
турында Татарстан Республикасыныћ ха-
лык язучысы Рабит Батулла, галим Мђсгут 
Гайнетдинов сљйлђде. Сђхнђдђ Х.Туфанныћ 
шигырьлђре џђм ќырлары яћгырады. Ки-
чђне Татарстан Язучылар берлеге рђисе 
урынбасары Рђмис Аймђт алып барды.

ФАТИХ КЂРИМ ИСТЂЛЕГЕНЂ

Казанныћ Миславский урамындагы 
8 нче йорт диварына фронтовик-шагыйрь 
Фатих Кђрим истђлегенђ такта куелды. Аны 
рђссам Юрий Бердников эшлђгђн. Ф.Кђрим 
њзе монда яшђмђсђ дђ, аныћ фронттан га-
илђсенђ язган хатлары шушы йортка килеп 
тора. 1945 елда шинеле кайта.

 
ЯЗУЧЫЛАР БӘЙРӘМЕ

Чаллы каласының «Энергетик» мәдә-
ният сараенда төбәк Язучылар оешма-
сының 35 еллык юбилеена багышланган 
тантана булып узды. Әдәби-музыкаль 
кичәгә Чаллы каласының үзендә яшәп 
иҗат итүче әдипләреннән тыш күршедә-
ге Түбән Кама, Алабуга калаларыннан, 

Сарман, Мөслим, Актаныш, Минзәлђ 
районнарыннан да күп кунаклар чакы-
рылган иде. Кичәдә Казаннан да егерме гә 
якын әдип катнашты. Төп тантанага чаклы 
кунаклар Чаллы мәктәпләрендә укучылар 
белән очрашулар үткәрергә һәм М.Вахитов 
исемендәге гимна зиядә фәнни-гамәли 
конференциядә катнашырга да өлгерде.

«Энергетик»тагы төп чарада Чаллы 
әдипләрен шәһәр хакименең беренче урынба-
сары Ф.Андреева котлады. Зал га җыйналган 
мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре кар-
шында Чаллы Язу чылар оешмасының элекке 
җитәкчесе Вахит Имамов, оешманың бүгенге 
рәисе Факил Сафин, Татарстан Язучылар 
берлегенең рәис урынбасары Данил Салихов, 
ПЕН-үзәк исеменнән әдип Әхәт Мушинский 
чыгыш ясады. Кичәдә Чаллы әдипләренең 
сүзләренә язылган җырлар яңгырады, сәхнә 
әсәреннән өзек күрсәтелде.
Татарстан  Язучылар берлегенећ 40ка 

якын язучысын берлђштергђн Чаллы бњлеге 
юбилее Татарстан Язучылар берлегенећ 
Г.Тукай клубында да њткђрелде.  
 

УТЫРЫШ

Татарстан Язучылар берлегенећ чиратта-
гы утырышы булды. Анда 2016 елда булачак 
корылтайга ђзерлђнњ, берлекнећ Уставына 
њзгђрешлђр кертњ џ.б. мђсьђлђлђр каралды.  
Утырышта шагыйрь, публицист Зиннур 
Мансуров – Гаяз Искакый, шагыйрь Рафис 
Корбанов – Џади Такташ, прозаик Вакыйф 
Нуруллин – Фатих Хљсни, шагыйрь, проза-
ик, публицист Айдар Хђлим Ќамал Вђлиди 
премиялђренђ тђкъдим ителде. Мђскђњдђн 
яшь прозаик Гњзђл Яхина Татарстан Язучы-
лар берлегенђ алынды.

ТАНТАНА

Татарстан Язучылар берлегенећ Г.Тукай 
клубында Ђдђбият елын йомгаклауга багыш-
ланган тантана булды. Анда ел дђвамында 
башкарылган эшлђр, њткђрелгђн чаралар 
бђян ителде. Берлек рђисе Рафис Корбанов 
язучылар сафына кабул ителгђн яћа ђгъза-
ларга таныклыклар тапшырды. Тантанада 
бер тљркем язучылар Татарстан Республикасы 
Мђдђният министрлыгыныћ Књкрђк билгелђ-
ре, Мактау кђгазьлђре, Язучылар берлегенећ 
Рђхмђт хатлары белђн бњлђклђнде. Ќыелышта  
Татарстан Язучылар берлеге, Авыл хуќалыгы 
џђм азык-тљлек министрлыгы тарафыннан 
њткђрелгђн ић яхшы роман, повесть, хикђягђ 
бђйгедђ ќићњчелђргђ дђ диплом, премиялђр 



191

тапшырылды. Романнардан беренче бњлђккђ 
лаек ђсђр юк. II урын – Зиннур Хљсниярга, III 
урын Нурислам Хђсђновка бирелде. Повесть 
авторларыннан I урында – Наилђ Харисова, 
II урында – Илсљяр Иксанова, III  урында 
– Рђдиф Сђгъди. Хикђя язучылардан I урынга 
– Нђбирђ Гыйматдинова, II урынга – Рифђ 
Рахман, III урынга Фирњзђ Ќамалетдинова 
лаек булды. 

ОЧРАШУ

Тњбђн Камадагы Туфан Мићнуллин 
исемендђге Татар дђњлђт драма театрын-
да шагыйрь, прозаик, публицист, галим 
Фарсель Зыятдинов белђн очрашу булды. 
Калђм иясе њзенећ укучылары белђн Апас, 
Азнакай, Ђтнђ, Саба, Балтач районнарында 
да очрашты.

АЧЫК ДЂРЕС

Арча педагогика кљллиятендђ татар 
ђдђбиятыннан ачык дђреслђр њткђрелде.  
Татарстан Республикасы Мђгариф џђм фђн 
министрлыгы, Арча муниципаль районы 
башкарма комитетыныћ мђгариф идарђсе, 
Г.Тукай исемендђге Арча педагогика кљл-
лияте – Казан арты милли кадрлар ђзерлђњ 
њзђге тарафыннан оештырылган бу про-
ектныћ њзенчђлеге шунда ки, дђреслђрне 
язучылар њзлђре бирде. 
Ул кљнне кљллият калђм иялђренећ 

десантын кабул итте. Язучылар Марат 
Ђмирхан, Хђнђфи Бђдигый, Рифат Ќамал, 
Флёра Тарханова, Фђйрњзђ Мљслимова, 
Йолдыз, Ќђмилђ Ђхтђмова, Гњзђл Ђдџђм, 
Рњзђл Мљхђммђтшин, Халисђ Ширмђн, На-
илђ Ахунова, Ольга Левадная, шул исђптђн 
«Казан утлары» журналыныћ баш мљхђррире 
Илфак Ибраџимов, аныћ урынбасары Рамил 
Ханнанов, ќаваплы сђркатип Вакыйф Нури-
ев бњгенге ђдђби процесска анализ ясадылар, 
њзлђренећ ђсђрлђрен укыдылар. Кљллият 
директоры Гљлнара Гарипова бу њзенчђлекле 
проектны килђчђктђ дђ гамђлгђ ашырырга 
вђгъдђ бирде.

АРЧА ЯЗУЧЫЛАРЫ — АРЧАДА

Ђдђбият елын тђмамлау ућаеннан Арча 
Мђдђният йортында зур чара булды. Ул 
кљнне шушы районнан чыккан язучылар — 
Мљрђледђн Хђнђфи Бђдигый, Мирќђмнђн 
Рифат Ќамал, Шурадан Галиђхмђт Шаџи, 
Аланнан Булат Сђлахов, Ашытбаштан 
Наил Касыймов, Наласадан Гњзђл Ђдџђм, 
Рљстђм Галиуллин, Сеќедђн Вакыйф 
Нуриев, Яћа Сђрдђдђн Гафур Каюмов, 
Курса-Почмактан Сания Ђхмђтќанова 
Субаш-Атыдан Рђис Сафин, Иске Йорттан 
Ђгъзђм Фђйзрахманов якташлары белђн 
очрашты. Мђдђният йортында њткђрелгђн 
тантанада шушы районда яшђп иќат итњче 
яшь язучыларга район хакимиятенећ Га-
риф Ахунов премиялђре тапшырылды. Бу 
бњлђкне район башлыгы Илшат Нуриев, 

Татарстан Язучылар берлеге рђисе Рафис 
Корбан џђм Гариф Ахуновныћ кызы На-
илђ Ахунова тапшырды. Шул ук кљнне 
язучылардан Арча якташлык ќђмгыяте 
оештырылды. Аныћ рђисе итеп шагыйрь, 
галим Рифат Ќамал сайланды.     

 
«КАЗАН УТЛАРЫ» КЉННЂРЕ

«Казан утлары» журналыныћ баш мљхђр-
рире Илфак Ибраџимов (шагыйрь Мљхђммђт 
Мирза), аныћ урынбасары Рамил Ханнанов, 
бњлек мљхђррирлђре Камил Кђримов, Фђнил 
Гыйлђќев, драматург Аманулла, шагыйрь 
Рифат Сђлах, ќырчы Азат Тимершђех Буада  
Р.Сђгъдиев исемендђге мђктђптђ џђм 2нче 
гимназиядђ укучылар белђн очраштылар. 
«Казан утлары» кљннђре Буа дђњлђт драма џђм 
сатира театрында  зур кичђ белђн тђмамлан-
ды. Кичђне театрныћ директоры џђм сђнгать 
ќитђкчесе Раил Садриев алып барды.

*** 
«Казан утлары» журналыныћ баш мљхђр-

рире Илфак Ибраџимов ќитђкчелегендђ бер 
тљркем язучылар (Марсель Галиев, Камил Кђ-
римов, Данил Салихов, Алмаз Хђмзин, Айгљл 
Ђхмђтгалиева) Минзђлђ шђџђрендђ педагоги-
ка кљллияте студентлары, мђктђп укучылары 
белђн очрашуларда булып кайттылар. Калђм 
иялђренећ халык белђн очрашуы каланыћ 
Татар дђњлђт драма театрында да булды.

КОТЛЫЙБЫЗ!

Язучы-прозаик, «Казан утлары» жур-
налыныћ проза бњлеге мљхђррире  Камил 
Кђримов Гамил Афзал исемендђге ђдђби 
премиягђ лаек булды. Бњлђкне аћа Актаныш 
муниципаль районы башлыгы Фаил Камаев 
тапшырды. Тантанада Татарстан Язучылар 
берлеге рђисе урынбасары Данил Салихов, 
«Казан утлары» журналыныћ баш мљхђр-
рире Илфак Ибраџимов катнашты. Моћа 
кадђр бу премиягђ Туфан Мићнуллин, 
Фђнзаман Баттал, Ђмирќан Моталлапов 
џђм Марат Ђмирхан лаек булган иде.

«АЛТЫН БИТЛЕК» ИЯСЕ

«Алтын битлек» фестивале Россия Мил-
ли театр премиясенећ быелгы лауреатлары 
арасында Россиянећ џђм Татарстанныћ 
халык артисты Ринат Таќетдинов та бар.  
Моћа кадђр ђлеге премияне режиссёр 
Марсель Сђлимќанов алган иде. 

«ТАТМЕДИА» АКЦИОНЕРЛЫК 
ЌЂМГЫЯТЕНДЂ ЯЋА ЌИТЂКЧЕ 

«Татмедиа» акционерлык ќђмгыяте 
генераль директоры вазифасына моћа 
кадђр ТР Президентыныћ матбугат хезмђте 
ќитђкчесе булып эшлђгђн Андрей Кузьмин 
тђгаенлђнде. 
Фђрит Шаџиђхмђтов, башка эшкђ књчњ 

сђбђпле, бу вазифадан азат ителде. 
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