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К л а р а 
Б у л а т о в а

ШИГЪРИ КЉЗЛЂР ЂЛЕ ДЂВАМ ИТЂ
***

Шигъри кљзлђр ђле дђвам итђ,
Гомере барныћ юлы дђвамлы.
Дњрт фасылны шагыйрь ќырлап њтђ,
Тутыкмаса каурый калђме.

Шигъри кљзлђр ђле дђвам итђ, 
Ашыкма, кыш, бераз тоткарлан. 
Ђй, килсђћ кил, ђйдђ! Син килеп тђ, 
Мин йљрњдђн ђле тукталмам.

Шигъри кљзлђр ђле дђвам итђ,
Бураннарыћ ерып юл чыгам.
Шушы яктан, шушы туфрактан без,
Юл дђвамым башы шушыннан.

Шигъри кљзлђр ђле дђвам итђ, 
Фасылларга фасыл кушыла. 
Шагыйрь гомере џаман юлда њтђ, 
Юл йљргђндђ даим ќыр чыга.

Шигъри кљзлђр ђле дђвам итђ,
Гомер дигђн юллар бар ђле.
Ќанны назга, кышны язга бђйлђп 
Калдырасы ќырлар бар ђле.

Шигъри юллар ђле дђвам итђ.

Клара БУЛАТОВА — шагыйрђ; «Язлар алда», «Ђрнњ», «Каурый канат — ќил атым» џ.б. 
китаплар авторы. Татарстанныћ атказанган мђдђният хезмђткђре. Г.Тукай исемендђге 
Дђњлђт премиясе лауреаты. Ђлмђттђ яши.
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Ќирнећ љсте ак та...

Икенче кљннећ дђ ундњртенче елда 
Кыл њзђге инде. Инде њтеп бара.
Кыш айлары юкса. Кышныћ урталары 
Ќирнећ љсте ак та — књкнећ йљзе кара.

Књкнећ йљзе кара. Ил књћелендђ яра...
Халык йљрђгенђ кемнђр яра сала?
Нинди кара кљчлђр ќанга яла яга?
Ил халкына тагын нинди ќђза сала?

И, Ходаем! Раббем! Сынау гынамы бу?
Ил иманын ќуйды. Шућа гынамы бу?
Кемнђр ялгышлыклар ќирдђ кылган љчен 
Ник афђткђ тара бер гаепсез кешећ?!

Ђрнеп-сыкрап шундый сорауларны куйган
Бу гљнаџлы ќанны ярлыкагыл, Ходам!
Иртђгесе кљнгђ ышанычын ќуйган,
Болай да бит инде ђйле-шђйле иман... 

Ялгыз Каштан

Йђ, исђнме, яћа баштан 
Кљн яћарткан, Ялгыз Каштан? 
Никлђр ђле тљсећ качкан, 
Ђлсерђпме ят кояштан?

Юк, кояшы ят тњгелдер, 
Кай якта да кояш бердер. 
Ђмма ќаныћ-тђнећ љчен 
Бу як якын ќир тњгелдер.

Ќан адашкан, аћ саташкан, 
Куптарылып туган яктан 
Килеп чыккач чит якларга, 
Ќан тетри шул, Ялгыз Каштан.

Гњргђ керер сер сљреме 
Миндђ дђ бит хђттин ашкан; 
Безнећ язмыш тић — охшаштан, 
Ятимнђр без, Ялгыз Каштан.

Ќђйнећ соћгы ае

Ќђйнећ соћгы ае њтеп бара,
Августныћ да ќитђ уртасы.
И гомерне шушы мул чакларда 
Ќибђрмичђ ничек тотасы?

Њз ямьнђре белђн кљз дђ килер,
Яшеллеклђр кимер ќђй киткђч.
Шул хакыйкать белђн килешер дђ, 
Ялгыз Каштан бњтђн яшь тњкмђс.

Исемдђ калган чынбарлык

Авыллардан авылларга ул чак
Књчеп йљрде безнећ гаилђ.
Лђкелђргђ књчеп килгђн ќђйне
Минем хђтер саклый ђле дђ.

Кырык алтынчыныћ августында
(Унбишлђре иде шикелле),
Яћа директорныћ биш баласын
Чытыр арба тљяп китерде.

КЛА РА   Б У ЛА ТОВА
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Бишенчебез — сугыштан соћ туган
Ике генђ айлык Альбина.
Алты яше тулмас Ринат белђн 
Ђнигђ дђ урын бар монда.

Ат башыннан Апа тотып бара,
Ић олыбыз инде — Баш бала.
Лђкелђрдђ њткђн тугыз елым
Шушы ќђйдђн минем башлана.

Ђти инде ќђй башыннан килеп
Кабул иткђн иде мђктђбен.
Кайсыныћдыр: «Бер хђерче татар
Килгђн инде», — диеп ђйткђнен

Ќиткерделђр ђни колагына,
Бик ђрнеде ђни ул сњзгђ.
Дљрес сњзгђ лђкин ќавап юк шул,
Дљрес бђя иде ул безгђ.

Без чынлап та њтђ фђкыйрь идек,
Хђттин ашкан иде ярлылык.
Ђти-ђни — «детдом балалары» —
Ђз-мђз ярдђм итђ алырлык

Туганнары да юк. Булганыныћ
Њз кайгысы њзенђ ќитђрлек...
Альбинаны миннђн караттылар,
Бер яулыкка тљреп књтђреп.

Књршелђргђ аны алып керђм,
Алар биргђн ипи кисђген
Шул сабыйга ваклап изеп бирђм.
(Њзем аны авыз итмђдем...)

Кырык алты, кырык ќиделђрнећ
Истђ калган ђче ачлыгы.
Ќиде ќанлы гаилђ. Тик берњзе
Ђти эшли — гаилђ башлыгы.

Ул чакларда мђктђп директоры
Њзенећ љен белми иде бит.
Чын коммунист: «Якты килђчђк», — дип
Бушка эшлђп йљри иде бит.

Сугыш елларында сатылмаган
Љч нђрсђсе калган ђнинећ.
Беренчесе — сыер. Балаларны
Сљт саклады. Калган ђйбернећ

«Икенчесе сыер», дип аталганы —
«Тегњ машинасы». Аныћ да
Ярдђме зур булды. Ђни белђн
Књпме кием тектек авылда.

ШИГЪРИ КЉЗЛЂР ЂЛЕ ДЂВАМ ИТЂ
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Љченчесе? Ул — патефон иде.
Кирђге булмагач џичкемгђ
Сатылмыйча калган. Лђкедђ дђ
Байтак ятты шкаф љстендђ.

Аннан (тормыш рђтлђнђ тљшкђч)
Бђйрђмнђрдђ шуны уйнатып,
Халкыбызныћ мђшџњр ќырчыларын
Без Лђкедђ байтак тыћлаттык.

Матђм

Июнь.
 Яшел ќиребез дђ, 
Без карадан йљрибез. 
Башны игђн,
 кара кигђн,
Кайгы килгђн кљнебез.

Бу тормышта књпне кичтек, 
Тик мондыен књрмђдек. 
Мђћгелеккђ бђхиллђшеп, 
Ђткђбезне ќирлђдек.

Гадел иде, сабыр иде, 
Аекларныћ аегы.
Аклыгына тамга инде — 
Баш љстендђ каены.

Ђнкђемђ сабырлык бир!
Гњр књрмђсен књз яшен.
...Ђткђм кергђн кара кабер, 
Ќирдђ июнь,
  ќир яшел.

Гомеренећ дђвамыдыр 
Дњрт кызы да бер улы. 
Илдђ-ќирдђ дђвамы зур — 
Шђкертлђре ил тулы.

Юк, калмады Гариф карттан 
Каккан казык, салган йорт, 

Ќыйган акча, 
  дђгъвалашып
Мирас бњлер маллар юк.

Бишђњ њстек, 
                  беребезгђ бер 
Авыр итеп дђшмђде,
Њзе љчен яшђмђде,
Иле љчен яшђде.

Яшь буынга белем бирде, 
(Укытучым минем дђ).
Сугыш килгђч — шинель киде, 
Мылтык элде ићенђ.

Шул сугышныћ башыннан ук
Ахырынача йљре дђ!
Кырык љчнећ языннан бит 
Алып киткђн чирећ дђ.

Атап язган, тљбђп ђйткђн 
Васыятьлђрећ юк-югын. 
Гадел юлыћ дђвам итђр 
Дњрт кызыћ да бер улыћ.

Гомер буе кљч-куђтен 
Илгђ биргђн кешенећ,  
Чордашларыћ яд итђрлђр 
Чиста атыћ-исемећ.

Редакциядђн:
Бу айда калђмдђшебез њзенећ юбилеен билгелђп њтђ. Аћа исђнлек-саулык, иќат 

ућышлары телибез.

КЛА РА   Б У ЛА ТОВА
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Р ө с т ә м 
В ә л и е в

ДӨНЬЯ ГАМЕ

РОМАН
17

1906 ел узып китте, андагы күкрәү һәм ыңгырашны кар өемнәре генђ књмђ 
алмады. Гыйнвар бусагасына баскан караңгылы-яктылы бер көндә «көрәш!» 
сүзе телгә менде.
Ачулы буржуазия меңләгән эшчеләрне эшсез, бер телем икмәксез калдырды, 

профсоюзлар һәм рәсми оешмалар ябылды. Гучков әфәнде, инкыйлабның 
яңа дулкыны «яшь, яңа ирегебезне дә, мәдәни һәм иркен тормышыбызның 
калдыкларын да җирләячәк», дип, кайгыргандай ясалма кыяфәт чыгарды. 
Аллаһтан кичермәскә, җәзага тартуын сорадылар. Җәзага үзләре хөкем итте: 
кулга алулар, хәрби-кыр судлары, сайлау алды җыелышларын куып тарату 
башланды.
Авыр бәрелешләрдән соң, пролетарийлар яңадан һөҗүмгә күчте, кабат баш 

күтәрүләр һәм эш ташлаулар, баррикадалар, югалтулар...
1906 ел узып китсђ дђ, «көрәш, көрәш, көрәш!» дигән сүзләр тынмады.
Кичен егетләр кала буйлап йөрде. Ылыс, кар, ризык исләре аңкый. 

Империянең үзәк губернияләрендә ачлык башлану азык-төлек бәяләрен нык 
күтәрде. Кунакханәдәге утыз тиенлек төшке ашлар тагын ун тиенгә сикерде.
Егетләр кунакханәгә әйләнеп кайткач, номерга төшке ашларын һәм графин 

белән сыра кертүләрен үтенде. Ашап-эчтеләр, «Дюшес» кабыздылар, җырлап 
та алдылар һәм Габдулла унберенче киткәч, үзенең номерына юнәлде, исәбе 
бер-ике сәгать эшләп алу иде. Коридорда караңгы булганга, ишек яныннан 
читкә тайпылган адәмне танып җиткермәде.

— Пардон... вәссәлам. Шырпыгыз юкмы? 
Шамакайныкына охшаш мыек, сарык тиресеннән тегелгән сай түбәле бүрек, 

озын сөякчел бармаклар. Кулындагы шырпысы сүнде. Көтеп тору залыннан 
керосин лампасының сүрән яктысы сузылды. Бу адәм исерек булдымы, әллә 
оятсызмы — китәргә ашыкмады.

— Әле генә урамнан кердем. Андагы хәлләр!.. Бар җирдә теге дуңгызлар, 
кылычлары белән яныйлар. Берәүне, губернатор хатыны балык койрыклы кыз 
тапкан, дигәне өчен генә кулга алдылар.

— Гафу итегез...
— Гаҗәеп хәлләр! Күз алдына китерегез, Гайни мулла, ярты сәгать үзенең 

хезмәтче кызы артыннан куып йөргән... кыз анасыннан ничек туса, шул килеш, 
Аллаһ колы...

Дђвамы. Башы узган санда.
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— Гайни мулла намуслы кеше, андыйга бармас. — Габдулла каты итеп әйтте 
һәм чакырылмаган кунакны әйләнеп узарга теләде.

— Чыннан да! — Шамакай мыеклы элеп алды. — Полк табибыннан махсус 
дарулар алган... табиб аларны тышы-ние белән йотарга һәм өч көн тәһарәт 
алмаска кушкан — тәэсире шаккатмалы икән. Туктагыз әле! Кыз китертимме, 
елгадагы ала балыгы кебек чиста, саф. Этенмәгез әле. Әй-әй, монда хулиганлык 
итәләр, мәхәллә мулласыннан көләләр.
Габдулла эттән туган бу бђндђнећ борын төбендә ишеген шартлатып япты да 

ачкыч белән ике кат борды. Теге сүгенә, ишеккә суга, тибә башлады. Габдулла 
дәшмәде, әмма бераздан, эшкә тотына алмасын аңлап ачынды. Кабахәтнең 
чыраена бирәсе калган, дип уйлады, полициягә алып китсеннәр, бер кич 
төрмәдә утырыр да иртән чыгарган булырлар иде әле.
Ул кулына китап алып ятакка сузылды, шактый озак укыды һәм ике катлы 

тәрәзә аша да ишетелгән яңа ел киче ыгы-зыгысын, астан, төне буе буфет 
эшләгән яктан менгән шау-шуны тыңлап ятты.
Таң алдыннан, лампаның керосины бетеп сүнгәч кенә, йокыга китте һәм 

унбергә кадәр уянмады.
Миңлебай белән Сираҗи иртүк торып, калага чыкканнар, күргән-ишеткән 

яңалыклар белән уртаклашыр өчен, аның янына керделәр. Эшчеләр бистәсендә 
берничә эшчене Яңа ел кичәсеннән алып киткәннәр, югыйсә, бәйрәм итсђлђр 
дђ, хђтта шәраб тә эчмәгәннәр, ди. Халык җыелышында маскарад барган чакта 
Чемринскийның ышанычлы хөкемчесен кулга алганнар, ул урындыкка басып, 
студентлар, нәфис сәнгать сөючеләр алдында сәнгатьнең әһәмияте турында 
чыгыш ясаган икән. Кеше ышанмаслык  имеш-мимешләр дә җитәрлек: бер 
җен карчыгы төнлә Зур Михайловское урамы буйлап: «Патша сигезенче елда 
њлђчђк», — дип сљйлђп йљргђн.
Дуслар бергәләп төшке аш ашады, аннары Миңлебай белән Сираҗи кабат 

урамга чыкты. Габдулла эшләргә утырды. Тик кулы бармады. Урыныннан торып 
бүлмә буйлап йөренде, тәрәзә янына барып басты. Көн яктылыгында урам үз 
көенә яшәп ята. Чаналарга төялеп, төрле киемнәргә киенгән мәзәкчеләр узып 
китте.
Нигә дип бу тормыш аңа мәхәббәт насыйп итми икән, батырлыклар 

кылмаган, акыл ияләре булмаганнарга да биргән сөюне ник аннан жәлли икән? 
Моңарчы мәхәббәт аның хыялына әле бер кыз, әле икенче кыз кыяфәтендә 
килде. Алар, егет күңелендә матур истәлекләр калдырып, каядыр китеп югалды. 
Истәлекләр? Булмаган нәрсә турындамы? Ләкин ул үзенең иң матур көннәрен 
татлы хыяллар белән үткәрде, аның җаны уйлар һәм хисләрдән бер өзгәләнде, 
бер төзәлде — нәрсә, бу бушлыкмыни? Әмма хисләрнең дошманы — хәрәкәт! 
Фикер йөртергә, ия булырга өндәгән физик дошман ул кешене юкка чыгара: 
башта аның тәнен, аннары фикерен һәм хыялын...
Бигрәк караңгы төн, дип уйлады ул. Бер тавыш, бер кыштырдау юк... Ул 

яраткан тынлык аны баса, изә. Ул кулын сузды һәм карават өстендәге бауны 
каты итеп тартты. Озын коридорның аргы башында кыңгырау чыңлады, бер 
минуттан егет килеп тә җитте.

— Йокламый идеңме? — дип сорады Габдулла.
— Йоклый идем, әфәндем. Чәй китеримме?
— Әйе. Тик син бер дә йоклаганга охшамаган. Тукта... мин сине бик яхшы 

төшеңнән бүлдемме?
— Төшләр күрмим мин, — диде егет.
— Бөтенләйме? Һәм сиңа беркайчан да... ну, тљшећђ дип ђйтњем, ак бүре 

кергәне юкмы?
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— Ак бүре? — хезмәт күрсәтүче пырхылдады. — Ак бүреләр булмый, әфәнде. 
Чәй сорадыгызмы? Хәзер китерәм.
Чәй эчкәннән соң, Габдулла өстәл янына утырды... Нәкъ Казан артында 

бардыр бер авыл — Кырлай, диләр... Кырлайның каеннары, болыннары, 
елгасы матур, төнге көтүдә атлар кешни. Иртән кызлары чишмәгә суга бара, 
сандугачлар кљянтђгђ кунып, мәхәббәт турында сайрый. Ә урман... йә Аллам, 
урманы нинди, хәзинәләргә таба алып баручы никадәрле серле сукмаклар! Ләкин 
җен-пәриләр һәм Шүрәле яшьлђрнећ башын шулкадәр бутый, теләсә кайсы 
егет аңа юл таба алмый. Көндезен дә җиләк җыючылар һәм утын кисүчеләр 
эчкә — куелыкка керергә шикләнәләр. Төнлә — Аллам сакласын! Шүрәле 
белән төнлә генә очрашырга мөмкин. Бик матур бер айлы кичтә бу авылның 
бер егете киткән урманга утынга. Утын кисүче егет батырларның батыры, бер 
селтәнүгә балтасы белән явыз җеннең яки Шүрәленең башын кыеп төшерә 
ала. Ләкин кешеләр белән бу серле җан ияләре иңгә-иң яшиләр, болар урман- 
чытырманнарның, яшерен сукмакларның, гомумән, табигатьнең сере бит. 
Алар һәрвакыт дошманлык тоталармы? Алар белән дошманлашу кирәкме? Көч 
сынашу, зирәклектә ярышу, беркатлы җан иясен шаяртып алу — монысы башка 
эш. Киң күңелле хәйләкәр ярлы егет Шүрәленең бармакларын бүрәнә ярыгына 
кыстырып, аны ахмакка чыгара. «Исемең кем синең? — дип үкерә Шүрәле. 
— Үземне кыерсыткан кешене белергә тиеш бит мин!» ди. Былтыр икђн.
Кычкыра да бакыра Шүрәле, үзенең дусларын чакыра, тегеләре көләләр 

генђ. «Әй юләр, кысканга былтыр, кычкыралармы быел», — дилђр.
Таң атканда, кулындагы каләмен куйды. Берничә әкият язды, әмма берсендә 

дә каһарман-батырлар кулларына кылыч алмыйлар. Әле, Алла теләсә, тагын 
язар, аларында да серлелек, аңлашылмаучанлык кешегә дошманлык кылмас.
Чәй эчеп алырга да йокларга, йокларга кирђк дип њгетлђде ул њзен. Ђмма 

ятагы янына кљч-хђл белђн генђ килеп җитә алды. Башы мендәргә тиюгә, 
керфекләре йомылды. Көн туганын, коридордагы ыгы-зыгыны, дусларының 
кайсыдыр ишеген шакыганын да ишетмәде.
Ул уянганда, төш вакыты җитеп килә иде. Бүлмә суынып киткән, авыздан 

пар чыга. Кулына сабын, сөлгесен алып, юынырга китте. Боз кебек салкын 
су йокысын шундук юып төшерде. Өстәлдән язылган кәгазь битләрен җыеп, 
тартмага салды: кичтђн язганнарны кабат укып чыгасы килмәде, ниндидер сәер 
курку хисе тотып калды. Ишек шакыдылар. 

— Керегез! — дип кычкырды ул каты итеп.
Кунакханә хуҗасы Нәркиз икән. Нәрсәдәндер саклангандай, ул бусага 

янында туктап калды.
— Хәерле иртә. Ничек йокладыгыз?
— Рәхмәт. Керегез инде.
Юантык, кызарып торган тулы яңаклы хуҗа тәрәзә яктысыннан күзен кысты. 

Күзе йомылгач, ул кулга ияләштерелгән аюга охшап калды.
— Габдулла әфәнде, Мотыйгулла хәзрәт улыныћ патшаны һәм барлык 

министрларны бәреп төшерергә өндәве дөресме?
— Сез нәрсә? Ул кала урамындагы шакшыларны куып чыгарырга гына 

чакырды.
— Дөрес, урамнар пычрак. Шулай да юкка өндәгән ул. Сезгә шундый эшем, 

йомышым бар... кыскасы, мин бер атна элек аның гәзитенә реклама биргән 
идем. Хәзер гәзитне ябалар дип әйттеләр. Кунакханәгә кагылышлы белдерүне... 
белмим инде, ничек кире алырга, тентү вакытында кулга төшмәгђе... Менә 
шулай.

— Ничек булыша алам соћ мин?
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— Хәзер аңлатам. Анда, Купеческаяда, яхшы танышым бар, Домна 
Семёновна... аның кәгазе бар, менә күз салыгыз. Карап кына алырга теләсәгез, 
рәхим итегез, диде. Мин аны кире кайтарырга тиеш. 
Нәркиз Габдуллага кәгазь бите сузды: «Кутьина Домна Семёновнага 

бирелгән, дөрестән дә, ул, Җаекта елдан артык яшәп, фәхешханә тота, хөкемгә 
тартылганы юк, яшерен оешмаларда тормый. Әдәпле, әхлаклы булуын имза 
һәм казна мөһере раслый».

— Укып чыктыгызмы? Менә миңа да шундый кәгазь булса иде.
— Полиция участогыннан сорагыз.
— Әй, алар андый әйбәт итеп яза белмиләр! Сез... сез булдырасыз, диләр, 

язуыгыз да, аңлавыгыз да яхшы, диләр. Саранлашмам, мин бит сезнең 
хезмәтләрегез өчен күпме түләгәннәрен беләм... һм-м!

— Димәк, әйбәт итеп язарга?
— Әйбәт итеп, әфәнде! Теге яшерен оешмалар хакында да. Мин үз 

чиратымда, сезнең турында сорасалар, әхлаклы кеше, Мотыйгулла хәзрәт улы 
белән дә аралашмый, диярмен.
Коридорда аяк тавышы ишетелде һәм, рөхсәт сорап тормыйча гына, 

Миңлебай атылып керде. Ул кунакханә хуҗасын күреп, бусагага чигенде.
— Соңрак сугылырмын... — диде. 
— Киттем, киттем, — дип каударланды Нәркиз.
Габдулла чыгып китђргђ ђзер торган Миңлебайны чакырды.
— Берәр нәрсә булдымы?
— Камилдән... наширлек хокукын алдылар.
— Тикшерү тәмамланмады бит әле. Ничек кыюлыклары җиткән? Камилне 

күрдеңме? Янына бар! — диде Габдулла. 
— Ул өйдә юк, Мортаза әфәнде янына киткән. Тиз генә типографияне гәзите 

белђн бергђ сатарга булган, диләр.
— Сата?
— Наширлек хокукы булмагач, аңа типография нәрсәгә?
— Ләкин... Мортаза Гобәйдуллинга түгелдер бит? Әлбәттә, юк! Ул акча сорарга 

киткәндер. Бәлки закладка салырга яки вице-губернаторны сатып алырга телидер?
— Белмим. — Миңлебай тынып торды да сүз булмаганда сүз булсын 

дигәндәй, — Гурьевтан олаулар килде, дип куйды.
— Монда олауның ни катнашы бар?
— Сираҗи Гурьевка кире кайтып китђргђ тели. Атасы авырый, чакыра, 

диләр. — Габдулла җавап бирмәде. Миңлебай сагышлы гына: — Мин бит синең 
уеңны беләм, — диде.

— Бер-беребезне битәрләмик, — диде Габдулла.
— Шулай итик, — дип килеште Миңлебай.
Алар, әйтерсең, ант бирештеләр. Сираҗиның аларны бик тиз ташлап китүеме, 

әллә куркумы, соңгы вакытта сиздереп торган шомнары тагын да артты.
— Аның хет барыр урыны бар, — диде Миңлебай. — Дөрестән дә атасы 

үлем хәлендә икђн, шактый зур эшкә варис булачак.
Бу сүзләр урынлы әйтелмәде. Дөрес, Миңлебай аларны үпкәләве аркасында гына 

ычкындырды. Әллә үзенең барыр җире булмавына ачуы килдеме — белмәссең.
Уйламаганда Сираҗи килеп керде. Аның монда, ике бүлмә аша гына икәнен 

белсәләр дә, керүе көтелмәгәнчђ булды. Ул шунда ук үзе турында сүз барганын 
төшенде.

— Әгәр әтинең авыруы куркыныч булмаса, мин әйләнеп килермен, — диде 
Сираҗи. — Анда берүзем яшђњне күз алдына да китерә алмыйм... каһәр суккыры, 
әти мине җибәрмәс дип куркам.



11

ДӨНЬЯ ГАМЕ

— Ул синең мәдрәсәдән китүеңне беләме?
— Бу турыда аңа язганым булмады.
— Күрәсең, кайдандыр белгән.
— Сыра соратыйк мәллә? — Аныћ бу соравы шундый урынсыз чыкты, 

дуслары елмаюларын тыеп кала алмады. — Әйе, сыра! Яки Обыденковка 
барыйк.
Шулчак хезмәтче егет кереп, кулындагы утынны дырк итеп идәнгә ташлады. 

Сираҗи сискәнеп куйды.
— Мин бик тиз... иртән йоклый идегез, яга алмадым. Күрәсезме, күпме утын 

китердем? Хуҗа әйтә: Габдулла әфәнденең бүлмәсенә күбрәк як, ди.
— Калдыр, мин үзем, — диде Габдулла.
Егеткә бу ошамады, ул борын астыннан мыгырдана-мыгырдана, ачуланып 

китеп барды.
— Бүлмәләрдә салкын, — дип зарланды Миңлебай. — Тычканнар басты. 

Бүген иртән күземне ачсам, капкында тычкан... урталай өзелгән.
Сираҗи калтырый башлады.
– Тукта! Җирәнгеч... таптылар сөйләшер сүз... корткычлар турында. 

Җитте!..
Ул Юныс абыйларга таба атлады. 
Ике малай капка төбен себерә иде, алар белән исәнләште, һәрберсенә берәр 

кәнфит тоттырды, тегеләре шунда ук, уңайсызланып, кәнфитне кесәләренә 
шудырды. «Ничек үскәннәр! — дип уйлады ул. — Ђ мин аларны, бәбиләр 
сыман, кәнфит белән сыйлыйм».

— Әтиегез өйдәме?
— Өйдә, — дип, көттереп кенә җавап бирде олысы. «Танымадылар, — дигән 

уй килде башына. — Килгђнем юкка, күп булса, бер елдыр». Габдулла — Апуш 
абыйлары, Хикмәт белән әтиләренең дусты икәнен исләренә төшерергә теләгђн 
иде. Ләкин үзен абый дип әйтергә уңайсызланды — малайлар аның белән бер 
буйда һәм карашлары да артык җитди, кырыс иде. Ул бары елмайды гына. 
Баскыч янында итеген себерде, өйалдына керде һәм караңгыда, ялгышмыйча, 

капчык киндере белән тышланган авыр ишекне тапты. Алгы яктагы җылы, 
сөремле һавадан ютәлли њк башлады һәм күзләре яшьләнде.

— Габдулла килгән! — дип кычкырып җибәрде плитә янында торган Сәрби 
тутасы. — Әтисе, ишетәсеңме, Габдулла килгән безгә!
Бүлмәдән ике малай йөгереп чыкты, үскәннәр, кызарышканнар, кунакка 

төбәлделәр. Габдулла үзенең ахмаклыгыннан көлде, зур малайларны кәнфит 
белән сыйлады, ђ кечкенәләренә калдырмаган.

— Әнисе, әнисе дим, кем килгђн анда? — эчке бүлмәдән Юныс абзыйның 
тавышы ишетелде.
Ул чишенде, Сәрби тутасы пәлтәсе белән бүреген ишек янына элеп куйды, 

аннары киез итекләрен тартырга булышты. Ул уңайсызланды, аягын читкә 
алды, ләкин тутасы кычкырды:

— Бу эшмени — мужикка ярдәм итү! Мужигын күр син — нинди кунак 
бит. Күрдеңме энекәшләреңне, ничек зур үстеләр? — Тураеп, аның колагына 
пышылдады: — Хуҗам авырый минем. — Аннары тагын кычкырып әйтте: 
— Кунак итәрлек нәрсә дә табылыр... — Тагын пышылдауга күчте: — Табиб 
әйтә, аңа әйбәтләп ашарга кирәк, ди. Аның тамагыннан үтми, менә хәзер сосла 
тотам. Ярар, әйдә, бар!
Аны алга таба этеп, лампаның зуррагын, яктырагын тотып, артыннан 

атлады. Юныс абзый сәкегә таянган, башын түбән игән, чәче кыркылган, баш 
түбәсендә ап-ак түгәрәк булып пеләше күренә. Калтырана-калтырана күтәрелеп, 
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ул Габдуллага елмайды. Кулын бирде, кысышканда, кулының егәре беткәне 
сизелде.

— Күптәннән килергә уйлаган идем, — диде Габдулла, сәке янындагы 
урындыкка утыргач. — Малайларыгыз үсеп тђ караган!

— Рифкате инде эшли, — диде Юныс абзый, — Винклер эшханәсендә. 
Хикмәт тә шунда. Аны бит заводтан чыгардылар... ишеткәнсеңдер.

— Әйе, — диде ул, гәрчә беренче тапкыр ишетсә дә. 
— Ибнеәминов эшне туктатты, — дип дәвам итте Юныс абзый. — Ике 

атна завод эшләмәде. Күпләр үзләре китте, мин дә уйлаган идем... хәзер кая 
инде миңа. Язга терелермен, язга озак калмады... Моргулистан хәбәр алдык, 
ул Екатеринбургта. Әгәр яшьрәк чагым булса, — диде ул үкенеч белән, — кая 
да булса китәр идем.

— Минем дә китәсем килә, Юныс абзый. Ырымбурдан, Казаннан эшкә 
чакырып язалар.

— Кит, — диде Юныс абзый гади генә. — Син монда гел кеше күз алдында 
һәм япа-ялгызың, ахры.

— Качкан шикелле килеп чыга.
— Шулай булыр иде, әгәренки син бер михнђттђн икенчесенђ китмәсәң.
— Мин куркак түгел, — диде ул тыныч кына. — Ләкин җитди эшләргә 

сәләтлеме мин — менә анысына ук ышанып бетмим.
— Син башкаларның кайгысына көенә беләсең. Эх, улым, бар авырлыклар 

да алда әле.
— Беләм, — диде ул, ачынып. — Ләкин сез минем өчен борчылмагыз. Сәрби 

тутасы керде, чәй эчәргә касәләр, шикәр, хәтта май да куйган.
— Майны Нәфисә китерде, — диде, мондый муллыкның каян килгәнен 

аңлатуны кирәк санап. — Кызыбыз, Аллага шөкер, үзенең язмышын тапты. 
Ул кияүгә чыккан! Габдулла лампа яктысыннан читкәрәк авышып, тынып 

калды. Юныс абзый гаепле сыман аның караңгыланып киткән йөзенә бакты.
— Мин бик нык авырып киттем, — диде ул. — Аларга комачау итәрлек 

хђлем калмады.
— Әй, син, әтисе, тагын үзеңнекен тукыйсың! — дип кычкырды Сәрби тутасы. 

— Ничек кенә әйләнмә-тугланма, кыз баланың язмышы ул — кияүгә чыгу, бала табу 
һәм иренә ярау. Әллә иренең башкаларга караганда җитешрђк булуы начармы?

— Аны Бохара сәүдәгәренә бирделәр, — диде Юныс абзый. — Тегенең илендә 
хатыны бар, берәү генә дә түгел бугай.

— Безнең кызыбызның аларны беркайчан да күрәсе юк. Ул монда булганда... 
сәүдәгәр, ул яртышар ел яши Җаекта... ул монда вакытта кызыбыз аның 
бердәнбере.

— Нәфисә аны ярата микђн? — дип әкрен генә сорап куйды Габдулла.
— Аңа кияүдә булу ошый. — Сәрби тутасы тыныч кына җавап бирде. — Күз 

яше түкми, зарланмый, хәтта күңеле дђ күтәренке була. — Хатын башын 
чайкады. — Көлеп үләрсең! Ничектер бер аларга барган идем, ул курчак уйнап 
утыра. Бљтен курчаклары да бай хатыннары кебек матур киемнән. Ул киемнђрне 
њзе чигә... Башка нишләсен?

— Сәрби түти, сез бит аны кызыгыз кебек яраттыгыз. Ник ирексезлђп 
бирдегез?

— Син әллә ул њкенде, елады дип уйлыйсыңмы? Юк, тыныч кына: мин риза, 
диде. Хәтта симез тинтәкне күргәч тә, артыгын борчылмады... Апуш, акыллым! 
— диде ул нык итеп. — Узган эшкђ салават. Азагы хәерле булсын. 
Габдулла соң гына китте, аларның ић мљџим мђсьђлђгђ дђ гадәти каравына 

көенеп һәм гаҗәпләнеп китте. Аны малайларның олысы озатты, әтисе аңа кунак 
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белән бистә урамнарын чыкканчы барырга һәм извозчикка утырып киткәнче 
янында булырга кушты. Салкын-юеш урамда күзгә төртсәң күренмәслек 
караңгы, бары сугыш чукмарлары — егетләрнең аяк астындагы катарга 
маташкан балчыкны изүләре, гармун күреген ертырдай акыртулары һәм тамак 
төпләре белән кычкырулары гына ишетелә.

— Курыкмыйсыңмы? — дип сорады Габдулла.
— Юк, — дип тыныч кына җавап кайтарды малай. — Әнә извозчик килә. 

18
Ул бүтән беркайчан Нәфисәне очратмады. 
Бәлки ул акылыннан язгандыр? Курчак белән уйный, дилђр... Бичара, аныћ 

сайлау мөмкинлеген генђ тњгел, гаделсезлектән җан әрнүе кебек сыйфатларын 
да йолып алганнар. Аның белән ни кылансалар да кайгыра белми — чөнки 
чын мәгънәсендә башка юлны књрми...
Бу көннәрдә ул Казанга нашир Шәрәфкә хат юллаган иде, менә дусларча 

язылган җавап һәм алдан бирелә торган илле сум акча килде. Монысы юлыћа 
булыр. Күңел буш, бернинди сөенү, ашкыну юк. Монда әле аны нәрсәдер 
тоткарлап тора. Ялыгулар аның бљтен көчен алды, авыруга сабыштырды. Мин 
авырыйм, диде ул үз-үзенә, авырсам да китәргә кирәк. Ничек кенә булса да 
Кырлайга барып җитәргә, анда теләсә кайсы карчык сихерли-әфсенли белә, 
ярдђм итђрлђр, бђлкем...
Бервакыт көндез һава суларга чыккач, Габдулла Диләфрүзне очратты. «Менә 

хәзер иртәгә үк китсәм дә була!» — дип уйлады ул, кызның чигәсендәге алтынсу 
бөдрђлђренђ карап. Хәтерли микән кыз теге вакытта Габдулла язып утырган 
бүлмәгә йөгереп керүен һәм аны күргәч аптырап, чишмә челтерәгән тавышлар 
белән көлеп җибәргәнен? Хәер, мин кем идем инде аның өчен — бер малай, 
Камилнең шәкерте, ярлы өс-башлы, матурлык та чамалы.
Кыз аның китәргә җыенуын белми иде. Бәлки, сизенгәндер? Югыйсә, 

аерылышкан чактагы кебек сагышлы булмас иде.
— Минем өчен иң үкенечлесе — абыем белән дус булмавыгыз, — диде ул. — 

Мин сезнең дус булуыгызга сөенә идем. — Кинәт кызарып, турыдан-туры сорады: 
— Телисезме, бер нәрсә әйтәм. Әйе, уртаклашырга телим. Мине Мәүлетовның 
улына сорадылар. Ләкин мин әтиемә әйттем: яратмаган кешегә чыкмыйм, дидем. 
Кичерегез... сезгә шул турыда әйтеп торуымны берњк кичерә күрегез!..

— Нигә? — югалып калган Габдулла көлемсерәде. — Нәрсә өчен сезне 
кичерергә, күгәрченкәем, сез њзегез мине гафу итегез. Мин ни дип ђйтим 
— мин шат, шат!
Кыз кашын җыерды:
— Ярар, җитәр бу хакта. Хушыгыз. Әтиемне онытмагыз, ул сезне элеккечә 

үк ярата. Хушыгыз.
Дилђфрњз, Габдулланың кулын ирләрчә нык итеп кысып, китеп барды, 

ул урыныннан да кузгалырга кыймыйча басып торды, әле генә кызның кулы 
кагылган учын иреннәренә тидерде.
Ниһаять, китәм, дип уйлады ул, сөенеченнән хәтта тыны буылып, џђм яз 

көне, китү турында саташып йөргәндә язылган шигыре исенә төште:

Хуш, гомер иткән шәһәр, инде еракта калдыгыз,
Аһ, таныш йортлар, тәмам күздән дә сез югалдыгыз.

Бер тавыш килде колакка, яңгырады бер заман:
«Тор, шәкерт, җиттек Казанга! Алдыбызда бит Казан!»
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Номерына кайткач та татлы уйларга чумып, дөньядан китеп, бәхетеннән 
сөенеп, куанып утырды. Шулчак Миңлебай керде дә, көлә-көлә:

— Үзем белән таныштырырга рөхсәт итегез: Габдулла Кариев, күчмә театр 
артисты, — дип әйтеп салды.

— Миңлебай, чынлапмы?
— Ярар, синең өчен Миңлебай булып калам. Башкалар өчен бүгеннән башлап 

— Габдулла Кариев. Синең хөрмәткә исемеңне алам, Габдулла. Фатихаңны 
бир, чөнки башка сокланыр кешем юк... — Ул елап җибәрде һәм Габдулланың 
иңбашына башын терәде. — Рәхмәт... Мин киттем. Шундый шатмын, көлке 
күренәмдер инде...
Ике көннән Габдулла дустын Казанга озатты, «Сәйяр» дигђн театр труппасы 

оешкан иде; театрның ни акчасы, ни даими тукталыр урыны юк, исеме 
җисеменә килеп тора.

 Мин дә китәм, дип уйлады ул, яшьлегемнән китәм. Ләкин яшьлек үтте 
инде. Китәмме мин, каламмы, яшьлек барыбер үтеп китте. Нәрсә, калырга 
һәм күзгә ташланмый гына тыныч тормышта яшәргәме, бары кайбер якты 
иртәләрдә яшьлегеңнең үтәсен тоеп, сүнеп барган көн белән бергә югалуын 
күзәтергәдер? Аны ябык кына үсмер сурәтендә күрерсең, ләкин ул инде сиңа 
буйсынмас. Кешеләргә карата, тәртипләргә карата түзем булырсың, акыллы 
гына көлемсерәп куярсың, синең көлемсерәвеңне зур гөнаһка санамаслар. 
Шулай син тынычлык һәм шулкадәр хыялланган ирегеңне алырсың. 
Әмма кемнеңдер яшьлеге сиңа бармак төртеп күрсәтер һәм авыр сулап 

куяр: менә ул, өметен югалтучы, ул безгә комачаулый, чөнки барыбызга да 
ышанмау, кайгы һәм хәсрәтнең котылгысызлыгын йоктырачак! Ышанмагыз 
аңа, ул ышанмаска әйләнгән!
Димәк, шулай итеп юлга? Юлга, диде ул үз-үзенә сагышланып, әйтерсең, 

юлы аны Голгофа тавына илтә.
...Рђмиевнећ кайчакларда кулыннан каләмен куясы килмәгән вакытлары 

була. Нәкъ менђ шуның кебек, аңарда Фираяны гел күрәсе килү теләге уянды. 
Тораташ түгел, һәрвакыт күз алдында балкып торучы, хәрәкәтчђн, фигыле-
халђте белђн гел яћара баручы бу ханым — янар хисле баллада сыман. «Аермасы 
шунда, — дип елмайды ул њз-њзенђ, — хислђргђ ирек бирсђћ, — ялыктыргыч 
дастаннар тудырырга сђлђтле. Лђкин њзем белђн берни кыла алмыйм...»
Тарантаста барганда шундый уйлар узды башыннан. Фирая ханым аныћ 

халђтен аћлагандай дђшмђде. 
«...Бернишли алмыйм, хђрђкђтсезлеккђ дучармын. Бђлки байлыгым 

аркасындадыр. Лђкин байлыгым иќатыма булышлык итђ! Ђниемђ Ходай Тђгалђ 
сђламђтлек бирсен...» 
Алар китапханә янына килеп туктады. Аның тарантаста каласы яки шундук 

редакциягә җәяүләп китәсе килгђн иде, ләкин бу ихтирамсызлык булыр иде. 
Ул җиргә сикереп төште, үзенә таба сузган сумканы алды. Фирая ханым аныћ 
кулына тотынып, ќићел генђ тарантастан тљште. 

— Ђйдђгез, киттек. 
Ул йортны һәм алгы якның буеннан-буена утыртылган агачларны књзђтеп 

адымнарын акрынайтты. Әнисе сөйләве буенча, кайчандыр бу йорт аларныкы 
булган — әтисе аны Ырымбурга килүгә сатып алган. Өске катта гаилә яшәгән, 
аскысында контора урнашкан. Шул ук елны әтисе тәрәзә каршына тирәкләр 
утырткан, хәзер инде алар өске катның кәрнизенә чаклы җиткәннәр. Аннары 
әтисе иркенрәк йорт алган. Ђ монысын җәмгыяте хәйриягә тапшырганнар. 
Көндезләрен монда аулак. Кичләрен тәрәзәләрдән пианолада уйнаган тавыш 

ишетелә. Бу, мөгаен, яшьләрнең аралашып күңел ачу өчен бердәнбер урыннары 
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булгандыр. Ләкин Рәмиев монда сирәк була иде: артык хөрмәтләп каршылый 
иделәр хәйриячене, андый җирләргә барырга, дөресен әйткәндә, вакыты да юк 
иде. Юлдашына ошый иде, күрәмсең.
Уку залының ишек төбенә килеп ќитњлђре булды, тук-тук басып ниндидер 

бер әфәнде атылып чыкты һәм чак кына килеп бәрелмәде.
— Кичерегез, кичерегез... ханым, сәлам сезлђргђ! — Һәм Рәмиевка карап: 

— Мин сезне, ышанасызмы, инде өченче көнем эзлим. Эзлим, эзлим! — дип 
нигәдер шатланып куйды ул...

— Мин сезне монда көтәрмен, — диде Рәмиев ханымга, бу чакырылмаган 
әңгәмәдәштән, үзе генә булса, тизрәк котылырмын дип уйлады. — Ни кирђк? 
— дип сорады ул әфәндедән.

— Казаннан мин! Сезгә сәлам тапшырдылар... яңалыклар гаугалы! Потаповны 
цензор итеп куйганнар. Әмирхан исә мулланы фантастик бәянының каһарманы 
иткән. Ниһаять — Казанга Тукаев дигән берәү килеп төште, ул тәкәбберлеге, 
ул тәкәбберлеге!.. Килеп тә төшђ, шунда ук хөрмәтле Галиәсгар әфәндене эзлђп 
тђ таба! Тегесе: сез кем буласыз соћ? — дигән.

— Гафу итегез, сез имеш-мимешлђргђ бик ышанучан икђнсез.
— Нәрсә-нәрсә? — Аның йөгереп торган күзлђренә туп-туры, ачулы карап, 

Рәмиев салкын һәм ачык итеп әйтте:
— Мин шђхсђн њзем таныш булмаган кешеләрнең серләрен күңелемә 

ятышсыз саныйм.
Ул әфәндегә аркасы белән әйләнде һәм тәмәкесен кабызды. Фирая ханым 

күренгәндә, йөзе караңгыланган һәм югалып калган, инде өченче тәмәкесен 
кабызып маташа иде. Ханымны күргђч, бик сөенде:

— Ниһаять!
— Ул сездән акча сорадымы?
— Ю-юк, өлгермәде, — диде Рәмиев, уңайсызланып. — Без барыбыз да... 

үзебезне бик сәер тотабыз: Мәккә суфыйлары файдасына иганә итәбез; шәкертләр 
файдасына, көчләп чукындырылганнар һәм кабат ислам дөньясына уңышлы 
әйләнеп кайтучыларга; тагын кемнәр файдасынадыр. Бер Алла гына белә! 
Хатын дәшмәде, ләкин бераздан кинәт кенә сорап куйды:
— Сез Казанга бармыйсызмы?
— Мөгаен, юктыр. Ни Казанга, ни башка җиргә барыр теләгем юк, теләсә 

нинди әфәнделәр җыела торган урыннарга беркайчан да исем китмәде.
— Аңламыйм, — диде ул, усал итеп. — Юк, аңламыйм!
Ханым белән саубуллашкач, Рәмиев редакциягә китте. Үзәк урамнар 

көндезгечә шау-гөр килә, өзек-төтек тавышлары Рәмиев барган аулак 
тыкрыкларга да килеп җитә. Ике яклап, тыгыз булып тезелгән тирәкләр һәм 
юкәләр ябалдашында кичке кояш кызыллыгы уйнаклый. 
Димәк, Тукаев Ырымбурга киләсе итмәгән, дип уйлады ул, исе китмәгәндәй. 

Бик яхшы, башкала яшь егетнең гаугачан каударлыгын суытыр.   

19
Рәмиев приискасының элеккеге эшчесе Зөлфикар туган авылы Кырлайга октябрь 

урталарында кайтып төште. Туган ягына кайту юлында көтү куучылар белән терлек 
куды, Уфада урман кисүдә эшләп алды, Чулман буйлап сал агызучылар белән йөзде. 
Ниһаять, Казанда тукталып, әнисе белђн сеңелләренә бүләкләр алды. Авылдашы 
арбасына утырып, базардан туры Кырлайга кайтырга чыкты.
Инде улын күрергә өмете калмаган авыру әнисе, урыныннан торды. Иелеп, 

улы әнисенең коры сөяккә калган иңнәреннән кочты һәм сукыраеп беткән 
диярлек күзлђренә бакты.
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— Бу мин, әни, — диде ул әкрен генә. — Сиңа Казан калачы алып 
кайттым.
Сеңлесе, самавырга су сала-сала, дога укыгандай, туктаусыз сөйләнде:
— Аллага шөкер, яман вакытлар үтте, газизләребез әйләнеп кайта. Шушы 

көннәрдә генә Габдулла кереп чыкты, Кушлавычта тукталган икән. Күрсәң 
— ул тәмам әфәнде булган!..

— Указлы мулладыр, шәт?
— Юк шул, Зөлфикар, ул, беләсеңме, менә мондый чәч үстергән. Хәтта 

тарта да, диләр...
— Димәк, шәп егет! — дип кљлде Зөлфикар. — Ә, туктале... минем турыда 

сораштымы?
— Әйе, әйе, — дип раслады сећлесе.
— Егет шәп булырга охшый. Шњрђле турында бик кызык әкият язган, 

дилђр.
— Булырга. Аның бит чәче дђ шњрђленеке кебек — мен-нә мондый!..
— Ќњлђр, акыл чәчтәмени?
Чәй эчәргә утырдылар. Карчык алдына зур итеп ак калач сындырып 

куйдылар; ул чеметеп алып аны авызына капты һәм тәмен тоеп калыр өчен 
озаклап чђпелдәтте. Чәй янында ул бары бер генә сүз әйтте:

— Быел... тагын стражниклар килмәсме? — Ђйткәнен шунда ук онытты да, 
тынычланды.
Ике ел элек авылга стражниклар килгән һәм туп-туры Зөлфикарның 

тимерче алачыгына ташланганнар, янәсе, тимерчене корал ясаган вакытында 
эләктермәкчеләр. Әгәр егет шул вакытта качып љлгермђгђн булса, әлегђчђ 
төрмәдә ятасы иде.
Габдулла өчен иң истәлекле урын ул — Кырлай. Өчиледә туган апасы яши. 

Ләкин ул Кушлавычка — үзе, әтисе, бабасы Мөхәммәтгалим һәм бабасының 
бабасы Шәмсетдин туган авылга кайтты. Кечкенә чактан исендә калдырган 
Ситдыйк йортында тукталды. 
Таныш, заманында хәтта сиңа якын булган кешеләрнең дђ бњген исђ чит-ят 

тоелуы гаҗәп! Менә Ситдыйк... Менә аның таныш ыгы-зыгылы хәрәкәтләре... 
«Џай, яхшы, һай, әйбәт!» — дип сөйләнүләре чын књћелдђн... Хезмәтче карчык 
белән зур-зур самавырлар өстерәгән малайга кычкырулары, һәм үзендә кунарга 
тукталган һәркем алдында тәлинкә тотуы... Бу таныш сыйфатлары аны хәзер 
бљтенлђй чит-ят итеп күрсәтә.
Чәй эчкәч, егет болдырга чыкты. Кљзге пәлтәсенә ныграк төренде, авылда 

кими торган картузын батырып киеп куйды. Тыкрыкка таба китте, анда торбадан 
өргән шикелле юеш салкын җил исә. Тыкрык киң һәм тирән уйсулыкта өзелеп 
калган. Аста тар гына инеш көмешсыман ялтырап ята. Каршы ягында, нәкъ 
текә яр өстендә диярлек, шомырт агачлары арасында ике тәрәзәле йорт књренеп 
тора. Ул шунда туды. Анда үзләрен кайгы-хәсрәт көткәнен белмәгән гаиләләр 
яшәде. Кайчандыр салам түбәле бу йортны калай белән япканнар һәм хәзер 
анда атасы нигезеннән аерылып чыккан бай улы яши.
Бераз басып торганнан соң, Габдулла кире борылып китте.
Май баскан гәүдәләрен кыймылдатасы килмичә, казлар муеннарын 

сузып, аның артыннан ысылдап калды. Яланаяклы, кыска күлмәкле кызчык 
ишегалдыннан качкан кәҗәләре артыннан йөгерә. Ачы җил аның күлмәк итәген 
җилфердәтә. Менә ат килә, дилбегә тоткан ир арбадагы хатын-кызларны үртәп 
кычкыргалап ала — ындырга барышлары. 
Сәхип картның киң ындырында ашлык сугу машинасы гүли, ара-тирә аның 

гүләвенђ барабан авызына көлтәләр ыргытып торучы яшь хатыннар, хуҗаның 
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киленнәре тавышы килеп кушыла. Сәхип — авылда ашлык сугу машинасы һәм 
чәчкече булган бердәнбер кеше, аның җире дә күп, уңдырышлы да. Габдулланы 
күргәч, ул киеменећ тузан-кибәген кага-кага каршылады. Менә ул казакиеның 
ике итәген артка таба ташлап, биленә таянды. Хәзер аның эчтән кигән, шулай 
ук ашлык сугу машинасы кебек бик сирәк әйбер саналган чесудан тегелгән 
пинжђге күренеп тора.

— Кара! — ди, башын хатыннар ягына селкеп, үзе кеткелди, — башта бик 
курыктылар, аннары тешләмәгәнен күргәч, киресенчә. Димәк, файдалы... 
Ул әллә ырым-шырымга ышанудан, әллә юри башын тилегә салып: «Сез, 

Сәхип абый, машина турында әйтәсезме?” — дип сораганны көтте бугай. 
Машинаны исеме белән атамады. Габдуллага ул хөрмәт күрсәтте, хәтта аның 
кычкырып торган шәһәр киемендә булуыннан да каушап калмады. Тегене-моны 
сөйләшергә яратса да, әңгәмәне хәйләкәр генә үз ягына, үзенең тапкырлыгына, 
тырышлыгына, хуҗалыгының нык булуына борып куйды.

— Җирдән зарлансам, гөнаһ булыр. Дөрес, Кубань кара туфрагы түгел 
түгелен. Әгәр аңлап эш итсәңме... Алайса, әнә ахмаклар, үз буйларына ел да 
бертөрле орлык чәчеп, көчен бетерәләр, бернинди тәрбия күрми җирләре. 
Тирестән күп нәрсә юк, миннән башка кертүче дә юк.

— Җирне бик еш бүләсез, шуңа җаннары ятмыйдыр.
— Сафсата, буш сүзләр барысы да! Аларга тиз генә чәчеп бетерергә дә читкә, 

акча эшләргә кыякларга булсын. Мин һәрвакыт җиргә бөгелгән килеш, беркая 
китәргә ашкынмыйм. Читкә эшкә китүче, ул нәрсә, бар эшләп тапканын терлек 
азыгына тота — анысы кыш чыгарга да җитми.
Ул тәмам әсәрләнде, шатланды, сөйләшүне ни-нәрсәгђ борырга белми 

торды.
— Ял итәсеңме? — дип сорады ул. — Ярар, ял ит әйдә. Күрерсең, озак та 

үтмәс, рекрутларның күңел ачулары башланыр. Сиңа өйләнергә кирәк! Безнең 
мулла инде бик карт, кызы — өлгергән җиләк, шулай итеп мәхәлләле дә, 
хатынлы да буласың. Ә? — Һәм, бөрмә билле киемен төймәли-төймәли тагын 
ындырга йөгерде. Борылып, нәрсәдер кычкырды, ләкин Габдулла машина 
тавышы белән ишетә алмады. Сәхип: «Ник Кырлайга барып кайтмыйсың? 
— дип сорады булса кирәк.
Кырлайга ул икенче көнне җыенды. Ситдыйк олау тәкъдим итте һәм аның 

белән малай җибәрде, әйе, тагын соңгы минутта гына кунагының туңып 
калтыранганын күреп, арбага постау тышлы эт тиресеннән тегелгән тун 
ыргытты. Бик урынлы булды: чөнки кырга чыккач, ачы җил үзәкләргә үтәрлек 
исә башлады.
Сәер: еллар үткән саен, үзара таныш булган кешеләр бер-берсеннән читләшә 

башлый. Ләкин авыл, аның кырлары, көзге мул тынлык Габдулланың күңеленә 
шулкадәр якын, газиз, әйтерсең, ул алардан бљтенлђй дђ аерылып тормаган. 
Рәхәт авылда, ләкин тормышы гомерлеккә шәһәр белән бәйләнде, ахрысы. Ансат 
булмаячак, ул моны Казанда үткәргән бер көндә њк аңлады. Ул куркып һәм 
каушап калды, сулда да, уңда да, алда да, артында да шәһәр үзенең йортлары, 
заводлары, эшханәләре, трамвайлары, олаулары, кешеләре белән зур бер казанда 
кайный (ирексездән, шәһәрнең исеме «казан» сүзеннән килеп чыккандыр дип 
ышанасың). Шәһәр үзенең ярлылары, байлары, басыла торган һәм ябылган 
гәзит һәм журналлары, татар, урыс, мукшы, чирмеш телләрендә сөйләшүче 
кешеләре белән яшәп ята. Боларның берсенећ дђ бу мәхшәрдән югалып калган 
кечкенә буйлы, агарынган йөзле егеттә бер гаме дә юк.
Вокзалдан җәяү генә атлаган иде, ләкин бик тиз адашты, халык төркемен 

күреп шүрләде һәм извозчик туктатып, «Йолдыз» гәзите урнашкан урам исемен 
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атады. Анда Ырымбурдагы алтын хуҗасы һәм шагыйре белән фамилиядђш 
Сәгыйть Рәмиев эшли иде. 
Караңгы төште, редакциядә каравылчыдан башка кеше юк иде, ул Сәгыйть 

әфәндене «Болгар» кунакханәсеннән табу мөмкинлеген әйтте. Габдулла шунда 
китте.
Караңгырак коридордан соң зур тәрәзәле бүлмә якты булып тоелды. Ул 

номер хуҗасының төз, тар җилкәле сынын, дулкынланып торган озын чәчләрен, 
түгәрәкләнеп торган биек маңгаен һәм сынаулы карашын күрде.

— Һм-м, шәкертме?
— Әйе, шәкерт тә, укытучы да булдым... Мин озакка түгел, белешергә генә: 

сезгә «Ачлык-Падишаһ»ның тәрҗемәсен җибәргән идем... Сез басмадыгыз да, 
җавап та язмадыгыз.

— Гафу итегез!.. — диде Рђмиев, ашыгып... — Сез...
— Шул Тукаев инде, хәтерләмисезме?
— Әгәр дә без берәр вакыт очрашкан булсак, — дип көлемсерәде Сәгыйть 

әфәнде. — Менә без хәзер...
— Юк, юк, — диде ул, — мин тук, чын әгәр. Мин киттем.
Хуҗа ул арада лампа кабызды, тәрәзәләр бер мизгел эчендә кара тљнгђ 

чумды. Ходаем, нинди караңгы! Кая барыр ул, иртәне кайда көтеп алыр? Иртүк 
авылга кузгалырмы?

— Әйдә, кыланма, — диде Сәгыйть әфәнде кырыс кына. — Барыр җирегез 
юклыгын күреп торам.
Хуҗа җанланып китсә дә, барыбер борчылганын яшерә алмады. Стаканнарга 

чәй агызганда, күмәчне кисәкләргә бүлгәндә, ул кашын җыерып ни турындадыр 
уйланды.

— Дөресен әйткәндә, мин дә кунагыма бик ышанмаган идем. Њземнећ дђ 
дусларда куну иде исђбем. 

— Нәрсә, кулга алулар тынгы бирмиме? 
— Сез... берәр нәрсә беләсезме?
— Юк, белмим, — диде Габдулла. Ләкин аңа шомлану, каушап калу, һәм 

кайчан бәреп кереп актарырлар, тентерлђр, түбәнсетеп карарлар дигђн нђрсђлђр 
билгеле иде инде.

...Димәк, шәһәрдә минем белән дә шулай булачак, дип уйлады. Ләкин 
шәһәр тормышы турында иртәрәк уйлый түгелме — алда солдатка каралу көтә, 
тикшерү үтәсе бар. Ђйләнеп карарга да өлгерә алмассың — чәчеңне кыркырлар 
һәм шагом-маршка китеп тә барырсың. 
Өч көннән соң, Габдулла Олы Әтнәгә китте. Ул шул авылда каралырга тиеш 

иде. Төнлә кырпак кар яуган, тирә-як аклыкка төренгән. Чиста, саф һавада бару 
рәхәт иде. Төрле авыллардан җыелган рекрутлар төркем-төркем булып оешкан. 
Киң сәүдә мәйданында сәүдә арбалары тезелеп киткән. Хәйләкәр сатучылар 
көнбагыш, чикләвекләр һәм кәнфитләрне үлчәп, тәртәләргә элеп куйганнар.
Старосталар рекрутларны баскыч янына җыйды. Ниһаять, хәрби язу-сызу 

эшен алып баручы чыгып, жирәбә турында белдерү ясады. Мичкәгә бөтерелгән 
кәгазьләр ыргытты һәм:

— Килегез әйдә, берешәрләп алыгыз! — дип кычкырды.
Жирәбә белән эшне тәмам иткәч, тикшерү әгъзалары төшке ашка китте. 
Габдулла мондагы башбаштаклыктан хурланды һәм нык арыды. Сәгатьләр 

буе калкынып тору, старостаның боерып кычкырулары, рәсми оешма 
вәкилләреннән берәрсе күренүгә, рекрутларга акырып торган җиреннән 
кинәт кенә йомшарды, хђтта эшем кешесе булып кыйланган сыткылы битле 
хәрби сђркатип алдында чамасыз түбәнсенүе аны тәмам ялкытты. Књкшегән 
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бармакларына тын өреп торган чикмәнле, чабаталы егетләр өчен кимсенде.
Ояла-ояла чишенеп, медальләр таккан ниндидер әфәнделәр утырган өстәл 
янына килеп басу, табибларның аны дорфа рәвештә теге-бу якка борулары, 
аның арык тәненә, мускулсыз беләгенә, кечкенә буена түбәнсетеп караулары 
хурландырды. Теләсә кайсы рекрут: «Юк, энекәш, син гренадерлыкка 
яраксыз. Бар кайтып кит», — дигәнгә сөенер иде, ул хурланды. Рекрутларның 
җилкәсеннән кагып:«Уңдың син, егет!» — дигәннәре һич башына сыймады.
Габдулла урамга чыгып, юлаучылар йортына юнәлгәндә, урамда пыр тузынып 

күз яше катнаш күңел ачу башланган иде инде. Аңа тагын уңайсыз булды. 
Тоткыннар йорты янында ул ике солдатның аягын терәп карышкан Фәритне 
баскычка таба сөйрәгәннәрен күрде. Кайбер кызыксынучылар баскыч тирәсендә 
сикергәли һәм кайсы куркып, кайсы сокланып:

— Ай-һай, башсыз! Писарьнең чыраена менеп төшкән, ай-һай, — 
диештеләр.
Казанга ул солдат булудан котылып, җиңеләеп кайтты. «Әл-ислах» гәзите 

редакциясендә аңа Ырымбурдан килгән хатны тапшырдылар: Кәрими тагын үз 
гәзитенә чакырган. Габдулла моћа куанды, ләкин Казаннан китәсе килмәде.
Яңа Татар бистәсенећ бу ике катлы зур йорты Уральскидагы Галиәсгар 

җизнәсенекен хәтерләтте. Баскычтан менгәндә, ул картузын салды һәм соңгы 
айда нык үскән чәчен бармаклары белән аралап куйды. Болай иткђндђ чәче 
аны олыгайтып җибәрә сыман.
Ул Фатихның авыру икәнен ишетеп белә иде, әмма аны авырулар арбасында 

утырган килеш күреп, имәнеп китте. Өстәлдән ни дә булса алырга кирђксђ 
Фатих кулы белән көпчәкләрне әйләндерә дђ тиз генә килеп җитә. Әңгәмә 
вакытында да әле тәгәрәп яннарына килде, әле артка китте, һәм башын артка 
ташлап, күзлегенең калын пыяласы аша төбәп карады. Үз-үзен тотышында, 
кием-салымында бернинди кылану юк: үтүкләнгән кара-кучкыл кәчтүм, галстук, 
ак җиңсә. Йөзе аксыл, күпереп торган ирен. Њзен гел кулда тотарга кирәклекне 
тойганга књрђме — йљзе бераз сагышлы.
Беренче карашка хуќа Габдулланы кабул итмәде кебек. Сөйләшү гади генә 

башланып китте: Казанны ошаттыгызмы, ничек урнаштыгыз, ярдәм кирәкмиме? 
Шушы бер-ике авыз сүз алышудан, егет үзен аның янында иркен һәм тыныч 
тойды. Уральскида шәкерт вакытында ук ул бу исемне — Фатих Әмирханны, 
аның төпле, сагышлы хикәяләрен, Бәхтияров белән бергә мөхәррирлек иткђн 
гђзитен яратып укыды. 

«Әхбәр» гәзитендә эшләү мөмкинлеге барлыгы турында сүз чыккач,  Габдулла 
шунда ук кырт кисте. Юк, юк, ул алар белән килешеп эшли алмас иде! Ниндидер 
чәй яки күн патшасы турында фельетон бастыра калса, бармак белән төртеп 
күрсәтүләрен кичерә алмас иде. Үзенең гђзиттә эшли алу мөмкинлеген дә шик 
астына алды: монда, ни генә дисәң дә, башкала басмасы, аның үз шәхесен 
яратуы буржуа күзенә тљртелергђ мљмкин.
Юк, ул аларга бармас. Иң яхшысы — «Китаб» нәшрияты. Нәшрият зур 

түгел, хуҗасы әйбәт кеше күренә.
Аны, айга егерме сум билгеләп, экспедитор итеп куйдылар. Нәшрият 

«Мәскәү номерлары»нда бүлмәләр алып тора. Габдулла яшәргә дђ шунда 
күченде. Көндез ул җыюдагы хаталарны төзәтә (шуның өчен аның төп хезмәт 
хакына беркадәр өстәлә), почтага хатлар илтә, китапларны кибетләргә җибәрә. 
Шуныћ љстенђ ул ирекле иде, Фатих Әмирхан мөхәррирлегендәге «Әл-ислах» 
гәзитенә күңеле теләгәнне яза ала иде.
Китап белән сәүдә итүчеләр, аны якыннанрак белгәч, тыйнак булганы өчен үз 

иттеләр һәм яңа басмалар соравын бервакытта да кире какмадылар. Шулай итеп, 
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бер-ике ай эчендђ ул шактый китап туплады: Пушкин, Гёте, Грибоедов, Толстой, 
Шиллер, Байрон, Гамсун... Ул аларны кеше күз алдында тотмады, сандыгына 
яшерде: номерына кереп йөргән мәнсезләр аның нәрсә укыганын белми торсалар 
да ярар. Кемнәр генә керми монда: танышлар да, таныш түгелләр дә; кайсыларын 
үз гомерендә беренче тапкыр күрүе; завод хуҗаларының күкрәкчә һәм эшләпәдән 
йөргән үсмер уллары; училищеның элекке укучылары; коткы таратуда гаепләнеп 
куылган студентлар, мәдрәсәдән качкан шәкертләр. Ђле тагын ит ашамаган, 
тәмәке тартмаган, әмма салырга бик яраткан бер толстойчы да бар... Аларның 
барысын да тиз генә исећә дә төшерә алмассыћ. Байлыгы һәм даими яшәү урыны 
булмау сәбәпле, Габдулла бай малайларын күралмый, аларны көчекләр дип атый. 
Җитлекмђгђн бу тинтәкләр, чыннан да, рестораннарда, паркларда оятсыз рәвештә 
әшәкелекләр кыла, аллеяларда урам этләрен бауга бәйләп, өстереп йөри, җыелып 
торган кешеләр өстенә шартлаткычлар ыргыта. Иртән аталарының акча янчыгы 
җиңеләя, чөнки улларын участоклардан тартып чыгаралар.
Номерга еш килеп йөрүчеләр бик кызулар, күпсүзлеләр, алар нәкъ шундый ук 

кайнарлык белән бөек исемнәрнећ тетмђсен тетђлђр һәм бик җиңел генә тарихның 
астын өскә әйләндереп ташлыйлар. Дөресен әйтергә кирәк, алар арасында 
белемлеләре дә, башлылары да бар. Габдулла бу үсмерләргә көнләшеп карады, 
шау-шулары, үзләрен мәгънәсез тотулары өчен азрак кына күралмады да. Дөрес, 
ул дәшмәде, ләкин эчендә шактый җыелды... ярсынган миендә бу шау-шулар озак 
вакыт тынмады, ниндидер ачык ялт-йолтлар күзен авырттырды.
Кунаклар бик соң таралыша, ул, алар киткәч, торып тәрәзәне ача. Элекке 

реалист Сәлим куна ук кала, урындыклар һәм кәнәфидән аңа ятак әтмәллиләр, 
кунак шунда авып, тирән йокыга тала. Габдулла, ниһаять, кулына китап ала, 
караваты янына шәм куеп укый башлый. Иртәнге якта шәм сүнә, ул китабын 
кулыннан төшереп җибәреп күзен йома...
Шул рәвешле, көн артыннан көн, төгәлрәге — төн артыннан төн уза, чөнки 

бары төннәрен генә ул беркем белән бүленмәгән үз дөньясында яши ала. Менә 
ул «Евгений Онегин»ны укып чыкты.
Төннәрен рәхәт. Төнлә халык йоклый. Ул ачык тәрәзәдән кергән җиңелчә 

җилгә каршы кулын сузып, йоклый алмый ята. Ул Татьяна турында уйлый. 
Бичара гүзәлкәй, нигә, нигә дип көтмәдең, бәхетсез принцессалар утыз ел да 
утыз көн көтәләр. Бары бер ел... һәм чынлап та ул онытылдымы? Юк инде, 
аннан соң да ул аны оныта алмый. Менә ул... Көтә бит аны! Тик нигә ул 
чагында көтмәде, нигә? 
Әти-әнисенә буйсынмаска да була иде. Ләкин ул башкача булдыра ала 

идеме? Бичара Татьяна... берәү дә алай эшләмәгән, һәм син дә, башкаларны 
кабатладың. 

Икенче бњлек
1

Бервакыт Фатих йортында аны чибәр, дәрәҗәле бер ханым белән 
таныштырдылар. Габдулла үз мәкаләсенең корректурасын калдырыр өчен 
кергән иде, ишек артында хатын-кызныћ челтерәвекле көлүен һәм Фатихның 
куе, тыныч тавышын ишетте. Сак адымнар белән, ишек яныннан китте. Их, 
бу кыланчык хатыннар, кызлар, хет үтерсеннәр, Габдулла аларның берсе белән 
дә Фатих кебек ышанычлы итеп сөйләшә, аралаша алмас.
Ул үзенең озак көтәсен аңлады, әмма борчылмады. Йортсыз-җирсез 

тормышта аңа теләсә кайсы почмак — котылу урыны, утырып уйлар уйларга яки 
хыялланырга, џђм арып киткәч, черем итеп, хәл җыярга беркем комачауламаслык 
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аерым дөнья иде. Ерактан ишетелгән хатын-кыз тавышлары яки аларның 
тәрәзәдән күренеп калган нәфис сыннары егетне сагыш катнаш йомшаклык 
белән шактый вакыт дулкынланырга мәҗбүр итте, хәзерге тормышын апалы 
булган, Диләфрүзле булган үткәне белән бәйләде. Бер генә ир-ат та аңа, әйтик, 
Камилне йә Юныс абзыйны хәтерләтмәде, аларны ничектер үзе дә исенә 
төшерергә бик омтылмады бугай. Ђ хатын-кызлар, алар аның кечкенә чагыннан 
башлап, тормышының төрле мизгелләрен гаҗәеп рәвештә бергә бәйләде. 
Урамда очраткан бик күп хатын-кызларныћ берђрсе белән дус булу, бер 

күрешүдә њк, кулга-кул тотынып, тыныч, ачыктан-ачык әңгәмәләр корып, џђр 
икесенең тавышын бер кљйгђ салу, тоташтыру турындагы хыяллар — болар бар 
да кирәк идеме соң аңа? Әлбәттә! Һәм ул хатын-кыз, аз гына булса да, тышкы 
кыяфәте, язмышы, шәфкатьлелеге белән апасын хәтерләтсен иде.

...Менә тавышлар якынлашты, ишек ачылды. Бәхтияров ишеккә яны белән басып 
һәм җиңелчә генә иелеп, хатынга юл бирде. Фатих аз гына арттарак, ул арбада да 
гәүдәсен төз тота, мәһабәтлеген һәм тыныч-якты чыраен саклый ала иде.

— Һа! — дип кычкырып җибәрде Бәхтияров. — Без инде автор корректурасын 
көтмәскә булган идек, Габдулла монда икән! Фирая ханым, сезгә яңа 
хезмәткәребезне — шагыйрь Габдулла әфәндене тәкъдим итәргә рөхсәт итегез.
Ханым, тыныч кына елмаеп, аңа таба килде, ул ашыгып аягына басты, 

кәгазьләрне йомарлап, артына яшерде. Ханым Габдуллага озын кебек күренде, 
бу аны куркытты, ләкин каршына атлап аның салкынча йомшак кулын кыскач, 
үзеннән биек түгел икәнен күреп тынычланды. Сынының зифалыгы белән 
күлмәгенең макси булуы гына аны шулай буйга озын итеп күрсәтә икән.

— Габдулла әфәнде дә сезнең яклардан, − диде Фатих, алгы бүлмәгә чыккач.
— Ялгышмасам, Уральскидан? Ул чагында сез, һичшиксез, Камил 

Мотыйгыйны белергә тиеш, — диде ханым.
— Мин аның шәкерте идем.
— Камилгә сезнең җавап ошар иде... Кызганыч, әфәнделәр, соңга калам. 

Иртәгә клубта очрашырбыз дип ышанам?..
Ул Габдулланың кулын кысты да ишеккә юнәлде. Бәхтияров аны озата 

чыкты. Фатих белђн Габдулла өстәл янына урнашты. Ул корректураны Фатих 
алдына салды һәм бу юлы төзәтүләрнең бик аз булуын әйтте. Бу мәкаләдә, 
тәнкыйтьнең укучыга китап турында тирәнрәк фикерләвен үстерергә ярдәм 
итә алуы, наширнең абунәчеләр артыннан ияргәндә, аларны түбән зәвыкка 
этәрәчәге һәм әхлаклылыкны санга сукмаячагы турында язылган иде.

— Мәкалә әйбәт, — диде Фатих. — Мине бигрәк тә сезнең тәнкыйтьче югары 
әхлаклы һәм тел тидермәслек зәвыклы булырга тиеш, дип әйтүегез җәлеп итте. 
Завод хуҗабикәсе ничек, сезгә ошадымы?

— Ух син! Капиталистмыни?
— Нәкъ үзе. Аның мәрхүм ире губерния байларының берсе иде.
— Һич уйламассың.
— Сез җилбәзәкләргә карап хөкем йөртергә өйрәнгәнсез. Ул бит кенәз кызы, 

гимназиядә укыган! Бестужев курслары турында хыялланган, әмма гаилђ тозагына 
килеп капкан... хәзер инде ире мәрхүм. Тол хатын њзен әллә кемгә куймый, иренең 
байлыгына исе китми, үзенең эшен сокланырлык, әйтергә кирәк, акылга ятышлы 
итеп алып бара. Иганәче, андыйларны эзләп табарга кирәк әле. Баш-аягы белән 
әдәбиятка гашыйк, — Фатих елмайды, — шагыйрьләргә табына. Мөгаен, аны 
бөлгенлеккә төшерерлек бердәнбер нәрсә — шулдыр.
Габдулла:
— Ул миңа ошады, — дигәч, Фатих көлде: егет аның хатын-кыз буларак 

тирән тәэсир итә торган ягымлылыгын сизмәгән.
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— Әйе, ошады, — дип кабатлады ул, кашын җыерып, — кыланчык түгел. 
Ниме соћ, иртәгә клубта берәр кызыклы нәрсә буламы?

— «Мәгариф» авторлары чыгыш ясый. Шулай булгач, әзер торыгыз!
— Юк-юк, — диде Габдулла, — шигырь укымыйм. Тамагым... кхм-кхм!
— Чәй эчмисезме?
— Рәхмәт. Хатлар җибәрәсем бар. 
Ул ашыгып чыгып китте.
Бернинди эше юк иде аныћ.
Казанга килүенә ике ай тирәсе. Хәзер инде ул дөрес карар кабул итүен 

аңлады. Номердагы шау-шулы, рәтсез тормыш та дөрес. Яшь һәм очраклы 
танышларының сөйләшүендә тирәнлек, эзлеклелек булмавына күптән төшенсә 
дә, ул алар белән ђлегђ арасын өзә алмый иде. Бђхђслђр вакытында исемнђрдђн, 
китаплардан књп љземтђлђр китерђлђр.
Бу яшь бәреп төшерүчеләрнең, сай фикерле фәлсәфәчеләрнећ, аңлатма 

бирүчеләрнең гәпләре ни хакында соң? 
Тормыш яшьләргә әлегә җиңүләр генә вәгъдә итте. Аларның өлгереп 

җитмәгән карашы иге-чиге булмаган кырны күрсә дә, сикәлтәләрне сизмәде. 
Инкыйлаб, аннары манифест, чуалышлар, вәгъдәләр, өметләр — болар барысы 
да, байлар, зыялылар һәм... инде картлыкка аяк баскан әдәплеләр даирәсе өчен 
аңлаешлырак иде. Җәмгыятьтә алар бер дәрәҗәдәге кешеләр, бер даирәдән, 
ягъни, ахыр чиктә, бертөрлерәк. Габдулла янына төрле кыяфәтле, төрле 
фикерле, вакыт-вакыт тупас, дорфа, әмма ихлас күңеллеләр җыела иде.
Әмма ул бер нәрсәдә шикләнмәде: Фатих, Сәгыйть әфәнде һәм Галиәсгар Камал 

кебек талантлы, акыллы, ныклы карашка ия кешеләргә җитәр өчен, бик ерак 
иде әле аларга. Фатих гади, тыйнак, әмма аның тирәсендә һәрвакыт студентлар, 
югары курсларда укучы кызлар, белемле ханымнар, алар белән ул ягымлы аралаша, 
шаярта. Фатихның кунаклары көнләшү хисләре уятса да, Габдулла килешергә 
мәҗбүр: Фатих авыру, бәлки кунаклардан ул алҗып, ялыгып та куядыр, ләкин 
нәкъ менә алар аша ул тормыш белән һәрдаим элемтәдә тора.
Галиәсгар аны һавалылыгы белән оялырга мәҗбүр итә: җиңсә белән тройка, 

галстук, купшы мыек — буржуазиянең нәкъ үзе, суйган да каплаган. Галиәсгарның 
үз-үзен тотышын да аңлап бетермәде Габдулла: хакимият гәзитен япкач, ул 
либералларга китте һәм аларның редакциясенә җаваплы сәркатип булып 
урнашты. Талантлы драматург Максуди юлыннан китте. Сәгыйть тә «Йолдыз»да 
эшләде, ләкин үзенең шигырьләрен башка басмаларда бастыруны хуп күрде.
Сәгыйть әфәнденең холкы гадидән түгел, шуңадырмы авыр ачыла, әмма 

Габдулланың аңа карата мөнәсәбәте алар танышканчы ук ачык иде инде. Аның 
шигырьләре вакыт-вакыт тормышның әһәмиятле мәсьәләләреннән ераклашкан, 
күперенке-фәлсәфи булып тоела, тик Габдулла андагы белемлелек, мәдәнилек, 
акыл һәм, ниһаять, хәзерге вакытта әдәбияттагы яңалык очкыннарын һичшиксез 
таный иде.
Ул нигәдер Сәгыйть әфәндене кунакка дәшергә кыенсынды. Әмма үзе сирәк 

кенә аның «Болгар»дагы бүлмәсенә барып йөрде.

2
Ул шигырь укымады, ахырга кадәр соңгы рәттә утырды. Кичә беткәннән 

соң, алар өчәү — ул, Бәхтияров һәм Фирая ханым — бергә киттеләр. Фатих, 
кәефе юкны сылтау итеп, иртәрәк кузгалган иде.

— Әгәр каршы килмәсәгез, беренче сезне илтәбез, — дип тәкъдим итте 
Фирая ханым Бәхтияровка.
Тегеңә барыбер иде.
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Бәхтияров төшеп калгач, ханым:
— Сез мине илтерсез, — диде. — Ерак түгел, Евангелистовскийга.
— Кунакханәгәме? — дип сорады Габдулла, аптыравын яшермичђ. 
— Юк. Анда фатир алып торам. Өченче ел инде. Килгән саен номерларга 

урнашуны яки өр-яңадан фатир белешүне яратмыйм. 
Зур-зур көзгеле пыялалар, кенәз залларындагы кебек, эчтән зәңгәрсу-аксыл 

төс сипкән күп сандагы лампочкалар белән яктыртылган, хәтта тротуарларда 
яткан кар да зәңгәрләнеп күренә.

— Аһ! — дип кычкырып җибәрде хатын, искәрмәстән аның иңбашыннан 
этеп һәм кулы белән каядыр төртеп күрсәтте. — Күрәсезме?
Ул кибет янында туңып, бөрешеп утырган җирән песине күрде. Габдулла 

чанадан сикереп төште, йөгереп барып, бөгәрләнгән салкын җирән йомгакны 
кулына алып, куенына тыкты.

— Минеке, — дип, ашыгып әйтте ул, әйтерсең, песине аның кулыннан 
тартып алырга җыенганнар. — Алайса... сез алыгыз.

— Юк, сездә калсын. Миңа кунакка килер. Яле, мыр-мыр, син миндә сөт 
эчәргә каршы түгелме? Туктагыз, килеп җиттек. Артка борыл, акыллым.
Извозчикка көтәргә кушылды. Аларга ишекне сәер баш киемле карчык 

ачты. Әйбәтләбрәк карагач, карчыкның башында колакчыны өскә күтәртеп 
бәйләнгән ирләр бүреге булып чыкты. Халат итәгенә абына-сөртенә, борын 
астыннан сөйләнеп, карчык аларны алгы якка уздырды, аннары, йөгереп барып, 
ут кабызды. Фирая ханым өстендәге тунын салды һәм туктап калды — Габдулла 
бу зур, кабарып торган җиңел тунны алырга тиеш иде бит.

— Кызык… — күңелле генә әйтеп куйды Фирая ханым. — Кыш, зыкы 
суык, мин җиңсә белән итәктән... Анысы нәрсәдән дип уйлыйсыз? Усак 
йомычкасыннан. Әйе, шундый кул остасы бар иде, миңа үзенчәлекле кәчтүм 
эшләде... Мин чанага аягүрә бастым, ике яктан ирем һәм каенага тотып бара, 
җыелышка очабыз гына. Кәчтүмне бөгәрләмәс өчен, палубадагы кебек тезелгән 
такталарга басып књтђрелђм. Таң калдылар, шау-гөр килделәр... маскарадта 
булды бу хәл. Иртәгесен кәчтүм өчен бирелгән премияне тиененә кадәр остага 
бирдем, җиңсә белән итәк, билгеле, шул ук кичтә таралды, өйгә көч-хәл белән 
кайтып җиттек... Кая китте безнең мырауќан? 
Ханым карчыкка сөт салып бирергә кушты.
Габдулла пәлтәсен салды, ләкин песине кулыннан төшермәде, аннары, 

кабаланып, хуҗа хатынны тыңлады. Киез итеккә ияреп кергән кар эреде.
Ханым таләпчәнлек катыш серлелек белән әйтте:
— Безгә, мөгаен, маскарадлар кирәкмәстер бњген. Мырауќан сөтен эчүгә 

китәрсез. Әйе, сезгә нәрсәдер әйтергә теләгән идем... Берәр чит тел өйрәнергә 
кирәк дигән уй башыгызга килгәне юкмы? Менә, мәсәлән, алман теле.

— Әйе, бик телим.
— Иртәгә мине табыгыз... Йђ кайчан вакытыгыз булса, шунда сезне Мария 

Карловна белән күрештерермен. Гаҗәеп хатын!..
Песи баласы ул арада сөтен эчеп бетерде һәм тәлинкәне ялый башлады. 

Габдулла пәлтәсен киде, иелеп песине алды.
— Ярар, Аллага тапшырдык. Сау булыгыз. — Ул кулы белән ниндидер 

аңлаешсыз хәрәкәт ясады. — Бәлки ханым кулын үптерергә теләгәндер, дип 
уйлады Габдулла, әллә башыннан сыйпарга теләде микән? 
Саубуллашканда, Газизә апасы һәрвакыт аның башыннан сыйпый торган 

иде бит, хәтта үсеп беткәч тә.
Извозчикка акчасы чак җитте. 
Песи баласын күкрәгенә кысып, ул подъездга йөгерде. 
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3
Бу редакциядә бар нәрсә якын: исеме дә — «Әл-ислах» — үзгәртеп кору дигән 

сүз, ягъни яңалык вәгъдә итњче; агач бина һәм аның икенче каты; баскычлары 
— Габдулла аның түгәрәк җылы култыксалары буенча учын шудыртып йөгереп 
йөрергә ярата, һәрчак ачык ишекле чоланны — анда көне буе рәшәткәле җилле 
генә алсу вак күмер кисәкләре коеп самавыр кайный; агач күмере, чәй исе 
тәмәке, урамнан кергән саф салкын һава — һәммәсе дә књћеленђ хуш килђ…
Редакциягә кереп-чыгып йөрүчеләр ялыктырмасын өчен, ул иртәрәк килә, 

чираттагы мәкаләсен калдыра, Фатих белән бер-ике авыз сүз алышырга өлгерә 
һәм көне шул күтәренке рухта армый-талмый үтә.
Бүген иртә таңнан редакциядә нигәдер борчылган Сәгыйть әфәнде белән 

Галиәсгар Камалны очратты.
— Кәримовлар типографиясендә кичә жандармнар булган, — диде Фатих. 

Кәримовларда Казан әдәбиятчыларының шактые үзләренең җыентыкларын 
бастыра, жандарм хакимиятенең йогынтысы кайберәүләр өчен сәяси гаепләүгә 
әйләнергә мөмкин. Галиәсгар полиция алып киткән хәрефләр өчен борчыла. 
Татарча китаплар бастыручы танылган типограф Харитонов ун еллар элек аңа, 
матур язу остасыннан, хәреф бизәкләрен эшләткән иде. Хәзер аларның саны 
утыздан артып китте, аларның барысы да Кәримовлар типографиясендә иде.

— Күпме елым китте шуңа... бизәк тә төшердем, чокыдым да. Кануннар 
бар бит, ахыр чиктә!

— Кануннар? — диде Фатих, њртђлеп. — Риза әфәнденең гап-гади ниятен 
исегезгә төшерегез. Кануннар җыелмасыннан мөселман халкының хокукларына 
караганын җыентык итеп чыгармакчы иде, нәрсә булды? Цензура кырт кисте: 
янәсе, канун аларга пычагымамы. — Бераз дәшми торгач, ул күңелсезләнеп 
дәвам итте: — Без бит цензураны бетерү турында түгел, хыялыбыз — дөньяви 
белемле цензура булдыру. 

— Котылу чарасы юкмыни соң?..
— Бар, нишләп булмасын! — дип бүлдерде аны Сәгыйть әфәнде. — 

Җыентыкларыбызны Домбровский типографиясендә бастырачакбыз.
— Шаяртмагыз, — дип үпкәләде Галиәсгар. — Кулъязмаларны изге Гурий 

туганлыгы йортына бирергәме? Акылдан язарсың!..
— Анда нәрсә телисең, шуны бастыралар: миссионерларның басмаларын да, 

мөселман догалыкларын да. Әйе, әйе! Күзәтеп-тикшереп торучы юк бит.
— Кемнәр алар? — дип кызыксынды Фатих.
— Алар, күрәсең, Меркурий сукмагы буйлап баралар, Марстан түгел.
Габдулла үзен цензор дип санаган адәмне исенә төшерде:
— Иманаевның кулы Домбровскийның типографиясенә дә җитәр.
— Аңа бик ышанасылары килмәс.
— Аның каравы профессор Смирновка тулысынча ышаналар.
— Бу профессорны ике күргәнем булды, — дип сөйләп китте Фатих һаман 

да сытык чырай белән. — Халыкка димим, фәнгә шулай түбәнсетеп карап 
ничек төрки дөнья галиме саналырга мөмкин икәнен хәзергәчә аңламадым. 
Хәтерлисезме, «Ревизор»ны тәрҗемә итәргә теләгән идек? Шул, Смирнов 
каршы чыкты бит! 

— Хәтта Балда турындагы әкияткә дә...
— Әгәр аларга ирек куясың икән, алар шунда ук йә Лев Толстой җыентыгыннан, 

яки «Ревизор»дан, яисә Пушкинның әнә шул әкиятеннән башлаячак. Туктагыз, 
алайса Достоевский, Некрасов һәм Чехов тыела булып чыга бит!..
Галиәсгар ачынды:
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— Без дистәләгән китапка күпме реклама бирдек, әгәр цензура 
җыентыкларның тамырына балта чапса, хәер сорашырга гына кала.
Габдулла, ачы көлемсерәп, Галиәсгарга дошман књзе белән карады: шундый 

вакытта ничек табыш турында әйтә ала бу бәхетсез сәүдәгәр? Галиәсгар, 
дөрестән дә, сәүдәдә мәгънә белүчеләрдән иде, чөнки атасы сәүдә итүче булып, 
улын да шул юлга кертергә әзерли иде. Ул хәйләкәрлектә атасын да уздырды. 
Әтисе улының сәүдәгәр кызына өйләнүен телиме? Яхшы, кыз аңа ошый. Яхшы, 
ул сәүдә белән шөгыльләнер, тик бары китаплар белән генә, аның бары тик 
китап кибетләре генә булыр.

«Гомере буе юл куешып яшәрмен дип уйлый!» Габдулла иптәшенә карата 
гадел түгел иде, моны үзе дә белә, чөнки эшлекле кешеләрнең килеш-килбәте 
ошамаса, үзен бернишләтә алмый. Галиәсгар мәһабәтлеге белән күзгә ташланып 
торса да, татарларга хас киң күңеллелеге белән бергә хәйләкәрлеге аны сәүдәгәр 
йә булмаса яңа гына өлгергән завод хуҗасына охшата.

— Ай-һай, кљлеп тђ књрсђтђсез! — дип кызды Галиәсгар, Фатихка тљбђп. 
Кинаясе белән ачуын чыгарган Габдуллага исә ул борылып та карамады. — Бу 
хакта мин шуны әйтә алам...

— Җитте инде, дуслар, җитте! — Фатих арыган кыяфәттә елмайгандай итте. — 
Үзара үпкәләшү ярдәм итә алмас. Әйдәгез, карыйк әле, «Бәянелхак»ның хөрмәтле 
халкы ни белән сөендерә икән? Менә бик урынлы яћалык: «Декабрьнең өчендә 
Яңа татар бистәсе мљәзине Бәдикъ Әхмәровның ишегалдыннан Австралия 
токымлы күркә югалды. Борчуга төшкән хуҗасы табучыны бүләкләргә вәгъдә 
бирә…»

— Нәрсәсе бар инде моның? Менә монысы — гүзәл әсәр! — диде сиздерми 
генә кереп килгән Бәхтияров. — Күрегез, дингә нык ышанган наширләр Зингер 
машинасына ничек оста итеп реклама ясаганнар: яшь кыз матур аягы белән 
тәбәлдереккә баса, өстендә Ауропа күлмәге, әмма... үзенең башы юк!

— Нәкъ мөселманча: япь-яшь кыз күп меңләгән укучылары каршында ачык 
йљз белән утырмас бит инде.
Телләре ачылып китте, төрле кызыклы вакыйгаларны искә алып 

көлештеләр… 

4
Габдулла атнага ике тапкыр Мария Карловнаның өенә йөрде. Ул, өлкән 

яшьтәге урыслашкан алман хатыны, кызы, кияве һәм оныклары белән яши. 
Кияве белән кызын Габдулланың бер мәртәбә дә күргәне булмады, әмма 
берсеннән-берсе кечкенә дүрт оныгы һәрвакыт әбиләренең бүлмәсеннђн 
чыкмады. Алар әле үткен тавышлары белән чырыйлап кычкыралар, әле тынып 
калалар һәм «дер аффе», «дер аббе» кебек гап-гади алманча сүзләрнең дә әбиләре 
авызыннан тәэсирле чыгуын исләре китеп тыңлап торалар.
Кайчакларда Фирая ханым да күптәнге танышына кергәли, балаларны тәм-

том белән сыйлый, хуҗабикә белән бергәләп хуш исле тәмәке тарта, яшь кызлар 
кебек көлә, шаяра. Мария Карловна йортында кунакларга чәй эчертү гадәте 
юк, шуңа аның яныннан чыгуга, алар берәр арзанлырак ашханәгә кереп, суган 
бөккәне белән чәй эчәләр. Яннарында гади кешеләр шау-гөр килә, һәм Габдулла 
хәйләле шаянлык белән, Фирая ханым аны гаиләсеннән кагылган кенәз улы 
дип кабул итәдер, аның турында күп нәрсәне белмидер... дип уйлый. Фатих 
өендә очрашкач, аның Фирая ханымга ачыктан-ачык дусларча мөгамәләдә 
булуын күреп, Габдуллада аңа карата ихтирам хисе артты.
Ул көннәрдә аларның редакциясендә фамилиясе Казанда каләм тибрәтүчеләр 

арасында беркемгә билгеле булмаган билгесез бер ханым җибәргән шигырьләр 
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ыгы-зыгы куптарган иде. Почта, гомумән, бик мул — шигырьләр дисеңме, 
булган хәлләр турында мәкаләләр һәм көндәлек төрле вакыйгалар, — ләкин 
бу шигырьләр көтмәгәндә килеп, гәзитчеләргә сөенеч өстәде.

— Искиткеч, — диде Фатих, шигырьләрне укып чыккач. — Монда инәлү 
юк, үз дәрәҗәңне исбатлау, ләкин... башка төшенчәләр, дөньяга башка караш 
аша. Ир-ат абруеның какшамаслыгы да Аллаһ аша кире кагылмый.

— Минемчә, шигырьләрне ир-ат язган, — диде Сәгыйть әфәнде. — Алай 
гына да түгел: аларны безнең шагыйрьләр арасыннан берәрсе язган.

— Мин, киресенчә, ир-ат болай итеп яза алмый дигән фикердә, — дип 
җавап бирде Фатих.

— Мин кемнеке икәнен дә атыйм: Габдулла ул. Хәтта аның тупаслыгын 
таныйм.
Габдулла шунда ук җавап таба алмый торды, иптәшенең искәрмәсеннән 

шулкадәр гарьләнде. Нигә, нигә?.. Ярар, син шигырь төзелеше хакында язасың, 
күп шигырьләрне нәфис булмаган калыбы өчен кабул итмисең ди, ләкин нигә 
тиктомалдан шундый сүзләр әйтергә ди? Габдулла басты һәм, кискен сүзләрдән 
үз-үзен көчкә тыеп:

— Шигырьләр генә түгел, Сәгыйть әфәнде, кешенең мин-минлеге дә сез 
әйткәнчә, тупас булырга мөмкин, — диде. 
Бервакыт ашханәдә утырганда, Габдулла шул шигырьләрне исенә төшерде 

һәм Фирая ханымга укыды. Ул фикерен тиз генђ белгертмәде, һәм: 
— Безгә, редакциядәгеләргә ошады, — дип кенђ ђйтеп куйды.
— Сез, ир-атлар, безнең көннәрдә хатын-кызлар ни кичергәнне аңлап 

бетермисез. Ниһаять, күзебез ачылды: дөнья киң, башка җәмгыятьләр дә бар 
икђн һәм хатын-кызның күп нәрсәгә сәләтле булуына њзебез дђ төшендек. 
Аннары көтмәгәндә ул: 
— Бүген җомга, әйдәгез мәчеткә барабыз, — дип куйды.
Шәһәрдәге күркәм мәчеткә — күренекле мулла, тарихчы һәм фәлсәфәче 

исемен йөрткән Мәрҗани мәчетенә киттеләр. Сигез кырлы биек манарасы, 
түгәрәк гөмбәзе, ялтырап торган һилал ае ерактан ук балкый. «Авыл 
мәчетләрендәге кебек, манара ике кыеклы түбәнең сыртына урнашкан икән», 
— дип уйлады Габдулла. Йә Аллам, Болгар һәм борынгы Казанның җимерелеп, 
тузанга әйләнгән бар матурлыгы, үзенчәлекле корылмалары, кабаттан яңарып, 
ниџаять, тергезелә. Шаккатарсың! Алгы якта барыбыз да яраткан лалә чәчәген 
сурәтләү — Петербург бароккосының үзенчәлеген гаҗәеп җанландыра. 
Гыйбадәт тәмамлангач, алар ап-ак кар җемелдәп яткан урамга чыкты, 

хатынның йөзе уйчан һәм кырыс иде, Габдулла хәтта, шулкадәр дини кеше 
микәнни бу, дип гаҗәпләнеп тђ куйды.

— Хәзер миңа барабыз, — диде Фирая ханым, егетнең кулын ныгытып 
кысып. — Мин сезнең белән... сөйләшергә тиеш. Киттек!
Чанага утыргач, Габдуллага йөзе белән борылды. Ялтырап торган күзеннән 

очкыннар сибелђ. Њзе тантаналы, ђмма сагышлы. 
— Минем кыз балам бар! Дөньяда аннан да кадерле кешем юк! Аллам 

сакласын, аңа берәр бәла-каза килсђ, мине үлемгә дучар итәр кебек. Кызыма 
бары алты яшь, ләкин инде аның алдагы язмышы турында уйланам. Мин 
хәлле кеше, аны гимназиягә бирә алам, аннары Петербурга — курсларга, аның 
янәшәсендә булу өчен, үзем дә књчеп китә алам... Кызым акыллы, тырыш, 
ләкин иң мөһиме — аның нык булуын телим. Холкында да, тәртибендә дә, 
белем алуында ныклык... Тик бу бик авыр, чөнки кешенең үзеннән генә 
тормый! Әтием чыгышы белән кенђз нәселеннән, офицер. Җиребез күп, 
ат заводыбыз бар иде. Мине кызлар мәдрәсәсенә бирделәр, анда тәртипләр 
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иркенрәк булганга, гимназиягә күчерделәр. Дусларым шәһәр кызлары булды, 
араларында шактые марҗа, алман һәм яһүдәлђр дђ бар иде. Әмма безнең милләт 
аермасына исебез китмәде диярлек. Китаплар уку, әңгәмәләр, егетләр белән 
аралашу — үз иркебездә булды. Мин дђ үземне җиңел, иркен хис иттем. Ләкин 
өйдә — әни, дөресрәге, әбиләр тарафыннан куелган мәҗбүри тәртип: үземне 
мөмкин кадәр тыйнак, күзгә ташланмаслык итеп тотарга, гыйбадәт кылырга, 
икенче тљрле киенеп йөрергә, гимназиядәге дус кызларымны, егетләр турында 
әйтеп торасы да юк, кунакка чакырмаска тиеш идем. Әниемнең кырыслыгына 
түздем, карчыклар һәм мәхәллә мулласы хатынын кунакка чакырганда, өстәл 
янында әдәпле генә утырдым. Ләкин бу зур бәла түгел, бу үз өебез, үзебезнең 
тормыш рәвеше. Уку елларында, дус кызларым белән аралашып, љйдђ авырлык 
белән булдырган табигый тәртибемне шунда ук югалта идем. Үз-үземне чиклим, 
юктан да шикләнә башлыйм... ниндидер икейөзлелек, кемнедер алдарга 
тырышамдыр кебек иде. Шулай итеп, дусларым белән табигый аралашу барып 
чыкмады, ахырга кадәр ихлас, эчкерсез була алмадым. Яшь кеше өчен моннан 
да куркыныч нәрсә бармы?
Мин сайлаган кешемне табып, әти-әни ярдәменнән башка да таныша 

аласымны, яратканымны аңлагач, аңа кияүгә чыгасымны белә идем. Ләкин 
шунысы да ачык иде: сайлаган ярым белән бер диндә һәм аның бай гаиләдән 
булуы шарт иде. Күрәсез, гади генә түгел, ниндидер өстәмә шартлар белән 
сайлау булып чыга. Мин язмышымның рәхимле булуына ышандым: тирә-юньдә 
никадәрле матур да, бай да диндәшләрем бар. Берәрсен сайлап гашыйк булырга 
гына кирәк һәм бәхет үзе кулыма килеп керәчәк. Әмма књћел кљрлегенећ 
яшертен теләге (әйе, мөгаен, шулдыр!) мәдрәсәдән куылган шәкерткә гашыйк 
булырга мәҗбүр итте. Менә шунда әниемнең хакимлеген күрдем: шәкерт белән 
очрашуны тыйдылар, үз өемдә тоткын булдым, озак та үтмәде, булачак иремнән 
яучылар килеп төште...
Шулай да булсын, әле каршы килә ала идем, әти дә туп-туры әйтте, 

ирексезләмим, диде. Тик ниндидер тоемлау, тормышым башкаларныкы 
кебек булмас дигән љмет, ниһаять, гап-гади кызыксынучанлык, яңа кызыклы 
тормышка ашкыну үзенекен итте — мин риза булдым. Ирем яшь, мөстәкыйль, 
чибәр һәм укымышлы, тиздән мин аны ошаттым да. Аннары минем белән булган 
гаилђ тормышы бары уен гына иде. Ул ирем үлгәнчегә кадәр дәвам итте. Хәтта 
матәмдә дә югалтудан бигрђк икейөзлелегемнән азапландым... мин борчылдым: 
ул шундый яшь, көче ташып тора һәм уйламаганда дөнья куйдымы? Икенче 
яктан књћелемдђ кемдер пышылдый: менә хәзер син ирекле, үз язмышың белән 
үзең идарә итә аласың. Юк, моны сөйләп кенә бетереп булмый, юк!
Ләкин, күрәсең, аның инде онытыла барган авыртуны кабат яңарту, үткәне 

белән хәзерге арасындагы чикне ачыграк тою өчен сөйлисе килде. Аңа киңәшләр 
дә, юату сүзләре дә кирәкми, бары игътибар белән тыңлау гына кирәк. Габдулла 
дәшмәде, тыңлады.

— Яшьлегемнән гаҗәеп сәер бер тойгы калды. Кайдадыр, урамдамы, кибеттә, 
бакчада яки театрдамы, ялгызым гына кала алмадым. Оялу яисә куркудан түгел, 
мин әйтерсең үземне, барлыгымны югалтам, үз-үземне ничек тотарга белмим. 
Әтием янымда булганда, сыным турая, як-ягыма ышаныч белән карыйм, аның 
танышлары белән җиңел аралашам, шулай ук абыйларым, иптәш кызларым 
һәм таныш студентлар белән дә. Ләкин ялгызымны калдырып китүләре була... 
мин сыгылып төшәм, нәрсәдәндер кызышам... Шул вакытта берәрсе миннән 
кайсыдыр урам яки йортның кайда икәнен сораса, әйтеп бирә алмас идем. 
Ялгызым гына мин беркем түгел идем кебек.
Кайчакларда Фирая ханым Габдулладан үзе турында сөйләвен үтенә. Үзе 
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турында? Ул моны булдыра алмас. Һичкайчан. Ул теләсә ни турында теләсә 
кем белән сөйләшә, башкаларныћ эч серләрен сабыр гына тыңлый ала, тик 
үзе турында сөйли алмый. Мөгаен, кызганыч булып тоелудан куркадыр, 
үзен жәлләүләрен ул күралмады. Әгәр апасы булса, икенче эш: ул болай да 
энесе турында барын да белә, аны ярата, жәлли иде. Габдулла үзе дә апасын 
ихластан яратты, кызганды, аның язмышы озак еллар теләсә кайсы хатын-
кызның язмышын үлчәү үрнәге булып торды. Берәр хатын-кыз турында ни 
генә белмәсен, ул инде аның өчен ачыш түгел, апасы язмышына өстәмә генә 
булып тоелды.
Аның Фирая ханым белән бәйләнешен Сђлим дђ белә. Бу ни сәбәптәндер, 

аны дулкынландыра һәм ачуын чыгара иде.
— Миңа калса, ул сине бала-чага урынына йљртђ, — ди ул үтергеч елмаю 

белән. — Син... акча сора аннан, акчаң юк бит! Теләмисеңме? Афәрин! Ул 
хайваннар кемнеңдер үзеннән теләнүен генә көтә.

— Тынычлан, — ди аңа Габдулла, — юкса мин сине куып чыгарам. 
Тегесе шунда ук телен тешли, ачуланып, үпкәләп мышнарга тотына.
— Сиңа хәзер бер сүз әйтеп булмый.

5
Май башында хуҗа, бурычлардан котылыр өчен, кибетен сатты. Кибетнең 

яңа иясе элеккеге хезмәткәрләрдән баш тартты. Габдулла китаплар тутырылган 
сандыгы белән кием-салымы төйнәлгән төенчекне извозчикка салды да, кулына 
песиен тотып, редакциягә китте.

— Каян килгән бу песи? — дип гаҗәпләнде Фатих. 
Габдулла аңлатып биргђч, бњтђн сораулар бирмђде њзе. 
— Яраган, — диде Фатих. — Яшәр урынны тегесеннән яхшырагын табарбыз. 

Җәй өчен Кабан күле ярыннан өй алып торырга телим. Ботан бакчасына каршы. 
Шунда ук редакция дә булыр.

— Мин эшсез калдым бит.
— Штатка алырбыз.
Габдулла төенчеген кулыннан төшереп җибәрде, сөйләнә-сөйләнә, песиен 

сыйпарга тотынды:
— Шулай, Мияукаем, дөрес әйтәләр: бәхет яуса, җүләргә дә җай килә икән 

бит.
Йорт белән ихата дача сыман, аулакта, яшеллектә урнашкан. Йөз сажиннар 

тирәсе ераклыкта күлнең тыныч суында Ботан бакчасы көзгедәге кебек тирбәлә. 
Кечкенә салларга утырып, малайлар балык тота, кайсылары чәрелдәп салкын 
суга чума да, калкып чыккач, яр буена кояш җылыткан сары комга барып 
ава. Габдулла аларны ишегалдына — кузна уйнарга чакырды. Малайлар кебек 
яланаяк, яланбаш Габдулла бура таягы туры килеп тигән саен дәртләнеп 
кычкырды.
Уйнап туйгач, ул бүлмәгә кереп язарга утырды. Төшке аштан соң Фатих 

белән Бәхтияров клубкамы яисә кемнеңдер дачасынамы киттеләр. Габдулла 
исә яр буена чыгып утырды, тирә-ягына күз ташлап, тәмәке кабызды. Бистә 
халкы — кемнәрдер гармун уйнап, кемнәрдер җырлап көймәдә йөзә. Караңгы 
төшкәч, көймәләр борыннары белән ярга килеп тљртелде, күл өсте тынып 
калды. Каршы якта, су аналары микән, ниндидер шәүләләр күренеп-күренеп 
алды. Ул урыныннан торды да ишегалдындагы кечкенә йортка китте, аларда 
хуҗалык эшләрен башкарган Саимә апасы белән чәй эчтеләр, аннары ул үзенең 
бүлмәсенә кереп, эшкә утырды. Төн уртасына кадәр урыныннан кузгалмады, 
алай да күп язылмый, аны тынгысыз уйлар урап интектерђ.
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Иртәгесен онытыла торган беркөнлек фельетон белән мәкаләләр аны 
файдасыз шөгыль һәм әрәмгә көч түгү дигән фикергә китерде. Ул фабрикаларда 
осталар яртысын хатын-кызлар һәм балалар тәшкил иткән эшчеләрне мыскыл 
итә, дип яза, ләкин изү-җәберләү ничек бар, шулай кала бирә. Ул беркайдан бер 
тиен кермәгән милли театрның аяныч өлеше турында яза, шул вакытта калын 
кесәлеләр ниндидер мәккә суфыйлары файдасына меңнәрен дә кызганмыйлар, 
театр исә фәкыйрь хәлдә кала бирә. Ярдәм итү максаты белән үзләре тиеннәр 
ыргытып, үз халкын яхшылыкның кадерен белмәүче, тупас, дорфа дип атаучы 
милләтчеләр турында күпме язды! Телдән дә, язма рәвештә дә бергәлек хакында 
даими кабатлап торуларны искә төшерәсеңме... Бергәлек булмады һәм булмаячак 
та, берләшү идеясе — ялган, начар капланып торган чаршау гына.
Менә Һиндстанда белем алучы Һинди Минһаҗ туган иленә кайтты да 

мөселманнардан акча җыйды. Янәсе, Хвалынск өязендә университет төзелешенә 
кирәк. Акчаны үзләштерде, сәүдәсен башлады да бай сәүдәгәрнең кызына 
өйләнде. Менә Йосыф Акчура, кадетлар партиясе әгъзасы, Фәләстыйнга мәчет 
төзергә китте; Габдрәшит Ибраһимов, либерал, Япониягә юнәлде — шулай ук 
мәчет төзетә. Дистәләгән гәзит-журналлар, либераллар, эсерлар, кадетларның 
— һәммәсенең бу акылдан язганнарның кыланышыннан күңелләре нечкәрә. 
«Бәянелхак» үзенең сәхифәләрендә сыра заводларының рекламасы белән 
тиргәшњне аралаштыра; хатын-кызларга театрга йөрү — гөнаһ, дип вәгазь укый, 
шул ук вакытта «Аркадия» фахишәләренең белдерүләрен бастыра. Боларда 
үз халкы, үзләре әйткәнчә, үз милләте өчен бер тамчы булса да кайгырту 
бармы?
Элегрәк илнең мәдәни тормышын мәчетләргә бирергә омтылучыларны 

шамакайлар дип шаярталар иде, хәзер исә алар усалрак чыгышлар ясый. Күптән 
түгел, Тукайны иманнан аерырга кирәк, дип белдерделәр! Бу аны көлдерде, 
шунда ук фельетон белән җавап кайтарды: наширнең кибеттә сату иткәндәге 
элеккеге гадәте калган: аласың икән — ал, юк икән — кибетемнән ычкын! 
Габдулла иманнан аерылуның алар тарафыннан шактый киң мәгънә аңлатуына 
башта төшенмәде: ул көфер, Алланы сүгүче генә түгел, милли мәнфәгатьләрне 
сатучы хыянәтче дә; аның урысчадан тәрҗемәләре дә гаеп санала икән. Алар аны 
халык каршында җәмгыятьнең дошманы итеп күрсәтергә телиләр, имеш...
Бервакыт һава сулап йөргәндә, капка төбенә извозчик тарантасы килеп 

туктады. Аннан Сәгыйть әфәнде төште.
— Мәгәр сез дәрвиш икәнсез! — диде ул Габдуллага, кулын сузып. — 

Белмәгәнмен дә.
Габдулла үзендә ниндидер куаныч тойды. Аны күрүенә шат, ялгызына 

күңелсез икәнен авыз эчендә болгатып, ул кунакны яр буйлап сәйранга 
чакырды.

— «Бәянелхак»ның изге кулы монда да њрелгђн, дип ишетелде, — диде 
Сәгыйть әфәнде, дачадан ераклашкач.

— Хак, — диде Габдулла һәм шаяртып зарланды: — Мин коеп куйган 
милләтче түгелме соң, бары татар кызларын гына яратырга тиеш дип саныйм... 
Алар мине үзебезнең гүзәлкәйләребездән аерырга маташалар.

— Хәзер күрәм, без барыбыз да ялгышканбыз, — диде Сәгыйть әфәнде, шаяртуга 
игътибар бирмичә. — Җәмгыятьне агартып, аның белән якынлашырбыз, ул да 
үз шагыйрьләренә карата ягымлырак булыр, дип уйлап ялгышканбыз. Безнең 
иптәшләр арасында җәмгыятьнең тануына өметләнүче һәм бертуктамый «милләт», 
«милләтнеке» дип кабатлаучы беркатлылар күп икән лђбаса. Менә ниндидер бер 
шагыйрь «Хатыннар өчен милли көйләр» дигән тулы бер китап бастырган.
Габдулла күңелле генә көлеп куйды:
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— Менә хәзер Коръәндә телгә алынганнарның һәрберсенә багышлап 
шигырьләр язарбыз.
Алар ярдан шактый ераклашты, кояш та түбән тәгәрәде, ләкин Сәгыйть 

әфәнде кире борылу турында уйламады да, дәшмичә, кашларын җыерып барды 
һәм, ниһаять, теле ачылды: 

— Сезгә укыйм, тыңлагыз әле:

Бигрәк артык изде дөнья...
Калмады сабырым, бетәм,
Тик азаккы тамчы яшьнең
Җиргә тамганын көтәм.

Ул тамар бер, мин бетәрмен,
Тик шуны белсен үзе,
Бу азаккы яшь булыр бу,
Идеалымның йолдызы!

Бу яшем, юк, җиргә сеңмәс;
Бу калыр, бу ялтырар!
Һәм, караңгы көн бетеп бер,
Мәңге якты ай туар!

— Шәп, бик шәп юллар! — диде Габдулла икеләтә шатлык белән, чөнки 
Сәгыйть әфәнде, мөгаен, беренче итеп аңа укыгандыр.

— Гафу итегез, Габдулла... сезгә гади генә дәшәм, сез дә... миңа Сәгыйть дип 
кенә әйтегез. Дусларча киңәш бирәсем килә: сак бул, бу өер бездән көчлерәк, 
аларны ни намус, ни дәрәҗә туктата алмый, чөнки аларның намуслары да, 
дәрәҗәләре дә юк.

— Мин курыкмыйм. Шулай да кайвакыт... башка: алда безне ниндидер 
хәвеф көтә, дигән уйлар килгәли. Ирек турында хәзер әллә ни кычкырмыйлар, 
кешеләр күз алдында әшәкеләнә бара. Халыкка ђллђ ни булды?
Ләкин аның белән, шагыйрь белән дә нидер булган, элек тә ул дөньяга 

кашларын җыерып карый иде, карашында тирән ачу, нәфрәт очкыннары 
кабынып алгалады, әмма бу битарафлык, курку түгел иде? Хәзер ул клубларда, 
редакциядә сирәк була, көндез номерында берүзе утыра. Кичләрен танылган 
гүзәлкәй, шулай ук тәрбияле әфәнделәр тарафыннан каргалган Мәрьям 
Искәндәрова җырлый торган рестораннарда үткәрә, диләр. Аның үзенең дә 
тавышы шәп, халык көйләрен гаҗәеп хисләнеп башкара; хәзер аны Мәрьям 
белән бергәләп, халык алдында түгел, граммофон пластинкалары чыгара торган 
ниндидер фирмада җырлап йөри дип сөйлиләр. Ул Мәрьямгә гашыйк булган, 
диләр... Әмма ул бер дә гашыйк кешегђ охшамаган иде.

— Бар да ялган! Нервылар, нервылар, — Сәгыйтьнең тавышы калтыранды, 
ул да булмады кычкырып көләргә тотынды: — Хәер, нинди нервлар булсын 
бездә, әтиләребез күңел нечкәлеге турында берни белмәгән, безгә каян килсен 
ул! Ярар, иптәш, хуш.

 Үзе кузгалмый, карашы белән бушап калган тын яр буйларын айкый...
 Сәгыйть белән саубуллашкач, Габдулла ялгызы гына шактый торды әле, 

тәмам караңгы тљшкђч кенђ кайтыр юлга борылды. Көтмәгәндә дусты белән 
очрашу күңелле булса да, књћелендђ ниндидер юшкын калды. Нишләргә, 
алга таба ничек яшәргә? Казанда калып дөрес эшләдеме ул? Бәлки күчмә 
тормыш аның өчен кулайрак булгандыр? Һәр яңа кеше белән очрашкан 
саен, ялкынланып язган чәнечкеле, зәһәр мәкаләләрен ертып чүп чиләгенә 
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ыргытканда, ул ниндидер чакыру ишеткәндәй тойды һәм үз-үзеннән алдагы 
тормышының мәгънәсе турында сорады. Менә аларның редакциясенә 
Ырымбурдан яшь, каләмле, Галимҗан Ибраһимов керде. Егермене узган, 
озын чәчле, тар чырайлы, чандыр, кискен хәрәкәтле егет. Шундый акыллы, 
укымышлы! Борынгы ислам мәдәнияте, Декартның вәгазьләре, диннәр турында 
иркен фикер йөртә. Казанга исә университетка әзерләнү уе белән килгән, тик 
башта Кавказ һәм Кырым буйлап сәяхәт итәргә тели.
Егетне тыңлагач, аның да сәяхәт итәсе, очрашасы, сирәк китапларда 

актарынасы, көндәлек фельетоннардан аерылып торып, үзе өчен нәрсәдер 
язасы, укыйсы... сукбайлыкка китәсе килде. 
Йомышчының кулыннан язу алгач, ул сискәнеп китте. Язу Фирая ханымнан 

иде.
Ул ханымны бер минутка да исеннән чыгармады, әмма аны эзләп табу, 

каядыр чакыру, сөйләшү башына да килмђде. Ханым аны җиңелчә генә 
шелтәләгән, шушы көннәрдә ничек булса да үзенә кереп чыгуын үтенгән, 
озакламый Казаннан китәргә җыена икән. Бәлки... Фирая ханым юлдадыр инде? 
Яки хәтере калгандыр, аны күрәсе дә килмидер? Йомышчыны шаккатырып, 
кискен генә сорап куйды:

— Шунда ук йөгердеңме хәбәр белән... Ул язгач та?
— Шунда ук...
— Извозчик көтеп торамы? 
 Хезмәтчене аркасыннан эткәләп-төрткәләп, аның белән бергә чанага 

атылды. Дөрес эшләде ул, чөнки хатынның адресы онытылган иде.
Фирая ханым аны чын күңелдән сөенеп каршы алды, Габдулла ирексездән 

аның озын матур бармакларын яңагына тидерде.
— Кичерегез, — дип пышылдады ул, кинәт кабынып китүе һәм озак килми 

торуы өчен үзен гаепле санап.
Ханым аны үзенә каршы кәнәфигә утыртты, хезмәтчегә чәй китерергә кушты, 

Габдуллага яңа урынга күчтеңме, ияләшеп буламы, дигђнрђк сораулар бирде.
— Әйе, — диде ул, — әйбәт. Без анда җәй буе торачакбыз. 
— Аннары? Тагын күченү, тагын номерлармы?
— Әлбәттә, — диде ул гади генә. Ләкин... җәй буена бит!
Ханым аның кайнарлануыннан көлемсерәп куйды һәм сораштыруын, 

гаҗәпләнүен дәвам итте: бертуктамый күченүләр булмый бит инде, ничектер 
тормышны җайга салырга кирәк... кем кайгырта аны? Кем? Бу сорауны ул 
башта аңламады: кемдер аның артыннан йөрергә тиеш микәнни? Акчасы җитә, 
хәер, аңа күп кирәкмени? Торган өчен түләргә, хәрчәүнәдә төшке ашка, кирәкле 
китапларны сатып алуга җитсә... Сәламәтлеге турында уйларга кирәк иде. Аның 
нәрсәсен уйлыйсың инде? Дөрес, кайчакларда йөткергәләп ала. Бизгәге башланса, 
аспирин каба — булыша. Кымызга барыргамы? Су яки кымыз эчәр өчен махсус 
баралармыни? Бәлки далага, казакъларга китђр, шунда кымыз да эчәр. 

— Китәргә җыенуыгыз хакмы?
— Әйе, — диде ханым, сагышлы елмаеп. — Кышка гына әйләнеп килермен, 

мөгаен. Тик башта Акчуринда булырга кирәк, беләсездер, шђт — танылган 
фабрикант. Ул безне бергә чакыра. Әйдәгез!

— Әлбәттә. — Ул берсүзсез ризалашты. Әмма шунда ук үкенде дә: андый 
очрашуларны яратмый иде ул.
Фирая ханым китәсе көнне хәбәр итәчәген әйтеп саубуллашканда:
— Үзегезне саклагыз! — дип өстәде.
— Алла сакласын! — дип шаяртты Габдулла, кызарып, һәм ашыга-ашыга 

ханымның кулын кысты.
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Урамга чыккач, аңа ханым янында бик аз торгандай тоелды. Тик алда, кыска 
гына дип аталса да, бергәләп чыгасы тулы бер сәфәр көтә иде ђле!
Извозчик, халык төркемен уза-уза, шәһәр читендәге ярминкә рәтләренә 

ашыкты. Аттракционнар янына килеп туктады. 
Габдулла карусель тирђсендђ ђсђрлђнгђн бер малайны күреп алды. Малайның 

әйләнәсе килү теләге Габдулланың үзенә күчте гњя: һәй, гаҗәеп нәрсә бу 
әйләнгеч! Малайга карап, ул үзенең шундый чагын исенә төшерде. Кайчандыр, 
бик күптән, Габдулланы тәрбиягә алган анасы базарлар буйлап алып йөргән 
иде — кыш буе шул ярминкәгә дип теккән түбәтәйләрен саттылар. Аның бик 
тә карусельдђ әйләнәсе килде, әмма анасы әллә акчасын жәлләде, әллә үз 
борчулары аркасында аның теләген аңлап җиткермәде, Габдулла нђњмиз калды.  
Әмма ни өчен Габдулла үзенећ бала чагын чит-ят малай турында уйлагандай 
якын итә соң ђле? 
Чираты җитте, әйләндерүчегә билетын сузып, Габдулла ниндидер приказчик 

каршындагы атка атланды. Шома сырты тайгак, очып төшүең дә бар. Музыка 
уйнап җибәрде. Карусельнећ шыгырдавы, кешеләрнең шатлыклы тавышлары 
көйгә кушылды. Китте, китте!.. Ничек шәп, бик шәп! Рђхђт!
Шау-шу, ялтыр-йолтырлар алга таба бњтђн тәэсир итмәде.
Ул юлындагы беренче сату чатырына керде дә ниндидер буш тартма өстенә 

ишелеп төште. Бугазына яше тыгылды. Менә шулай тәмамланды аның нидер 
сиземләве, дулкынлануы, күз күрмәгән калаларга сәфәр кылырга әзерлеге 
— тукыма кисәгендәге шәһәр шәүләләре белән! Болар бар да тормышның 
чынлыгына, аның башлангычына, яңалыгына њрелеп карау кебек булды. 
Берничә минуттан ул тынычланды һәм, шулай да бу манзара кызык әйбер, дип 
уйлады. Сәнгать түгел, монысы билгеле, шулай да сәнгатькә тартым нидер бар. 
Әгәр тукымага аның туган җире кырлары, елгалары, урманнары белән төшерсәң, 
бик матур күренер иде, мөгаен. Кайдадыр еракта яшәгәннәр бу манзарага карап 
сокланырлар, шул матурлыкны көн дә күргән мондагыларның исләре дә китмәс 
иде. Бу күренеш аз гына булса да шигырьләргә охшый түгелме, ул да тормышны 
аның беренче исләреннән һәм сурәтләреннән башлап, әмма шул ук вакытта 
аны гаҗәеп итеп күрсәтүе белән күз алдына китереп бастыра бит.
Ике көн узып киткђч, Фирая ханым хәбәр алды: әнисе каты авырып 

киткән.
— Әгәр соңарсам, үземне мәңге гафу итмәячәкмен. — Ул моны шундый 

кайгылы итеп әйтте ки, Габдулланың йөрәгенә тиде. — Якыннарым кимегәннән-
кими. Үтенәм синнән, — «син»гә күчеп, ул Габдулланың үзе өчен кадерле 
икәнен сиздерергә тырышты, — мине онытма, дустың дип сана! Тагын бер 
үтенечемне читкә какма... бай гаиләләргә карата мөнәсәбәтеңне њзгђрт. Алар 
син уйлаганча ахмак һәм явыз түгелләр. Мин дә бит, — ханым көлемсерәде, 
— шулай ук бай.

6
Июнь дә бетеп килә, Казан арты кырларына бер тамчы яңгыр төшкәне юк. 

Гәзиттәге хәбәрләр дә, авылдан килгән хатлар да, монда шәһәрдәге сөйләшүләр 
дә тынычлыкны ала торган. Һава томанлы кызгылт төскә керде. Болак кипте, 
елга юлы өстендә куе сасы ис аңкып тора. Кабан күле дә саекты, төбе комлы 
сайлыкта кармак тоткан малайлар чуала. Төннәр бөркү, ялыктыргыч. Өчиледән 
хәл белергә Кәбир мулла кереп чыкты, ул атасы, ягъни Габдулланың мәрхүм 
бабасы урынына мәхәллә мулласы булып калган. Элек тә фәкыйрь авыл, хәзер, 
аның сүзләренә караганда, киләчәктә ни көткәнен уйлап куркуга чумган. Абзасы 
Габдулладан ике яшькә зуррак, дөрес, ул берникадәр сабырланган, әмма элеккечә 



33

ДӨНЬЯ ГАМЕ

2. «К. У.» №3

хәрәкәтчән, сүзчән, төшенкелеккә бирелмәскә тырыша. Ябыккан, саргайган, 
ниндидер бетмәс ютәл белән азапланган Габдулланы күреп шаккатты.

— Тыңлале, энекәш, эшем күп түгел, кибеткә барып, тиз генә кадаклар алам 
да – киттек безгә. Яңа йортымны да күргәнең юк, хатынымны да. Берәр атна 
торырсың, сөт эчәрсең, аннары үзең карарсың – көчләп тотмам.
Габдулла риза булды. Абзасы кибеткә барып килгәнче, киемнәрен 

алыштырды, күчтәнәч-мазар алды, дүртенче киткәндә, яктыда кайтып өлгерергә 
өметләнеп, юлга кузгалдылар.
Шәһәрне чыгуга, киң кырлар башланды, тик алар сарыга манчылган иде. 

Өстә усалланып искән җил тәбәнәк сабакларга кагылмый, кагылса да, шунда 
ук кабат югарыга күтәрелә. Юл буе алда кызгылт томан торды, ник бер адәм 
заты очрасын – тирә-юнь тирән тынлыкка чумган. Бердәнбер очраган ќигњле  
атның үлән чемченүе, шунда ук бер хатынның җирдән иелеп нидер алуы бик 
кызганыч күренеш булып тоелды.

— Байлар болынында печән чапканнар, хатын шуның калдыкларын җыеп 
йөри. Шулай иртәдән кичкә кадәр бер-ике кочак була. Кышын нишләр ул 
бичара хатын? Күпләр терлегеннән колак кага, язын җир кисәген эшкәртә 
алмый, — дип аңлатты Кәбир мулла.
Әбүзәров исә ачлык була калса дип туплаган илле пот ашлыгын сатты. Нәрсә 

өчен диген? Ниндидер ахун белән «көрәшер» өчен. Эттән туган гаскәри!..
Керәшен татарлары яшәгән авылны чыкканда, елгага таба барган хатыннар 

очрады. Эченә нәрсәдер салынган ике чуен казан тотканнар, берсенең 
кулында урындык, икенчесендә — икона, калганнарында — берәр сай савыт. 
Кәбир мулла, көлемсерәп, атны туктатты да арбадан сикереп төште, үз янына 
Габдулланы дәште, карап торыйк, янәсе. Хатыннар ул арада елга буена килеп 
җитеп, үргән палас җәйде, йөзләрен кояшка борып, яланаяк шунда бастылар. 
Арырак урындыкны куеп, иконаны урнаштырдылар. Озын буйлы, ябык битле, 
кипкән-корышкан бер карчык дога укыды.

— Мәрхәмәтле җир анасы, җир атасы, кояш анасы, кояш атасы, су анасы, 
су атасы... сорыйбыз – күктән хәл кертә торган ташкын төшер... Үз халкыңа 
бәхет, игелек бир...
Гыйбадәт кылгач, хатыннар палас өстенә ашъяулык япты, тирәли тезелешеп 

утырдылар. Џәрберсе кулына сай савыт алды. Карчык озын саплы чүмеч белән 
чуен казаннан ниндидер ботка салып чыкты.

— Књр мәҗүсиләрне... нәрсә кыланалар, — дип сөйләнде Кәбир мулла, 
көлемсерәп. — Тугыз йөз еллар элек безнең халык шулай гыйбадәт кылган.

— Христиан гыйбадәте түгелмени бу?
— Һич тә охшамаган.
— Иконалары бар бит?
— Болай гына, христиан Алласы үпкәләмәсен өчен генђ, — дип көлде Кәбир 

мулла. – Ярар, Ходам, сораганнарын бир. Кузгалдык!
Ике чакрымнар чамасы дђшмичђ баргач, ниџаять, Кәбир мулла сүз 

башлады.
— Миңа да кырда күмәк намаз укуны, дога кылуны уздырып алырга кирәк, 

— диде ул. – Аңлыйсыңмы, һаман өлгереп булмый: әле печән чаптым, аннары 
киртә тоттым, хәзер менә түбәне буярга җыенам.

— Кара аны, кешеләр безгђ мондый мулла кирђк тњгел, дип  куып 
җибәрмәсеннәр. — Габдулла кљлеп куйды. – Хәер, теләмәсәң, оештырма.

— Ярамый, халык сорый, менә түбәне буйыйм да.
Эңгер-меңгердә кайтып җиттеләр. Капка төбендә хуҗабикә каршы алды. 

Яшь, бик сөйкемле, үткенлеге күренеп тора.
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— Исән-имин кайтып җитүегез белән! Кадерле кунак – хуҗаларга 
шатлык.
Капка үзеннән-үзе ачылып киткәндәй булды, караңгы ишегалдында тагын 

бер хатын-кыз сыны чагылып китте һәм хуҗабикәнең тавышыннан өйгә 
атылды:

— Мәйсәрә, әй Мәйсәрә, самавырны әйбәтләп өрдер!
— Менә, хатын шундый, — Кәбир мулла көлемсерәде, ләкин горурлануы 

сизелеп тора иде. – Өйдә көне буе кыңгырау чыңлап торган кебек.
Кичке аш сөйләшүләр, истәлекләргә бай булып, озакка сузылды. Сый-

нигъмәт ташып, хезмәтче хатын аяксыз калды, аны өенә кайтарып җибәрделәр. 
Хуҗабикә үзе өр-яңадан, җиң сызганып, сыйлау эшенђ тотынды. Аштан соң 
Габдулла мәлҗерәп төште, аңа ишегалдындагы җәйге өйдә урын хәстәрләделәр. 
Башы мендәргә тиюгә, ул шунда ук йокыга талды.
Иртән иртүк торуга карамастан, ул абзасын өйдә тапмады. Басу капкасы 

янында, диде хатыны, киртә белән маташа икђн. Чәен эчкәч, Габдулла авыл 
читенә чыкты. Кәбир мулланы башта танымады: алама күлмәк-ыштаннан, киң 
читле киез эшләпәдән, кулына балта тоткан.

— Якында гына көтүлек, — дип зарланды ул, — каһәр суккыры сыерлар 
минем басуга керергә генә торалар.

— Нишләп миңа да дәшмәдең? – диде Габдулла. Ул киртәне кулы белән 
тотып торды, абзасы шул арада аны казыкка кысып бәйләде.

— Ярар, әйдә, — диде абзасы, — ял итәргә дип килдең, бар, рәхәтләнеп ял 
ит.
Киртә белән эшне бетергәч, ул балтасын билбавына кыстырды да энекәшенә 

елмаеп күз кысты.
— Хәзер түбәне буйыйбыз!
— Мин дә синең белән.
Икәүләп түбәгә менделәр, әмма буявын Кәбир мулла үзе генә буяды. Ул 

тар баскыч белән җиңел генә күченеп, озын чорык буйлап тиз-тиз пумаласын 
йөртте. Габдулла түбәнең сыртына утырып та, ятып та торды. Абзасы елмаеп, 
аны кумакчы булды:

— Син, бар, төш әле. Башыңа кызу сугар.
— Бергә керербез.
— Минем эшем књп әле.
Чыннан да, авыл мулласының эше бетмђс-тљкђнмђс. Үз кырын үзе сукалап 

чәчә, уңышны җыеп ала, печән чаба, аны кибәнгә өя, крәстияннарның терлеген 
дәвалый, үзләренә табиблык ярдәме күрсәтә, аларның балаларына кечкенә 
мәдрәсәдә сабак укыта, кичләрен ата-аналарына вәгазь сөйли. Крәстияннарның 
кайберләре, мәчеттән чыкканда, Кәбир мулладан калмый: белемле кеше 
белән гәпләшәселәре килә. Кәбир мулла аларны кызыксындырган сорауларга 
түбәнчелек күрсәтеп җавап бирә, әмма андый әңгәмәләр аңа авырга туры 
килә. 

— Минем өчен мондый гәпләргә караганда алачыкта чүкеч белән сугу 
җиңелрәк, — диде абзасы, Габдуллага зарланып. — Кайсыбер муллаларга 
сөйләргә генә бир, ашау-эчүен дә оныта. Вулыста очрашканда, таңга кадәр 
утырган чаклар бар. Аңа карап ышану артамы йђ кимиме? Мин болай уйлыйм: 
ышану бар икђн, димәк, бар инде ул, юк икән – юк.
Габдулла көлде. Абзасы ошый иде аңа. Бњген аныћ йокысы качты. Ябылып 

бетмәгән ишек ярыгыннан йолдызлар сибелгән тыныч күк йөзе күренә, 
кечкенәдән таныш йолдызы калганнарыннан яктырак нур сибә, тик, кызганыч, 
ул аның исемен белми иде. Басу-кырлар, авыл тузаны исе килә, кыштырдау-
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шытырдау, мыгыр-мыгыр кеше тавышлары шәһәрдәгегә охшамаган – бар да 
күңелгә якын.
Өлкәннәр, басуга чыкканда, аны да үзләренә ияртүләрен исенә төшерде. 

Кырлайда тәрбиягә алган атасы, Сәгъди, байларга яллана. Тугыз яшьлек 
Габдулла тырма тотарлык иде инде. Кояш белән бергә торалар. Тамак ялгап 
алгач, атларга камыт кигезеп, мичәү бауларын сөйрәп, басуга китәләр. Атасы 
Габдулланы турыга атландыра, калган атларны арттан тырмаларга бәйли. 
Сәгъди кыр уртасында тора, малай аның яныннан узган чакта тырмаларны 
күтәреп, актамырдан чистарта, аннары аларны арбага төяп богылга сала. Љч ат 
белән тырмалау ансат эш түгел, уяу булырга кирәк: йә тырма дөрес борылмый, 
йә яны белән әйләнә, йә теше белән өскә карап ята. Атланып бару йокыны 
китерә, ләкин атасының каты итеп кычкырып алуы малайны шунда ук уята. 
Көндез кигәвеннәр тынгы бирми, уяу булмасаң, атың читкә тайпылса, тырма 
тешләренә очып төшәсеңне көт тә тор.
Менә кояш биеккә күтәрелә, төшке ашка туктарга вакыт. Атларны алачык 

янына куып, камытларын салдырып, тагарак янына бәйли, аннары өстәл янына 
килә, тозлы сарык итенә ярма катыш бәрәңге салып пешерелгән кайнар аш 
авызда эреп югала. Атасы, тамак туйдыргач, черем итәргә ярата. Габдулла 
ерымнарга җиләк, саран эзләп йөгерә. Сәгать дүртләрдә кабат эшкә тотыналар 
һәм тәмам күз бәйләнмичә туктамыйлар. Черки безелдәве астында учак янында 
чәй эчәләр. Черкиләр алачыкка да очып керә, аларны төтен чыгарып куалар, 
аннары, киң агач сәкегә ятып, аякларына чикмән ябалар.
Җомга көнне өлкәннәр мәчеттә гыйбадәт кылырга, мунча керергә дип авылга 

кайтып китә. Габдулла белән хуҗа малаен, атларны күз уңыннан җибәрмәскә, 
дип кат-кат кисәтәләр: басуга чыгармаска, куып китерелгән урыннарында 
тотарга, үзләренә алачыкка кермәскә, кибәндә генә йоклап алырга кушып 
калдыралар.
Чит ындыр табагында эшләрне бетергәч, алар, ниндидер ярсу белән, 

үзләренекенђ тотыналар. Хәтерендә: бәрәңге казыганда, аяклары бик нык 
туңгач, ул аларны йомшак туфрак белән күмде. Саҗидә апасы бәрәңге 
казыганда, күз яше чыгарып, анасы белән нәрсә турындадыр әрепләшђ иде, 
көрәгенә ачу белән басты да ялгыш малайның аягын кисте. Акырып елап, ул 
чалкан ауды. Ләкин анасы канәгатьсез тавыш белән, ни булды тагын, синең 
акыруың гына җитмәгән иде монда, дип ќикеренде. Ул басты, ярасына туфрак 
сипте, аксаклап, янђ бәрәңге җыя башлады.

«Быел бәрәңге булыр микән?» дигән авыр уй изеп узды.
Хәтере авылга — үткәненә алып кайтты, ләкин көн үткән саен, аның күңеле 

шәһәргә тартты — ыгы-зыгысын яратып бетермәсђ дә, кысан шау-шулы 
шәһәргә!

Рус теленнђн Рљстђм ГАЛИУЛЛИН тђрќемђсе.

(Ахыры килђсе санда)
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МЉХЂММЂД*

ПОЭМА
Ђгуузњ биллђџи минђш-шђйтаани-р-раќииим.
Бисмиллђђџи-р-рахмђђни-р-рахииим.

1. Рәхмәтле вә рәхимле Аллаһ исеме белән (баш лыймын).
2. Галәмнәрнең Раббысы Аллаһка мактаулар бул сын!
3. (Ул) мәрхәмәтле, (Ул) рәхимле.
4. Дин Көненең (Кыямәтнең) падишасы.
5.  Бары тик Сиңа   гыйбадәт кылабыз һәм (бары тик) 
Синнән (генә) ярдәм телибез.
6. Безне тугры юлга алып бар.
7. Үзләренә  нигъмәтең  бирелгәннәрнең  юлына.
Үзләренә җәза-газап бирелгән һәм юлдан язганнар 
юлына төшермә!  

(Фатыйха — «Ачучы» сњрђсе)              
                                         

***
Књктђ кояш кљлђ иде чђчеп нурын — 
Ќырлый иде ул мђћгелек изге ќырын.
Ќир йљзенећ сузылып яткан япан кырын
Назлап њпте бары ќиллђр элеккечђ.

Књктђ кояш балкый иде, нурлар чђчеп,
Дљньялыкта гњя сихри серлђр ачып.
Бђгыреннђн бары якты нурлар ташып,
Серле нурын ташлый иде элеккечђ.

Кинђт кенђ шунда ђллђ нђрсђ булды,
Ишегалды якты нурлар белђн тулды.
Кинђт кенђ тылсым мђллђ пђйда булды,
Килеп керде ак киемле ике адђм.

Ђхмђт РЂШИТ (1936) — шагыйрь; «Таћ илчесе», «Фидаилђр», «Язмыш ќиллђре» џ.б. китаплар 
авторы. Татарстанныћ атказанган мђдђният хезмђткђре. Г.Исхакый исемендђге ђдђби премия 
лауреаты. Казанда яши.

*Журнал варианты, кыскартылып бирелђ. Сњрђлђр Батулла тђфсиреннђн алынды.
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Икесе дђ ак сакаллы, ак ќилђннђн,
Хђбђрлђре бармы ђллђ берђр ќирдђн,
Ычкындырып капканы њз келђсеннђн,
Эчкђ њтеп якын килде малайларга.

Камил исђ тиз-тиз генђ чапты љйгђ,
Ђйтер љчен шушы хђлне ђнисенђ,
Ђ Мљхђммђд аны куып барган кљйгђ
Туктап калды никтер шунда, авыз ачып.

Џђм Мљхђммђд, џушы китеп, ќиргђ ауды,
Љстенђ иштелђр гњя зур бер тауны.
Ишетмђде ул урамнан гауга-шауны,
Биџуш булып ќиргђ авып тљшкђн иде.

Картныћ берсе тоткан иде алтын савыт,
Ялт-йолт килђ иде ул да вакыт-вакыт.
Кайсысыдыр куйды аны, ќаен табып,
Џушсыз яткан Мљхђммђднећ кырыена.

Икенчесе куеныннан пђке алды,
Малай џаман элеккечђ биџуш калды, 
Тып-тын иде, аулак иде ишегалды — 
Карт малайныћ књкрђгенђ куйды кулын.

Кизђнде ул киерелеп алга табан,
Књкрђгеннђн саркып чыкты бары каннар;
Йљрђгенме аердылар шунда ќаннан — 
Хђрђкђтсез калган иде Мљхђммђд тђ.

Картныћ берсе карады да шунда иткђ,
Ачу белђн атып бђрде аны читкђ,
Ђ йљрђкне кире биклђп тар читлеккђ,
Шуннан соћ ул бљтенесен ябып куйды.

Эш тђ бетте, картлар инде «Амин!» диеп,
Чапаннарын тљзђткђлђп, рђтлђп киеп,
Мљхђммђдкђ кабат-кабат башлар иеп,
Кузгалдылар акрын гына юлларына.

Камил, ђти-ђнисенећ кулын тотып,
Тышка чыкса, картлар инде бара китеп,
Алар, бары зур саваплар љмет итеп,
Аннан соћра югалдылар бљтенлђйгђ.

Ђ Мљхђммђд, књзен ачса, нђрсђ књрђ:
Абый, апа, Камил генђ басып тора.
Ятим бала нђрсђ ђйтсен ќавабында –
Сљйлђде тик шул ике зат нишлђгђнен.

Исбат љчен књтђрде ул књлмђген дђ,
Шаџитлар џич анда берни књрмђде дђ.
Апасы да берни ђйтми баш иде дђ,
Кулын гына селтђп куйды кљлемсерђп.
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Бу хђл аннан тора-бара онытылды,
Бер тљш сыман гына керђ торган булды.
Књрсђтмђде ул барасы тугры юлны,
Калды фђкать Мљхђммђднећ хђтерендђ.

Хђер, башта Хђлимђ дђ шул картларныћ
Ишеткђндђй булган иде ул шартларын.
Вђгъдђ бирде онытырга сернећ барын,
Мљхђммђд њз хђтерендђ сакласа да.

Ышанмаслык тњгел иде аныћ сњзе — 
Картларныћ ни кылганнарын књргђн њзе.
Тик юк тђндђ ул пычакныћ берђр эзе,
Ни булганны ничек алай исбат итсен?!

Ђ Хђлимђ нидер кљтеп тора иде,
Кешелђргђ ђйтте: «Ул бик сђер, — диде, —
Элек серен сљйли иде. Хђзер инде
Сорасам да, бер сњз ђйтми басып тора».

***
И ђнкђем... минем газиз ђнкђем син,
Нишлђп мине бљтенлђйгђ ташлап киттећ?
Ташлап киттећ — шулай мине ятим иттећ — 
Каберећђ башым куеп елыйм менђ.

Минем љчен ић кадерле кеше идећ,
Кочагыћа кыса-кыса мине сљйдећ.
Чђчлђрећђ кадђр љзелеп сагынам синећ,
Каберећђ башым куеп елыйм менђ.

Атамны да књрђлмђдем исђн чакта,
Ерак ќирлђрдђн кайтканда туган якка,
Чир зђхмђте еккан аны аягыннан,
Хушлашкан ул дљнья белђн мђћгелеккђ.

Кемнђн эзлим, кемнђн табыйм инде кадер,
Књз алдымда тора џаман ике кабер.
Кемнђр мине юатырдай сњзлђр табар
Юатырга шундый моћлы чакларымда.

***
Бик борыннан язылган ул усал фђрман,
Юл чыкканда булсын синдђ дђрт џђм дђрман.
Ят кавемнђр џљќњм итсђ берђр заман,
Кљч вђ куђт џђрвакытта ќитсен синдђ.

Кђрван, ђйе, акрын бара. Кояш исђ
Кара тиргђ батыра, ќил сирђк исђ,
Кђрванбашы вакыт ќитми, туктыйм, дисђ,
Туктар иде барысы да ял итђргђ.

Кђрванбашы озынлыгын белђ юлныћ,
Болгамый ул кирђкмђгђн чакта кулын,
Шулай диеп љйрђтте ул хђтта улын — 
Бљтен максат — тизрђк ќитњ барыр ќиргђ.

ЂХМЂТ  Р ЂШИТ
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Ђ юл озын, дњћгђлђклђр сирђк-мирђк,
Мондый чакта тик сабырлык кына кирђк,
Кояш нуры, бар ќирећђ нурын терђп,
Бљтен тљшне кара тиргђ коендыра.

Мљхђммђд тђ ул заманны, куркып кына,
Алуларын њтенгђч тђ авыр юлга,
«Сњз тыћлаучан сабыр бала, керер кулга — 
Бер ярдђмчем булыр», — диде Ђбу Талиб.

Барыр юллар — мећ ярымнан артык ара — 
Кљнне тљнгђ, тљнне кљнгђ ялгап бара.
Хыял ќитмђс ераклыкка барып кара — 
Мљхђммђд тђ њкенгђндер юлга чыккач.

Ђйтњен ул ђйтте дђ бит, юлны белми,
Телђклђр бит мљмкинлеккђ туры килми,
Юл — юл инде, юлчыга да тоташ кљлми,
Газаплары белђн бары интектерђ. 

Шул ук кырлар, шул ук дала, шул ук офык,
Кљн буена кояш — патша, юк бер ышык.
Тузан куна бер тоташтан очып-очып,
Пђрђнќђћ дђ саклый алмый сине озак.

Ђ юл озын. Уйга чумган Мљхђммђд тђ,
Уенда — газиз ђнкђсе. Табигать тђ
Оныттырган ул вакытны. Џђм, ђлбђттђ,
Џаман шул ук — рђхђт чаклар искђ тљшђ.

Сабый гына иде ђле Мљхђммђд тђ — 
Ђнкђсе гел тљрде аны мђхђббђткђ.
Йљзђ иде газиз бала, ђй, рђхђттђ — 
Татый иде анасыныћ сљю назын. 

И кайда ул бер гљнаџсыз сабый чагы,
Иркђлђсен иде шулай тагын... тагын...
Йђ ќырласын иде газиз туган ягын,
Искђ алып онытылмас бала чагын.

Сирђк ќырлый кђрванбашы Ђбу Талиб,
Туган якныћ гњзђллеген кљйгђ салып,
Њтђсе юл ераклыгын телгђ алып,
Џђрбер якты матурлыкка хђйран калып.

Кљннђр њтђ, кояш чыгып, кояш баеп,
Сњриягђ юл арасы — ике айлык.
Дљялђрдђ генђ бардыр бар ућайлык,
Исђн-сау тик алар илтсен барыр ќиргђ.

***
Фаќигале вакыйганы сљйли бу ил — 
Кабил кулы белђн џђлак булган Џабил.
Самуд халкы гомер сљргђн имансыз ќир — 
Ходай њзе бу ќирлђрне каргагандыр.

МЉХЂММЂД



40

Салих атлы пђйгамбђр дђ берчак килгђн,
Ђллђ нинди могќизалар анда кылган.
Тик барыбер самуд халкы ышанмаган, 
Џђм дљяне њтергђннђр ќыйнаулашып.

Сљйлђсђћ, сњз шундый хђллђр турысында — 
Онытыла юл газабы шунда гына.
Шаян сњзлђр, ќырлар тына — ќаннар тына,
Яхшы дуслар юл газабын оныттыра.

Юл бик озын. Ерак илгђ ќитђсе бар,
Малны кирђк урыннарга илтђсе бар,
Ничђ чакрым ташлы юлны њтђсе бар, 
Вакыт кысан, ничек аны кыскартасыћ?!

Монда тђртип — телне ђйбђт аћласаћ да,
Бармак ђйтђ, берни эшли алмасаћ да,
Сњз ђйтњ юк, бераз гына алдасаћ да — 
Бљтенесе сђњдђнећ њз тђртибендђ.

Алдау белђн алдану ул — ике игез,
Њлчђвећ бит барыбер дђ тњгел тигез,
Бердђй булмый џђрчак ќиде белђн сигез — 
Ничек кенђ антлар эчмђ бђхђслђшеп.

Сђњдђ кызык: берсе килђ, берсе китђ — 
Болай гына кызыксынган кебек итђ,
Џђрберсе дђ бђя тљшђр диеп кљтђ,
Ахыр чиктђ алып китђ барыбер дђ.

Эш беттеме, њз ќаећны њзећ кљйлђ — 
Нђрсђлђрдер аласы бар туган љйгђ.
Бљтенесе бар бит монда, ђ аннан соћ,
Бераз гына кђефлђнњ гљнаџмыни?!

Аз булдымы сђњдђгђрлђр арасыннан
Исереп шул ахмаклыкта башын ќуйган.
Бер тиенлек тђтђйлђргђ китереп куйган
Ќђфа чигеп шунда бљтен тапканнарын.

Башкалар да бик булдыра алыр иде,
Онытылып сђрхушлектђ калыр иде.
Башкалар да яман атлар алыр иде,
Лђкин андый эшкђ џич тђ бармадылар.

***
Кайткан чакта булды тагын бер яћалык, 
Мђккђгђ дип борылганда џђммђ халык,
Басра дигђн ќирдђ юлдан тђмам арып,
Эсселектђн бераз гына ял иткђндђ,

Баџирђ дип исем йљрткђн монах шунда
Чакырды да аларны њз кальгасына,
Шат йљз белђн сђлам биреп барчасына,
Кунак итмђк булды бугай ђйбђт кенђ. 

ЂХМЂТ  Р ЂШИТ
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Яшь ђле, дип Мљхђммђдне Ђбу Талиб
Бу мђќлескђ кермђгђнгђ књрђ алып,
Баџирђ исђ ђйтте шунда хђйран калып:
«Нишлђп ђле ул ятимне рђнќетђсећ?

Бик ерактан књрендегез, кљн ягына — 
Еракларга карадым да књрдем шунда:
Малайныћ нђкъ баш тњбђсе турысында
Никтер џаман бђлђкђй бер болыт иде.

Шул вакыт мин ђллђ нинди уйга талдым,
Баш миемне тљрле уйлар билђп алды,
Нишлђп ђле ул берњзе тышта калды,
Чакырыгыз ђле аны монда», — диде.

Керде малай, сђлам бирде, барын књрде,
Баџирђ баш иеп аћа сђлам бирде,
Мић тамгасын књрњгђ њк, тђмам инде
Аныћ гади булмавына ышандылар.

Ђллђ нинди сђер уйлар туды ќанда,
Ышанган џђм ышанмаган булды анда;
Озатып калды ялгыз монах шунда елап,
Кемнђргђдер гыйбрђт итеп сљйлђр љчен.

***
Мљхђммђдкђ тулып килђ егерме биш,
Ташып тора белђклђрдђ гайрђт џђм кљч.
Кешелђрнећ мђрхђмђте булса да еш,
Гомере бит тђмам њтеп бара инде.

Ђ ул ќђен кљтњ кљтђ, дљя куа,
Арып-талып, тиргђ батып кайта љйгђ.
Љс киеме яки љстђ яки чљйдђ — 
Кайгырту юк аныћ хакта бљтенлђй дђ.

Заман кичкђн, ятим калган, сакау њскђн
Муса да бит авырлыкны байтак кичкђн,
Дљньяныћ бар хђсрђтлђрен мулдан эчкђн
Џђм Аллаџныћ кадерен белгђн ахыргача.

Сусыз ќирдђ салкын чишмђ бђреп чыккан,
Кызыл дићгез — кичђр љчен бер ым ќиткђн.
Бар хикмђте аныћ бары шунда икђн:
Ул таякны тоткан булган фђкать Муса.

Сљлђйманныћ байлыклары иксез-чиксез, 
Санар љчен ул байлыкны ќитми џич сњз.
Ќђнлеклђр џђм кошлар телен белђ сњзсез,
Хатын-кызныћ чибђрлђре — аныкылар.

Мђхђббђт тђ, мђрхђмђт тђ, чын иман да
Ќитђрлек њк безнећ ќанда булмаганга, 
Туды Гайсђ, дђва булып безнећ ќанга,
Бу књћелдђ гыйбрђт-иман тумаганга.

МЉХЂММЂД
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Башта уйлар. Килђ башка тљрле хикмђт,
Хикмђтлђрдђн яраламы газиз икмђк.
Бљтен дљнья нужаларын гына чњплђп,
Алга таба барамыни безнећ тормыш!

Мљхђммђдкђ килђ џаман сђер уйлар,
Уйлар, уйлар... Ул аларны кая куяр?
Кљтњченећ башынамы алар сыяр — 
Башта ђле шул турыда уйлыйсы бар.

Кљлкесен ул кљлке дђ бит. Тик шуны бел: 
Корђешлђр — бик борынгы затлы нђсел,
Ничђ буын бер-берсенђ ялганып гел,
Борыннан ук килђ Кусай токымыннан.

Кем белми соћ Габделђхђд тормышын да,
Исмђгыйль књк корбан булып бергђ шунда,
Кардђш булып бљек Аллаџ каршысында
Бер-берсенђ, биек књккђ ашканнарын.

Аллаџы Тђгалђгђ алар корбан булып,
Књкрђклђргђ фђкать изге хислђр тулып,
Џђм књћелдђн бары изге дога кылып,
Ќиде катлы биеклеккђ ашканнар да.

Тљшђ књћел. Кљтњчегђ нинди хљрмђт,
Сњгеп кенђ була аны, каргап... тиргђп...
Аћа да бит юкса матур сњзлђр кирђк — 
Эссе кояш астында бит кљннђр буе.

Туганнары, яшьтђшлђре арасында
Тигез иде аныћ љчен син дђ, мин дђ.
Читтђн килгђн билгесез бер ђллђ кем дђ
Аћа фђкать хљрмђт белђн карый иде.

Ђс-Сафаны, ђл-Мђрваны хљрмђт итеп,
Яннарыннан дога укып, кат-кат њтеп,
Ул љйгђ дип кайта иде, ђќер кљтеп — 
Тынгы табып шулай изге књћеленђ.

Йокыга да ул тынычлап тала иде,
Дљньяныкы дљньяда ук кала иде.
Ђйтерсећ, ул бер нарасый бала иде — 
Бер гљнаџсыз кље шулай яшђде ул.

***
Њтђ гомер, Мљхђммђдкђ — егерме биш — 
Кем булыр соћ гомерендђ иптђш џђм иш?
Књптђннђн ул љйлђнергђ инде тиеш — 
Гомер буе йљрмђс болай буйдак булып.

Уйлаган бар. Нђселсез бер кавемнђнме,
Ул бит — затлы корђештђн туган кеше.
Бђдђвилђр џђм башкалар аћа ишме,
Туган булып дђвам иткђн нђселлђре.

ЂХМЂТ  Р ЂШИТ
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Аллаџ аны сынар љчен њстерсђ дђ,
Икмђк биреп, ќанга кирђк кан бирсђ дђ,
Дљньялыкта андый хђллђр гел булса да,
Бу тормышка яраксыз дип санамаган.

Шулай уйлап йљри иде Мљхђммђд тђ,
Яшђештђ куеп џаман бер њк рђткђ,
Бу дљньяда ялгызлык та, мђрхђмђт тђ
Нигђ болай гел янђшђ яши икђн?!

Ђллђ кайдан килеп чыкты Мђйсђрђ дђ,
Сњз юкта сњз, гел сљйлђнђ, соравы зур:
«Нишлђп ђле џаман буйдак, њзећ матур,
Моћа кадђр йљрисећ тик ялгыз гына?»

Мљхђммђд соћ нђрсђ ђйтсен ќавап итеп,
Ни ђйтсђћ дђ, џаман бер сњз — тормыш китек.
Ятим кеше яши шулай, картлык кљтеп,
Кешелђр соћ ничек сића бирсен кызын?

Ђ чибђр дђ, бай да булган ялгыз хатын,
Талђп итми генђ синнђн никах хакын,
Ић кадерле кешеседђй књреп якын,
Тђкъдим итсђ њзен, тормыш корыр љчен?!

«Кем соћ ул?» — дип кинђт кенђ сорау куйды — 
Мљхђммђдкђ ќавап бик тђ кызык иде,
Мђйсђрђ исђ хђйлђ белђн башын иде,
Џђм бераздан: «Ул — Хђдичђ ханым», — диде.

Мљхђммђднећ ђллђ башы ђйлђндеме,
Бу сњздђн соћ теле генђ бђйлђндеме,
Шатлык дими, бђхет дими, ярар дими,
Бары: «Булмас», — диеп кенђ ђйтђ алды.

Атасы њз кызы холкын ђйбђт белђ — 
Каршылады кунакларны хљрмђт белђн,
Хђмзђ белђн Мљхђммђдне гелђн-гелђн
Каршылыйсы мљмкин кадђр тату итеп.

Ђйтеп куйды кызы аћа шућа књрђ:
«Кирђкмђгђн начар сњзлђр ђйтђ књрмђ,
Дђрђќђћ бар, сњзећ ихлас, телећ хљрмђ — 
Ђйткђн сњзећ бу мђќлестђ тансык булсын».

Мљхђммђднећ туганнары Габдел-Гуззђ, 
Байлык дисђћ, монда аны кемнђр уза.
Хђмзђ исђ бала чактук булды таза,
Габбас Зђмзђм коесына хђзер хуќа.

Бу Мђккђдђ яши алар хуќа булып — 
Хашимилар башлыгы бит Ђбу Талиб.
Варислары аз булса да, салым салып
Арттыралар њзлђренећ байлыкларын.
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Кызык бу туй: ике заман — ике яра,
Аз дисђћ дђ, байтак еллар ике ара.
Калды хђзер бары њткђн заманнарга — 
Газђл кебек моћсу караш ќырда гына.

Вђрака да йљри, ђнђ, нђкъ бер буйдак,
Аллаџ эзли, диннђр эзли, нидер уйлап.
Бу дљньяда йљреп булмый фђкать уйнап — 
Табып булмый дђлилсез ул хакыйкатьне.

Књп уйлады шушы хакта Мљхђммђд тђ,
Уйлау ќићел, ќићел чакта ул рђхђт тђ.
Љмет итеп килер кљндђ мђрхђмђт тђ,
Ул кљнне бит кљтђ иде бик еш кына.

***
Бисмилләђһи-р-рахмәђни-р-рахииим.
1. Сине юктан бар иткән Раббының исеме 
белән укый башла. (2) Аллаһ инсанны бер 
галәктән (аталанган күкәйчектән, күзәнәктән, 
яралгыдан) хасил итте. (3) Укы! Раббың синең 
чиксез юмартлык иясе. (4) Ул каләм белән язу 
язарга өйрәтүче. 

(Галђк — «Яралгы тамчысы» сњрђсе, 96: 1-4) 

Тансык булып, бђхет булып туды Касыйм,
Иркђлектђ уздырды ул барын-барын.
Хуќа булып йљри иде, кая барсын — 
Атасына-анасына шатлык булып.

Фђкать ике яшьтђ иде, йђ, ни ђйтим
Кайдан шулай килгђндер ул авыру — бђла.
Алып китте аны теге дљньяларга,
Калдырды да џђр икесен япа-ятим.

Књз нурыдай якын иде аћа бала — 
Инде хђзер исемен дђ њзенђ ала;
Ђбњл Касыйм дип куштылар ул балага — 
Уйладылар: сљендерер картлык кљндђ.

Сљендереп кенђ тормый икђн язмыш,
Исем кушу гына булса ќирдђ бар эш.
Кљтелмђгђн хђллђрне бит књрњ тиеш,
Уйлаганда мђшђкатен яшђешнећ.

Дљньяга бит бер-бер артлы кызлар туды.
Касыймнан соћ Рокыя џђм Зђйнђп иде,
Љммегљлсем џђм Фатыйма ќиргђ килде — 
Кызлар арты кызлар килде — ђ малай юк.

Мљхђммђд соћ бу дљньяда нђрсђ књрде — 
Габдулла да џђм Таџир да иртђ њлде.
Њз итђрме ир баласыз кеше ќирне — 
Баласызныћ дђвамы юк бу дљньяда.
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***
Џинд океаны, Кызыл дићгез буйларыннан,
Њзђк гарђп ќирлђреннђн килеп шуннан, 
Мђќњсилђр изге диеп монда корган
Књчмђннђрнећ исђп-сансыз балбалларын.

Утыз бернећ ел ахыры килеп ќитте,
(Мљхђммђднећ асыл сњзе ђллђ бетте?)
Сњрђлђрдђ мђгънђ ђллђ кая китте — 
Аныћ сњзен тљрле тљстђ аћлаталар.

Ђ Йђмђннећ кљньягында, бик тырышып,
Хакимлекне Ђл-Ђфгани яулап алган.
Теленђ ни килсђ, шуны кабатлаган,
Џђм кемнедер ышандырган њз сњзенђ.

Тљрлесенећ уе тљрле — тарих шаџит,
Беркемгђ дђ џич тђтемђс андый бђхет.
Алырмыни Мљхђммђдне кысан лђхет — 
Аныћ хђле џђркљн саен начарлана.

Нђрсђ соћ бу, бары бњген генђ суйган
Дљя ите нишлђп ђле болай булган?
Џђм Мљхђммђд чыгарып њз авызыннан
Зђхмђтле бу иткђ бњтђн кагылмады.

***
Зур шул инде мљселманнар корган бу ил,
Џинд океаны, Кызыл дићгез — џич чик тњгел;
Књчмђ халык ясаган џђрбер агач сын
Череп юкка чыгар инде ђллђ кайчан.

Изге диеп њстергђн ул агачлар да,
Берђм-берђм корып бетђр инде бар да.
Кљлгђ-комга ђверелер ул потлар да, 
Ядкяр булып кичђгедђн — бњгенгђчђ.

Изге сњзне ђйтер фђкать изге Коръђн
Булмас џичбер бер-берсенђ алар дошман,
Ђбу Бђкер, Гомђр, Гали белђн Госман — 
Хак Тђгалђ ђйткђн телдђ сљйлђшерлђр.

Гыйбрђтлђр књп бу дљньяда. Бљтенесен
Белмђсђћ дђ яки белеп, исен-тљсен
Тоймасаћ да, кала ќирдђ, ќуеп эзен,
Ялгыз кабер тактасына язган исем.

***
Яши мђћге, њзлђренчђ яши бар да,
Ќир тирђли ђйлђнњче йолдызлар да,
Филлђр белђн бђп-бђлђкђй коћгызлар да
Гомер буе ямен тоя яшђешнећ.
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Тормышында Мљхђммђднећ чик-чама бар, 
Искелекне ватар љчен бер чара бар;
Янса янсын, дљрлђп янсын ул чаралар,
Элеккечђ яшђп булмый бу дљньяда.

Гомерлеккђ сынауларны бирђ Алла, 
Тик ул гына безне хљкем итђ ала:
Књћелгђ ул илџам љсти, курку сала — 
Синећ нинди љлешећ бар бу тормышта?

Ашау-эчњ, кием-салым кирђк кадђр,
Кешелђргђ љлђшмђ син начар хђбђр.
Дљнья булгач, була инде тљрле хђллђр,
Ул хђллђрне књпертмђ син њз файдаћа.

Хатын-кызга мђхђббђттђ чама кирђк,
Њз нђфсесен генђ књргђн — хђзер сирђк.
Аћла аныћ ни телђвен, бул син зирђк — 
Уртак булсын икегезнећ телђклђре.

Шигъриятне танып белњ — бик ђйбђт эш,
Џђр адђмчђ сњзнећ кљчен белњ тиеш — 
Бакыр сњзнећ чын мђгънђсе булсын кљмеш,
Ђ кљмеше яћгырасын алтын булып.

***
Бисмиллђәһи-р-рахмәђни-р-рахииим.
1. Ий, бөркәнеп йөрүче, (Рәсүлем). (2) Аягыңа 
бас һәм халык ларны кисәт, үгетлә. (3) Вә 
Раббыңны олыла. (4) Киемеңне пөхтә тот. (5) 
Нәҗеслектән вә яманлыктан ваз кич. 
(6) Кылган игелегећ өчен хак таләп итмә. 
(7) Раббыңның ризалыгын аласың килсә, түз, 
сабыр ит.

(Мњдђссир — «Бљркђнгђн» сњрђсе, 74: 1-7)

Мљхђммђднећ яратканы — Хира тавы,
Бик књптђннђн якын итте бит ул аны.
Мђккђдђн дђ ишетелми аныћ шавы — 
Аулак урын, тавыш-тынсыз бер ќир шунда.

Терлек-туар йљрми анда — њлђннђр юк,
Шућа књрђ сузылмаган сукмак йђ юл.
Азык-тљлек, икмђк тђ су — булганы шул — 
Мљхђммђдкђ тагын нђрсђ кирђк булсын?!

Йђ Илаџым, яратканым — тик син генђ,
Сала књр син изге телђк књћелемђ. 
Иман гына булсын йљрђк тњрлђрендђ,
Ышанычым минем фђкать синдђ генђ.

Килдем монда мин Хђдичђ белђн бергђ — 
Гомер буе књћел тарткан изге ќиргђ.
Кешелђрнећ телђклђрен ќиткерергђ,
Догаларга Хира тавы шаџит булыр.
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***
Сђлђфилђр гасырыныћ тугыз йљз дђ
Егерменче елы иде инде бездђ,
Мљселманча алты йљз дђ унынчы, дип
Санаганда ел исђбен њзебездђ.

Мљхђммђдкђ, Хира тавы куышында
Утырганда, ђллђ нђрсђ булды шунда:
Кинђт кенђ бер нурлы зат пђйда булды,
«Укы!» — диеп, њзенчђ бер фђрман бирде.

«Укый белмим», — дип, Мљхђммђд йљзен борды, 
Ђ теге зат џаман бер сњз ђйтђ торды.
«Укы!» — дигђн ђмер тагын кабатланды,
Мљхђммђд тђ курка калды нђњбђтендђ.

«Укы! Илаџи Зат — безне Ул яраткан,
Оешкан каннар да инде ќанны тарткан,
Кешелђрнећ бар белмђгђнен белергђ,
Калђм белђн кирђкле сњзлђр тљзергђ
Белмђгђнне белергђ дђ ул љйрђткђн».

Кырык яшьтђ Мљхђммђд тђ инде хђзер,
Ќиткђн иргђ болай уйлау гаять сђер.
Хира тавы итђгендђ, уйланып бер,
Џђрбер сњзен аныћ ничек кабатлыйсыћ?

Юк, тикмђгђ булмагандыр ул књргђн тљш,
Анда серле асыл мђгънђ булу тиеш.
Талђбендђ катгый итеп ул ђйтте ич,
Икелђнмђс ышанычлы ђмер белђн.

Ђ Мљхђммђд ђйтте аннан Хђдичђгђ:
«Ђллђ аћа мин шигырьче бала-чага?
Яки шашкан бер адђмме — ни дим аћа — 
Китте ул да бер сњз ђйтми янђшђмнђн».

Ни аћлата аныћ «укы!» дигђн сњзе?
«Хђтерлђп кал», «аћлатып бир», дигђн сњзме?
Чынбарлыкта, бу дљньяда кем ул њзе — 
Килгђн мића Аллаџтанмы, Иблистђнме?

«Укы!» дигђн сњзнећ мђгънђсе бит тљрле,
Ђйткђннђре нигђ болай артык серле?
Тынгы бирми инде кайсы кљннђн бирле — 
Мљхђммђд џич аћа ќавап таба алмый.

Хђдичђ дђ, Вђракђ дђ юаттылар,
Фђрештђме, ќенме дип тђ баш ваттылар.
Аннан: «Нинди тљш булмас», — дип ђйттелђр,
Ђ Мљхђммђд барыбер дђ уйга калды.
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Ђ бер кљнне... Хђдичђсе йоклый иде,
Ул нурлы зат аћа менђ тагын килде.
Уятты да ул хатынын: «Ђнђ...» — диде.
Ул бары тик Мљхђммђдкђ књренђ иде.

Ышанычы кире кайтты — инде књптђн
Хира тауда ишеткђне чыннан икђн.
Борчулары кабатланса ђгђр бњтђн,
Хак Тђгалђ хљрмђтенђ син дога кыл.

Хђдичђнећ сњзлђренђ ышанса да,
Ышанычы бераз гына кымшанса да,
Чљнки йљрђк Мљхђммђдтђ џђрчак садђ,
Дђлиллерђк сњзлђр кирђк иде аћа.

Бер нђрсђгђ охшамаган — гаять кљчле,
Вакыт та юк, галђм дђ юк аныћ љчен.
Кешелђр џђм дљньяларны тљзњ љчен
Чиклђнмђгђн инде аћа берничек тђ.

Хира тавы итђгендђ ул ачкан сер,
Адђмнђр љчен књрђсећ, билгесездер.
Шућа књрђ књћеленнђн ачылып бер
Ђйтте бары Хђдичђгђ, Вђракђгђ.

Вђракђне борчый иде башка уйлар,
Аллалар књп — адђми зат нђрсђ уйлар?
Ђ Хђдичђ — аны инде кемнђр тыяр — 
Риза иде Мљхђммђднећ ђйткђненђ.

***
Аллаџ юлы Мљхђммђдкђ џич ят тњгел,
Аллаџ сњзе белђн тулы џђрчак књћел.
Пђйгамбђре итеп санап йљрсђ дђ гел — 
Тик Мљхђммђд лаек мондый мђртђбђгђ.

Ђ сњзлђре Мљхђммђднећ томанлы да,
Ќансыз да бу чит-ят сњзлђр... џђм ќанлы да.
Кисђк кенђ књреп, Гали сорап куйды:
«Нђрсђ соћ бу? Болай нђрсђ эшлисез?» — дип.

«Мин беркайчан ишетмђдем андый динне,
Ђти белђн кићђшергђ кирђк инде...»
«Юк, кирђкми...» — џђм Мљхђммђд шулай диде,
Каршы килде ата белђн кићђшергђ.

Иртђгесен килде Гали Мљхђммђдкђ,
Ул шат иде кушылырга бу хђллђргђ;
Атасына ђйтмђде ул бер хђбђр дђ — 
Мљхђммђдкђ биргђн анты дљрес иде.

Гаќђплђнде њз баласын кинђт танып,
Аулак кына бер урында Ђбу Талиб.
Џђм сорады, бу эшлђргђ хђйран калып:
«Гали белђн нишлисећ син, и Мљхђммђд?»
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«Минем Аллам — бу дљньяда берђњ генђ,
Ант итђмен мин тик аћа — терђгемђ.
Ђллђ ничђ Аллаџ мића кирђк нигђ — 
Мин ышанам бары фђкать њз Аллама».

Утыз яшьлек Госман ибне ђл-Гаффан да,
Ђз-Зљбђер, Тальха ибне Гобђйдулла — 
Туганнары белђн бергђ булды бар да — 
Аныћ ић шђп яклаучысы љч ел буе.

Дљньядагы хђллђр тљрле, тик халыкка,
Мђхђббђткђ, миџербанга џђм хаклыкка
Нигезлђнсђ генђ бары чыкмый юкка
Џђм ирешђ кешелђргђ савап булып.

Бер Аллага ышану — ул килми књптђн,
Књклђр аны тњземсезлек белђн кљткђн.
Аны кљтеп, еллар њткђн, чорлар њткђн,
Књп хаталар ясаганбыз кљтеп Аны.

Дљньяда бу гаделсезлек нигђ арткан,
Шайтан мђллђ кагыйдђне артка тарткан?
Њз канунын њткђрергђ узып Хактан,
Ул њзенчђ кормакчымы яшђешне?

Колагында кыћгыраулар чыћлаганда,
Ђллђ нинди сђер аваз сећгђн аћа,
Матур уйлар туган анда, шул чагында
Хак Тђгалђ Коръђнне бит иќат иткђн.

Вакыт — чиксез, галђм — чиксез бу ќиџанда,
Искедђн соћ књк йљзендђ туа яћа.
Тик бер Аллаџ кына хуќа була аћа, 
Беркемнећ дђ џич юк андый мљмкинлеге.

Беркемгђ дђ буйсынмыйча тора Аллаџ,
Кешеме соћ аћа ђмер бирђ ала?!
Ул телђсђ, бу дљньяда нђрсђ кала — 
Бљтенесен хђл итђдер ихтыяры.

Фђкать Аннан мђрхђмђт тђ, изгелек тђ,
Дљньялыкныћ яшђеше, књрђчђк тђ,
Бљтенесен Ул хђл итђ ахыр чиктђ,
Ничек кенђ уйламасын Адђми зат.

Бер кешесез Хира тавы буйларында,
Ќавап булып барча шикле уйларына,
Џђм дљньяда Ислам дине хаклыгына
Хак Тђгалђ аны шулай ышандырды.

Мљхђммђд џђм якыннары љчен бу тљн
Тоташтырды Аллаџ белђн элемтђсен,
Исбатлады шушы диннећ бљтен кљчен,
Бар дљньяда ачык итеп аћлатты да.
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***
Иртђ таћнан Ђс-Сафа тау тњбђсеннђн
Яћгырады ят бер аваз, таћ белђн,
Аптырады халык: анда кемнђр менгђн,
Ќыелышка чакырырга бар халыкны.

Рахман, диеп, мђрхђмђтле, диеп Аны,
Биек књклђргђ књтђреп Аллаџ данын,
Чакыра ул џђр инсанныћ бар иманын
Тик ул гына њлчђсен, дип, дљньялыкта.

Мљхђммђд бит Аллаџныћ ярдђмчесе,
Бары биек књктђн килгђн бер илчесе,
Аллаџ нђрсђ ђйтсђ, аны њтђњчесе,
Кешелђрдђн башка берни љмет итми.

Сызгырдылар, кычкырдылар пычрак сњзлђр, 
Мљхђммђднећ йљрђге соћ ничек тњзђр,
Бу гаугага каршы нинди ќавап эзлђр,
Нђрсђ диеп ќавап бирер кешелђргђ?

Юк, Мљхђммђд кљтми иде мондый хђлне,
Болай каршы килгђн чаклар гел юк ђле,
Џичбер сњзсез дђвам итђр ул кљрђшне,
Килђчђге љммђтенећ матур булыр.

Килђчђккђ таба илтер телђк-ният,
Бик борынгы заманнардан килгђн ђкият,
Алдагы кљн турысында вђгазь сљйлђп,
Ышандырган иде дђ ул бљтенесен.

Тик кемнђрдер ђллђ куркып, ђллђ болай,
Кузгалдылар кемдер кире, кемдер ућай,
Кемнђргђдер юлны сайлап, ђйбђт шулай — 
Сђбђп табып кайтыр якка юл алдылар.

Кљчле калђм белђн аны кем язган соћ?
Нишлђп анда яшеренгђн билгесез моћ?
Аерып кына укысаћ да «Тау» бњлеген,
Утлы уклар кадалган књк йљрђгећђ.

Нинди йолдыз баткан якка карасаћ да,
Кљннђн, тљннђн књзен ала алмасаћ да,
Ай юлыннан кай тарафка син барсаћ да,
Џич белмђссећ дљнья кая авышканын.

Ул — бердђнбер, Ул — мђћгелек, Ул — тумаган,
Тудырмаган илаџи џђм кљчле бер ќан,
Кодрђте дђ, шђфкате дђ ќитђ тђмам –
Берни белђн њлчђп булмый аныћ кљчен.

Ђ соћгы кљн килсђ ќиргђ — ђ ул килђ,
Кайчан килђ — ансын бары Аллаџ белђ.
Куркыныч џђм бљек ул кљч белђн бергђ
Юкка чыга бљтенесе берђм-берђм.
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Ул кљн килер. Куркыныч џђм бљек ул кљн,
Аныћ кайчан килђчђген белми беркем.
Терелђр дђ, њлелђр дђ тљркем-тљркем
Књрер аныћ килгђнен дђ кинђт кенђ.

Дер селкенер тереклекнећ бљтен яры,
Ялгыз калыр џђмма адђм балалары.
Џђм ишелер яшђешнећ бљтен яры — 
Ул чак беркем беркемне дђ яклый алмас.

Табалмассыћ дљньядагы чиста суны,
Йђ заккумнан агар ул су — агу булып.
Бик сусасаћ, эчерерлђр фђкать шуны — 
Анда синећ књз яшећђ карамаслар.

Рђхђт књрмђс ятимнђрне каккан бђндђ,
Алар љчен џич тђ урын юк бит анда.
Саваплылар исђ шунда ял иткђндђ
Сљенерлђр татлы сулар эчеп кенђ.

Ќир йљзендђ яшисе бит — нилђр булмас,
Яшђгђндђ кеше тагын гљнаџ кылмас,
Њкенсђ дђ, нишлђдем, дип, ќаны тынгач,
Кылган эшне џич тљзђтеп булмый инде.

Ђкият булып тоелса да сића-мића,
Ышансаћ да чын књћелдђн ђнђ шућа,
Хђдичђгђ — мђћге тугры хатыныћа — 
Энќелђрдђн тљзелгђн йорт кына насыйп.

Корђешлђр кушкан љчен Ђбу Талиб,
Кардђшенећ эшлђренђ хђйран калып:
«Кызган мине џђм њзећне, зинџар, — диде. — 
Мин књтђрђ алмам инде моны», — диде.

«Агам, — диде Мљхђммђд тђ, аћа карап, –
Кояш-ай да џђм... њзем дђ булыйм харап,
Џич баш тартмыйм сњзлђремнђн, њтенмђ», — дип
Елый-елый чыгып китте Мљхђммђд тђ.

Ундњртенче елныћ башы иде вакыт,
Мљселманга елмайды да кинђт бђхет,
Џђм Ђл-Ђкрам дигђн кеше урын табып
Ирек бирде намаз љчен њз ќирендђ.

***
Ђбу Ќђџил, Ђбу Суфиян белђн бергђ
Њртђгђнгђ мыскыл итеп аны гелђн,
Мљхђммђдне ќыен пычрак сњзлђр белђн
Урамдагы ђтрђк-ђлђм мыскыллады.

Њз фикерен Ђл-Вђлид тђ ђйтте кисеп: 
«Шагыйрь тњгел, шигырьне ул белсен ничек?
Шигырь бит ул њтђ ќанга, ќилдђй исеп,
Књћеллђргђ дђртлђр љстђп њтеп керђ».
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Мљселманга дошманлыклар њсђ торды,
Кяферлђр ислам мљмкинлеген кыса торды.
Яхшы ягы Хак исламныћ тљшђ торды,
Бљтен ќиргђ таралырга юл тапмыйча.

Вакыт-вакыт, хђер, дђшми калып була,
Лђкин чњлмђк ачу белђн бер кљн тула,
Барыбер дђ ни булса да алып кулга,
Дошманына кизђнђсе килђ аныћ.

***
Кызыл дићгез аръягында бар шундый ил,
Яши дилђр анда халык сугышмый гел.
Ислам дине алар љчен џич чит тњгел,
Ђл-Хђбђшђ, дип йљртелђ ул мђмлђкђт.

Базары бар, юлы такыр, товары мул — 
Бљтен илдђн килђ анда тап-такыр юл.
Ислам динен кимсетњ юк, џђм шулай ук 
Иркен яши халыклар да шућа књрђ.

Ић беренче булып ун ир, дњрт хатын-кыз,
Бала-чага халкы тагын, анысы — сансыз,
Госман ибне ђл-Гаффанныћ тљркемнђре
Тулы килеп Африкага юл алдылар.

Ђбу Талиб улы Ќђгъфђр — икенчесен
Ислам дине тђрђккыят итсен љчен,
Кызганмыйча вакытын џђм хђлђл кљчен,
Шул тарафка таба џаман юл алдылар.

Бу беренче Хиќри иде мљселманныћ,
Унбишенче елы иде башы аныћ:
Мљхђммђднећ вђгазьлђре ислам данын
Књп мђртђбђ халыкларга тљшендерде.

Хђмзђ батыр Мљхђммђднећ бер ягында,
Икенчесе аћа тићдђш Гомђр булды.
Ачуланып, начар сњзлђр ђйтер љчен,
Йђ, ђйтегез, шундый чакта беркем кыймас.

Коръђнне бит Мљхђммђд џђм яраннары,
Фђкать Аллаџ иќат иткђн, дип, таныды,
Ђџле Ислам кабул књргђн џђм... аннары
Бљтен ќиргђ таралачак ул олуг дин.

Хакыйкатькђ изге юлны ул ачачак,
Ул «Фатиха» сурђсе дип аталачак,
Ић беренче сњзе булып гел калачак,
«Барасы юл такыр булсын», диеп кенђ.
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***
Хак Тђгалђ яхшылыкка юллар ача,
Иблис исђ усаллык џђм нђфрђт чђчђ,
Шулай булыр бар да ахырзамангача,
Яшђешнећ кагыйдђсе гади аныћ.

Гайсђ исђ телгђ кергђн (никтер сирђк),
Юкса аны телгђ алу ешрак кирђк.
Мљхђммђдкђ булды бит ул ныклы терђк — 
Аныћ исемен атау лазем џђр адымда.

Ибраџим, Лут, Муса, Салих, Нух џђм дђ Џуд
Коръђндђ бит телгђ кергђн џђм... шактый ук
Эшлђре дђ књрсђтелгђн (џич гљнаџ юк!),
Изге эшлђр генђ бары књрсђтелгђн.

Љч ел буе корђешлђр коткысы да
Мљхђммђдне бер тапкыр да куркытмады.
Њзе булып калды џђркем, чљнки аны
Куркытырга башка тљрле бер сђбђп юк.

Ничђ еллар якын књреп Мљхђммђдне
Саклап килде, тотса да ул чит-ят динне.
Ничђ еллар мђќњси дип, хђзер инде
Ул абзасы башка дингђ књчсенмени?!

Кешелђр бит нђрсђ ђйтер, хђзер инде
Башка дингђ књчеп, антлар эчсенмени?!
Гомер буе ышанганнан кичсенмени,
Башка динне болай гына њз итсенме?

Љстђвенђ Хђдичђсе китте њлеп,
Ђле кайчан кара ќиргђ аны књмеп
Кайтты бит ул, књзлђреннђн яшьлђр тњгеп,
Эчендђге зур кайгыга тњзђ алмый.

Ђбу Талиб њлгђч, бик зур тњрђ санап,
Хакимият башлыгы дип Ђбу Лђџаб
Куелды да, њтђ булдыклыга санап,
Шул хакимлек алга таба дђвам итте.

Ђ Мљхђммђд хали булды, ђллђ ничек,
Ђбу Талиб њлгђч, ќыен яшь ќилкенчђк
Мыскыллады аны начар сњзлђр белђн,
Тормышында ќыен начар эшлђр телђп.

Хђдичђсе хђзер инде гњр куенында,
Бер терђксез калды хђзер, ђй, кыен ла,
Кљн итђсе аннан башка бик кыен ла,
Истђн чыкмый бердђнбере — ќан сљйгђне.
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***
Мђккђдђге хатын-кызлар азган икђн,
Ходай мђллђ аны шулай язган икђн?!
Ни кылсалар, гљнаџлары аздан икђн — 
Књп нђрсђне гљнаџ итеп санамыйлар.

Бер-бер артлы атты илнећ џђрбер таћы,
Пђйгамбђрне џичбер янау куркытмады.
Килђчђккђ зур љмете булды аныћ — 
Халыкларга Хак Тђгалђ кушкан сњзлђр!

Динебез бит дђвам итђр ђле озак,
Бу егерме икенче ел булса да хак,
Уналтынчы июльгђчђ булсын мотлак,
Аннан башка кљнне берђр билгелђрбез.

Мђгарђдђ — Мљхђммђд џђм Ђбу Бђкер.
Дошманнары эзлђделђр ничђ тапкыр.
Ђ соћыннан башка якка таба чакыр — 
Ул чагында инде беркем таба алмас.

Сентябрьнећ егерме дњрт кљне њткђн,
Ђ качаклар башка якка таба киткђн.
Корђешлђр табарбыз дип љмет иткђн — 
Тљн ягыннан гына џаман эзлђгђннђр...

***
Куба ќире Мђдинђгђ янђшђдђ — 
Мљселманны гел њзенђ ул дђшђ дђ,
Сентябрьнећ соћгы кљне башланганда,
Пђйгамбђр дђ килеп ќиткђн иде анда.

Ић беренче мђчет калкып чыкты анда — 
Ул гыйбадђт урыны иде мљселманга.
Байрак булып, ќићњ телђп, бары алдан
Бер ансарныћ ак ќилђне ќилфердђде.

«Без ятимнђр љлешенђ кермик, — диде. — 
Ул ќир хакын њзлђренђ бирик, — диде. — 
Балаларныћ књћеллђрен књрик», — диде,
Џђм кешелђр килештелђр аныћ белђн.

Авызга бит эленмђгђн тимер йозак,
Шућа књрђ кљтмђделђр аны озак.
Чыкканы юк џичбер нинди гауга, низаг — 
Бар да шунда халык белђн килешенде.

Кљндез намаз укыла да, тљнлђ исђ,
Њзђклђрне љзеп, салкын ќиллђр исђ;
Салкыннарда гел кызганып, ярый, шљкер
Сыендыра мескеннђрне шул ук мђчет.
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***
Бђдер янда сугышканда кљчле иде,
Батырлары пђйгамбђрнећ: «Ќићик!» — диде,
Мљхђммђд тђ бик хуп књрде, яхшы, диде,
Ќићњчегђ ућышлар да ђйбђт килде. 

Бђдердђге сугыштан соћ мљселманнар
Кайткан чакта бик зур ќићњ яулап аннан,
Аерылды Рокыяныћ тђне ќаннан,
Ул кызыныћ њлеменђ соћга калды.

Ђ тантана олы иде џђм... ђлбђттђ,
Нинди кайгыћ зур булса да, шул ук рђттђ
Шатлык иде пђйгамбђрдђ џђм ул хђтта — 
Аныћ бљтен тырышканы юкка тњгел.

Тик ахыры гына аныћ булмый гелђн:
Мђккђдђге биниџая гаскђр белђн
Дошманнары шундагы бик ђйбђт ќирдђн
Ташландылар аныћ явы љслђренђ.

Корђешлђр ќићделђр дђ, кире китте,
Арадагы низаглар да шулай бетте,
Ђ Мљхђммђд Мђккђдђге хђллђрдђн соћ:
«Вакыт ђле килер», — диеп љмет итте.

***
Мђдинђнећ тљньягында бик бай Хђйбђр,
Ни телисећ књћелећђ бар нђрсђ бар.
Яуламакчы иде аны мљселманнар — 
Тырышса да, башта аны алалмады.

Диварлары таш иде шул — ишеп булмый — 
Тишекне бит яћабаштан тишеп булмый,
Диварлар калын анда — ишеп булмый,
Ничек тђ бит эчкђ керњ кирђк иде.

Мљселманнар њтеп керде шул тишектђн,
Хђйбђр тњзђ алмаенча берничек тђ,
Качу ягын дошманыннан љмет итте,
Котылырга Мљхђммђднећ ачуыннан.

Алтын-кљмеш ђйбер анда байтак иде,
Ашлык, корал џђм колларны бик књп ќыйды,
Нђфесенђ аныћ нинди нђрсђ сыйды — 
Бљтенесен џич тартынмый њзлђштерде.

Ђллђ чын бу, ђллђ ялган — сљйли халык,
Хђйбђрдагы хђллђрдђн соћ хђйран калып,
Кемдер њлгђн, зђхмђт иткђ ризыкланып,
Ђ Мљхђммђд кире тљкереп исђн калган.

МЉХЂММЂД
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***
Йђмђн иле кљньягында, кушып ялган,
Хакимлекне ђл-Ђфганлы яулап алган.
Теленђ ни килсђ, шуны кабатлаган, 
Џђм кемнедер ышандырган њз сњзенђ.

Џинд океаны, Кызыл дићгез буйларыннан
Њзђк Гарђп ќирлђреннђн килеп шуннан,
Мђќњсилђр изге диеп монда корган
Књчмђннђрнећ исђп-сансыз балбалларын.

«Ышанычлы орлыклардан монда рђт-рђт
Зур агачлар њсеп чыгар, — ди Мљхђммђд. — 
Аллаџ безгђ ярдђм итђр — аћа рђхмђт,
Без њзебез кайгыртырбыз калганнарын».

Изге сњзне ђйтер фђкать изге Коръђн,
Булмас алар бер-берсенђ џич тђ дошман,
Ђбу Бђкер, Гомђр, Гали белђн Госман
Хак Тђгалђ ђйткђн телдђ сљйлђшерлђр.

Мљселманнар корган бу ил кљн дђ,
Џинд океаны, Кызыл дићгез — џич чик тњгел.
Књчмђ халык ясаган шул агач сыннар
Ќимерелеп таралырлар, берни тњгел.

Изге диеп њстергђн ул агачлар да,
Берђм-берђм корып бетђр инде бар да,
Кљлгђ-ташка ђверелер бар сыннар да — 
Гыйбрђт булып кичђгедђн — бњгенгђчђ.

***
Гыйбрђтлђр књп бу дљньяда. Бљтенесен
Белмђсђћ дђ яки, сизеп исен-тљсен,
Тоймасаћ да, кала ќирдђ, ќуеп тљсен,
Ялгыз кабер тактасында берђр исем.

Зур ниятлђр корган иде Мљхђммђд тђ, 
Улыћ булу мђшђкать тђ џђм рђхђт тђ.
Ир балалар бђхет белђн бер њк рђттђ — 
Синекенђ ялгана ич аныћ гомре.

Кљне-тљне Мљхђммђднећ яше акты,
Исмђгыйль бит туган иде, нђкъ бер чаткы.
Фани дљнья сибђр микђн берђр якты — 
Бер уй булып туган иде ул дљньяга.

Кђнизђге йљкле чакта сњзлђр китте,
Урамга да тљрле гайбђт барып ќитте,
Авыр сњзлђр њзђклђргђ њтте инде — 
Гайбђтлђрдђн ничек итеп котылырга?!

ЂХМЂТ  Р ЂШИТ
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Џђм Мљхђммђд алай итте, болай итте — 
Теле озын кешелђргђ сњзе ќитте.
Ибраџим дип исемлђгђч, ђќер кљтте,
Эндђште дђ бик борынгы заманнарга.

Инде ул да... йљрђгеннђн каннар тама — 
Гел шаярып, уйнап кына йљргђн бала
Туганнарга зур кайгылар сала-сала,
Њле хђзер... каршысында ђтисенећ.

Соћгы љмет кабынды да... кинђт сњнде — 
Кояш нигђ тотылгандыр нђкъ шул кљнне.
Гарђбстан књгендђге бер нур сњнде,
Пђйгамбђрне япа-ялгыз калдырды да. 

«Кљн њтђр дђ, кайгы китђр», — диде књплђр,
Џђр ќирдђ дђ кайгылар књп ахыр чиктђ,
Кояш, ай џђм йолдызлар бар ђле књктђ,
Нык кайгырды џђрбер њлгђн сабый љчен.

Очрашырбыз — бездђн алда киткђннђр дђ...
Хђдичђ дђ џђм Зђет тђ... бњтђннђр дђ...
Аерып тора безне фђкать юка пђрдђ — 
Ђгђр Аллаџ насыйп итсђ, књрешербез...

Њтђдемме Аллаџыныћ кушканнарын,
Ђмерлђрнећ ќиткердемме икђн барын,
Ирештереп аныћ изге догаларын
Ќир йљзендђ яшђгђн бар љммђтенђ?

Киемен салды Мљхђммђд — ихрам киде,
«И, Аллаџым, сића хезмђт итђм», — диде.
Барлык сљйгђн хатыннары анда иде, 
Џђм алар да дога кылды берђм-берђм.

Дога кылды яуда башын салганнарга,
Яра алып, љйлђрендђ калганнарга.
Ђ Рабига, бер ярдђмче булып аћа,
Кабатлады џђрбер сњзен Мљхђммђднећ.

Џђр кљн саен ул уйларга сећеп калыр,
Намаз саен искђ тљшеп, юллар салыр,
Ходай кушкан юллар буйлап мђћгелеккђ,
Ислам дине илтер безне килђчђккђ.

Редакциядђн:
Калђмдђшебез бу айда њзенећ 80 яшьлек юбилеен билгелђп њтђ. Аћа исђнлек-саулык, 

иќат ућышлары телибез.

МЉХЂММЂД
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Фо а т 
С а д р и е в

ТУРГАЙ*

БЂЯН

Хљрмђтле укучым!
Мин башлыйм, сића чакыру ташлыйм! Чакыру ташлау ул таш ыргыту тњгел. 

Минем сине гел бертљслегђ ђйлђнгђн гадђти кљннђрећнђн беразга гына булса да 
аерасым килђ. Мин сине зђћгђр томанга алсу нурлар кушып нђкышлђнгђн балачак 
иленђ алып керермен. Мин сине тоташ шатлык, сљю ташкыны булып килњче 
ашкынулы яшьлек язларына алып килермен. Мин сине канатлы хыяллар, ќылы џђм 
саф мљнђсђбђтлђр дљньясына якынайтырмын. Ђлбђттђ, мића иярђ алсаћ.

Шундый-шундый хђллђр

Ић элек авыл халкын берничђ сђер хђл шаккатырды.
Аныћ беренчесе — кљтњче Галимќан књргђн серле тљш иде. Туганнары 

Зљџрђ белђн Ђмирнећ «менђ бњген, менђ бњген» дип бђби кљткђн кљннђре 
булганлыктан, тљшен ић элек аларга сљйлђде. Галимќан килеп керњ белђн 
њзенећ кљрђктђй учын Ђмирнећ учына шапылдатып сукты џђм шуннан соћ 
гына гљлдердек тавышы белђн: «Мин ђйтте диярсез, валлаџи, малаегыз була!» 
— диде. Ђлбђттђ, тугыз ай буе малай кљткђн Ђмир белђн Зљџрђ аћа ябырылды: 
«Каян белдећ?!» Галимќан, кулларын књкрђк турына калкан шикелле књтђреп, 
аларга таба каратты. Џљќњм итмђгез мића, янђсе. Шуннан соћ гына тљшен 
сљйлђргђ тотынды:

— Шулай Чаптарга атланып, Каенлык чокырыннан менеп килђм, имеш. 
Њзегез белђсез, бљтен дљньясы эсселектђн корыган, ќирлђр яргаланган. 
Кинђт, дљбер-шатыр књк књкрђп ќибђрмђсенме! Шундый ќиллђп књкрђде, 
башымдагы эшлђпђм башкорт урманнары љстеннђн очып барып юк булды. 
Астан ђллђ кљлгђн, ђллђ дђшкђн тавыш ишетелгђнгђ њрелеп карасам, Чаптарныћ 
аяк астыннан бер шђп-шђрђ сабый, ике кулына таянып, аякларына басып 
маташа. Матурлыгын књрсђгез! Њзе малай кеше. Ат астыннан чыкты да басуга 

Фоат САДРИЕВ (1941) – прозаик, драматург, «Таћ ќиле», «Бђхетсезлђр бђхете» романнары, 
«Шаџзаманов эше», «Авыш басу икмђге» џ.б. повестьлар авторы. Татарстанныћ халык 
язучысы, Г.Тукай исемендђге Дђњлђт премиясе лауреаты. Мљслимдђ яши.

*Журнал варианты.
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таба йљгерде. Ул йљгергђндђ, табан астыннан баскан саен кљмеш очкыннар 
чђчелеп кала. Карыйм, басу љстендђ нђкъ минем Чаптар тљсле ат басып тора, 
муенына яшел камыт кигерелгђн, артына гаќђеп матур сабан тагылган. Ул 
сабан тљрђннђренећ елык-елык килеп елтыравы књзлђрне камаштыра. Атныћ 
йљгђннђре дђ, дилбегђсе дђ ут тљсле янып тора. Теге малай йљгереп килеп 
дилбегђне кулына алуга, ат кузгалып та китте, сабан кара ќирне ђйлђндереп сљрђ 
дђ башлады. Њзе сљрђ, артыннан ямь-яшел бђрхеттђй уќым њсеп бара. Шунда 
йљрђктђн алырдай моћлы кљй яћгырарга тотынды. Ул ђллђ теге сабаннан, ђллђ 
теге ќирдђн килђ — аермалы тњгел иде. Шул арада «ышш» итеп ќылы яћгыр 
яварга тотынмасынмы! Бљтен ќирдђн сљт кайнаган тљсле ак пар књтђрелђ. Теге 
малай да, сабан да, аны тартып баручы ат та яћгыр астында елкылдыйлар, 
басуныћ сљргђн ќире џаман офыкка якыная. Шул малай янына барып Чаптарга 
дђшмђкче булам — бер сњз ђйтђ алмыйм, тљшеп йљгермђкче булам — ат љстеннђн 
тљшђрлек хђл юк. Шунда музыка эчендђ бђргђлђнеп уянып киттем...
Галимќанныћ тљшеннђн соћ булган хђллђрне дђвам итик.
Март уртасыннан бирле кояш рђхимсез кљйдергђн дљнья кљл тљсенђ кереп 

бара иде.
Яргаланып каткан ќир љстендђ эссе џава кљне-тљне эленеп торды.
Ќир књптђн њлгђн иде инде.
Њлђннђр кљйде, агач яфраклары шђлперђйде, кошлар тынды.
Апрель азагына џаваныћ эсселеге мунча ташы кайнарлыгын хђтерлђтте. 

Яланаяк ќиргђ бассаћ, табаннарны туфрак утлы књмердђй љттерде.
Йљзлђрдђн елмаю качты, кешелђр сљйлђшмђс булды, књзлђрдђ љмет 

сњнде...
Шуннан соћ ул туасы кљнне нидер булды. Ић ђњвђле чак-чак кына џава 

хђрђкђте сизелде.
Агач яфраклары ишетелер-ишетелмђс кенђ шыбырдашып куйды.
Ќил... Ќил терелгђн!.. Бу — бђхет ќиле иде! Ђз генђ салкынча кебек, 

ђнкђйлђрнећ сулышыдай ќылы да кебек...
Ќилнећ дымсу исе бар иде. Шуннан соћ ќил урамнардан, ишегалларыннан, 

бакчалардан, басулардан йљгерергђ тотынды.
Каяндыр бђреп чыккан књз яшьлђреннђн књћеллђр тулып китте.
И, ќилкђем! Сине нечкђ бил дип юкка гына ќырларда ќырламаганнар икђн! 

Џђр кагылуыћ тђнгђ генђ тњгел, ќанга да њтеп керђ.
Адђм балалары љмет белђн књккђ карадылар.
Књк аларны аћлады.
Шуннан соћмы? Шуннан соћ... Акрын гына сибђлђп лђйсђн яћгыр яварга 

тотынды. Йљзлђреннђн яћгыр тамчылары акты, књзлђреннђн шатлык яшьлђре 
тђгђрђде.
Офыклардан офыкларны ићлђп, мђћгелек яшђњ ќыры яћгырады.
Саргаеп беткђн њлђннђр баш калкытты, мећ тљрле кош уянды, џавалар хуш 

ис белђн тулды.
Ќир киерелеп сулыш алды.
Офыклардан офыкларга ићлђгђн љмет ќыры авыл кешелђрен басуларга 

чакырды...
Туфракка тђњге бљртеклђр чђчелђчђк шушы бђхетле кљннећ иртђсендђ, авыл 

халкын куандырып, бер бала дљньяга килде...
Авылныћ мђћгелек кендек ђбисе, ничђ яшьтђ икђнен кешелђр дђ, њзе дђ 

оныткан Шђмседоха карчык, баланы исђн-имин кабул итеп, мунчалар кертеп, 
чђйлђр эчеп кайтып килгђндђ, сазлырак бер урында таеп егылган. Ић гаќђбе 
шунда: Шђмседоха карчыкныћ ияген тезенђ таба ничђ еллар буе тартып торган 



60

сећере ќибђргђн, ђби торып басканда тљп-тљз кешегђ ђверелгђн. Ђбинећ биле 
мђсьђлђсенђ килгђндђ, баланыћ ђтисе Ђмир, аны минем малай туып кына 
турайтты, дип горурланып сљйлђп йљрде џђм моћа шактый халык ышанды. 
Ђлеге фаразны расларлык дђлиллђр булмау сђбђпле, авыл халкы љчен бу сер 
булып калды.
Инде малайныћ кендек каны тамган бђхетле йортка килик. Бик зурлап исем 

кую мђќлесе уздырдылар, Хђмзђ хђзрђт малайга Ислам дигђн исем кушты. Ул 
апрель аеныћ бљрелђре шартлап ачыла башлаган, туфрак, яз исе килеп торган 
искиткеч ќылы, якты бер кљне иде. Мђќлес тљгђллђнгђч тђ, хђзрђт белђн Ђмир 
басуга юнђлде. Кљндезге ашка ђле генђ туктаган чђчњчелђрнећ табынына Ђмир 
мул итеп мђќлес књчтђнђчлђре таратты. Табында утырганда да, эшкђ кузгалганда 
да, џђркемнећ игътибары зђћгђр књкне тутырып сайраучы тургайларда булды. 
Аларныћ тавышлары туфрак исе таратучы басуларны шатлык дулкынына књмеп 
кенђ калмый, иксез-чиксез ќиџанныћ њзђгенђ њк књтђрелђ кебек тоела иде. 
Шушы гњзђллеккђ шактый вакыт хђйран калып торганнан соћ, Хђмзђ хђзрђт 
ике кулын књккђ сузып болай диде:

— Оланнар! Ђмир белђн Зљџрђнећ улына ђле генђ Ислам дип исем куеп 
килдек, бђхетле, тђњфыйклы бала булсын, дип догалар кылдык. Ђмма бирегђ 
килгђч, мине бер нђрсђ ђсир итте. Њз гомеремдђ тургайларныћ бу кадђр 
књплеген, бу кадђр берсен-берсе уздырып сайраганын књргђнем юк иде ђле. 
Ќир йљзендђ бары шатлык кына ташучы нибары бер кош бар. Ул — тургай. 
Тургайлар моћлана белмилђр. Аларныћ сайравыннан гел шатлык, гел якты 
нур гына ташый...
Хђзрђт, сњзлђремнећ чынлыгына ышаныгыз, дигђндђй бераз гына тынып 

торды. Аныћ ђйткђннђрен раслап, мећнђрчђ тургайлар кояшныћ зђћгђр књктђн 
ќиргђ сузылган алтын кылларына кагыла-кагыла шатландылар, бер караганда, 
ќылы туфракка якынаеп, аныћ исен књкрђклђренђ алдылар, икенче караганда, 
зђћгђр књкнећ књзгђ књренмђс љрфия пђрдђсен канатлары белђн зећгелдђтеп, 
очсыз-кырыйсыз биеклеккђ атылдылар... Хђзрђт сњзен Ђмиргђ мљрђќђгать 
итеп тљгђллђде:

— Сезнећ малаегыз да бу дљньяныћ бер тургае булыр. Књћелем шулай 
сизђ.
Ђлеге сњзлђрдђн соћ хђзрђт озак итеп дога кылды. Аныћ изге телђге 

тормышка ашкандырмы, ђллђ шулай булырга тиеш булгандырмы, малайны 
Тургай дип кенђ йљртђ башладылар.
Шулай итеп, Гљлбакча авылында бђлђкђй Тургай гомере башланды.

Бишек ќыры астында

Ил улсыз булмас, ќир гљлсез булмас дигђндђй, туу белђн Тургайныћ беренче 
авазлары, ќан ќылысы дулкын булып ќиџанга ќђелђ башлады. Ана белђн бала 
— гљл белђн лалђ шул, беренче авазларыннан ук аћлаштылар. Зљџрђ баласы 
турында, маћгае кић — зиџенлелек билгесе, диде. Йљзе нурлы, тавышы моћлы, 
димђк, књћеле йомшак, дип тђ љстђде. Кул бармакларыныћ аерылыбрак торуын 
барысы да юмартлык билгесенђ юрадылар.
Бишек ќыры астында ул ай њсђсен кљн њсте, ел њсђсен ай њсте:

Ай бишеге бар аныћ,
Гљл бишеге бар аныћ.
Љзгђлђнеп сљяргђ
Њз ђнисе бар аныћ.

Песи гљлне тирбђтђ,
Ђннђ мине тирбђтђ,
Ђби укый белгђнен,
Бабай сљйли књргђнен.
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Тургайныћ ђти-ђнисен, ђби-бабасын танып елмаюлары, чит кешедђн 
ятсынып каш ќыерулары љйдђгелђр љчен олы тамаша булды. Тора-бара Тургай, 
кинђт чыркылдап кљлеп ќибђреп, ђллђ нинди ят телгђ охшаш кђлимђлђр ђйтеп, 
бљтенесенећ џушын алды. Љч ай тулыр-тулмаста аныћ алгы казнасында, вак 
эремчек бљртеге кадђр генђ булып, беренче теш књренде. Ул теш булмады, олы 
эш булды. Бљтен књрше-књлђн, туган-тумача шуны сљйлђде, ђйтерсећ лђ теш 
тњгел, чын мђрќђн чыккан иде. Ђбисе белђн бабасы ул тешне бергђлђп тђ, 
аерым-аерым килеп тђ карадылар. Бабасы: «Теге атнада гына врач бер тешемне 
алган иде, Ходай шуныћ урынына оныгыма теш бирде», — дип куанса, ђбисе: 
«Теше барныћ эше бар», — дип юанды.
Малайныћ авызыннан «ђббђ», «ђннђ», «ђттђ», «бабба» дигђн сњзлђр ишетелђ 

башлагач, аныћ сљймђгђн-њпмђгђн бер ќирен дђ калдырмадылар. Ул кљнне, 
дљньяны ак юрганга тљреп, беренче кар яуды. Тургайныћ ђнисе кибеткђ, ђтисе 
эшкђ китте. Шђрифќан бабасы, баскыч тљбенђ чыгып, ак кар бљртеклђре белђн 
шаярып уйнаган чакларын сагынып басып тора иде. Фатыйма ђбисе кече якта 
катыкка оеткы салып маташканда... баланыћ еларга азапланган кебек «выгга-
выгга»дигђн тавышы ишетелде. Ђби оеткысын салып залга чыкса, тынсыз-љнсез 
калды. Тургай бишекнећ тышкы ягында аныћ читенђ ике кулы белђн ябышкан 
килеш асылынып тормасынмы?! Чњпрђклђре бишек эчендђ калганлыктан, њзе 
шђп-шђрђ, ике аягы чайкалып тора, њзе мыш-мыш сулый. Ђбисе аны кочагына 
алуга, бер аягы икенчесенђ чалышып китеп, артындагы диванга дык итеп 
утырды. Шул арада бабасы да кереп, аларны торгызыйм дип ике кулын сузып 
иелгђндђ, Тургай љскђ таба чђптереп ќибђрде. Аныћ тамчылары њзенђ дђ, ђбисе 
белђн бабасына да ќылы яћгыр шикелле коелды.

Бишектђн котылу

Тургайныћ ђбисе белђн бабасы ул кичне бик озак йоклый алмыйча яттылар. 
Ахырда акрын гына сњз башланды:

— Карт, син моћа ничек карыйсыћ?
— Нђрсђгђ?
— Бу баланыћ бишек читенђ ябышып асылынып торуына.
— Торды микђн соћ ул?
— Мића ышанмыйсыћмыни?
— Сића ышанам мин. Књзлђрећ генђ кайчакта олы ђйберне бђлђкђй итеп, 

бер нђрсђне ике итеп књрњчђн.
— Њзећнећ колагыћны бел! Бер сњз дђшмичђ тик торганда, «Нђрсђ дидећ?» 

дип бђйлђнђсећ.
— Иреннђрећ мыймылдап, бер ачылып, бер ябылып торгач, ђллђ берђр 

љметле нђрсђ ђйтђ микђн, дип сорыйм шул. Ярар, сорамам моннан ары.
— Сњз ќаена гына ђйтњем лђ инде. Карале, балабызны екмыйча, канатлары 

белђн фђрештђлђр саклагандыр, мљгаен.
— Былтыр баскычтан аягыћ таеп базга егылып тљшкђндђ, нишлђп сине 

сакламадылар икђн соћ?
— Белмим инде... Карале, мин ишегалдындагы турник тимеренђ асылынып 

караган идем. «Бер, ике» дигђнче дђ тора алмадым, кулым ычкынды.
— «Љч, дњрт» диясећ калган.
— Њртђп тормасана! Мин ђйтђм, монда нидер бар...
— Бар шул, бар!.. Ничек бишек читеннђн шуышып чыгарга кирђк?! Тауныћ 

итђгеннђн кубып авып тљшњенђ ышанам, тик моћа...
— Мића ышанмыйсыћмыни?

ТУРГАЙ



62

— Њзећ «бер» дигђнче дђ асылынып тора алмагансыћ бит ђнђ. Монда 
нђрсђдер бар...

— Ни икђн соћ ул? Ќен-пђрилђр тњгелдер бит?
— Бала нидер тели... Ђзер тњгеллеген белми... Ул бездђн аерылмакчы.
— Ни сљйлисећ син?! Нишлђп бездђн аерылсын ул?
— Аћа шундый кодрђт бирелгђн булырга мљмкин. Ул бит галђмнећ бер 

сабагы булачак. Хђзергђ бљре генђ... Кем белђ, бђлкем аћа биеклеккђ таба якты, 
чиста юл язылгандыр...

— Бездђн аерылыпмы?
— Безне ияртеп...
Алар тљне буе аяк очларына гына басып залга њттелђр, бала егылып тљшђ 

књрмђсен, дип бишекне каравылладылар. Ђ иртђгесен кибеттђн љр-яћа карават 
алып кайттылар џђм Тургайны шунда књчерделђр. Карават дњрт яктан биек 
арата белђн ђйлђндерелгђн, алай егылып тљшђрлек тњгел иде.

Чђнти бармак мђсьђлђсе

Тургай њзен тљргђн чњпрђклђрне, љстенђ салынган япмаларны џич тђ 
яратмый, кыймыл-камыл килеп бушайта, сњтђ иде. Караватка књчкђч, ул ярым 
шђрђ килеш, туйганчы тђгђрђде, њрмђлђде, араталарга тотынып басарга, йљрергђ 
маташты. Баланы ныклабрак карарга мљмкинлек тугач, аныћ џђр ќиренђ 
игътибар итеп, књзђнђкне микроскоптан љйрђнгђндђй љйрђнђ башладылар. 
Ђнисе «ике тамчы су кебек бер-беребезгђ охшаганбыз», дигђн уеныћ ныгый 
баруыннан лђззђтлђнде. Ђтисе «башы, борыны, авызы њземнеке», дип куанды. 
Ђбисе «књзлђрен карагыз ђле, тач минеке бит», дип бот чапса, бабасы, кайсыдыр 
тљшлђрендђ њзенеке белђн охшашлык табып, серле генђ елмайды. Алар џђркайсы 
хаклы иде џђм моћа берсе дђ гаќђплђнмђде. Гаќђплђндергђне — Ђмирнећ 
туганнан туганы Галимќан булды. Тургай тугач, ул аныћ янына бик еш керђ 
торганга ђйлђнеп китте. 
Ђзмђвердђй эре гђњдђле бу ирне авыл халкы Гарђп дип йљртђ. Аныћ кояшта 

янган йљзе, мђче койрыгыдай књперенке кара кашлары, туры борыны, калын 
иреннђре чыннан да гарђпне хђтерлђтђ иде. Сумаладай ялтырап торган бљдрђ 
чђчлђре, тирђн ќыерчыклар белђн сырланган йљзе аћа ничектер ђкияти пђџлеван 
серлелеге љсти. Ашаганда ризык валчыгы тљшмђсен љчен кљрђк кадђр кулыныћ 
учын ияге турында тотып тора. Ђгђр ипи валчыгы-мазар идђнгђ тљшсђ, аны 
кадерлђп алып, тузанын љрђ, бисмилласын ђйтеп, авызына каба. Галимќан 
иртђдђн кичкђ кадђр лом белђн таш ватса да, аћардан беркемнећ дђ «арыдым» 
дигђн сњз ишеткђне юк. Књрђсећ, ул бу дљньяга ќирдђ мђгърур атлап йљрњ љчен, 
сабантуйда батыр калу љчен џђм гомер буе ферма сыерларын кљтњ љчен яратылган 
иде. Авыл халкы ђйтмешли, Ходай њзенећ шушы ђзмђвердђй баласын нишлђптер 
бик каты рђнќеткђн — баладан мђхрњм иткђн... Шућа књрђ аныћ њзе аерым гына 
да, хатыны Нђбирђ белђн дђ Тургай янына керње табигый иде. Ић элек баланыћ 
караваты янына килеп, идђнгђ тезлђнђ, ђллђ нинди могќиза књргђндђй, башын 
ярым кыйгайтып, бер сњз дђшмичђ Тургайга озаклап карап тора. Тирђн итеп 
сулыш алганы ишетелђ, авызларын чђпелдђтеп куя, тљкереклђрен йота. Аннары 
могќизага санаган шул баланыћ књперенке битенђ тырнаклары яргаланып 
беткђн имђн бармагы белђн йомшак кына кагылып ала џђм, сабыйны куркытмас 
љчен, икенче кулы белђн авызын каплаган хђлдђ, тыелып кына кљлђ... Бераздан 
Галимќан балага дђшђ башлый. Тургай бер дђ ятсынмый, карават аратасына 
маћгаен терђп авыз ера, кулларын суза, Галимќан аныћ нђни бармакларына 
калын иреннђрен тери, ул бармакларныћ кытыклавыннан тамак тљбендђ нидер 
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сулык-сулык килђ... Тургай, пых-пых килеп тырыша торгач, торып баса џђм, 
љйдђгелђрне шаккатырып, њзенђ књрђ бер тамаша башлана. «Ыгы», ди Галимќан. 
«Ыгы», дип ќавап бирђ Тургай. Аларныћ ыгы-быгы сљйлђшње шактый дђвам 
иткђннђн соћ, Галимќан ярым пышылдап, гомергђ булмаганча ягымлы тавыш 
белђн Тургайга мљрђќђгать итђ:

— И, балакаем, таныйсыћмы мине, туган итђсећме? Ђйе шул, якын 
иткђнећне књреп торам. Менђ ќђй ќиткђч, мин сине болынга кљтњ кљтђргђ 
алып барырмын. Андагы матурлыкны књрсђћ син! Мин сине атка атландырып 
йљрермен.
Ул кљнне Галимќан фермада сыерларга азык љлђшеп кайткач, тљш вакыты 

ќиткђндђ килеп керде. Гадђттђгечђ карават янына тезлђнде, озаклап карап 
торды, беренче «ыгы»ларын ђйтђ башлады да кинђт шым туктап калды. Аннары 
сикереп торды да:

— Зљџрђ, кил ђле! — дип кычкырып ќибђрде.
Тургайныћ ђбисе белђн бабасы тњр якта нидер эшлилђр иде, Галимќан, 

ишектђн башын гына тыгып, аларга да сљрђн салды:
— Шђрифќан абый, Фатыйматти, чыгыгыз монда!
Галимќанныћ гайре табигый тавышыннан, дулкынланган йљзеннђн котлары 

алынып, тегелђр љчесе дђ бала янына ташландылар.
— Ђйт тизрђк, ни бар?! — дип кычкыра-кычкыра, Зљџрђ бала караватын 

ике мђртђбђ урап чыкты.
— Сез бит берни дђ белмисез! — диде Галимќан књк књкрђгђн тавыш 

белђн.
Бу тавышка хђтта Тургай да кулындагы уенчыгын тљшереп ќибђрде, авызын 

ачкан хђлдђ аћа карап тора башлады. Бљтенесе дђ тын алудан туктадылар. 
Галимќанныћ буынтыклы озын имђн бармагы, карават аратасыннан њтеп кереп, 
Тургайныћ нђни аякларына барып терђлде.

— Ни булды?! — диеште ђбисе белђн бабасы, хафаланып.
— Белђсезме... аныћ аяклары!.. Аныћ аяклары!!!
Галимќан сњзлђрен ђйтеп бетерђ алмыйча буылгандай туктады да, ике 

аягыныћ йон оекбашын салып атты џђм теге дђџшђтле имђн бармагын 
Тургайныћ кызыл тђпилђре љстендђ биетергђ кереште. Зљџрђнећ дђ, Шђрифќан 
белђн Фатыйманыћ да авызлары ачылды. Алар, берни аћламаудан гаќиз булып, 
ђле Тургайныћ аяклары љстендђ биеп торучы имђн бармакка, ђле Галимќанныћ 
кырык бишенче њлчђмле шђрђ аякларына карыйлар иде. Бу билгесезлек тулы 
газаплы мизгел беркайчан да бетмђслек озын кебек тоелды.

— Аныћ аякларыныћ нђкъ минеке тљсле икђнен књрмисезме ђллђ?! — 
Галимќанныћ тантаналы сњзе дђвам итте:

— Безнећ чђнти бармакларны карагыз ђле! — Ул ярым чњгђлђп, аягын 
њкчђсенђ куйды џђм чђнти бармагын селкетеп књрсђтте. — Исемсез бармак 
белђн тигез диярлек бит!

— Тигез! — диделђр бљтенесе берьюлы.
— Хђзер баланыкын карагыз!
Карадылар џђм беравыздан:
— Тигез! — диделђр.
— Књрдегезме нђсел тамырыныћ ничек кљчле икђнен?! — диде Галимќан.
— Књрдек! — диделђр барысы да.
— Бњтђн књрсђтеп тормам, — диде Галимќан, оекбашларын киеп.
— Ярый, ярый, ышандык, — диештелђр бљтенесе бертавыштан.
Галимќан, Тургайны ике кулына алып тњшђмгђ кадђр књтђрде дђ, кайнар 

иреннђре белђн шђрђ аяк табаннарын кат-кат њпте, урынына кадерлђп салды 
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џђм ќил-ќил атлап чыгып китте. Ул тњбђн очтан югары очка кадђр џђрбер 
очраган кешегђ, кайберђњлђрнећ љйлђренђ њк кереп, ђлеге хђлне сљйлђп йљрде. 
Ышанмаучыларына, оекбашларын салып, чђнти белђн исемсез бармагын 
књрсђтергђ дђ иренмђде. Кичкђ кадђр дђвам иткђн бу ярты кљн аныћ соћгы 
елларындагы ић бђхетле мизгеллђреннђн иде. Тљштђн соћ аныћ урынына 
фермага эшкђ хатыны Нђбирђ китте. Чљнки ул, Зљџрђ янына кергђч, эшнећ 
нидђ икђнен џђм Галимќанныћ тиз генђ кайтмаячагын аћлаган иде. Ђ Галимќан 
авыл љйлђрендђ, урам баганаларында утлар кабынгач, тын гына ябалак-ябалак 
кар ява башлаганда, ќырлый-ќырлый кайтты. Ул исерек иде, ђмма аны беркем 
дђ гаеп итмђде, чљнки ул, гомумђн, аракы капмый, шатлыктан гына сабыйларча 
исерђ иде. Галимќанныћ ќырлары арасында бњген бусы да яћгырады: 

Сандугачым, бир канатыћ,
Сагынгач књрешергђ.
Дусларыма очыйм ђле,
Шатлыгым бњлешергђ.

Ул ак карга басып урамнан кайтса да, књћеле ђллђ кайда биектђ, сихри 
рђхђтлек дљньясында йљзде.

Ай њсђсен кљн њсеп

Менђ Тургайныћ йљгереп йљри торган чаклары ќитте. Аяклары гына йљгереп 
калмады, куллары да туктаусыз хђрђкђтлђнде, теле телгђ йокмады, авызы сњздђн 
бушамады, тњгђрђк башы ђле аннан, ђле моннан «пылт» итеп килеп тђ чыкты, 
юлында очраган ђйберне тљртеп тђ екты. Шушы бђлђкђй генђ ќан иясенећ 
ничек џђммђсенђ дђ љлгерње, књрелмђгђн кљч-кодрђткђ ия булуы љйдђгелђрне 
хђйран калдырды. Тургай бер генђ минутка да тынып торуны белми иде. Ул 
урындыкларны бергђ ќыеп аудара, аларныћ љстенђ уенчыкларын љя, шућа 
мендђр сала, мендђргђ менеп, мђтђлчек атып тљшђ, тагын менеп идђнгђ сикерђ, 
бљтенесен кире ишеп ташлый, аннары чаба башлый, њзе туктаусыз кычкыра, 
кљлђ, тешлђрен шакылдата, авызын бакылдата, сызгыра, ыжгыра, тљкерђ, 
кизђнђ, суга, њрелђ, селтђнђ, тибенђ, сикерђ, шартлап бђрелђ, егыла, тђгђрђп 
китђ... Шундук сикереп тора, юлына очраган бљтен нђрсђне тљртеп тљшерђ, 
тђгђрђтђ, аудара, љстенђ баса, ватылса — вата, сытылса — сыта, акса — агыза, 
тњгелсђ — тњгђ, буялса — буйый, ваклый, изђ, тартып љзђ, тљкерекли, каера, 
аера, сындыра, каба, чђйни, йота, ваклый, чокый, чемчекли...
Кем љйрђтђ аны болай эшлђргђ? Ђллђ ќене бармы? Ђти-ђнисе эштђ 

булганлыктан, ђбисе белђн бабасы, тђмам хђлдђн таеп, теллђрен аркылы тешлђп 
туктый. Ул баланы тыярга азапланудан йљрђклђре кага, сулышлары кысыла, 
башлары ђйлђнђ, теллђре арый, аяк буыннары тотмас хђлгђ килђ, бил-аркалары 
сызлый, књћеллђрендђ «ђти-ђнисе тизрђк кайтсын иде!» дигђн уй бљтерелђ...
Тургай ић элек ђбисе белђн бабасын уята торган зђћгђр сђгатьне юк итте. 

Ђбисе су тњгеп кенђ ђйлђнеп керде — сђгать љстђлдђн «очкан» иде инде. 
Бабасы белђн ђбисе аны кайлардан гына эзлђп карамадылар — тапмадылар. 
«Будильникны кая куйдыћ?» дип сорауларын ишетергђ дђ телђмђде. Берђр 
ќиргђ чыгарып яшергђндер, дип љй, бакча, абзар тирђлђреннђн эзлђделђр, ђмма 
таба алмадылар. Сђгать ђбисенећ ипи пешерергђ ачытырга куйган камырыннан 
килеп чыккач, Тургай баскан урынында туп кебек сикерђ-сикерђ шатланды. 
Ђбисе белђн бабасы елый-елый кљлде. Моћа кадђр «бала баласы балдан татлы», 
дип йљргђн ђбисе белђн бабасы «заманына књрђ баласы, атына књрђ чанасы», 
дигђн мђкальне куллануга књчте.
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Намаз вакыты ќитсђ, Тургайныћ йљзенђ хђйлђкђр елмаю ќђелђ. Ул, оста 
разведчик кебек, тып-тын гына ђнисенећ иннек-кершђн, хушбуй шешђлђре 
куелган комод тартмасына ашыга. Шундагы иннеклђрне битенђ, иреннђренђ 
буйый, битенђ пудра тигерђ, кашларын каралта, киемнђренђ хушбуй сибђ, 
кремнарын кысып чыгара, комод кљзгесенђ кишер, алма, олы колаклы кеше 
башлары ясый. Бљтенесен урынына куйгач, берни булмагандай, уенчыклары 
янына чыгып утыра. Њзенећ бу эшлђреннђн љйдђгелђрнећ љнсез калулары 
аны њсендереп ќибђрђ. Аннары кљлђргђ яисђ еларга мђќбњр итђрлек нђрсђлђр 
эшли алгач, ул бер дђ бђлђкђй малай тњгел инде хђзер! Књп хђрђкђтлђнњдђн 
аныћ киемнђре тез турыннан, ике терсђгеннђн бик тиз тишелеп чыга, 
оекбашларыннан, чњђклђреннђн аяк бармаклары, њкчђлђре якты дљньяга елмая. 
Аныћ књзгђ књренми торган канатлары да бар иде бугай. Ђнђ шул канатлар 
аны югары књтђрђлђр, стена-ишеклђр аша књрсђтми-сиздерми генђ тышка 
алып чыгалар иде. 
Дњрт яше тулгач, Тургай гел ишегалдына омтылды. Ђгђр љйдђ утыртырга 

тырышып карасалар, еламады, ђ яшелле-зђћгђрле тавышлар белђн бертуктаусыз 
акырды, ишекне биклђсђлђр — тђрђзђдђн, тђрђзђне сакласалар, ишектђн чыгып 
йљгерде. Аћа ишегалдына чыгарга, шунда уйнарга ирек бирњдђн башка ђмђл 
калмады. Џђм шунда бљтенесе «ах» иттелђр. Тургайны, ђйтерсећ, бњтђн малай 
белђн алыштырып куйдылар. Дљбер-шатыр ђйбер ќимерњлђр онытылды. Ул 
ќылы кљндђ трусиктан гына калды, ђти-ђнисенђ тњтђллђр ясашты, кишер, 
суган, кыяр утыртышты, џђркљн су сибеште, чњп утады, туфракны, балчыкны 
туйганчы куллары белђн аралады, тезлђре белђн сљрде, ятып аунады. Иртђдђн 
кичкђ кадђр аныћ трусигы белђн гђњдђсе генђ тњгел, битлђре, чђчлђре, колаклары 
туфрак тљсенђ керде. Олыларга ияреп, тњтђллђрдђн, бђрђћге араларыннан 
кочак-кочак чњп њлђннђре утады, аларны бозауга кертеп салды, мактый-мактый 
ашатты. Яшел суган кыякларын, петрушка, рђйхан, укроп, юа, кузгалакларны 
њзе љзде, њзе юды, њзе савытка салып љстђлгђ китерде. Ќђй уртасы ќиткђч, кыяр, 
помидор, шалкан, карлыган, виктория ќилђге, крыжовник, чия кебек нђрсђлђрне 
кайгыртты, иренмичђ ќыйды, љстђл тутырып ташлады. Ул кечкенђ лейкасы белђн 
су сипкђндђ, бђлђкђй тђпилђренећ йљгерњенђ књз иярмђде. «И Ходаем, безне 
олы газаплардан коткарганыћ љчен мећ-мећ рђхмђт, инде озак гомерлђргђ генђ 
булсын иде», дип шаклар катты ђбисе белђн бабасы. Моныћ сђбђбен белергђ 
телђп баш ваткан чаклары да књп булды. Лђкин аныћ сђбђбен эзлђњ кирђк микђн 
соћ? Бишенче яшенђ киткђн егет кешегђ ни кыланса да килешђ ич.

Куян џђм тиен књчтђнђче

Кыш кљне Тургайга салкын тиде. Туктаусыз ютђллђде, тђне ут кебек кызыша, 
уйнарга чыгарлык та хђле юк. Тђрђзђгђ кыш бабай тљшергђн бизђкле њлђн 
сабакларына, яфракларга карап ята. Тђрђзђнећ теге ягыннан яктырткан кояш 
нурларында аларныћ бљгелеп-бљгелеп тљшкђн кыяклары матур булып елтырый, 
вак-вак энђлђре ќем-ќем итеп тышта уйнарга кызыктыра. Ишегалдына 
йомышын йомышларга чыкканда, Акбай аны њзе янына чакыра, буыла-
буыла чылбырын тарта, Тургай килгђч, ал аяклары белђн ике ќилкђсенђ баса, 
нишлђргђ белмичђ сикергђли, битлђрен ялап ала. Тургайны књреп, абзар эчендђ 
дђ ќанлану башлана. Тышта ничек якты, рђхђт. Лђкин аны алып чыккан бабасы 
шундук керњ ягына бора, салкын тидерђсећ, ди. Керергђ борылуга, моћаеп 
болдырга сљялгђн чанасы чакыра. Тау шуып кайткач куйган килеш. Ничђ кљннђр 
Тургайны кљтђ ђнђ. Аны сагынганын белдереп, чананыћ табанын кулы белђн 
ђз генђ кысып тора да кереп китђ.
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Чирлђмђгђндђ ничек рђхђт булган икђн! Кљнгђ ђллђ ничђ мђртђбђ кљчли-
кљчли тђмсез дарулар эчерђлђр, уколлар кадыйлар. Укол кадарга килгђн апаны 
књрњ белђн, Тургай юри акырып елый башлый. Уколныћ чебен тешлђгђн кебек 
кенђ чеметтерњенђ аныћ исе дђ китми. Шушылай интектерњдђн туктасыннар, 
дип юри акыра. Љч тамчы укол ничек терелтсен инде. Ул ашарга кыстаулары 
тагын. Нилђр генђ бирмилђр! Авызына учлап тутырырлар иде. Ђ аныћ бер 
дђ кабасы килми. Кайчакта мультфильм карамакчы булса, аныћ да кызыгын 
тапмый, телевизорны сњндерђ дђ куя.
Кесђ телефоны матур кљен сузуга, Тургай аны њрелеп алды. Ђтисе икђн. 

Гадђттђге соравын бирде:
— Улым, даруларыћны эчтећме?
— Эчтем, ђтием.
— Ашадыћмы?
— Ашадым. Син кайда, ђтием?
— Ќђй кљне ђниећнђр белђн ќилђк ќыйган аланда ђле мин.
— Ђлђй! — гаќђплђнњдђн кычкырып ќибђргђнен сизми дђ калды ул. 

— Урмандамыни?!
— Ђйе.
— И, матурдыр анда, ђтием. Ђйеме?
— Бик матур, — диде ђтисе. — Бљтен ќир ап-ак кар астында. Ќилђклђр 

дђ, чђчђклђр дђ, књбђлђклђр, бљќђклђр дђ кар юрганын ябынып йоклыйлар. 
Юрганнары кояшта ќем-ќем итђ. Алан уртасындагы теге чыршыныћ 
ботакларына калын булып кар яткан.

— Их, књрергђ!.. — диде Тургай, торып утырып.
— Ић элек терел, терелгђч књрсђтермен, улым.
Тургайныћ йљрђге Шаянныкы кебек кызу-кызу тибђргђ тотынды. Ул, 

кулларын баш астына салып, књзлђрен йомды. Ќилђккђ барган кљнне исенђ 
тљшерде. Ђтисе ђйткђн алан тулы чђчђк, чђчђктђн чђчђккђ кунып очучы 
тљрле-тљрле бљќђклђр, бал кортлары, божаннар, тљклетуралар гљжлђп тора 
иде. Тургайны ић кызыктырганы књбђлђклђр булды. Алар шундый књп иде. Йђ 
њлђнгђ, йђ чђчђккђ килеп куналар, ђллђ нинди бизђклђр тљшкђн канатларын 
ќђеп књрсђтђлђр. Инде якынаеп тотып алыйм дип кулыћны сузганда, очалар 
да китђлђр. Аларны куа торгач, ул хђлдђн таеп беткђн иде. Ђ књпме ќилђк 
ќыйдылар, туйганчы ашадылар. Тургай њзеннђн дђ биек ђллђ нинди чђчђклђр 
књрде, аларны сљйде, иреннђре белђн њпте, мине онытмагыз, диде. Алан 
уртасында њскђн чыршы књлђгђсенђ утырып чђй эчтелђр. Тургай менђ шушылай 
њлђнгђ чалкан яткан килеш аныћ очына шаккатып карады. Болытлар янында 
ук иде аныћ очы. Болытларныћ акрын гына, чыршы очына тиеп, каядыр 
киткђнен карады. Бервакыт балтырын нидер чеметтереп алды. Балак эченнђн 
њрмђлђп кереп, кырмыска тешлђгђн икђн. Ныклабрак карагач, Тургай њлђн 
араларында ђллђ нинди бљќђклђр — чикерткђлђр, кырмыскалар, коћгызлар, 
њрмђкњчлђр, талпаннар мыжлап торуын књрде. Чђй эчкђннђн соћ, Тургай ќилђк 
ќыймады, ќилђкне ђнисе белђн ђтисе ќыйды. Ул, њлђнгђ сузылып ятып, шул 
бљќђклђрне учына салып, аларны њлђн сабакларына, яфракларга њрмђлђтте, 
кыланмышларын карады, нишлђп син мондый булдыћ, дип џђрберсеннђн сорау 
алды. Ниндилђре генђ юк икђн аларныћ! Эрелђре-ваклары, яшеллђре-кљрђннђре, 
суалчанга охшаган озынчалары, борчак шикелле тњгђрђклђре, ђтисенећ тимергђ 
кысылып яньчелгђн кара тырнагы тљслелђре, канатлылары-канатсызлары, таш 
кебек катылары, бармак белђн басуга, ямь-яшел булып сытыла торганнары, 
кызыл башлылары, кара башлылары, озын мыеклылары, кыска мыеклылары, 
бљтенлђй мыексызлары, койрыклылары-койрыксызлары... Сыртына салгач, 
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тора алмый торганнары да бар икђн. Аякларын, мыекларын кыймылдатып 
ятучы андый бљќђклђрне ул нык кызганды. Кем торгыза инде аларны ялгыш 
егылып сыртына тљшсђ? Ић кызыгы шул: алар барысы да кыймылдый, каядыр 
ашыга, берђњлђре нђрсђдер элђктереп сљйрђп бара, икенчелђре яфракларны 
тишкђлђп ашап ята. Шул бљќђклђр бљтенесе кар астында йоклап ята ди. Ничек 
салкын тими икђн аларга? Љслђрендђ киемнђре дђ юк бит югыйсђ. Алар да 
тљш књреп йоклыйлар микђн? Их, шул чактагы матур ќђйге кљн, теге урман 
аланы, ќилђклђре, књбђлђклђре менђ хђзер ишегалдына килеп тљшсен иде ул! 
Шуларныћ бљтенесен тиз генђ карап чыгар иде Тургай. Ќилђген дђ љзеп капмас, 
карап кына торыр, барысын куллары белђн сыйпар, битлђре белђн кагылыр, 
џђрберсенећ исен генђ иснђр иде... Яисђ ялт кына њзећ шунда барып тљшсђћ 
иде. Ник шулай була алмый икђн?

...Ђтисенећ «УАЗ»игы белђн кайтып туктаганы ишетелде. Озак та њтмђде, 
ул килеп тђ керде, кулына шакмаклы киндер сљлгегђ тљрелгђн ниндидер ђйбер 
тоткан иде; чишенеп кулларын югач, аныћ янына килде, кулын маћгаена куеп 
карады. Ђтисенећ учы салкынча, рђхђт иде.

— Ђле температураћ бетмђгђн, улым. Ныграк дђваланырга кирђк.
Шунда ул, теге сљлгене сњтеп, аннан бер бђлђкђй тњгђрђк ипи алды.
Ипи чђй тђлинкђсе кадђр генђ, њзе кызарып пешкђн, љслђренђ чуп-чуар 

итеп ниндидер кара ђйбер сибелгђн иде.
— Моны сића урманнан куян књчтђнђч итеп ќибђрде, — дип ђтисе ипине 

Тургайга тоттырды. Ипи салкынча иде, аннан теге ќђйге урманныћ исе дђ, кар 
исе дђ килђ иде. — Куян ђйтте, минем ипине ашаса, терелер, диде.
Аныћ ипиен књрергђ бабасы белђн ђбисе дђ килеп ќитте, икесе дђ шаккатып 

тел шартлатты.
— Ђнђ ул тђмле орлыкларны куянныћ кызы сића дип сипкђн.
— Кызы да бармыни? 
— Бар.
— Ни тљсле?
— Ап-ак йонлы, колаклары озын. Безнећ Шаян тљсле йљгереп кенђ йљри. 

Мыеклары да бар.
— Матур икђн. И, аякларын ќылытыр идем мин аларныћ!
— Аларныћ оясы бар. Ќђй кљне куян кызы ић матур чђчђклђрнећ 

орлыкларын сандугачлардан берђмлђп чњплђтеп ќыйдыра икђн. Шул орлыклар 
кушылган ипине ашаган кешегђ кљч љстђлђчђк, ул бернидђн дђ курыкмаячак 
ди. Яле, кабып кара, улым.
Тургай ипинећ бер читеннђн тешлђп алып чђйнђргђ тотынды. Љйдђге ипигђ 

охшаса да, моћарда ђллђ нинди ят тђмнђр бар иде. Ќилђк тђмеме, ђллђ теге 
чакта ђнилђре ќилђк ќыйганда, алар књрмђгђндђ генђ чђйнђгђн шома яфрак 
тђмеме? Кабымлыгын йотып ќибђргђннђн соћ, Тургай сорап куйды:

— Ђ куяннар њзлђре иписез нишли соћ?
— Мин аларга књп итеп кишер, бодай калдырдым. Куяннар кишер ярата 

бит. Куян кызы сине ќђй кљне кунакка чакырды. Тиен сића уйнарга чыршы 
књркђлђре ќибђрде.
Ђтисе, љйалдына чыгып, катыргы тартма алып керде. Аныћ љстен ачып 

ќибђрњгђ, борыннарны кытыклап, љйгђ ачкылт ылыс исе таралды. Ђбисе белђн 
бабасы да, тартма љстенђ иелеп, «ђ-ђ-ђх, исе дђ исе!» диештелђр. Тургайныћ 
борыны шулкадђр кытыкланды, ул тљчкереп тђ ќибђрде. Аныћ янында утырган 
Шаян, «Ђптечи!» дигђн тавыштан куркып, идђнгђ њк сикерде. Аћа карап 
барысы да кљлештелђр. Ђтисе, тартма эченнђн ялтырап торган яшел ылыс 
ботакларын алып, диванныћ бер башына куйды, аннары Тургайныћ алдына 
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озынча књркђлђрне салды, бабасы белђн ђбисенђ дђ берђр књркђ тоттырды. 
Очы киселгђн кишер тљсле бик матур ђйбер икђн бу књркђлђр. Њзлђре балык 
тђћкђсе тљсле сырлы-сырлы, њзлђре ќићел. Тургай аларны борынына тери-тери 
иснђде. Ђтисе бер књркђне идђнгђ тђгђрђтеп ќибђргђн иде, Шаян и алып китте 
инде тегене ал тђпилђре белђн бђргђлђп! Тешлђп тђ карады, шалтыр-шолтыр 
тђгђрђтђ торгач, аныћ артыннан диван астына ук кереп китте.

— Бњген кич ылысын кайнатып эчерермен, чирећне куар, — диде ђбисе, 
Тургайны юатып.

— Бу књркђне ашасам, њстерђме? — дип сорады Тургай.
— Ул бит нык каты, — диде ђтисе. — Аны ашамыйлар. Тиеннђр генђ бик 

яратып кимерђ аны.
— Син, улым, куян ќибђргђн ипине аша, — диде бабасы.
Аннары алар чыгып киттелђр. Тургай ябынган юрганы љстенђ чыршы 

књркђлђрен тљрлечђ матурлап тезде. Идђндђ уйнап туйган Шаян сикереп менеп, 
ул књркђлђрне ђвеш-тђвеш китерде, аяклары белђн кузгатты, тђгђрђтте. Аннары 
ул да тљшеп китте. Ђбисе дару эчергђч, Тургай књркђлђрне бер ќепкђ тездерде. 
Бабасы ќепне тђрђзђгђ аркылы тартты. Хђзер књркђлђр гел аныћ алдында тора 
торган булдылар. Кыш бабай ясаган серле њлђннђр, яфраклар нишлђптер теге 
ќђйге ќилђклђрне, књбђлђклђрне, тљрле-тљрле бљќђклђрне гел искђ тљшерде. 
Теге биек чыршы, аныћ ботакларында сикереп уйнаучы тиеннђр, менђ бу 
ипине ќибђргђн куян кызы књз алдыннан китмђде. Ул аларга пышылдамыйча, 
иреннђрен генђ кыймылдатып эндђшеп тђ карады, аларныћ елмаеп карап 
торуларын да књргђн кебек булды. Ђбисе чђй тђлинкђсе белђн виктория ќилђге 
алып керде. Ќилђклђр кып-кызыл, шундый эрелђр иде.

— Менђ, улым, суыткычтан алып ќебеттем. Моны ашасаћ, бер чирећ дђ 
калмас, — дип тђлинкђне тђрђзђ тљбенђ куйды.
Ул киткђч, Тургай љч ќилђк капты, ипиен дђ берничђ мђртђбђ тешлђп 

чђйнђде. Карыны ачканнан тњгел, тизрђк терелђм дип, кљчле буласы килгђнгђ 
ашады.

Књћелле сђяхђт

Тургай йоклап киткђнен сизмђде. Ул тљш књрде. Менђ ул теге аланга барырга 
ђзерлђнеп йљри. Ђбисе белђн бабасыннан конфет-прђннеклђр, кишерлђр 
сорап алып, барлык кесђлђренђ тутыра. Чанасын алып ишегалдыннан чыгып 
кына љлгерђ —  инде урман юлыннан атлый, ул арада теге чыршы каршында 
басып тора. Чыршы њзе ямь-яшел, ботакларында исђпсез-сансыз књркђлђр 
асылынып тора. Ђмма алар гади књркђлђр тњгел, йолдыз тљсле кљмеш књркђлђр, 
ялтыр-ялтыр килеп књзлђрне чагылдыралар. Шулар арасында тиен сикереп 
уйнап йљри, кљмеш књркђлђрдђн теллин-теллин, чећгел-чећгел иткђн матур 
тавышлар яћгырап тора. Шулчак ап-ак кар љстеннђн куян кызы йљгереп килђ. 
Башына зђћгђрсу эшлђпђ кигђн, иреннђрен кызарткан, керфеклђренђ сљрмђ 
тарткан, муенына чыршы књркђлђрен гђрђбђ итеп кигђн, биленђ зур алтын 
аеллы, асылташлар белђн бизђлгђн каеш буган. Белђгендђ књпереп торган, куян 
йоныннан ясалган редикюле асылынып тора. Тургай, кесђлђреннђн алып, аныћ 
редикюленђ конфет-прђннек, кишер тутыра. Шуннан соћ алар теге агачтагы 
тиенне њзлђре янына чакыралар, аћа ияреп ак кар љстендђ сикергђлилђр, 
туктаусыз кљлђлђр. Тиен алар янына тљшми, кљмеш књркђлђрне челтерђтеп 
йљри бирђ. Аларныћ шул књркђлђрне тотып карыйсылары килђ, чыршы янына 
ук килеп, кулларын љскђ сузып сикергђлилђр, тик књркђлђргђ бармак очлары 
тиеп-тиеп кенђ китђ, тотып карарга буйлары ќитми.
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Шунда Тургайныћ њзлђренећ ындыр тавында чана шуасы килђ. Чанасыныћ 
бавын тотып та љлгерми — шул арада алар тау башында басып та торалар икђн. 
Тургай ић элек чанага куян кызын утырта, арттан њзе утыра џђм кар бураннары 
чыгарып тљшеп китђлђр. Чаналары оча гына, битлђренђ кар бљртеклђре сибелђ, 
алар шатлыктан кулларын чђбђклђп кљлђлђр. Тагын менђлђр, тагын тљшђлђр. 
Тауныћ уртасында бер сикертмђле ќире бар, шунда чана књтђрелеп китеп 
тђгђрилђр.
Ул арада артта ђтилђренећ, ђнилђренећ сљйлђшкђне ишетелђ џђм Тургай 

уянып китђ...

Књчтђнђч љчен сугыш

Караса, Ђхтђм абый Фаилне алып килгђн икђн. Ђтилђре: «Икегез уйнагыз», 
— дип икенче бњлмђгђ чыгып китте. Суыктан кергђч, Фаилнећ битлђре, 
колаклары кып-кызыл булган, борын асты да юешлђнеп тора. Ул, тђрђзђ 
янына барып, чыршы књркђлђрен тотып-тотып карады. Тургай да урыныннан 
тљште.

— Каян алдыћ? — диде ул, џаман ныграк юешлђнђ барган борынын ике 
мђртђбђ пыршылдатып.

— Тиен китереп бирде, — дигђн булды Тургай, Фаилне аптырату љчен.
Фаил маћгаен ќыерып уйларга тотынды:
— Нинди тиен? Акчамыни?
Тургай кљлеп ќибђрде.
— Акча ди сића! Урманда агач башында йљри торган тиенне белмисећме 

ђллђ?
— Ђ-ђ-ђ, аны белђм. Шул љегезгђ килдемени?
— Ђйе. Менђ шушы љстђл янында минем белђн сљйлђшеп утырды. Чирлђгђн 

кешелђргђ китерђбез, ди. Син дђ чирлђ, китерер.
Фаилнећ авызы сђер булып ќђелде. Ышанасы да килђ, ышанып та бетђ 

алмый мескен. Тургайга кызык аныћ шулай торуы, ул эченнђн рђхђтлђнеп 
кљлђ. Ќепкђ тезелгђн књркђлђрне алып идђнгђ тараткач, Фаил аларны берђм-
берђм тотып сындырырга маташты. Сындыра алмагач, колак турына китереп 
селки башлады.

— Эчендђ ни бар икђн моныћ? — диде ул, мыгырдап. — Ђйдђ кисеп 
карыйбыз.
Тургайныћ њзенећ дђ кисеп карыйсы килђ килњен. Тик ул Фаилне шаяртырга 

уйлады: 
— Аныћ эчендђ тђмле ќимеше бар ди. Ќђй ќиткђч кенђ пешеп ќитђ ди. 

Пешкђч алырбыз.
Фаил моћа бер сњз дђ дђшмђде. Алар чыршы књркђлђрен бер-берсенђ тђгђрђтеп 

тђ, љеп куеп, ерактан шућа бђлђкђй тимер шарчык ыргытып та уйнадылар. Фаил 
тизрђк атты, књркђ љемнђрен ђллђ ничђ мђртђбђ иште. Тургай куян ипиен ђйтмђм 
дигђн иде, тњзђ алмады, тђрђзђ тљбендђге тартмадан аны да алып килде. Куянныћ 
ђтисенђ биреп ќибђргђнне сљйлђгђнне авыз ачып тыћлады Фаил. Аныћ авызы 
ябылмасын љчен, Тургай ђле генђ књргђн тљшен дђ љстђде. Тургай куян ипиенећ 
тђмлелеген, аны ашаган кешенећ бернидђн дђ курыкмавын џђм бик тиз њсђчђген 
сљйлђгђндђ, Фаилнећ авызы чђп-чђп итђ башлады, ирен почмакларыннан 
селђгђйлђре ялтырап књренде. Куян кызы сипкђн теге орлыкларны књрсђткђч, 
Фаилнећ тњземе бетте, ул ике кулын ипигђ таба сузды.

— Кабып кына карарга... ђз генђ... — диде ул, ялварулы карашын Тургайга 
тљбђп.
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Тургай ипине бирде. Фаил аны комсызланып башта бер ќиреннђн, аннары 
икенче урыныннан умырып капты. Авызы йон биялђй тыккан тљсле ябыла 
алмыйча калды. Фаил ашарга дигђндђ беркайчан да сынатмый. Бу юлы да 
бер књзен ђз генђ кысып, тешлђрен ипигђ батырды, кљч-хђл белђн чђйнђргђ 
тотынды. Аныћ бљтен бите, колаклары селкенеп торды. Бераздан йотып 
ќибђрде дђ тагын ике мђртђбђ умырып тешлђп алды. Тургай аныћ туктарга 
исђбе юклыгын аћлады.

— Китер ипине! — диде Тургай, аћа њрелеп.
Лђкин Фаил бер кулы белђн ипине артына яшерде, икенчесе белђн 

тђлинкђдђге ќилђкне учлап алып авызына капты џђм мырлый-мырлый тђмлђп 
чђйнђргђ тотынды.

— Бир! — дип аныћ кулына ябышты Тургай.
Фаил мыш-мыш килеп џаман читкђ тартылды, ќилђк ябышкан иреннђре, 

ипи тулып кабарган яћаклары гына селкенде. Тургай аныћ шул яћагын борып 
чеметеп алды, Фаил акырып елап ђтилђре янына йљгерде.

— Тургай мине чеметте! — дип елады Фаил.
— Чеметтећмени, улым?
— Куян ипиен ашап бетерђ бит инде! — диде Тургай, џаман ипиен элђктерђ 

алмыйча.
Фаил аны књз ачып йомганчы бер кулыннан икенчесенђ књчерђ, артына 

яшерђ иде. Ђхтђм абый аныћ кулыннан ипине каерып алып Тургайга бирде.
— Син саран, саран! — диде Фаил, елый-елый. — Мин яћадан сезгђ килмим 

дђ!
Ул ашыга-ашыга киенђ башлагач, ђтисе Ђхтђм дђ кузгалды. Тургай карап-

карап торды да:
— Мђ, ашап бетер! — дип ипине аћа сузды.
Фаил телен чыгарып аны њртђде:
— Бђ-бђ-бђ!
Алар чыгып киттелђр.
— Нишлђп бирмђдећ соћ, улым? — дип сорады ђтисе, аларны озатып 

кергђч.
Тургай бер сњз дђ дђшмичђ аћа ипине књрсђтте. Ипи бар ягыннан да стакан 

авызы белђн кисеп-кисеп алган тљсле киртлђчлђнеп калган џђм виктория 
ќилђгенђ буялып беткђн иде. Алар ике чыршы књркђсен Фаил алып чыгып 
киткђнен џђм ул књркђлђрне Фаил пычак белђн турап бетергђнне иртђн генђ 
белђчђклђр иде ђле...

Туган кљн могќизасы

Тургай апрельнећ соћгы кљнендђ туган иде. Бњген аћа биш яшь. Ђбисе белђн 
бабасы, ђнисе белђн ђтисе аны ничегрђк котларбыз икђн дип кићђшђ-кићђшђ, 
иртђнге табынга ќыелдылар. Тургайныћ ђле ић матур тљшлђр књреп йоклый 
торган чагы. Ђнисе яћа гына пешергђн љчпочмакларны љстђлгђ куеп, алтын 
йљгертелгђн фарфор чђйнектђн чынаякларга чђй агызырга керешкђн иде.
Алар алгы бњлмђдђ утыралар иде.
Шулчак тњр якныћ ишеге ачылып китте џђм кулларын ике якка канаттай 

ќђйгђн Тургай књренде. Аныћ, гадђттђгечђ, књзлђре кысылып беткђн, књз 
тирђлђрендђ язгы кояшны кљнлђштерерлек шаян сызыклар биешђ. Кић шома 
маћгае кояш њзе менеп утыргандай ялтырый. Ул сокланулы тавыш белђн:

— Ђлђй, нинди тђмле ислђр чыккан! — дип кычкырып ќибђрде.
Барысы да аћа тљбђлде. Тургайныћ ђлеге сњзлђре тамашаныћ башы гына 
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булган икђн! Аныћ калын иреннђре, нидер ђйтергђ ќыенгандай, тартылып-
тартылып тордылар да тыела алмыйча ќђелеп киттелђр, ап-ак тешлђре ярымай 
тљсле балкыды, хђйлђкђр очкыннар чђчњче коћгырт књзлђре тагын да ныграк 
кысылдылар. Шулчак књкрђгеннђн ниндидер кљмеш кыћгырауларны сыдырып 
китергђндђй тавыш ишетелде, ул тавыш кљмеш кђтњклђр љстеннђн килде дђ 
ђллђ нинди рђхђт, тыелгысыз, бернинди чикне белмђстђй кљлњ булып яћгырады. 
Бу кљлњнећ шатлыгы шул мизгелдђ њк љйдђгелђрнећ џђркайсын ђсир итеп, 
йљрђклђренђ књчте. Тургай бљтен љйне яћгыратып, тђрђзђдђн кергђн кош 
тавышларын књмђрлек итеп, онытылып-онытылып кљлде... Аларныћ Тургайны 
кочаклап аласы, књзлђреннђн њбђсе, кысып кочаклаган килеш аныћ бу сихри 
кљлњен дђвам иттерђсе џђм тын да алмыйча тыћлыйсы, ќаннарына књпме сыя, 
шулкадђр сыйдырасы килде.
Тургайныћ кљлњенђ ић элек књршелђрнећ књркђлђре «голдыр-голдыр» килеп 

кушыла. Аннары каз-њрдђклђр, ђтђч-тавык халкы кљр тавыш белђн сђлам бирђ, 
аныћ кљлњен књтђреп ала. Урамнан узучылар да аны ишеткђндђ туктап бу якка 
борылалар, њзлђре дђ сизмђстђн кушылып кљлђлђр, бик озак елмаеп-кљлеп 
йљрилђр.
Тургай Гљлбакча авылына ђнђ шундый сихри кљлњ алып килде. Хђмзђ хђзрђт 

аны илаџи кљлњ дип атады, оќмах фђрештђлђре, пђйгамбђрлђр, ђњлиялар гына 
шулай рђхђт итеп кљлђ ала, диде. Сљйлђшђ башлавы џђм кљлње белђн бергђ 
аныћ тагын бер сђер гадђте књренде. Ул барлык ќан иялђре белђн дђ сљйлђшђ 
иде: аларга ић ягымлы сњзлђр белђн дђшђ, нђрсђдер сорый, нђрсђгђдер љйрђтђ, 
кайчакта њртђшеп тиргђп тђ ала. Алар белђн сљйлђшњ, кљлњ љчен бернинди 
сђбђп тђ кирђкми. Тургай кош-кортлар кычкырса, эт љрсђ дђ, бака чурласа да, 
кошлар сайраса да, рђхђтлђнеп кљлђ.
Алар барысы да аны таный, аћлый, шундый ук кљр тавыш белђн ќавап 

бирђ, ишегалды, абзар-кура шау-гљр килђ. Тургай каз-њрдђклђр, ђтђч-тавыклар, 
кљтњдђн кайткан сыер, сарыклар белђн сљйлђшђ, аларны кочаклый, њбђ, 
араларында тезлђнеп, њрмђлђп, тђгђрђп йљри, ашарга сорап интектерсђлђр, 
љстенђ менђ башласалар, кљлђ-кљлђ бармак яный, пырдымсызланмаска куша, 
телен чыгарып књрсђтђ дђ љйгђ кереп югала яисђ урамга чыгып йљгерђ. Тора-
бара Тургай љйдђге гљллђр, бакчадагы чђчђклђр, агачлар белђн, књктђге кояш 
белђн, яћгыр тамчылары, кар бљртеклђре белђн дђ бик яратып сљйлђшкђнен 
књрсђтте. Ул њзенећ колачын ќђеп, бљтен дљньяны њзенећ кочагына кысмакчы 
була, кљн саен књбрђк колачлый, књбрђк аћлаша. Озын кљн буе, кичкђ кадђр 
сузылучы бу илаџи гамђл џђр иртђдђ ишегалдыннан башлана...

Ќылак Пипи

Тургай йљгереп капкадан керњгђ, каршысына бђбкђлђр йљгерешеп килде.
— Хђзер ашарыгызга бирђм, — диде ул, аларны кулындагы ђрем себеркесе 

белђн куркытып.
Љйгђ керергђ барганда, бакчага борылды. Агач књлђгђсе астында бабасы 

аяклары кыйшайган иске эскђмиядђ гђќит укып утыра иде.
— Бабай, менђ моны иснђп кара ђле, — дип ђремнђрне бабасыныћ борынына 

китерде.
Ике кулына ике почмагыннан тоткан гђќитен аскарак тљшереп, бабасы 

йљзен аћа таба књтђрде. Ђмма себерке борынына якынаюга, аћа ђллђ ни булды 
— књзлђре йомылып, кашлары маћгаена књтђрелде, бљтен йљзе ямьсез булып 
ќыерылды, борын тишеклђре чђйнек борыны сыярлык булып кићђйде џђм ул 
«џђп-те-чччи-и!» дип тљчкереп ќибђрде. Тљчкергђндђ куллары кинђт ике якка 
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тартылды џђм гђќите шытырдап ертылды, бабасы эскђмия белђн бергђ чалкан 
авып тљште. Тургай кљлњеннђн эче катып, њлђн љстенђ тђгђрђде. Бабасы да 
рђхђтлђнеп кљлде, шул арада тагын ике мђртђбђ тљчкереп алды. Ишегалдындагы 
бђбкђлђр, тљчкерњ тавышыннан куркып, сарайга таба йљгереште.

— Ђрем себеркећ ай-яй зђџђр булды, улым! — диде бабасы, торып баскач. 
— Борынга гына кереп калмады, њпкђлђрне дђ урап чыкты.
Тургай ђрем себеркесен ђбисенђ кертеп бирде, ашыга-ашыга ике чи йомырка 

эчте дђ, љйалдыннан ќим савытын элђктереп, ишегалдына чыкты. Аны књрњгђ, 
бђбкђлђр йљгерешеп килеп ќиттелђр. Тургай, улакка ќим салды.
Тургай љченче ел бђбкђлђрне беренче тапкыр књргђндђ кызык булган иде. 

Ул йокысыннан уянып башын књтђрсђ, сап-сары бђбкђлђр уртасында ана каз 
басып тора. Тургай, књзлђрен угалый-угалый:

— Каз сары чђчкђ аткан бит! — дип кычкырып ќибђрде.
Љстђл янында чђй эчеп утырган ђнилђре кљлђргђ тотындылар. «Ни дидећ 

ђле, улым?» — дип шул ђйткђнен кабатлаттылар да кабатлаттылар. Аныћ чђчкђ 
дигђне казныћ тљнлђ генђ йомыркадан чыккан бђбкђлђре икђн. Аћлатып биргђч, 
Тургай њзе дђ олыларга кушылып кљлде. Тик шуннан бирле берђрсе урамда-
мазар очраса: «Казыгыз чђчкђ атмадымы ђле?» — дип сорый торган булды. 
Тургай бер дђ аптырап калмый: «Казыбыз да, тавыгыбыз да чђчкђ атты!» — дип 
ќавап бирђ. Чљнки тавыкныћ да чебилђре чыккан иде.
Бђбкђлђр ќим ашаганда бигрђк нык ашыгалар, бетђр дђ, ач калырмын, 

дип куркалар бугай. Аларныћ чисталыгына хђйран калырлык. Томшыкларына 
ябышкан ќимне тљшерњ љчен ђле бер ягын, ђле икенче ягын њлђнгђ ышкыйлар, 
кайчакта йђ улак, йђ су салынган таба читенђ кырып тљшерђлђр. Су эчњлђрен 
гел карап кына торасы килђ. Борыннарын суга тыгып, нидер эзлђгђндђй бераз 
лыбырдатып торалар. Аннары башларын чљеп, књккђ караган томшыкларын 
шеп-шеп китерђлђр џђм суны йотып ќибђрђлђр. 

«Пип-пип!» дигђн кызганыч тавыш Тургайныћ игътибарын ќђлеп итте. Ќим 
алырга дип улакка якынлашып килњче аксак бђбкђне ике бђбкђ ике ягыннан 
чукырга тотынган иде. Тургай «Џайт!» диюгђ, теге бђбкђлђр читкђ китте. 
Аксакны џђрвакыт кыерсытканнарын белеп, Тургай аћа аерым тђлинкђдђ ќим 
калдыра. Ул арада бђбкђ килеп тђ ќитте, аныћ учыннан ќимне кабаланып 
ашый да башлады. Ничек кенђ иркђлђсђ дђ, аныћ алдында гаепле шул. 
Бђбкђлђрне беренче мђртђбђ ишегалдына алып чыккан кљн иде ул. Кибеттђн 
кайткан ђнисенећ ђйберлђрен књтђрешергђ дип йљгереп барганда, нишлђптер 
башкалардан читтђ йљргђн бђбкђгђ аягы тиде дђ китте. Шул ќиткђн, саламдай 
нечкђ аягы сынып чыга язган. Аны бђйлђп куйдылар куюын, тик ул читкђрђк 
каерылып тљзђлде. Аягы аксагач, ул иптђшлђренђ ќитешђ алмыйча интегђ. 
Гел артта йљри, ник мине кљтмисез, нигђ акрынрак атламыйсыз, мин ќитешђ 
алмыйм бит, дигђндђй елак тавышы белђн «пип-пип» килђ. Шућа књрђ аны 
«Ќылак Пипи» дип атадылар. Кайчакларда ул Тургай каршына килеп, син 
басмасаћ, мин болай интекми идем, дигђн тљсле зарланып пипелди. 

«Ќылак» ашап туйгач, Тургай аны тоткан килеш чирђмгђ чалкан ятты, 
бђбкђне књкрђгенђ бастырды. Нинди матур ул! Шундый йомшак, яшькелт-
сары йон ничек чыга диген. Кояшта џђр йоны бал сылаган тљсле ялтырап 
тора. Тњгђрђк књзлђре кап-кара. Томшыклары да сары, бђлђкђч кенђ борын 
тишеклђре бар, шуннан тын ала инде ул. Ул, сары тђпилђре белђн атлап, 
Тургайныћ иягенђ њк килде, књперенке йоны сизелер-сизелмђс кенђ иягенђ њк 
тиде. Аннары томшыгы белђн Тургайныћ яћагына тљртеп алды. Ђллђ кабып 
карамакчы, ђллђ торырга кушуы. Тургай аныћ кыланмышыннан рђхђтлђнеп 
кљлеп ќибђрде. Ќылак Пипи салкынча тђпие белђн аныћ муенына ук басты, 
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битенђ њк менмђкче булды, тик аксак аягы таеп-таеп киткђнлектђн, менђ 
алмады. Тургай аны йомшак кына тотып яшел чирђмгђ куйды да торып утырды. 
Шушыны гына кљтеп торган бђбкђлђр, аларныћ ђнилђре муеннарын сузып аћа 
якын ук килделђр, ишегалды пипелдђњ, гыйгылдау тавышлары белђн тулды. 
Тургай аларныћ сљйлђшњлђренђ џаман ныграк тљшенђ бара, алар булып тљрлечђ 
дђшеп карый, кайчакларда аћлап буйсынуларын књреп, шатлыгыннан нишлђргђ 
белми. Ана казга охшатып усалрак итеп: «Кы-кы-кы»  — дисђ, бђбкђлђр дђррђњ 
йљгерешеп аныћ янына ќыелалар. Тургай аларны буйсындыра алуына шундый 
сљенђ. Тик сљйлђшњен књпме генђ тыћласа да, књпме генђ аћларга тырышса да, 
аћлап бетерђ алмый. Озаклап карап торсаћ, хђйран калмалы инде алар. Ђнђ 
Ќылак Пипи бер њлђнне элђктереп тарта да тарта, ђмма џич љзђ алмый. Ниџаять, 
њлђн љзелеп тђ чыкты, бђбкђ арты белђн егылып та китте. Ул торып маташканда, 
бер олы юан бђбкђ кай арада килеп ќиткђндер, тегенећ томшыгыннан чыгып 
торган њлђнен тешлђп алды да читкђ йљгерде. Ул юанша иртђдђн кичкђ кадђр 
иптђшлђренећ алдына тљшеп, аларны куркытып ќибђреп, алар турыннан ашап 
йљри. Гђњдђсе олы булгач, аћардан барысы да курка, курыкмасалар, Ќылак 
Пипи ишелђрен этеп кенђ ќибђрђ. Гел бер урында тормый, ђле берсенђ, ђле 
икенчесенђ барып, бљтенесен бимазалап, кљченђ масаеп тик йљри. Тургай ана 
казныћ шућа ачуланып бер сњз дђ ђйтмђвенђ шакката. Бђбкђлђрне елатып 
йљргђнен књреп, бљтенесенећ аћардан зарланганын ишетеп тора югыйсђ. Ата 
каз да лђм-мим, кисђтергђ, тыярга уйлап та карамый. Юаншага ике-љч бђбкђ 
каршы торып маташса да, калганнары курка шул. Алар курыккан саен, олы 
бђбкђ азына бара. Аныћ ќим ашаганда кылануын књрсђћ! Берсен дђ китерми 
њзе тирђсенђ. Бњксђсе тулгач кына улак яныннан китђ, анда да бђбкђлђрне 
тынычлап ашатмый, улак янына ђледђн-ђле йљгереп барып куып ќибђрђ. Ул 
моны ашыйсы килгђннђн дђ эшлђми, инде бит аныћ бњксђсе ђйлђнеп чыккан, 
бер кабарлык та рђте юк, ђ шулай да њрелеп бер булса да кабып киткђн була. 
Имеш, ул башкаларны борчыр љчен килмђгђн, ашар љчен килгђн. Тургай њзе 
барында аны бик иркенлђтми, тыеп кына тора. Лђкин кљне буе аны гына саклап 
утыра алмыйсыћ. Бер ул гына тњгел, аныћ эше болай да муеннан. Тургайныћ 
тагын бер нђрсђгђ ачуы килђ. Юанша тирђсендђ ђче тавышлы бер бђбкђ 
барлыкка килде. Юаншаныћ кая таба атлавын књрњгђ, ул аны узып йљгерђ, алда 
очраган иптђшлђренђ ђче итеп кычкыра, аларны чукый, этеп ќибђрђ. Тегелђр 
моныћ артыннан олы гђњдђсе белђн Юанша килгђнне књргђч, каршы торырга 
куркалар. Хђзер шул ђшђке тавышлы бђбкђ њзенећ иптђшлђрен Юаншадан да 
ђшђкерђк талый, куркыта, ќимнђн читкђ куа. Юанша аныћ њзе янында булуына 
бер сњз дђ ђйтми. Аныћ белђн янђшђ иптђшлђренећ дђ љлешен ашый торгач, 
ул башкалардан калкынып та китте, тавышы да бљереннђн чыгарга тотынды. 
Ќылак Пипи кебек нык куркак булганнарына ќим дђ азрак элђгђ ахрысы, 
гђњдђлђре дђ бђлђкђй килеш тора бирђ. 
Тургайныћ уйларын бњлдереп, бђбкђлђр капкага таба йљгереште. Тамаклары 

туйды, инешкђ тљшђр вакытлары ќитте. Аларныћ вакытны шулкадђр тљгђл 
белњенђ хђйран кала Тургай. Тљштђн соћ нђкъ сђгать бердђ инешкђ икенче 
мђртђбђсенђ кузгалалар. Ул капканы ачып ќибђрњгђ, барысы да урамга 
сибелештелђр дђ инешкђ тљшњ љчен юлны аркылы чыга башладылар. Ќылак 
Пипи дђ алар артыннан иярде. Ата каз белђн ана каз: «Ка-ка-ка», — килеп, 
аларны гадђттђгечђ ашыктырдылар. Шулчак ындыр тыкрыгыннан њкереп 
ђллђ нинди ялык-йолык зур кара машина килеп чыкты џђм бу якка борылды. 
Бђбкђлђр куркуларыннан ђрле-бирле буталыштылар, юлдан читкђ чђчелделђр, 
Ќылак Пипи генђ љлгерђ алмыйча уртада калды. Машина њкереп њтеп киткђндђ, 
ул башы яньчелеп канга баткан хђлдђ хђрђкђтсез ята иде. Тургай йљгереп 
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барып аны кулына алды, асылынып тљшкђн, канга, тузанга баткан башына 
коты очып карады:

— «Пип» диген, «пип» диген! Ник дђшмисећ?! — дип љзгђлђнде ул, књз 
яшьлђрен йотып.
Ђле генђ књкрђгендђ йљргђн, ђле генђ аныћ ияклђренђ њзенећ йомшак 

томшыгы белђн кагылган, матур књзлђре белђн аћа карап торган, ќим ашаткач, 
«пип-пип» дип рђхмђт ђйткђн шушы тере йомгакныћ хђрђкђтсез калуы Тургайны 
куркуга салды. Монда ниндидер башка сыймаслык куркыныч нђрсђ, шом бар 
иде... Ул арада теге машина хуќасы да килеп ќиткђн иде.

— Елама, њскђнем, яћа чеби сатып алырсыћ, — дип ул яшел акча сузды.
Тургай акчаны алды, ђмма ник алганын аћламады. Књз яшьлђре аша ул теге 

адђмнећ кып-кызыл чыраен, ап-ак књлмђген, юан корсагын џђм камырдай 
књперенке кулын гына абайлады. Тургай акчаны ачу белђн аћа атты:

— Акчаћ њзећђ булсын! — диде ул, елавыннан туктый алмыйча.
Лђкин акча њзенећ аяк астына гына тљште. Ул акчаны алып тагын теге 

кешегђ атты да бђбкђне тоткан килеш коймага маћгае белђн сљялеп њксергђ 
кереште. Ул арада бабасы чыгып, машина хуќасы белђн сљйлђшђ башлады. 
Теге кешенећ:

— Књрмђдем бит, гафу итегез, — дигђн сњзлђре ишетелде. — Оныгыгыз 
алмады акчамны. Мђгез инде...

— Онык алмагач, мин дђ алмыйм, — диде бабасы, читкђ атлап.
— Вђт ахмаклар! — Кешенећ машина ишеген шартлатып япканы џђм 

выжылдап кузгалып киткђне ишетелде.
Казлар бђбкђлђрен ияртеп инешкђ тљшеп киткђн иде инде. Тургай бабасы 

белђн бергђ Ќылак Пипине ишегалдына алып керде. Аны сарайга куйдылар.
— Без аны ындырга алып барып књмик, улым, — диде бабасы.
— Юк, юк, — дип елады Тургай. — Ул бит йоклаган гына, уянгач сљйлђшђ 

ул минем белђн.
— Пиппибећ њлгђн. Њлгђч, беркайчан да уянмый.
— Њлњ... — Тургай књп елаудан кызарган књзлђрен бабасына тљбђде. — Њлњ... 

Ни соћ ул?..
Бабасы бераз уйланып торгач, болай диде:
— Њлгђн ќан иясе берни сизми, ишетми, књрми. Кыймшана да, йљри дђ 

алмый. Сљйлђшђ дђ алмый. Аны ќиргђ књмђргђ кирђк.
— Ник?
— Ќир љстендђ бозыла, ислђнђ.
— Ќир астында нишли?
— Череп бетђ.
— Юк, юк, Пиппибем уяна минем!
Бабасы кабат дђшмђде, љйгђ керергђ борылды.
— Бабакаем, уятыйк инде бђбкђмне! — дип Тургай аћа иярде.
Љйгђ кергђч, ул ашыга-кабалана ђбисенђ нђрсђ булганын сљйлђп бирде.
— Њлгђнмени? — дип сорады ђбисе.
Бабасы бер генђ сњз белђн ќавап бирде:
— Њлгђн.
— Њлмђгђн, њлмђгђн! — диде Тургай. — Уяна ул. Шулай бит, ђбием?
Ул љметлђнеп ђбисенђ карады, ђмма аныћ ќавабы кискен булды:
— Уянмый, улым...
Тургай љйдђн чыгып йљгерде. Сарайга кереп, бђбкђне књтђреп тђ карады, 

борынына ќим дђ тидереп карады, тик ул чњпрђк кисђге кебек асылынып тора 
бирде. Ќылак Пипинећ уянмаячагына ышана башласа да, аны ќиргђ књмеп 
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куюны књз алдына китерђ алмады. Аныћ љчен бер кызык та калмады. Ул агачлар 
арасына кереп, аларны иркђлђп чыкты, чђчђклђр белђн сљйлђште, тик Ќылак 
Пипи књз алдыннан китмђде, аяклары аны џаман сарайга алып керде, ул озаклап 
аћа карап торды. Ђбисе «бђлеш пешердем» дип чакыргач та, Тургай «ашыйсым 
килми» дип кермђде. Чыннан да, аныћ бер кабымлык ризык та кабасы килми, 
эчен ниндидер бер авыр нђрсђ боз кебек тућдырып тора иде. Кич ђтисе эштђн 
кайткач, Ќылак Пипине књмђбез, диде. Тургай ђтисенђ карышып маташса 
да, бђбкђнећ књзлђре ачылмаячагына, сљйлђшмђячђгенђ ышана башлаган иде 
инде. Ындыр артына ђтисе кљрђк белђн чокыр казыды, аныћ тљбенђ њлђн 
йолкып тњшђде, њлђн љстенђ Ќылак Пипине салдылар. Бђбкђнећ љстен ђрекмђн 
яфраклары белђн капладылар. Аннары ђтисе балчык ишеп тљшерде. Књмеп 
бетергђч, эт-мазар казып алмасын љчен, љстенђ зур гына таш бастырып куйды. 
Таш бастыргач, бђбкђнећ гадђттђгечђ зарланып, нечкђ итеп пипелдђгђне ишетелеп 
киткђндђй булды. Тургайныћ елыйсы килде. Иртђгђ аныћ учыннан ќим ашарга 
килђ алмаячак инде ул. Иптђшлђре белђн инештђ йљзђ, башын суга тыгып аннан 
нђрсђдер эзли дђ алмас. Ќылак Пипи томшыгын судан алгач, аны љскђ књтђреп, 
авызын пђп-пђп итђ-итђ йотып ќибђрђ иде. Ул шатлыгыннан «пип-пип» дип 
кычкырыр, матур йомры књзлђрен елтыратып, ђнисенђ, иптђшлђренђ, Тургайга 
карар иде. Син аякка басмаган булсаћ, мин дђ башкалар белђн бергђ юлдан чыга 
идем, машинага тапталмый идем, дип гел янында торган кебек...

Бљтенесе мине чакыра...

Быел аныћ янына иптђш малайлары да ќыела башлады. Араларында 
Тургайдан олыраклары да бар. Тик барысы да аћа буйсына, аћа иярђ. Кайчакта 
аларны ђти-ђнилђре кљндез чыра яндырып эзлђсђ дђ таба алмый. Чљнки 
малайларныћ елга ярларында, урманда, тауда, ђрђмђдђ њзлђре генђ белђ торган 
яшерен чокырлары, куышлары, билђмђлђре бар. Андый урыннарын алар штаб 
дип йљртђлђр.
Бњген алар ярты кљн буе Галимќан абыйлары янында кљтњлектђ булдылар. 

Дњрт малай — Тургай, Фаил, Рљстђм, Зљлфђт шау-гљр килеп авылга ќитеп 
килђлђр. Тургай юл буе аларга тауда йомраннар белђн нилђр сызгырышканын, 
Акбай белђн ничек уйнаганын, тљшендђ пђри књргђнен сљйлђде. Малайлар 
кљлделђр дђ кљлделђр. Књп кљлђ торгач, Фаилнећ кабак тыгып куйган кебек 
тњп-тњгђрђк бњксђсе чак ярылмады. Аныћ кљлње тамак тљбеннђн калын булып, 
кыркы-кыркы килеп чыга. Ул кыркы-кыркы кљлгђн саен, йомры бњксђсе 
селкенеп тора. Ђ сљйлђшђ башласа, тавышы черкинеке кебек неп-нечкђ. Битлђре 
кып-кызыл, симез. Аны малайлар Бњсмђн дип йљртђлђр. Кем таккандыр, аныћ 
ђтисенећ дђ кушаматы Бњсмђн Ђхтђм.
Рљстђм кармак колгасы кебек озын. Џаман «р» хђрефен ђйтђ алмый интегђ. 

Аныћ муены шундый нечкђ, шундый озын. Књлмђк якасыннан ђллђ нихђтле 
љскђ књтђрелеп тора. Башы да озын, колаклары зур. Башы бик нык артка 
бњлтђйгђн, ияге алга чыккан. Кара кысалы тњгђрђк књзлеген кигђч, кырыйдан 
караганда, ул шњкђ борынлы чит ил машинасына охшап тора. Тешлђре шул 
машинаныћ радиатор турына џава керсен љчен куелган кабыргалы елкылдык 
ђйберсе тљсле сирђк. Теше сирђк кеше ялганчы була, ди Тургайныћ бабасы. 
Хактыр, Рљстђмнећ уе гел ялганлауда гына. Ул чын ялганлый. Тургай њзе дђ 
ялганларга ярата. Лђкин ул бит кљлђ-кљлђ ялганлый. Кызык љчен генђ. Њзећ 
кљлгђч, юри генђ ялганлаганыћны бљтен кеше белђ. Ђ Рљстђм чын ялганлый. 
Ялганын тотсаћ да, ялганлавын дђвам итђ, њзенекен тукып тик тора. Беркљн 
мондый шигырь сљйлђде:
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Њлђннђрдђ, тугайларда
Тулган сљт кебек томан.
Чњмеч белђн чилђклђргђ
Тутырып булыр сыман.

Књзлеге аша туп-туры карап, њзем укып ятладым, дигђн була. Аныћ укый 
белмђгђнен белмилђр ди бугай. Шуннан Бњсмђн файдаланганнан артып калган 
язулы кђгазьне кесђсеннђн чыгарды.

— Яле укып књрсђт! — дигђч, Рљстђм кып-кызыл булды.
— Бу бит кытайча, — дигђн була.
— Син њзећ кытайча! — дип кљлделђр бљтенесе бергђ.
Шуннан кушаматы Кытай булып китте.
Арада ић бђлђкђе Зљлфђт. Кызулабрак барганда, Тургайларныћ теге аксак 

бђбкђсе шикелле ќитешђ алмыйча интегђ. Зљлфђтнећ ике бармагы авызыннан 
сирђк чыга. Дљньяда алай тђмлђп конфет суырган кебек бармак имгђн берђњ 
дђ юктыр. Аныћ ул ике бармагы туктаусыз суырганлыктан ђле генђ биш кат 
сабынлап юган тљсле ап-ак џђм юеш. Бармагы гел авызында булганлыктан, 
Зљлфђт аз сљйлђшђ. Књп вакытта сљйлђшкђндђ дђ бармакларын авызыннан 
чыгармый. Ђ нигђ аны чыгарып мђшђкатьлђнђсећ? Барыбер кире кабасы бит.
Тургай тњргђ узганчы ук кулларын як-якка ќђеп ќибђрде.
— Галимќан абый бњген менђ шушыныћ буе ќђен каптырды! — диде 

тантаналы тљстђ.
Бу сњзлђрне ишетњгђ, бљтенесе аныћ янына килеп ќитте.
— Йђ, йђ, сљйлђ ђле, улым, — диде ђнисе.
— Ул кадђр њк олы балык безнећ Ыкта булмастыр ул, — диде бабасы, 

хђйлђкђр елмаеп.
— Тау башында булса гына инде, — диде ђтисе, тљрттереп.
Тургай бер сњз ђйтмичђ тышка чыгып китте дђ малларны кљтњгђ куа торган 

бђлђкђй чыбыкны алып керде.
— Ул ић элек менђ болай итте, — дип, Тургай кече яктан бер савытны 

эшлђпђ итеп башына киде.
Аннары Галимќан абыйсы булып, банкадан суалчан алды, аны учына салып 

шапылдатты, иреннђрен бљрђ-бљрђ бик тырышып, бик ќентеклђп кармакка 
«саплады». «Тфњ, тфњ, балык кап, яр башында ялтырап ят», дип кармагына 
тљкергђч, теге мал куа торган чыбыгын тђрђзђгђ таба селтђде, балык чирткђнен 
кљтђ башлады. Шуннан телевизор янындагы ярты карандашны авызына 
тђмђке итеп капты, аны кабызып, авызыныћ ђле бер ягына, ђле икенче ягына 
књчерде, «пуф-пуф» дип, имеш тђ тљтенен чыгарды, тљтен кергђн тљсле итеп бер 
књзен кысты, «печт» итеп тљкереп куйды. Кинђт ул сикерергђ ђзерлђнгђндђй 
тезлђрен бљкте, бер аягын алга, икенчесен артка књчерде, књзлђре «калкавыч»ка 
тљбђлде, авызы яртылаш ачылган кебек калды. Шуннан књзлђрен уйнатырга, 
кашларын сикертергђ, иреннђрен кыеш-мыеш китерергђ тотынды — имеш 
тђ черки кунды. Сул кулы белђн чап итеп битенђ сукты да уч тљбенђ карап 
торды. Аннары ботын кашып алды да арттан билдђн тњбђн йомшак ќирен 
баш бармак очы белђн тиз-тиз кашырга тотынды. Љйдђгелђр кљлђ-кљлђ хђлдђн 
тайдылар, бабасы эчен тотып караватка ук тђгђрђп китте. Тургай алар кљлгђн 
саен ќитдирђк була барды, ачулы карап бармак селкеде. Шул арада тиз-тиз 
генђ тагын бот, касык тирђлђрен кашып алды. «Ќитте, улым, тукта, кљлдереп 
њтерђсећ», — дип ялындылар аћа. Ђ ул алар ялынган саен Галимќан абыйсын 
дђртлђнебрђк књрсђтте. Ахырда тезлђнђ язып колганы књтђреп ќибђрде џђм 
Галимќан абыйсы тавышы белђн:
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— Ах, анаћныћ сыер койрыгын тартып љзим! — дип кычкырды.
Башындагы савытын да салып ташлады, чыбыгын да идђнгђ болгап ыргытты. 

Аннары тагын кочагын ќђеп књрсђтте:
— Менђ шушыныћ хђтле балык кармакка кабып су љстенђ чыккач, шопырдап 

тљште дђ китте! Авызы, авызы... — ул бабасыныћ чљйдђге эшлђпђсен алып књрсђтте. 
— Авызы менђ шушыныћ кадђр бар иде! Књзлђре, књзлђре, — ул кече яктан ике 
кулына ике тавык књкђе тотып чыкты. — Књзлђре менђ шушыныћ кадђр иде!

— Галимќан абыећ балыгы ычкынгач нишлђде соћ?
— Сыер янына китеп, бик озак мыдыр-мыдыр ачуланып йљрде, пыш-пыш 

тђмђке тартты, тљкеренде. «Барыбер тотам мин аны!» дип кармагын яћадан 
салган иде, теге балык килмђде шул...
Тургайныћ Галимќан абыйсын шулкадђр охшатып књрсђтњеннђн кљлђ-кљлђ 

барысы да табынга утырыштылар. Тургай башта ђтисе белђн ђнисе янына килде, 
ђнисенећ ќылы, йомшак белђгенђ маћгае белђн кагылып алды. Аннары ђбисе 
белђн бабасы янына књчеп, аларныћ ђле берсенећ, ђле икенчесенећ сыпыруына, 
аркасыннан, ићбашларыннан сљюенђ рђхђтлђнде. Соћыннан књчеп, ђтисенећ алдына 
ук менеп утырды. Ђнисе табын уртасына кайнар бђлеш китереп куйды. Капкачын 
ачкач, аксыл бу књтђрелде — бљтен љйгђ тђмле бђлеш исе таралды, борыннарны 
кытыклады, авыз суларын китерде. Ђллђ колакка да керде инде дип, агач кашыгыныћ 
сабы белђн колак тишеген дђ тикшереп карады хђтта. Бђлеш бик тђмле иде.
Бђлешен ашап бетергђч, Тургай, рђхмђт ђйтеп, ишеккђ атлады. 
Ул чыгу белђн ишегалды уртасына чирђмгђ чалкан ятты. И, рђхђтлеге бу 

чирђмнећ! Йомшак юрган љстендђ кебек. Аны ђтисе ђллђ кайчан болыннан кђс 
ташып ќђйгђн. Кояш битлђрне љттерђ, болыт ђсђре юк. Ђнђ Баџадир килеп ќитте, 
Тургайны куркытырга телђгђндђй, корт-корт килеп йљри. Чебилђре дђ абзарга 
књлђгђгђ кереп тулганнар бугай. Ул чебилђр хђзер тавык булып ќитеп килђлђр. 
Тавык йомыркасыннан да бђлђкђйрђк нђрсђлђр иде, њстелђр дђ ќиттелђр. Бозау 
да, Галимќан абыйсы Чаптарыныћ колыны да њсте. Тургай гына бђлђкђй. Менђ 
шућа эче поша инде аныћ. Ул сикереп торды да агач бакчасына керде, тђрђзђ 
каршындагы алмагач янына килде. Аны ђтисе Тургай тугач утырткан. Аларны 
икесе бер яшьтђ дип кем ђйтђ. Алмагач хђзер тђрђзђдђн дђ биек. Быел ап-ак 
булып чђчђк атты, хђзер књп булмаса да, алмалары књренђ. Ђнђ теге чиялђрне 
ђтисе белђн бергђ утыртканнар иде. Ике кыш њтњгђ, Тургайны узып киттелђр. 
Ул гел алар янында югыйсђ, нишлђптер њзлђренђ ияртеп њстермилђр. Ул яшелчђ 
бакчасына књз атты. Кара инде кљнбагышларны. Аларны яз кљне ђбисе белђн 
ќиргђ тљртеште бит Тургай. Хђзер Тургайны узып китеп, сап-сары чђчђклђре 
белђн кояшка карап утыралар. Кыяр-помидор, кабаклар да књзгђ књренеп зурая. 
Бђлђкђй генђ орлыктан ничек шулай була ала ул? Мал-туарлар да тиз њсђ.
Ул тагын бер нђрсђгђ аптырый. Барлык ќан иясенећ тиресе, йоны, каурые 

бар. Хђтта менђ бу агачларныћ да кайрылары, яфраклары бар. Кеше генђ шђп-
шђрђ. Љстенђ кияргђ ђллђ нинди киемнђр кирђк. Киемен сатып алып була, ђ 
менђ њсмђгђн гђњдђне каян аласыћ? Шушыларны уйлап, Тургай алмагачныћ 
яфракларын битенђ тидерде, чия, карлыган яфракларын куллары белђн иркђлђп, 
иреннђрен каплады.

Арышлар џђм йолдыз кыйпылчыгы

Беркљн сыерлары кљтњдђн кайтмаган иде. Тургай ђтисе белђн шуны эзлђп 
алып кайтканда, арыш басуын књреп хђйран калды. Ђле кайчан гына тездђн 
тњбђн торган сабаклар аныћ баш очыннан да биеккђрђк сикергђннђр! Тургай 
гел њсмичђ торган шикелле. Бабасы њсемлеклђрне кояш колакларыннан тартып 
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њстерђ, ди. Нишлђптер Тургайныћ колагыннан тартып њстерми шул. Бњген ул 
арышларны књреп кайтырга булды. Љч мђртђбђ су кереп, љч мђртђбђ комда 
тђгђрђгђч, малайлар дђррђњ тагын суга чумдылар. Ђ ул тиз генђ шортыен киде 
дђ ындыр артлап арыш басуына йљгерде.
Нинди матур! Књк зђп-зђћгђр. Арыш басуы ђллђ кайларга аксыл-яшькелт 

су кебек ќђелгђн. Юл кырыннан биек булып, куе булып љскђ књтђрелђ. Кисеп 
тигезлђгђн тљсле тип-тигез, њзе биек, акрын гына чайкалып, дулкынланып тора. 
Кояш кљн саен кич басуныћ зђћгђр књккђ тоташкан ђнђ теге очына тђгђрђп 
барып тљшђ. Тургай басу љстеннђн књзен ала алмыйча бик озак басып торды. 
Арышлар аћа таба йљгереп килсеннђр дђ юлныћ теге ягыннан шулай тип-тигез 
торган килеш кенђ бу ягына чыксыннар, аны књтђреп алып китсеннђр иде. Ул 
књзлђрен йомып бераз кљтеп тђ торды. Килмђслђрен белсђ дђ, кљтте, шулай 
кљтње дђ рђхђт иде.
Уртасына бђбкђ њлђне њскђн, ике ягында тузанлы тђгђрмђч эзе салынган юлны 

аркылы чыгып, Тургай арышларга якын ук килде. Нилђр бар икђн моныћ эчендђ? 
Бер дђ керер ќире књренми. Ул кулы белђн сабакларны аралагандай бер-ике 
адым атлады да кире чыкты. Тезлђрне, кулларны сыдыра бит. Туктале, Галимќан 
абыйсы Чаптарны арбага ќиккђч, шушы тирђдђн кереп китте бит арыш эченђ. 
Ђнђ тегендђрђк бугай ул урын. Менђ бит ачык ќир. Арба салган юлы да бар. 
Тургай шул юлдан эчкђ атлады. Ике яклап бљгелеп тљшкђн башаклар битенђ, 
маћгаена, ићбашларына тиеп калалар, юлдан атлавы шундый рђхђт. Ике якта 
койма кебек биек арыш бер-берсенђ бђрелгђлђп тора, мыекларын тырпайтып, 
зђћгђр књккђ караганнар, кыштыр-кыштыр њзара нидер пышылдашалар. Туктале, 
монда бит бљтен яктан нђрсђдер чер-чер черелди, цыкы-цыкы килђ. Ђз генђ дђ 
туктап карамый ичмасам. Бабасыныћ чалгы чњкњенђ дђ охшаган њзе, тик монда 
чњкечлђр шулкадђр књптер, бђлђкђйдер, туктаусыз бђреп кенђ торалардыр. Як-
ягына карап аларны књрергђ телђсђ дђ, беркем дђ књренмђде. Цыкы-цыкы, 
цыкы-цыкы, чер-чер... Ђз генђ дђ туктамый. Сабаклар тљбендђ бугай ул. Тургай 
тезлђнде, туфрак ќылы иде. Ђнђ кызыл тараканнар йљри, вак чикерткђлђр 
сикереп куя. Абау, нинди матур зђћгђр чђчђк! Арыш књлђгђсендђ рђхђтлђнеп 
њсеп утыра. Тургайны књргђч, йљзе ачылып китте, елмайды бугай. Ул иелеп 
чђчђкне иснђде, аннары иреннђрен тидереп, «исђнме» дип пышылдады џђм 
кљлеп ќибђрде. Чђчђкне ул љзеп алмакчы булды да, кызганып, бу уеннан кайтты. 
«Утыр, яме», диде ул пышылдап. Шулчак муенында нђрсђдер йљрњен сизде. 
Кулы белђн њрелеп алып, уч тљбенђ салса, ђллђ нинди яшькелт-кљрђн бљќђк. 
Талпанмы соћ бу? Њзе шакмаклы, њзе юка, сыртына яткан, вак кына аяклары 
селкенгђлђп тора. Кыймыл-камыл килђ торгач, бљќђк корсагына ђйлђнде. Тургай 
бармак очы белђн аныћ сыртына басып караган иде, шундый каты, агач кайрысы 
кебек. Шул арада борынына тия язып ђллђ чикерткђ, ђллђ бњтђн ђйбер сикереп 
њтте. Монда ђллђ нилђр бар, мыжгып тора икђн бу арыш арасы. Џава гына юк, 
шундый бљркњ. Књлмђксез килеш тђ аркалары тирлђп чыкты. Их, ќил булса! 
Тургайдан куркып ята микђнни? Ул њзенећ бу уеннан елмаеп куйды. Чакырыр 
иде, моннан ишетђмени ул аны. Тукта, ђнђ бит башаклар ныграк селкенеп куйды, 
тђнгђ рђхђт ќилђслек кагылганы сизелде. Ќил аныћ уен аћлады ич! Юк, алай 
ук ђшђке тњгел икђн бит ќил. Ђнђ, ничек рђхђт, талгын гына, йомшак кына 
битлђренђ, муенына, тђпилђренђ кагылып њтђ. Ник менђ шулай гына исми икђн 
ул? Нигђ кызып китђ, артыгын кыланып ташлый? Минем кљчемне књрегез, дип 
мактана микђн? Чњ, туктады тњгелме соћ?! Аныћ турында Тургайныћ бу уйларын 
сизеп, њпкђлђде бугай. Элеккедђн дђ тып-тын калды арышлар. Бер генђ башак та 
селкенми. Ђ кояш шундый нык кыздыра! Тургай арткы якта сызгырган тавыш 
ишетте. Ул арыш сабакларын аралап шул якка атлады. Ђнђ тагын, тагын, тагын 
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сызгырды. Йомран инде бу. Тауда књп алар. Монда Тургай артыннан килгђнме 
ђллђ? Менђ йомран њзе дђ књренде. Ул тљп-тљз баскан, ал аяклары белђн арыш 
сабакларына ябышкан кебек тора. Тургай хђтта аныћ алгы ике озын тешен дђ 
књреп љлгерде. Љлгерде генђ шул. Йомран шундук юк булды. Оясына качты 
бугай. Тургай тђннђренђ каты булып ышкылган, сыдырган сабакларны аралап 
та тормыйча йомранга таба атлады. Оя тишеген эзлђде, ђмма аныћ эзе дђ 
калмаган иде. Басудан њзлђренђ ашарга азык ташыйлар ди бит алар. Тургай аяк 
очларына басып карагач, басуныћ биегрђк љлешен књрде, њзенећ тњбђндђрђк 
икђнен шђйлђде. Ул биеккђ таба атлый башлауга, аяк астыннан бер бђлђкђй 
кош фырылдап очып чыгып китте. Тургай аныћ ни тљсле икђнен дђ књрђ алмый 
калды. Чак кына аныћ оясына китереп басмаган икђн. Оя ђбисе пешерђ торган 
бђлђкђй йомры пђрђмђч кадђр генђ, сабаклар тљбенђ соры њлђннђрдђн чорнап 
ясалган. Тургай ояныћ эченђ њрелеп карагач, тын алудан туктады: анда бђлђкђй 
генђ соры љч књкђй ята иде. Шуларныћ эченнђн кош чыга бит инде. Бђбкђлђр, 
чебилђр дђ шулай чыга, Тургайныћ њз књзлђре белђн књргђне бар. Ул књкђйлђргђ 
кагылырга ярамый ди, юкса ђнилђре ташлап китеп, эчендђге балалары чыкмыйча 
калырга мљмкин ди.
Кинђт туфракта энђ очы кадђр генђ нидер ялтырап алды. Тургай иелеп тђ, 

башын кыйгайткалап та карады, ђмма ялтырау юкка чыкты. Ул шул урынны 
чамалап, оя кырындагы туфракны бармаклары белђн казырга, араларга тотынды 
џђм теге ялтыраган ђйберне књреп алды. Ул балчыкка књмелгђн, очы чак-чак 
кына чыгып тора икђн. Ояныћ гел астында диярлек. Тургай ояга кагылмыйча 
гына ул ђйберне бармаклары белђн балчыктан аралап алды. Бу књгђрчен каурые 
тљсендђге таш иде. Ярымай кебек бљгелеп тора, тљче коймак калынлыгы гына, 
зурлыгы ђнисенећ књкрђгендђге брошканыћ яртысы кадђр. Кояшта елтырый 
торган бер бђлђкђй генђ урыны бар икђн, калган ќирлђре ул кадђр шома 
тњгел. Авырлыкка нык авыр њзе, ђллђ тимердђн дђ авыррак тагын. Тургай аны 
шортыеныћ ић тирђн кесђсенђ салып куйды.
Бер божан башакка килеп кунган иде, башак ђллђ ни кадђр тњбђн бљгелде, 

божан урманныћ бер љлешен каплады. Шундый кызык! Ул урманга ђтилђре 
белђн барганы бар бит Тургайныћ. Шундый биек, зур! Шаулап утыручы 
урманныћ яртысын божан белђн башак каплады да куйды. Ни эзли инде ул 
башактан? Аякларын, мыекларын ђллђ нилђр кыландыра, кабалана. Божан 
йонлач икђн, кояшта керфектђн дђ кыска булып аермачык књренђ сап-сары 
йоннары. Тотып та карар иде дђ, тешлђвеннђн курка. Аягын тешлђгђне бар 
шул. Ай-яй авыртты, аягы гына тњгел, бљтен тђне сызлады. Божан очып китте, 
курыкты бугай.
Кинђт ќил исеп куйды. Ђллђ Тургайныћ тирлђгђнен белђ инде. Бу юлы ул 

туктамады, акрын гына башакларны селкетергђ тотынды. Башаклар сљйлђшергђ 
керештелђр, Тургайныћ колак-битлђренђ, маћгаена, ќилкђлђренђ кагылдылар. 
Ул берничђ башакны берьюлы тотып аска бљклђде. Кылчыклары шактый 
озын икђн боларныћ. Ђйтђм ќирле кагылганда тђнне кычыттыра. Ул аларны 
борынына терђде. Шунда аћа ђллђ ни булды: бљтен гђњдђсенђ, эченђ ниндидер 
ќићел нђрсђнећ рђхђт итеп, џђр књзђнђген кытыклап керђ башлавын сизде. 
Аћа беркайчан булмаганча рђхђт иде, берни кирђкми иде, башаклар исе аны 
татлы итеп изрђткђн, барлык авыр нђрсђлђрдђн аерып алган иде... 
Бервакыт ќил дђ тынды, башаклар да хђрђкђтсез калдылар, рђшђ дђ юкка 

чыкты. Кай арададыр кып-кызыл булып зурайган кояш башта яртылаш, аннары 
бљтенлђй арыш эченђ тљшеп батты. Тургай аны да кызыл тњбђтђе юкка чыкканчы 
баскан килеш озатып калды. Бљтен дљнья кызыл шђфђкъ нурына чумды. Зђћгђр 
џава да уртадан тоныкланды, кояш тљшкђн якта алсу-кызыл тљскђ буялды. 
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Авызга, књзлђргђ керђ язып безелдђгђн бљгђлчђннђр, шљпшђ-божаннар да 
юкка чыкты. Тургайныћ ђз генђ утырып хђл аласы килде. Утыру белђн ятып 
торырга уйлады џђм башы ќиргђ тигђнче њк йоклап та китте. Ул тљшендђ 
тагын сакалыннан бђйлђп куелган ќилне књрде. И тартыша ќил, и тартыша, 
лђкин џич тђ ычкына алмый. Шућа књрђ Тургайга якын килеп исђ алмаган 
инде ул. Кесђсендђге теге ташыныћ очлы башы белђн ќилнећ сакалын каезлап 
чишеп ќибђргђн иде — ќил очты гына! Шунда, артына кемдер килеп басуын 
сизеп борылып караса, бер ап-ак бабай тора. Ул ташка бармагы белђн тљртеп 
књрсђтте:

— Бу ђйберне югалта књрмђ, балам...
— Ни соћ ул?
— Йолдызныћ атылган кыйпылчыгы. Сакласаћ, бђхет китерер. Атылчык, 

дилђр аны.
Шул арада ак бабай эреп юк та булды... Тургай куркырга уйлап та карамады 

џђм курыкмавы бик гаќђп иде...
Ул тућып уянып китте. Бљтен дљнья караћгылыкка чумган, књктђ йолдызлар 

ќемелди, шул ќемелдек уртасында башаклар шђйлђнђ. Аћа курку тљште. 
Нђрсђдер чыштырдаган кебек булды. Сабаклар арасыннан бер-берсеннђн књз 
ераклыгындагы арада ике яшькелт ут књренђ. Бу утлар нђрсђгђдер беркетеп 
куйган кебек, аерылмыйча, икесе бергђ селкенђлђр иде. Бњре йђ тљлкедер, дип 
уйлады Тургай. Ул торып басуга, парлы ут юкка чыкты, ќђнлекнећ сабакларны 
кыштырдатып чабып киткђне ишетелде. Ничек кайтырга? Тургайныћ эчендђ 
нидер љзелеп тљшкђн шикелле булды џђм ул елап ќибђргђнен сизми дђ калды. 

— Ђти-и-и, ђни-и-и! — дип кычкырды ул, елый-елый.
Бераз елавыннан туктап тыћлап та карады, ђмма ќавап бирњче ишетелмђде. 

Авыл бик еракта калды бугай шул, кайсы якка барырга икђнен дђ чамаларлык 
тњгел. Шулчак кулы кесђсендђге теге кыйпылчыкка тиде. Ярдђм итђр, диде бит. 
Тургай ташны колагына китерде, ул ќићелчђ генђ чећлђде џђм чећлђве ућ якка 
киткђн сыман тоелды. Тургай тотты да шул якка йљгерде. Йљгергђн саен артыннан 
ђллђ нђрсђлђр куа килђлђрдер кебек тоелды. Бабасы сљйлђгђн ќен-пђрилђр, 
аждаџалар, усал бњрелђр исенђ тљште, алар тљрле яклап аћа якынлашалар кебек 
тоелды. Ул инде кычкырып елавыннан да туктады, авызыннан ниндидер гњелдек 
тавыш кына чыга иде. Тургай, тњзђ алмыйча, бер мђртђбђ кинђт туктап тыћланып 
та карады, йљрђгенећ «дљп-дљп» тибњеннђн башка берни дђ ишетелмђде. Шуннан 
соћ ул бар кљченђ ярсып чабарга тотынды, арыш сабакларыныћ аякларын, 
кулларын, ќилкђлђрен, битлђрен сыдыруын да сизмђде. Кинђт еракта: «Кикри-
ик-њ-њк!» дигђн тавыш ишетелде. Тургай њз колакларына њзе ышанмады.

— Безнећ ђтђч! Баџадир! — дип кычкырып ќибђрде ул џђм шатлыгыннан 
сикергђли-сикергђли йљгерергђ тотынды.
Озак та њтмђстђн, электр утларыныћ ќемелдђве књренде џђм Тургай авыл 

башына килеп тђ чыкты. Ул авылда! Ул љйдђ булачак! Аныћ йљрђге шатлыктан 
књкрђгеннђн чыгардай булып типте. Караћгы куркыныч еракта калды. Баџадир, 
аны сђламлђгђндђй, бер-бер артлы љч мђртђбђ кычкырды. Тургай урам башыннан 
љйлђренђ кадђр ничек кайтып ќиткђнен сизмђде дђ. Аны њзлђренећ капкасы 
тљбендђ кешелђрнећ књплеге генђ гаќђплђндерде. Ул авыл кешелђренећ аны бик 
озак Ык суыннан эзлђгђннђрен, таба алмагач, кайгырышып кайтып килгђннђрен 
белми иде... Тургайны књргђч, кешелђрнећ шатланулары, ђтисе белђн ђнисенећ, 
ђбисе белђн бабасыныћ, Галимќан абыйсыныћ књтђреп алулары, елый-елый 
сљюлђре, њбњлђре ђллђ нинди могќизалы тљшне хђтерлђтте. Алар елашсалар 
да, Тургай кљлде дђ кљлде, аларныћ бљтенесенећ шатлыгын бергђ ќыйсаћ да, 
берничек тђ аныћ шатлыгына ќитђрлек тњгел иде...
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Тизрђк, биеккђрђк!

Тургай капка тљбендђ Галимќан абыйсын кљтеп шактый басып торды. Ђллђ 
бњген кайтмый микђн? Ул ни дђ булса алып кайта. Яз кљне юа, кузгалаклар 
белђн сыйлады. Ђллђ ничђ мђртђбђ ќир ќилђге, кызыл карлыган алып кайтты. 
Шундый тђмле булды, барысы да рђхмђт ђйтеп ашадылар. Беркљн кљлђ дђ кљлђ, 
њзенећ ике кулы кесђсендђ.

— Нђрсђ алып кайтканымны ђйтђ аласыћмы? — дип Тургайны аптыратып 
бетерде.
Бик озак кызыктырды, Тургай инде тђмле ђйбер ашарга тђмам ђзерлђнеп 

беткђч кенђ, ике кесђсеннђн ике бака алып чирђмгђ куйды. Кљлеп њлђ яздылар 
шул бакаларныћ сикереп йљрњеннђн. Акбай килеп борынын тигереп караган 
иде, тљчкереп ќибђрде. Киткђндђ бакаларын Галимќан абыйсы кесђсенђ салып 
алып китте. Елга бакалары ихатада яши алмый, ди. Тургай бђхђслђшеп тормады, 
Галимќан абыйсы белђ инде. Карале болытларны, љеп куйган ак мамык тљсле. 
Алар бњген авыл љстендђ Тургайга карап тик кенђ торалар. Ќил љскђ књтђрелђ 
алмый, аста агач яфракларын сизелер-сизелмђс кенђ лепердђтеп йљргђн була. 
Аныћ исђбен белђ Тургай. Ул, бер љскђ књтђрелсђ, нишлђгђнен оныта. Галимќан 
абыйсы њзенећ сыерларын куып алып киткђн кебек, болытларны ђллђ кайларга 
алып китђ, агачлар яшел кулларын болгап кала.
Ђџђ, ђнђ урамнан дљп-дљп ат чапкан тавыш ишетелде, алмагач, чия ботаклары 

арасыннан Чаптарныћ, аныћ љстендђ утыручы Галимќан абыйсыныћ башы 
њтеп киткђне чамаланды. Ђнђ, Чаптар капка тљбенђ килеп туктады, Галимќан 
абыйсы ќиргђ сикереп тљште. Хђзер тезгенен капка баганасына бђйли дђ чђй 
эчђргђ керђчђк. Галимќан абыйсы аныћ шорты кесђсенђ шоколад тыкты. 
Аннары аны ике кулына алып књтђрде дђ тезлђрен, бњксђсен, књкрђклђрен 
њбђргђ, иреннђре белђн кытыкларга тотынды. Аныћ кић читле эшлђпђсеннђн, 
зђћгђрсу костюмыннан, кљрђктђй кулларыннан, ђллђ нинди њлђн, тљтен, ат 
тирлђве исе килеп башны ђйлђндерђ. Ул арада Галимќан абыйсы аны «ап-па, 
ап-па», дип љскђ чљя башлады. Тургай ике кулын љскђ сузып, зђћгђр књккђ, 
теге ак болытларга таба оча, ул болытларны элђктермђкче булып бармакларын 
суза, тик ђздђн генђ элђкми, болытка инде барып ќитте дигђндђ, кире аска 
оча. Абыйсыныћ кљчле кулларына «тып» итеп тљшеп утыра да алар аны тагын 
да биеккђрђк чљялђр. Тургайныћ йљрђге ђллђ кая ашкына, ярсый, гђњдђсенећ 
авырлыгы бљтенлђй югалгандай була.

Шатлык

Ул љйгђ кереп киткђч, Тургай ќирђн Чаптар янына чыкты. Нинди биек 
ул! Урамныћ теге башындагы мђктђпне, ул яктагы агачларны яртылаш каплап 
тора, корсагы астыннан мђктђпнећ коймалары гына књренђ. Чаптар зур шђмђхђ 
књзлђрен тутырып аћа карады џђм кешнђгђндђй итте. Янында колыны бљтерелђ, 
аныћ да борын турлап маћгаена кадђр нђкъ ђнисенеке тљсле ак юл сузылган. 
Аякларыныћ, бљдрђ ялларыныћ, койрыгыныћ матурлыгы! Елтыравык кђгазен 
сњтеп, Тургай колынга шоколадын сузды. Ул Галимќан абыйсыннан курыкмый, 
учыннан телђсђ ни ашый. Тургайдан бераз шиклђнђ. Колын бик ерактан гына 
њрелеп, шоколадны иснђп карады да, борынын ќыерып, љске иренен књтђрде, ап-
ак аскы тешлђре књренде, борын тишеклђре кићђйде. Аныћ бу кыланмышыннан 
Тургай тыела алмыйча кљлеп ќибђрде. Колын артка чигенеп ђнисен урап њтте дђ, 
икенче яктан килеп, аны имђргђ тотынды. Тургай шоколадын сындырып атка 
каптырмакчы булган иде, ул њзе сузылып шоколадны элђктерде. Тик чђйнђргђ 
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љлгермђде, шоколад ќиргђ тљшеп китте. Тургай аны иелеп алды да сындырып 
берничђ мђртђбђ каптырды. Чаптар шоколадны теле белђн ђвђли-ђвђли кљч-хђл 
белђн чђйнђп йотты. Тургай, аныћ корсак турына чњгђлђп, колынныћ имгђнен 
карап тора башлады. Янбашы тирлђгђн, њзе туктаусыз койрыгын болгый, корсак 
астына, ботына ќыелган чебен, кигђвеннђрне куа. Тургай абзар артыннан берничђ 
ђрем сындырып алып чыкты. Чаптарныћ бот, корсак тирђлђренђ, янбашына 
ђрем белђн суккалады. Газизќан абыйсы янына кљтњгђ баргач та шулай итђлђр 
алар. Чаптар рђхђтлђнеп кенђ тора. Ул ђнђ хђзер дђ башын Тургайга борып 
рђхмђт ђйтђ. Ђрем белђн кигђвен-чебеннђрне куа-куа, ул атныћ корсак астына ук 
кереп киткђнен сизми дђ калды. Чаптар нинди зур икђн! Тамырлары юан булып 
бњртеп тора. Капка шыкылдаганга борылып караса, Галимќан абыйсын ђбисе 
белђн бабасы озата чыккан. Тургайныћ ђрем белђн селтђнеп ат аягы астында 
йљрњен књреп, алар љнсез калдылар. Ђбисе белђн бабасы ќилкенеп Чаптарга таба 
ыргылганнар иде, Галимќан аларны шып туктатты.

— Сез нђрсђ?! — диде ул, пышылдап. — Якын барырга ярамый. Чаптар ул 
бик хђтђр ат... Пырдымсызланып љстенђ басуы бар.
Галимќан ќиргђ чњгђлђде дђ,  Тургайны њзенђ чакырды:
— Кил ђле, балам, «њчтеки-њчтеки» итђм...
Тургай елмаеп башын гына чайкады. Љчесе дђ нишлђргђ белмђде. Якын 

килсђћ, атныћ кузгалуы бар иде. Галимќан аякларын ќирдђн сизелер-сизелмђс 
кенђ аћа таба шудырып барырга кереште. Чаптар, аныћ ниятен аћлагандай, 
коймага таба бер адым атлады џђм арткы тоягы белђн чак кына Тургайныћ 
аягына китереп басмады. Ђ Тургай аска карамады да, ђрем белђн селтђнде дђ 
селтђнде. Ђбисе белђн бабасы, Галимќан абыйсы аны сулышлары белђн тартып 
алырдай булып тора бирделђр. Ђбисе куркудан мышык-мышык еларга кереште, 
аяк-куллары дер-дер килде. Галимќан ќиргђ тезлђнде џђм:

— Чаптар, зинџар, баса књрмђ!.. — дип пышылдады.
Чаптар, аныћ ђйткђнен аћлагандай, Тургайны урынында калдырып, гђњдђсен 

коймага таба књчерде. Галимќан ат артыннан атлый башлаган Тургайны озын 
куллары белђн элђктереп алды да югары књтђрде. Барысы да ќићел сулап 
куйдылар. Ђ Тургай рђхђтлђнеп кљлде, ђрем сабакларын ђле ућга, ђле сулга 
селтђде. Галимќан абыйсы кулыннан тљшкђч, љчесе дђ аны сљйделђр, атка 
алай якын килмђскђ кирђк, тибђргђ мљмкин, диделђр. Шуннан соћ Галимќан 
абыйсы аны атка атландырды.

— Кара аны, ялын ныгытып тот, — диде
Нык тотарга икђнен белђ инде ул, кљтњлектђ ђллђ ничђ атланганы бар. 

Галимќан абыйсы Чаптарны тезгененнђн тотып, урам буйлап алып китте. 
Моннан кешелђрнећ ишегаллары, бакчалары да књренђ икђн. Тђпилђп йљргђндђ, 
койма белђн капкадан, агачлардан бњтђн нђрсђ књренми бит. Галимќан абыйсы 
аны, тыкрыктан менеп, ындыр артыннан ук ђйлђндерде. 
Ђтисе эштђн кайткач, њзенећ атта йљргђнен сљйли-сљйли, аныћ колагын 

тондырып бетерде. Тондырганын белмђс иде, ђтисе њзе ђйтте. Ђнисе район 
њзђгенђ барган булган икђн, Тургайга зђћгђр књлмђк белђн чалбар алып кайтты. 
Аны кигђч, барысы да шаккаттылар, нинди зур булып њскђнсећ, диделђр, кљзге 
каршына алып барып, њзен књрсђттелђр. Сиздермђсђ дђ, Тургай њзе дђ эченнђн 
генђ «њскђнмен икђн шул», дип уйлады. 
Яћа књлмђк-чалбарны кигђч, бабасы:
— Улым, яле Баџадир булып књрсђт, — диде.
Тургай, бер дђ ялындырып тормыйча, аякларын ђтђч кебек књтђреп-књтђреп 

атлап, борыннарын чљеп, ике битен кабартып, џђрберсенђ ачулы карый-карый, 
љй эчендђ ђйлђнде, њзе туктаусыз «кыт-кыт-кыт» итте. Бергђлђп кљлешкђч, 

ФОАТ   САД РИ Е В
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књршелђре Салих бабай булып йљрергђ куштылар. Бусында Тургай бабасыныћ 
эшлђпђсен киде, верандадан бер таяк алып кереп, кулына тотты џђм бљкрђеп, 
аякларын акрын гына шудыра-шудыра алга атлады. Аннары туктап, бер кулын 
биленђ салды, кых-кых ютђллђде. Шуннан соћ бабасы тальян гармунын алып 
килде џђм бию кље уйнап ќибђрде. Тургай дљбер-шатыр очына-очына биергђ 
тотынды. Аћа ђтисе белђн ђнисе, ђбисе кул чапты џђм такмак ђйтеп торды:

Балам бии, багыгыз,
Кесђгезне кагыгыз,
Кђнфитегез булмаса,
Сатучыдан алыгыз.
Бу кем улы, кем улы –
Якалары каюлы,
Ятса, урыны ќђюле,
Торса, урыны ќыюлы.
Тыпыр-тыпыр биидер,
Аягы ќиргђ тимидер,
Очкан коштай талпынып,
Канатларын кагынып,
Џђп, џђп, џђп!

Тургай биеде дђ биеде, биегђн саен аяклары тизрђк хђрђкђтлђнде, гњя алар 
идђнгђ юньлђп тимилђр иде. Аныћ ике бите ут кебек янды, гђњдђсе ќићелђеп, 
ђллђ књккђ књтђрелде, ђллђ ќиргђ тљште: ул ђнилђрен књрде дђ, књрмђде дђ; 
такмаклаган тавышларын ишетте дђ, ишетмђде дђ; ул њзе дђ, њзе дђ тњгел иде. 
Кинђт ул сикергђлђп биегђн ќиреннђн, кулларын чайкый-чайкый, ђллђ нинди 
моћлы тавыш белђн ќырлап ќибђрде:

Чаптар бара, аџа-џай!
Мин дђ барам, аџа-џай!

Тирђннђн бђреп чыккан бу ашкынулы моћны бернинди кљй белђн дђ 
чагыштырырлык тњгел иде. Бу тылсымлы аваз каяндыр бик ерактан, ќиџанныћ 
ић биек катламнарыннан килђ џђм бик еракка китђ иде шикелле. Љйдђгелђрнећ 
џђркайсы таћ калып аћа карады. Шунда Тургай ќырлавыннан да, биюеннђн 
дђ туктады да тавышсыз гына њксеп елап ќибђрде. Аны шундук:

— Улым, ни булды?! — дип уратып алдылар.
Тургайныћ елмаеп-кљлеп торган йљзе шул арада танымаслык булып њзгђргђн 

иде. Кашлары туктаусыз ќыерыла, сикергђли, аларда ђле газап, ђле шатлык 
шђйлђнђ, яшь каплаган књзлђре аћлаешсыз, ђ иреннђре бер елмая, бер кљлђ. 
Ул, нидер ђйтергђ телђп, ђле ђнисе, ђле ђтисе, ђле ђбисе белђн бабасы каршына 
килеп, шактый иза чиккђч, ниџаять, авызын ачып сњз ђйтђ алды:

— Мића... мића... сезнећ янда рђхђт! — диде ул, сњзлђрен бњлђ-бњлђ. — Мића 
рђ-хђт!!! Ђнием, ђтием, ђбекђем, бабакаем!.. Сезнећ белђн!..

(Дђвамы алдагы санда)

ТУРГАЙ

Редакциядђн:
Бу айда калђмдђшебезгђ 75 яшь тулды. Аны юбилее белђн котлыйбыз! Исђнлек-

саулык, иќат ућышлары, књћел кљрлеге, сђгадђтле гомер телибез! 
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Э л ь м и р а 
Ќђл и л о в а

КЊЋЕЛЕМНЕЋ КЊТЂРЕЛЕШ ЧОРЫ              
***

Симфония тыћлыйм. Бу аџђћнђн
Тљнне тетрђндереп, таћ атарлык!
Хыял канатында. Маћгаемны
Йолдызларга бђреп канатырлык!..

Бездђ ни хђл? Юллар югалгандай,
Койрык каткан тљсле катмар бозга,
Секунд саен шаблон «ќырлар» туа —
Тыћлап тормыйм. Књћел патефонын боза...

Мин њзем дђ берни майтармаган.
Мин њзем дђ тар сукмакны таптыйм...
Миллион «шагыйрь» бездђ.
Миллион «шигырь»... —
Ќанны тетрђндерер бер сњз тапмыйм!..

Гаме дђ юк, тђме дђ юк, теле дђ юк.
Гаќиз булам тђмам хђйран калып:
Интернетны баскан «прозаиклар»,
«Сабын операсы» укый халык...

Затсыз рухи азык язык ласа! Тљче ялган...
Ђ хакыйкать гаять ачы телле:
Ничарадан бичаралык калды —
Туфан киткђн кљнне театр сњнде!..

Ђ мин симфония тыћлыйм. Тыћлап туймыйм.
Ќанга њтђлмђде заман ќыры!..
Беркем арбасында тњгел. Њзем белђн њзем.
Књћелемнећ књтђрелеш чоры!

Эльмира ЌЂЛИЛОВА – шагыйрђ; «Кыз књћеле», «Икебезгђ бер гомер», «Яратулы еллар» 
исемле китаплар авторы. Казанда яши.
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***
Тау ќирен сагынам. Тау ќилен. 
Салулап кар сарган тау сыртын!
Миннђн дђ ачырак кем тойсын
Књклђргђ њрелгђн тау холкын?!.

Тау шуам. Кар тула књзлђргђ.
Колакта выжылдап ќил дулый:
«Тау белђн алышу кыен бит,
Тыел!» — дип пышылдый. Юк! Булмый!..

Ќаным да, тђнем дђ тђкатьсез
Мђгърурлык, горурлык каршында!
Мећ чакрым биеклек! Ашкынам. Џђм шаулап
Кайнар кан йљгерђ башыма.

Мђхђббђт – бђрђкђт. Мђхђббђт – џђлакђт.
Бу сљю кай тљре? Аћламыйм.
Эчендђ тау кадђр ќан булган
Тауларны яратмый калалмый!

Бу —  очыш халђте! Бђйсезлек!.. Тик...
Тауныћ бар тњбђсе. Бар аныћ њкчђсе.
Маћгаећ књклђргђ тисђ дђ... —
Барыбер бер ќиргђ тљшђсе!..

***
Тугрылыклар тугарылган чор бу.
Якты хислђр кљлгђ калган дђвер.
Сњз катучы, књз атучы?.. Бардыр...
Ќаннар тђћгђл бђндђ табу авыр.

Ќандаш табу авыр. Заман чире —
Тойгыларда тотрыксызлык. Тоташ этюд...
...Буш сњзлђрдђн буылам мин никтер.
Ялган хискђ миндђ иммунитет!..

Мин, мљгаен, њткђн тормышымда
Бик саваплы берђр гамђл кылып,
Сића юлыктым да сећеп беттем,
Гњя синећ књзђнђгећ булып!

Тик... нигђдер эчем ялкын. Тышым салкын.
Авыл тђрбиясе сећгђн кайнар канга —
Тыйнаклыкмы? Ќњлђрлекме? Белмим...
«Яратам!» — дип сирђк ђйтњ яратканга...

Сирђк ђйтђм. Књз тиюдђн куркам.
Куркам-љркђм сине югалтудан!..
(Сине ќуйсам, мин њзем дђ ќирдђн
Югалырмын диеп уйлап куям...)

Куркам. Яши алмам, яратудан язсам.
Синдђйлђр юк! Башка яраталмам...
Хђер, минем њземне дђ ќирдђ
Синећ кадђр беркем яратмаган!..
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***
Ђ бњген таћ тљнге љчтђ атты.
Йокым качты. Ђллђ нишлђдем...
Беренче кат тњгел. Соћгысымы?! Белмим...
Шђфђкъ ертып искђ тљшкђнећ.

Син адашкан ерак офыкларда
Кояш килђ иде беленеп.
Керфек очларымда љч сђгатьлек
Њксез йокы калды эленеп!..

Йокысызлык. Ястык ятсынумы?..
Ымсынумы сњнгђн ќылыга?
Кђефемнећ синле бу халђтен
Хђтеремђ уям. Шул гына...

Нинди яра тулы ярату бу?
Сњнђ алмый калган нинди ут?!.
...Њпкђлђргђ хакыћ бардыр, бђлки...
Онытырга мине хакыћ юк!..

***
Кими бара ызан-ызан ышанычым кљче...
Бик белђсем килђ: мин кем синећ љчен?!.
Ай тулганнан тњгел. Синећ сњзлђрећнђн
Йокысызлык. Никтер «Њзгђр!» — дисећ...

«Њзгђр», — дисећ.
Соп-сорыга манам књћел тљсен...
Кочып утырдым да тезлђремне —
Табылмаслык булып югалыйммы?!
Танымаслык булып њзгђримме?!.

Миндђ њз-њзећне югалтуыћ. Янып яратуыћ.
Онытырга ќитмђс инде кљчећ:
«Књћел књзећ манма... Янма!
Џђм яндырма бу кадђрле!..» — дисећ.

«Син — син инде!» — дия идећ. — «Тик бер генђ!»
Чиген тоймыйм никтер љннећ-тљшнећ — 
Аягњрђ уяналмый йљрим. Уянырга телим!..
Ђ син «њзгђр!» дисећ...

Ни хђл итим?!.
Хђтерећнђн ќуям њз-њземне.
Сљртеп китђм йљрђгећнђн эзлђремне.
Танымассыћ
Салкын йљгертелгђн сњзлђремне,
Бушлыгыннан џуш алыныр књзлђремне...

Табылмамын.
Њксезлегећ њзђгећђ њтђр!..
(Миннђн ары кем њз итсен њзђгећне!)
Миндђ њз-њзећне эзлђп яндыћ,
Син онытсын љчен њзгђримме?
Беренче џђм соћгы януыћ бу!
«Њзгђр!» дисећ... Чынлап? Њзгђримме?..

ЭЛ ЬМИ РА   ЌЂЛИЛОВА
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Фир њ з ђ 
Ќама л е т д и н о в а

ЯРАТЫП КИТЊ

ХИКЂЯ

Кљн эссесе иртђдђн њк биткђ бђрелде. Ќђйге челлђ озаккарак сузылды шул. 
Тђнгђ кызу кояш нурлары кадалган саен, каядыр еракка, боз љстенђ ак аюлар 
сузылып яткан тућ утрауларга качасы килђ. Ђмма њз-њзећне ќићми хђлећ юк: 
хезмђтем шуны сорый... Џични белђн исђплђшмичђ, каршылыклы, аклы-каралы 
дљньядан џаман хакыйкать эзлђп йљрисе... Чын дљреслеккђ књптљсле књћел 
кичерешлђре, кыенлыклар аша барып ќитђсе... 
Эчтђн пошынып калђмемђ њрелђм. Гњя дђфтђремнђн болан књзлђредђй моћсу 

књзлђр карап тора. Колагымда тавышлары яћгырагандай була — ђйтерсећ лђ 
ђрнњ дићгезендђ тамчы сыман нђни љмет бђргђлђнђ: «Бетермђгез безнећ авылны! 
Бетермђгез авылны! Сезнећ хђлегездђн килђ бит...»
Ђллђ кайдан, тирђннђн — књћел тљпкеленнђн њк књтђрелгђн таныш 

аџђћ кинђт сискђндереп ќибђрђ. «Минем хђлемнђн килђме?» — Њз-њземђ 
шулай дип сорау бирђм. Мин бит нибары гап-гади журналистмын! Гап-гади 
корреспондент булганга, редакторыбыз бер тљркем депутатларга ияртеп ќибђрде 
лђса. Мђктђплђре ябыла торган авылларга хљкњмђт кешелђре ничек битараф 
калсыннар ди инде? Џђм без моны дљрес итеп матбугатта књрсђтергђ тиеш...
Кљн эссесе иртђдђн њк биткђ бђрелде. Бљркњгђ ничеклђр чыдармын дип, 

юлга бик кыенсынып чыгуым тикмђгђ булган. Депутатлар гади автобус белђн 
йљрмилђр икђн: кондиционерлар, тын гына гњелдђп, назлы, ќилђс ќил љрдереп 
тора, йомшак урындыклары оќмах тњрлђренђ тић диярсећ.
Без кояшка таба барабыз. Кояш гњя њзе дђ безгђ каршы йљгерђ...
Кљн њзђгендђ бер генђ мђсьђлђ: оптимизация, диде оештыручылар. Авыл 

љчен «ция»лђрнећ берсе дђ ят тњгел; књп тљрле революция, коллективизация, 
конфискация, девальвация, индустриализация, приватизациялђрне кичкђн 
авылныћ монысына да каршы торырлык хђле юктыр. Књћел нигђдер шулай 
тоя. Авылныћ йљрђге дђ заман ќиллђрендђ чуерташтай каткандыр, мљгаен. 
Менђ без ќанын шомлы тынлык йомарлаган авыл урамына кереп барабыз. 

Ямь-яшел чирђм љстеннђн юыртабыз, гњя килешебезгђ табигать бик килештереп, 
олылап затлы келђм ќђеп куйган. Џђм ђлегђчђ аћа берђњ дђ аяк басмаган. Анда-
санда кадакланган тђрђзђлђр књренђ, тђмам кыйшайган, аварга торган караћгы 

Фирњзђ ЌАМАЛЕТДИНОВА — шагыйрђ, прозаик; «Толымлы ай», «Ќирбизђк», «Хикђялђр» 
џ.б. китаплар авторы. Џ.Такташ исемендђге ђдђби премия лауреаты. Казанда яши.
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капкалар очрый. Белђм: болары яхшы фал тњгел. Авыл бит ул тљзек тормышы 
белђн генђ књркђм књренђ.

— Мђктђп каршысына туктыйбыз, — дип, шофёрны дљрес юлга салды 
кайсыдыр.
Безне, рђссам картиналарыннан ићгђндђй, ап-ак ќирлектђге књлмђк 

љстеннђн бизђкле алъяпкыч япкан ђбекђйлђр каршы алды. Мизгел эчендђ 
тљркемебез белђн ђйлђнђ уртасында ук калдык.
Мондый ќирлђрдђ, гадђттђ, ќитђкчелђр сњз башлаганчы, халык њз уен ђйтеп 

љлгерђ. Халыкка трибуна кирђкми чљнки. Бу юлы да шулай булды.
— Яптырмагыз, сећлем, безнећ мђктђпне! Мђктђп бетсђ, авыл да бетђ инде, 

— диде бер ђбекђй, чигђ чђчлђрен кулы белђн ак яулыгы астына этђ-этђ. Мин 
аныћ књзлђренђ карадым: алар болан књзлђредђй моћсу иде. — Авылыбыз шђџђр 
янђшђсендђ генђ бит, балалар да бер кайтырлар. Оныклар њсеп ќиткђч, туган 
нигезлђренђ кайтмый кайда гына барсыннар соћ? 
Мин мђктђп бинасына књз тљшереп алдым: шактый иске књренде ул. 

Бњрђнђлђренђ дђ караћгы тљс ићгђн икђн. Без утырып килгђн дђњ автобуслар 
џђм район хакимияте башлыгыныћ елкылдап торган затлы чит ил джибы янында 
бераз кыйшая тљшкђн мђктђп кенђ тњгел, авыл њзе дђ югалыбрак калды кебек. 
Џђрнђрсђдђн гњя искелек, черек исе аћкый иде...
Уртага мђктђп директорын чакырдылар. Сорауларга ул ќавап бирђсе икђн. 

Уртача буйлы, какча гђњдђле директор, сыланып торган тыћлаучан чђчлђрен 
артка сыпырып, берара сњзсез торганнан соћ, эчке борчуын артык сиздермђскђ 
тырышып:

— Хђл шулайрак инде безнећ: ќђмгысы ун укучыбыз бар, быелгысы елда 
укырга керњче бер бала да юк. Килђсе елга берђњ кљтелђ, аннан соћгы елда 
икђњ килђчђк, — дип куйды.

— Мђктђпне япсагыз, алары да шђџђргђ китђчђк, — дип шаулашты ђбекђйлђр 
тљркеме. Минем янда басып торганы, диктофоныма ук иелеп:

— Яптырмагыз, сећлем, ђйтегез депутатларга. Сабый кљенчђ авылдан 
чыгарып ќибђрмђгез безнећ балаларны! — дип пышылдады.

— Њзегез ђйтегез сез...
— Алар безне ишетмђслђр шул, аларныћ њз мђшђкате... Авыл бит њзе дђ 

ятим бала хђлендђ. Ђ ятимнећ аныћ атасы да, анасы да булмый, — дип сњзне 
ялгап ќибђрде кайсыдыр. Ђлбђттђ, тере депутатны њз гомеренђ беренче тапкыр 
књргђн авылныћ хђлен аћларга мљмкин иде. 

«Ишетмђслђр дђ, — дип кабатладым мин эчтђн генђ. — Чљнки оптимизация 
књптђннђн бара бит инде. Ул, зур тизлек белђн мђктђплђрне йота-йота, алга ыргыла. 
Шулай да без сезнећ сњзлђрегезне газетка язырбыз. Авыл шулай уйлый, диярбез».
Ул арада мђктђпне карарга чакырдылар. Депутатлар тљркеменђ ияреп без 

дђ эчкђ уздык. Баскан саен шыгырдаган такта идђннђр њткђннђрнећ кайтавазы 
булып ишетелде. Књз алдымдагы књренештђн бермђл тын алалмый тордым, 
гњя џич кљтмђгђндђ, такта идђннђр ярыгыннан теге гасырда ук калып, миннђн 
шактый ерагайган балачагым калыкты. 
Иркен коридорныћ нђкъ урта турысында љсте ак япма белђн капланган, 

тутыкмас калайдан эшлђнгђн олы су багы тора. Бак љстендђге диварга 
Ленин бабайныћ дђњ портреты эленгђн... Аннан да љстђ, бинаныћ дњрт ягын 
тоташтырып, Ньютон, Ломоносов, Менделеев кебек гыйлем иялђренећ тљссез 
портретлары тезелгђн. Телсез калып, текђлеп тора торгач, мин хђтта егерме 
беренче гасырда яшђгђнемне онытып ќибђргђндђй булдым... Инде системалар 
алмашынды: капитализмда яшибез тњгелме соћ без хђзер? Музей тњгелме бу, 
чынлап та мђктђпме соћ? 

ФИ РЊ З Ђ   ЌАМАЛЕ Т ДИНОВА
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***
Безнећ дђфтђрдђ тљслђр тљрле булса да, рђсемнђр књп тњгел. Ел ђйлђнђсенђ 

бик тырышып нибары љч рђсем ясыйбыз: сентябрьдђн яћа елгача — яфрак 
(чљнки табигатьтђ кљздђ коелган яфраклардан да књп нђрсђ юк), яћа елдан язга 
кадђрле — чыршы (чљнки без, ќир катыра башлауга, хыялда чыршы бизибез), 
аяз књклђрдђ кошлар чылбыры књренгђч, сыерчык оясы сызгалыйбыз. Ђлбђттђ, 
рђсем дђресе абыйныћ ак ватман кђгазенђ љрђћге яфрагы тљшерелгђн кызгылт-
сары сурђтне тактага элеп куйган мђленнђн башлана. Ул картина шактый 
искергђн инде: ничђ буын алышынган, гњя балаларныћ књз нурларыннан чит-
читлђре кыелып, ертылып, тђмам йомшап беткђн. 

— Балалар, — ди абый, бер уч тљрле-тљрле кипкђн яфракларны љстђл љстенђ 
салып, — игътибар итегез ђле сез табигатьнећ могќизасына: бер яфрак икенчесенђ 
охшаганмы? Юк... Кешелђр дђ шулай... Сез дђ њсеп ќитђрсез. Тљрле џљнђрлђр 
сайларсыз. Арагыздан укытучылар, табиблар, бђлки ђле галимнђр дђ чыгар...
Без бер-беребезгђ карашып алабыз. Чынлап та бер-беребезгђ охшамаганмы 

без? Баксаћ, киемнђребездђ дђ ђллђни аерма юк кебек. Кара књлмђк, ак 
алъяпкыч, тасмаларыбыз да ап-аклар. Малайларда караћгы зђћгђр тљстђге 
погонлы костюмнар. Бер-ике њлчђмгђ зуррак инде зурын. Ђнилђре килђсе елга 
да «расхут» чыкмасын дип, шулайрак алырга тырышалар да соћ... Без — кызлар 
киемне саклап кисђк тђ, малайлар љметлђрне бик акламыйлар шул. Ел ахырына 
ќиткђнче њк терсђк турлары, тез башлары тишелеп чыга. Ел беткђнче, костюмны 
яфрак-яфрак эре ямаулар чуарлый... Шулай да безнећ бљдрђ башлы Володя Ленин 
исемле малай рђсеме тљшкђн йолдызчыкларыбыз бертљрле, биш почмагы да 
кып-кызыл булып янып тора, берсенећ дђ тљсе китмђгђн. Рђсем дђфтђрлђребез 
дђ бертљсле хђтта: аларны ел да укытучы абый њзе юнђтђ чљнки.

— Кешелђр дђ шулай тљрле, — дип кабатлый абый, яфракларны учы белђн 
бер кырыйгарак этеп џђм љстђлдђ торган кырлы стаканнан су йотып куя. 
Сусыз тора алмый ул. Мђктђпнећ љсте ак япма белђн капланган, тутыкмас 
дђњ багыннан су алып керђ дђ шућа кечкенђ шешђдђн дарумы, агумы тамыза. 
Бњлмђгђ песи њлђне исе тарала. Гадђте шундыймы, чиреме — без монысын 
белмибез. Тик аныћ њзенђ тђгаенлђнгђн суны беркайчан да эчеп бетерђ алганы 
юк. Яртысына да тљшеп ќитмђгђн кљенчђ, љстђлдђ кала бирђ. 
Ђмма шунысын белђбез: абый безнећ авылга ун чакрым юл њтеп, чатнама суык 

кышларда чаћгыда килђ. Кайсыбер кљннђрдђ кар кешесенђ охшап тора ул: њзе дђњ, 
њзе ябык, њзе ап-ак. Њзе колакчынлы бњреге љстеннђн соры оренбур шђлен ябынган 
була. Аныћ шђлен, керфеклђрен, кашларын бђс сарган, каз мае сљртелгђн битлђре 
кызарып, елкылдап ялтырап тора. Каз мае тућдырмый ди, имеш. Монысын мића 
ђтием ђйтте. Кайчак малайлар дђфтђр артына абыйны кишер борынлы Кар бабай 
итеп ясап куялар. Без кызларга шуны књрсђтеп мактанышып алалар. Югыйсђ 
абыйныћ бездђн бер кат та Кар бабайны рђсем итеп ясатканы юк, ул гел чыршы 
рђсеме тљшерергђ куша. Тыћламагач тыћламый инде бу малайлар...

...Ђ соћгысы џђрчак ќыр дђресе була. Монысын да без абый белђн бергђ 
яратабыз. Чљнки кљн дђ ќырлый торгач, ул ќырны барыбыз да яхшылап 
ятладык. Белгђн белђн ничек кыенлык кичереп булсын ди инде? 

Кузгал, уян лђгънђт ителгђн,
Коллар џђм ачлар дљньясы!

— дип дђррђњ кычкырып ќырлап ќибђрђбез дђ куплет ахырында «ы-ы-ы» дип сузып 
торабыз. Тавышыбыз иркен безнећ шулай. Абый, ќыр башлануга, урамга књз ташлап 
ала, аннан йомшак кына басып, тђрђзђ ягына юнђлђ џђм, кљн нинди булуга карамастан, 
форточкаларны киереп ачып куя. Њзе џаман тђрђзђне књздђн ычкындырмый. Ђ тђрђзђ 
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каршысында гына авыл кибете. Аныћ баскычы тљбенђ џђрчак ир-атлар ќыела... 
Озаклап бђхђслђшђлђрме, берђр тљрле тљче яки ачы эчемлек шулай тотамы — алар 
џаман шунда... Абыйга кибет тљбенећ кешелђрдђн бушамавы ошый да сыман. Чљнки 
ул ачык форточкаларга ђледђн-ђле књз тљшергђлђп алган саен:

— Яћабаштан киттек... тагын да кычкырыбрак ќырлыйбыз, балалар, — диеп 
боера. Безгђ шул гына кирђк тђ. Белмђгђн ќыр тњгел лђбаса!

Кузгал, уян, лђгънђт ителгђн,
Коллар џђм ачлар дљньясы... 

Абый янђ тђрђзђгђ књз салгалап ала да:
— Хђзер русча ќырлыйбыз, — дип куя. — Киттек! Тагын да кычкырыбрак! 
Малайлар муен тљймђлђрен ычкындыра башлый, без башны югарырак 

књтђреп, бердђм алдырып сузып ќибђрђбез:

Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов! 

Ќыр куплеттан-куплетка куђтлђнђ, куђтлђнђ... Кибет тљбендђге кешелђр башларын 
безнећ якка боралар... Абыйныћ йљзендђ канђгатьлек чаткылары уйнаклый.
Безнећ тагын бер бик яраткан дђресебез бар: физкультура. Монда џђммђбез ирекле: 

ќђйрандай йљгерђбез дђ, кљћгерђдђй сикерђбез дђ, арысак утырып та торабыз. Чљнки 
бу — уен дђресе. Абый бер сњз дђ ђйтми. Ул безгђ битараф шикелле тоела кайчакта.
Берзаман чирек бетђ. Абый тып-тыныч кыяфђттђ безнећ каршыга кереп 

баса да:
— Балалар, кљндђлеклђрегезне ачтыгызмы? Бљтенегез дђ њзегезгђ рђсем, ќыр џђм 

физкультурадан «5»лелђр куегыз, — ди. Бу ќљмлђ безнећ бертљрле тормышыбызга 
ямь љстђп ќибђргђндђй тоела. Ђ абыйныћ исе китеп сљенђ белмђгђненђ дђ, чыгып 
тљшеп кайгырмаганына да без инде књнектек. Артыгын сљйлђшмђгђненђ дђ. 

— Фронтовиклар шундый була, — ди ђбием. 
Хђер, безгђ рђсем белђн ќырдан, физкультурадан «бишле» куелгач, бик 

ќиткђн. Чљнки белђбез: рђсем ясар љчен Аллаџыдан ићгђн талант кирђк. 
Кешенећ баш мие тљзелешенђ бђйле ди, имеш, барысы да. Ул ми дигђн ит 
кисђгендђ кул хђрђкђтен џђм дђ књз њткенлеген кљйлђњче аерым ќепселлђр бар, 
имеш; шулар булмаса, рђссам чыгар дип љметлђнњ бљтенлђй дђ урынсыз ди. 
Монысын ђтием ниндидер газетадан укып бирде бер тапкыр.
Ќырлар љчен дђ талант кирђк икђн. Танылган спортчылар да сирђк-мирђк 

кенђ туа, дилђр. Шулай да минем кайчак бик тђ ќырчы буласы килеп куя 
куюын. Ђлфия Авзалова кебек њк булмаса да инде... Књћел џаман яхшылыкка 
љметлђнђ. Ќыр дђресе кергђн кљнне мин шыпырт кына ђбием янына елышам, 
чљнки њлеплђр ќырлыйсым килђ.
Ђ кљннђрдђн бер кљнне тоттым да:
— Ђбием, тыћлап кара ђле, менђ нинди ќыр љйрђндек без бњген, — дидем. 
— Тыћлыйм, кызым, ђйдђ башла, — диде ул, мине кочагы белђн њзенђрђк 

сыендырып. Мин ќырлап ќибђрдем. Дђрестђгечђ, кычкырып, ђлбђттђ.

Кузгал, уян, лђгънђт ителгђн
Коллар џђм ачлар дљньясы...

Ђбиемнећ бик ђзгђ генђ йљзе ќыерылды, аннан ирен читлђренђ елмаю кунды. 
Кытыршы куллары белђн минем чђчлђремнђн сыпырды да:

— Абау, шундый ќыр буламы? Ќырга тљкселек килешми икђн, џай... 
Кешелђрнећ дљньясын да, њзлђрен дђ лђгънђт итњ гљнаџ, балам. Иблис кенђ 
ул лђгънђт ителгђн. Аллаџ тарафыннан... Ђ ќыр ул менђ болайрак ќырлана, 
— диде. Аннан тамагын кыргалап торды да:
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Аклы књлмђк кидерерлђр,
Салкын гњргђ ићдерерлђр...

— дип кљйли башлады. Џђм њтђ тыныч тавыш белђн љстђп куйды: 
— Бу ќыр мљнђќђт дип атала... Бер дђ ќыр ќырлаган кебек тњгелсећ шул, 

балам, шигырь сљйлђгђн тљсле генђ... Кљен дђ, сњзлђрен дђ дљрес сайламагансыћ 
диимме? Менђ мондыйлары да бар ул ќырныћ, ђйтегез абыегызга, шундыйларын 
да љйрђтсен. — Ул янђ чђчлђремнђн сыйпый-сыйпый:

Сандугачлар талга тљшђ,
Талдин тирђккђ тљшђ;
Кайгы-хђсрђт башка тљшђ,
Баштин йљрђккђ тљшђ, 

— дип, ђллђ нинди тирђн моћга тљреп кљйлђп књрсђтте аннары. Мин пырхылдап кљлеп 
ќибђрдем. Сугыш турындагы кинодан сикереп тљшкђн кешедђй, љстенђ гимнастёрка, 
галифе чалбар кигђн абыйныћ ђбием ќырларын ќырлавын књз алдына китереп 
карадым. Юк, юк, дљресрђге, џич тђ књз алдыма китерђ алмадым. Сугыш беткђнгђ бик 
књп еллар њтсђ дђ, аны безнећ авылда башка тљрле киемнђн књргђн бер генђ кеше дђ 
юк. Тљслђре ућып, шактый таушалып, хђтта кыршылып тузсалар да, ул ђллђ киеменђ, 
ђллђ сугышка, ђллђ туган илгђ булган мђхђббђтенђ шушылай тугрылык саклый.

Сандугачлар талга тљшђ,
Талдин тирђккђ тљшђ,

— имеш... Юк, килешми бу ќыр абыйга! Њзенђ килешмђгђнне безгђ ничеклђр 
љйрђтсен инде ул?
Безне тыћлап торган ђни: 
— Кешене кеше љйрђтми, дљнья љйрђтђ, — дисећ лђса, ђнкђй, њзећ, ђйдђ, 

азаплама баланы, — дип, аргы якка чыгып китте. 
Чњт елап ќибђрмђдем. Баш миендђге теге зђгыйфь ќепселлђр књз 

алдымда биеште. Кљндђлегемне ачып, шулчак «бишле»мне књрсђтђсем килде, 
књрсђтмђдем. Тњздем. Чљнки безнећ ул «бишле»лђр уртак иде шул, чљнки без 
бљтенебез дђ табигать балалары... Ђбием ђйтмешли, Аллаџы Тђгалђнеке...
Хђер, ђбиемђ њпкђлђмђдем мин. Бер тапкыр љйдђ њзем генђ дип белеп:

Коховка, Коховка,
Дускаем винтовка, 

— дип ќырлап ќибђргђн идем, ђнием алдагы љйдђн: 
— Нђрсђ дип ђйтђсећ, кызым? — дип эндђште... Шуннан мин љйдђ башкача 

ќыр дип авызымны ачмадым шикелле. Бик ќырлыйсым килгђн чакларда књћел 
тљпкелемдђге эчке моћ гына ићри иде:

Сандугачлар талга тљшђ,
Талдин тирђккђ тљшђ...

Хђер, сњзем абый турында иде бит ђле.
Ул безнећ белђн экспериментлар уздырырга ярата. Дљресрђге, ирекле ил џђм 

ирекле килђчђк књрергђ телђгђн ќаны бер генђ телђгебезне дђ чиклђргђ ќљрьђт 
итми. Менђ без дђреслекне ачабыз. Љйдђ укырга бирелгђн ђкиятне табабыз. 

— Йђ, кайсыгыз башлый? — дип сорау бирђ абый.
Без бишђњлђп кул књтђрђбез. Ул бераз башын кашып тора да:
— Ђйдђ, бишегез дђ берьюлы укыгыз, — дип боера.
Фаилнећ артка калганын белеп алгач: 
— Ђџђ, калдыћмы, утыр ђйдђ, — ди. Шулай уен ахыргача дђвам итђ. Ђ ахыры 

шунда: ќићњче билгеле булгач. 
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Беркљнне ничектер, абый дђреслђрдђн соћ безнећ љйгђ килде. Ђтигђ йомышы 
тљшкђнгђ охшаган иде. Алар икесе дђ фронтовиклар икђн. Ђти дђ, кырда кљне буе 
борчак чабып, кояшта тђмам янып, ђлсерђп кайтып кына кергђн иде. Абый ђтигђ:

— Дугада булды инде анда хђллђр. Курскида, дим. Манчып та карадылар 
соћ... Шулай да исђн кайттык... Безгђ дђ кайтасы гына калмаган да бит... — дип 
ђйтеп салды.
Мине, укытучылардан да бђхетле кеше юк, дип инанган баланы, бу сњзлђрне 

ишетњ ђллђ нишлђтеп ќибђрде.
— Иттарткыч аша чыктык ласа, Солтан дус, — дип сњзгђ кушылды ђти. 

— Хђзер инде Ходай биргђн гомерне яшђргђ кирђк... Яшђп торганда тормышны 
да ташлап булмый бит инде аннары... 

— Тик беркемгђ кирђгебез юк бит безнећ, илгђ дђ, кешегђ дђ... Шућа гына 
ђйтњем... 

— Барыбер дђ њртђлеп яшђмђскђ кирђк безгђ, туган. Башкача булмый...
Мин аларныћ озын-озак сљйлђшњеннђн абыйныћ сугыштан соћ физика 

укытканын, шуннан РОНО мљдире булганын, кемнећдер аћа: «Немецларга 
хезмђт иткђн», дип яла ягуын џђм зинданга ябуларын, аннан чыккач, озак еллар 
буена бер колхозда ат караучы булып эшлђвен, Сталин њлгђч аклануын... Ахыр 
чиктђ безнећ авылга башлангычларны укытырга билгелђнњен белдем. 
Шунда мин, мич каршындагы чаршау артында, мђктђптђге бер вакыйганы 

искђ тљшердем. Болай булды ул. Апаларым мића Мђскђњдђн алдына бик матур 
алсу књбђлђклђр тљшкђн ќылы кофта алып кайттылар. Шатлыгым књклђргђ ашкан 
иде ул кљнне. Куанычтан сикереп тђ, йљгереп тђ йљрдем. Ни боерсалар, шућа 
ризалаштым, ни кушсалар, шуны њтђдем. Икенче кљнне мђктђпкђ киеп киттем.
Ђ мђктђптђ без партадашым Хђлим белђн сњзгђ килдек. Тукта, нђрсђ бњлдек соћ 

ђле? Ђ, ђйе, ќил тауга табан исми, дип торган була. «Тауга табан да исђ, елгага табан 
да исђ, шућа књрђ ќил бит ул», — диюем булды, каралы калђмен минем кофтага 
сљртеп тђ алды. И еладым инде мин шунда! Абый: «Иртђгђ ацетон алып килеп, њзем 
чистартып бирермен, елама гына», — дип юатты. Икенче кљнне абый шешђгђ салып 
ацетон алып килде. Аны чњпрђккђ манып и ышкыды, и ышкыды... Кап-кара таплар 
ап-акка ђверелде. Мин шуны аћладым: тапларныћ карасы да, агы да яхшы тњгел 
икђн... Аларныћ икесе дђ књренеп, чекерђеп књзгђ кереп тора икђн шул...

— Без, ярар инде, чыдадык, балаларга мондый язмыш язмасын иде, 
— диде абый, ђти белђн сљйлђшкђндђ. — Китсеннђр иде алар моннан, Ђхмђт. 
Авылларыбыз кечкенђ, тик алар безгђ дђ сыену урыны була алмады. Шђџђргђ 
китсеннђр иде! Анда барыбер дђ кешене кеше белми...
Ђти, аныћ сњзлђренећ дљреслеген раслап, башын селкеде. Аннан:
— Ђйе шул. Аларга яшђњ ќићелрђк булсын иде ичмасам, — дип абыйны ќљплђде. 

— Сталин кушканча яшђп тђ карадык соћ... Ђгђр дђ яшђњ дияргђ яраса...
Ул бераз уйланып торды да љстђп куйды:
— Тик кая барсаћ да, бер ђттђхияттер инде, туган. Хастаныћ баш очында 

ђќђл утырыр, ди бит...
— Шулай да... шулай да џђркемнећ тормыштан љлеше бар, аласы кљмеше 

бар... Безгђ ул кљмеш элђкмђде лђса... — диде абый, њкенеч тулы тавышын 
тешлђре белђн кысып.
Ђ Сталинны мин нигђдер Ленин бабай дип књз алдыма китердем. Чљнки 

безнећ мђктђп диварында Ленин белђн Хрущёвныћ олы-олы портретлары эленеп 
тора. Дђњ бак янына су эчђргђ барганда, без аларныћ исем-фамилиялђрен гел 
укып њтђбез. Ђ кљннђрдђн бер кљнне бу ике портретны кубарып алып, янђ ике дђњ 
портрет элеп куйдылар. Аларыныћ асларына «Косыгин», «Брежнев» дип язылган 
иде. Брежнев дигђненећ кљрђн кашларын тотып-сыпырып та карадык ђле.
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— Шундый калын кашлар булмый, ябыштырып кына тљшкђн ул аны, — дип, 
Зљфђр њзенчђ ачыклык та кертеп алган иде. 
Ђ тегелђрен идђн юучы Галимђ апа чњплеккђ њк чыгарып ташлаган булып 

чыкты. Абый бу вакыйганы њстереп торырга ќай калдырмады: тиз-тиз юллап, 
кире алып керде дђ, калтыранган куллары белђн ишекне кљчкђ ачып, склад 
сыман бер караћгы бњлмђгђ биклђп тђ куйды.
Без элеккеге бай йортында укыйбыз. Дљресрђге, мића ерак бабай тиешле 

кешенећ йорты булган ул. «Аскы катта итек басу, кием тегњ, ипи салу љчен махсус 
бњлмђлђре бар иде», — дип искђ ала ђти аларны. Хђзер инде ул тармакны ђтием 
берњзе генђ саклап килђ. Бу хакта ул мића беркемгђ дђ сљйлђмђскђ куша. Шулай да 
безгђ теге чорларда ук тагылган «Мулла» дигђн кушамат кына џаман арттан калмый 
ияреп йљри. Ерак бабайларны њткђн гасырларда ук сљргеннђргђ сљрсђлђр дђ...
Ђ мђктђп, ягъни бабамнар йортыныћ бњрђнђлђре џаман да чатнап тора. 

Сап-сары, шома, эре кђњсђле агачлардан буралган ул. Чын осталар эшлђгђн ди 
шул аны! Почмакларындагы бњрђнђ башлары да доминоны берсе љстенђ берсен 
куйган кебек тип-тигез. Ђле аларныћ мњклђре дђ чыкмаган, тљсе дђ ућмаган.
Безнећ авылда шушы мђктђп урнашкан чатны «Мулла чаты» дип атыйлар. 

Монда ниндидер безгђ бик њк билгеле булмаган серлђр яши. Чљнки ђнилђр, «Мулла 
чаты»нда карап кына йљрегез, егыла књрмђгез, дип кисђтеп кенђ торалар. Бу тирђдђ 
егылсаћ, аяк-кулыћ мђћге дђ тљзђлми ди. Сђбђбе шул: мулла бабам, ерак Себергђ 
чыгып киткђндђ, ќан рђнќешлђрен шушында чђчеп калдырган, имеш...

***
Ђлбђттђ, газетага, авыл шулай уйлый, дип тђ язып чыктык. Ђбекђйлђрнећ 

телђк-гозерлђрен дђ тљшереп калдырмадык. Мђктђпнећ искелеген дђ, килеш-
торышын да сурђтлђдек. Џђм икенче кљнне њк безгђ «љстђн» шалтыраттылар. 
«Сез џаман хљкњмђтнећ сђясђтен дљрес аћламыйсыз, џаман искелеккђ ябышып 
ятасыз», диделђр. Мђгълњмат њзђгеннђн яшь кенђ кыз безне оптимизация кергђн 
алдынгы районга алып барырга вђгъдђ итте. 
Кљтеп алынган ял кљнемђ туры килсђ дђ, мин ул районга барырга 

ризалаштым. Џђм без юлга чыктык...
Ќићел машина асфальт юлдан ќилдерђ генђ. Ќиллђр дђ куып тоталмыйдыр, 

мљгаен. Без кояшка таба барабыз. Кояш њзе дђ гњя безгђ каршы йљгерђ... Туган 
илемнећ алга китеше мине ничек куандырмасын ди! Тик журналист кеше 
фикерлђрнећ тљрлесен тыћларга, аларны икенче берђњлђргђ дђ ќиткерергђ тиештер 
бит. Хђзер безнећ илдђ демократия лабаса! Џђркем њз фикерен ђйтергђ хокуклы. 
Машинабыз коштай оча. Мин бераз каушап та киттем бугай: ђбекђйлђрнећ 

фикерен џаман яза килђм шул. Ђ алар џаман бертљрле сљйлилђр. Љйрђтеп 
куйганнар диярсећ: «Бетермђсеннђр безнећ авылны! Яптырмагыз безнећ 
мђктђпне! Сабый кљенчђ, биздермђгез авылдан балаларны!..»
Юлныћ ян-якларындагы нђзек аяклы сылу каеннар, ђйтерсећ, безнећ арттан 

йљгерђлђр. Ђйтерсећ, сары чђчле гљлбадраннар, юан сабаклы ак ђремнђр аларга 
тагылган... Ђйтерсећ, безгђ бљтен дљнья ияргђн...
Књклђрдђ салынып-салынып, канаты талган дђњ кошлардай, караћгы 

болытлар йљзђ. 
Безне районда бик телђп каршыладылар. Оптимизациянећ башлангычын 

карарга килњчелђр моћарчы да књп булган икђн. Зур, якты сыйныфлардан 
торган мђктђпнећ џђр бњлмђсен диярлек ачып књрсђтеп чыктылар. Џђрберсендђ 
компьютерлар, яхшы ќиџазлар, якты тђрђзђлђр... Менђ шунда килеп укыячак 
икђн мђктђплђре ябылган балалар. Ђлбђттђ, куанычлы хђл: ни ђйтсђћ дђ, яхшы 
белем — якты килђчђк инде ул. 
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— Шулай яхшырак, ышанасызмы?
— Ышанам, ђлбђттђ, — дидем мин. Чоргамы ышанмаска! Илгђме ышанмаска! 

Бљтенесенђ дђ ышанабыз ич без: кешелђргђ, заманга, килђчђккђ...
— Ђ хђзер мин сезне ябыласы мђктђпкђ алып барам, — диде РОНО мљдире. 

Аныћ тавышында эчке бер горурлык сизелеп тора иде.
— Мећ кат сљйлђгђнче, бер кат књрњећ яхшырак, — дидем мин дђ, аны куђтлђп.
Бинадан килеп чыксак, аптырап калдык: ђллђ кай арада коеп яћгыр ява 

башлаган иде.
— Бер дђ яхшы булмады ђле бу, — дип, пелђш башын кашып куйды РОНО 

мљдире.
— Ярар, тузан басылыр ђзрђк, — дип кушылдым мин. Аныћ тљсе њзгђреп китте.
— Љч чакрымлап булыр юлсыз участок бар бит ђле, шуны ничек њтђрбез 

икђн соћ?
— Њтђрбез ђле... Балалар йљрисе юлда тукталып калмабыз...
Мљдир, минем белер-белмђс сљйлђшњемне ошатмыйча, усал итеп, салкын 

књзлђре белђн чагып карап алды.
Џђм без киттек. Яћгыр тагын да кљчђйде. Ярсу тамчылары машина тњбђсендђ 

њќђтлђнеп биешкђн саен, мљдир књбрђк тынгысызланды.
— Тапкансыз кљнен, књрмисезмени, болытлар иртђдђн њк салынып тора 

иде бит... — дип куйды.
— Алардан љстђ кояш кљлђ иде, без юлга чыкканда, — дип елмайдым мин.
Ул шофёрына сорау бирде:
— Ничек уйлыйсыћ, Гали, кереп булыр микђн?
— Барып карыйк соћ... — диде тегесе битараф кына.
Яћгыр тагын да кљчђя тљште. Юеш асфальт та инде тигез тњгел: чокырлы-

чакырлы иде. Њзебезне дђ юллар яћгыр тамчыларыдай биетђ башлады. Бу мђлдђ 
барыбыз берьюлы сњзсез калдык.

— Ќиттек, дђльше тљшеп карыйк, ђйдђгез бергђлђп, тик кереп булырдайга 
охшамаган бер дђ...
Шофёр сњзлђрен аеруча тынычлык аша ђйтсђ дђ, мића алар юаныч бирмђде. 

Оптимизациянећ яхшылыгына нђкъ менђ бњген ышанасым килђ иде шул. Ихластан, 
кечкенђ авыл балаларын кызгандым. Алар гаеплеме бђлђкђй авылда туганга?
Асфальт беткђн ќирдђ, яћгыр астында шактый таптанып тордык та янђ 

ќылы машинабыз эченђ чумдык.
— Керђ алмабыз, ђлбђттђ... Ничек керђсећ ди монда? — Мљдир борчулы 

иде. — Кире борылыйк, булмаса, — дип ђмер бирде ул.
Без бер сњз дђ дђшмђдек. Чљнки џђммђсе сњзсез дђ аћлашыла. Кайчак њзе 

кылган гамђллђр каршында хљкњмђт њзе њк чарасыз да була икђн шул... 
 

***
Тып-тын иртђ. Безне гыйлем иле белђн тоташтырган чаћгы юлы саран кояш 

яктысында пыяладай тигез џђм энќедђй ялтырап књренђ. Чаћгы тавышы да 
Ќир шарыныћ икенче ягынача ишетелђдер кебек. Мамык шђлемђ сарылган 
бђслђр, ќил ућаена битемђ тиеп киткђн саен, љшетеп ќибђргђндђй тоела. Мин 
абыйны књз алдыма китереп елмаеп куям. Минем дђ кашларым, керфеклђрем 
Кыш бабайны хђтерлђтђдер, мљгаен.
Без инде сигезенчедђн соћ, књрше авылга йљреп, соћгы сыйныфта укыйбыз.
Мђктђп ишеген ачып керњгђ, яныма классташым Рђйнђ йљгереп килде. Џђм 

исђнлђшеп тђ тормастан:
— Абый њлгђнне ишеттећме? — дип сорады.
— Кайчан? Ни булган? 
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— Ни булганын кем белсен? Љстђлдђ эчелеп бетмђгђн стаканы калган. 
Бњлмђсенђ песи њлђне исе таралган ди. Агумы, дарумы — анысын беркем дђ 
тикшереп тормагандыр инде...
Моны аћа фронтовик ђтисе ђйткђн. Алар авыл башында яшђгђнлектђн, 

хђбђр иртњк килеп ирешкђн. Ђ безгђ мин мђктђпкђ килгђч кенђ...
Дђреслђрдђн соћ љйгђ кайтсам, ђтием абыйны озатып кайтып кына кергђн. 

Ул ике кулы белђн башын тотып, бик озак уйланып утырды. Фронтовиклар 
њлгђндђ дђ бер-берсен ташламыйлар икђн шул.

***
Бу авыр хђбђр быргы тавышыдай колак тљбемдђ айлар буена яћгырап торды. 

Кечкенђ авылныћ ќђйге рђшђлђрне тибрђтеп йоклаткан кичлђре џђм быргы 
тавышы... Абый безне ќђйге ял чорында да онытмый иде бит. Янына чакырып 
алырга бер ќай таба иде. Дљресрђге, алма ќыярга инде! Мђктђбебез ишегалдында 
мул ућыш белђн куандырып, бик матур, иртђ љлгерђ торган алмагачлар њсђ. 
Ќђйнећ бљтен ќете гњзђллеген њзлђренђ ќыеп, алсуланып тулышалар иде алмалары. 
Кљннђрдђн бер кљнне тып-тын авылны быргы тавышы сискђндереп ќибђрђ. 

— Абый чакыра! Ур-р-а! — дип, дљньябызны онытып, дђџшђтле аваз килгђн 
якка чабышабыз. Безнећ куанышып йљгереп киткђнне књреп торган ђти 
бертапкыр ђнигђ, пышылдап кына:

— Быргы тавышы мића бу укытучыныћ ќан авазы булып ишетелђ, — дип 
куйды. 

— Мыскыл ителгђн йљрђкнећ ќан авазы, — дип куђтлђде ђни.
— Мин юл буена њз-њземђ сорау биреп бардым: «Нђрсђ икђн соћ ул ќан 

авазы?»
Без килеп ќиткђндђ, абый алма бњлђ иде: чирђмгђ кучалап-кучалап, тигез 

итеп, рђт-рђт куеп бара. Аныћ озын нђзек бармаклары йљгерек хђрђкђтлђнђ. 
Хђер, абыйныћ кулларыныћ матурлыгы кара тактага акбур белђн язганда књбрђк 
тђ књренђ иде сыман.
Абый безне књзен кыскалый-кыскалый елмаеп каршы алды. Бер књзе пыяла 

дилђр аныћ, шућа микђн, тамчы да хђрђкђтлђнми. Хђер, без моћа гаќђплђнмибез 
дђ, чљнки даулы елларныћ котсыз шаџиты ул књз. Шунысын да белђбез: абый 
бит сугыштан ќићеп кайткан! Безнећ авылда ќићеп кайтучыларныћ йђ аягы, 
йђ кулы, йђ књзе юк.
Абый янында мђктђп мичен ягучы Рђхилђ апа басып тора.
— Рђхилђ, — дип эндђште абый аћа, — менђ боларын киптереп куй ђле быел 

да! Кышка балаларга компот кайнатып эчертербез. Ничек яраттылар бит былтыр. 
Ђ боларын... Кая, балалар, итђклђрегезне тотыгыз ђле! Кепкаларыгыз бармы?..
Безнећ итђклђр алсу алма белђн тула.
Озын буйлы, олы йљрђкле абый, кљмешлђнгђн чигђ чђчлђрен сыпыра-

сыпыра, безнећ арттан сљенечле елмаеп карап кала. Сак кына алдыртып, 
куаныша-куаныша, љйгђ йљгерђбез. Ќђй уртасында чын бђйрђм менђ шушы 
була инде! Абый бњлђк иткђн бђйрђм бу! 

***
Минем хљкњмђт кушканча, оптимизацияне олылап, матбугатны шаулатырлык 

мђкалђ язарга дигђн хыялым шулай итеп тљтен булып књккђ очты. Њз ялганыма 
њзем њк ышанырга да риза идем инде югыйсђ. Чагыштырырлык берђр мисал 
гына књрсђтсеннђр... Теге авыл апайларын, артта калганнар дип, ђзрђк чеметеп 
алырга да булыр иде... Тик алар хаклы булып чыгамы инде?
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Њзем трамвайга йљгерђм, колагымда аларныћ тавышлары самавырдай кайный:
«Ђйтегез, сећлем, бетермђсеннђр безнећ авылны! Тимђсеннђр мђктђбебезгђ...»
Тик аны ничек бетерми калу мљмкин булганын мин бит њзем дђ белмим. 

Депутатлар да белмилђрдер, мљгаен. Ничек бетерми калырга була соћ аны? 
Моћа минем дђ йљрђгем ђрни, чљнки њзем дђ кечкенђ авыл баласымын...
Эшкђ килеп ќитсђм, љстђлемдђ ачылмаган хат ята. Минем исемгђ њк 

адреслап ќибђргђннђр. Тип-тигез хђрефлђр укытучылар кулын књрсђтеп тора. 
Бу юлысы кемнђн икђн инде бу хат? Тагын оптимизациядђн риза тњгеллђрдер 
ђле. Колагымда хат эчендђге сњзлђр умарта књчедђй гљжли: «Бетермђгез, авылны! 
Япмагыз, мђктђбебезне!.. Дњрт-биш бала, димђгез, ул балалар — авылныћ љмете. 
Без књз карасыдай саклап торган балалар шушылар лабаса!»
Ђлбђттђ, књћел сизгђн: без барган мђктђп укытучылары ачу-њпкђлђрен конвертка 

салып мића юллаганнар. «Бераз булышсагыз, Ньютон портреты янына бђлки Тукай 
белђн Ќђлилне дђ элђр идек. Тик мђктђп бит шуларны аласы акчага сезгђ табын 
корды...» — дигђннђр. Их, мин дђ утырдым ласа ул табында! Гаеплемен. Аштан олы 
булырга ярамый, дип љйрђттелђр шул безне. Аннан, љстђп, мђктђпнећ бюджеты 
бик аз булуын да ђйткђннђр. Директорларын мактаганнар. «Безнећ авыл халкы 
суны да чишмђдђн генђ эчђ, шућа матур уйлый ул. Њз мђктђбе белђн матур яшђргђ 
дђ тели», — дигђннђр. Џђм мђктђплђреннђн чыккан галимнђрне, укытучыларны, 
табибларны, башка књренекле кешелђрен санаганнар.
Књзлђрем ап-ак кђгазь љстендђге хђрефлђр артыннан йљгерђ, йа Хода, йљрђк 

тибешем аермачык ишетелђ тњгелме?.. «Ђ сез искелек турында язасыз. Моћа 
без гаеплеме? Директормы?» 
Мин ни књрсђм, шуны язып чыктым шул... Авыл баласы булсам да, авылныћ 

хђзерге яшђешен белеп бетермим, димђк...
Дљресен ђйткђндђ, абый белђн ђтинећ хыялы чынга ашты: без авылдан 

киттек. Яратып, елый-елый киттек. Инде ничек кенђ телђсђк тђ, авылга кайтып 
ќитђ алмабыз бугай... Аныћ хђлен дђ аћламыйбыз кебек. Књршебез Дания апа: 
«И њскђнем, безне бит Аллаџы Тђгалђ њзе ташлап бетерми: министрыбызны да 
яшђтеп тота ђле», — дияргђ ярата... Димђк, саланыћ, четерекле хђлгђ калганда, 
туры юл књрсђтерлек затлары бар. Џђм АВЫЛ КЕШЕЛЂРЕ бар! Алар авылны 
яшђтергђ тели! Уты-суы кергђн, шђџђрдђн џич ким тњгел, дилђр. Бђлки, бер 
кљн килер: юллары да кљйлђнер. Бђлки, авылга кайтучылар да ишђер. Балалар 
да књбрђк туар. Кешелђргђ эше дђ табылыр. Бђлки... Чљнки, ни ђйтсђћ дђ, ђле 
џаман шђџђрнећ тамагын авыл туйдыра бит.
Абыйныћ њз балалары да шђџђрдђ танылган табиблар, дилђр. Авылдан 

китњлђренђ сљенђлђр микђн алар? Бђлки... Ђтилђре љйрђткђн ќырларны 
хђтерлилђр микђн? Мин њзем башым иелгђн, йљрђгем киселгђн мђллђрдђ 
нигђдер џаман ђбием ќырларын исемђ тљшерђм џђм књћел тљпкелендђ бер моћ 
тибрђнђ, газиз аваз ићри:

Кайгы-хђсрђт башка тљшђ,
Баштин йљрђккђ тљшђ...

Тып-тын џавада, безнећ авылга чаћгыда килгђндђ, абый, кешенећ књћел халђтен 
бђяли белмђгђн катлаулы, исђпсез дљнья турында гел уйланып йљргђндер. Авыл 
читендђге ерак офыклардан: «Тагын ничек ярыйм соћ сезгђ?» — дип сорагандыр. 
Ашыйсы килђ бит кемнећ дђ... Ипи кирђк! Ђ икмђкне авыл њстерђ...
Ђ без киткђнбез шул инде. Џђм берничек тђ кайтып ќитђ алмабыз 

кебек... 

ã
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 З и н а и д а 
З а х а р о в а

КЊЋЕЛДЂН ШИГЫРЬ ТАМА 

Безнећ арада
(Саќидђ апага)

 Гљл серлђрен тыћлар идем, 
 Чђчкђ атса бер гљлем.
 С.Сљлђйманова
                             

Ќыр кљйлђр Урсал тау, урманнар, 
Сагындык, диярлђр урамнар.

Назлы ќил китђр дђ йљгереп,
Таћ атар ал нурга тљренеп.

Сабырлык бирелгђн књклђрдђн, 
Бњген дђ ул љстен књплђрдђн.

Иќаты наз тулы, моћ тулы, 
Сайлаган юлы да кош юлы.

Ќырлары матурлык хакында, 
Ачылыр йолдызга чакыра.

Гљллђрнећ тыћлаган бар серен, 
Тылсымчы, белгђн ул ќыр телен.

Аларны тићлђгђн гљллђргђ,
Гљллђре бњген дђ теллђрдђ.

Хуш исле, шау чђчкђ аларда,
Бњген дђ гел безнећ арада.

Зинаида ЗАХАРОВА — шагыйрђ; «Сине генђ сљям», «Нурлы ќиџан», «Кем бђхетле» исемле 
китаплар авторы. Ђлмђт районында яши.

4. «К. У.» № 3
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Кешегђ
Ђрсезлек, гамьсезлек, ђшнђлђр, 
Сњзлђрећ йљрђгем љшетђ. 
Дљньяныћ сафлыгы ќитмидер, 
Ќылылык ќитмидер кешегђ.

Йоклау юк тљннђрен тынычлап, 
Тылсымчым булса да књршемдђ. 
Књктђге болытлар карасы, 
Яктылык ќитмидер кешегђ.

Имеш, ул тез чњкми, ул азат, 
Бђхетледер кеше тљшендђ. 
Сабырлык тић, дилђр, алтынга, 
Ни ќитми икђн соћ кешегђ?

Таћнарны тљрђдер нурларга 
Ягымлы бер караш, якты йљз. 
Кешене бђхетле итђдер 
Ихластан ђйтелгђн ќылы сњз.

Чарасыз мин бњген, чарасыз, 
Яралы йљрђгем књшегђ.
Агарту љченгђ дљньяны 
Бер толым нур ќитми кешегђ!

Нилђр булган бу кљнгђ?
Ашым пешеп утыра, 
Чђйнектђ чђем кайный. 
Ќђйге кљннђр бик озын, 
Эшлђмђгђн эш калмый.

Тавык чњплђп љлгермђс — 
Књп эшкђ вакыт ќитми. 
Бер эшем дђ эшлђнми, 
Бљтен кљчемне ќикми.

Љлгералмыйм, нишлђргђ, 
Кемнђн ярдђм сорарга? 
Ќавап эзлђп интегђм 
Кимендђ мећ сорауга.

Ђллђ тњтђл утарга,
Ђллђ идђн юарга,
Ђллђ суган турарга,
Ђллђ умач уарга...

Ары-бире йљгерђм, 
Ђйтерсећ лђ корт чаккан. 
Боткага куйган сљтем 
Ни ара ташып аккан?!

Нилђр булган бу кљнгђ — 
Сынауларга юк чама. 
Бирегезче ак кђгазь, 
Књћелдђн шигырь тама...

«Юк», — дияргђ ашыкма

«Юк», — дияргђ ашыкмђле, 
Љзмђле љметлђрне.
Синећ ќылыћа сусаган 
Ќанымны љшетмђле.

Караћгылык эреп акты, 
Яктырак атты таћнар. 
Инде син дђ кул селтђсђћ, 
Кем генђ мине аћлар?!

Хђтта табигать кичергђн, 
Њткђнгђ томан элгђн.
Суга тилмергђн бу мђлдђ
Сыйлама син ут белђн.

Аяк асты хђтфђ њлђн, 
Ђйтерсећ, затлы келђм. 
Бары синећ љчен генђ 
Яћадан туып килђм.

З И НАИДА   З А ХА РОВА
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Керђшен зары

Гомер њтђ, белми њтђ,
Мин соћ кем булып туган?
Чи татарча сљйлђшсђм дђ,
Њз итми татар туган.

Урыс туган нигђ сљйсен,
Саф урысча кљлмђгђч.
Бер табыннан ашамагач, 
Телен чиста белмђгђч.

Кая барыйм, кемгђ ярыйм? 
Юкка мин њзем дђ тук. 

«Керђшен» дигђн халыкныћ 
Ќире дђ, иле дђ юк.

«Нишлђп булмасын? — ди берђњ. — 
Башкалагыз ике лђй! 
Белмђмешкђ салышма, ул — 
Федотовка џђм Кђлђй».

Телем — татар, денем — урыс, 
Хљрмђт татар, урыска. 
Мљселманныћ кулын кыссам, 
Књзем кысам урыска.

***
Хурлап сљйлђњчелђр књп булыр, 
Кемдер калыр, лђкин сагынып. 
 Н.Акмал

Булырмы сагынып калучы,
Хурлап сљйлђњчесе књп булыр.
Вак илђктђн њттем, дигђндђ дђ,
Кабат илђњчесе табылыр.

Ансы инде, ярар, алар эше,
Шулай яратылган ахры кеше.
Нихђл итсен чђйнђмичђ йотса, 
Тулышыр да шартлар яман шеше.

Шундый сђер мђлдђ калам кайчак, 
Кем ни кылса, шућа булып разый. 
Лђкин болай ерак китђ алмам,
Берђњ, ђнђ, яћа чокыр казый.

Казу љчен, ђйе, књп кљч кирђк. 
Чокырына њзе тљшкђннђр бар.
Дљньялар кић, диеп сљйлђнђбез,
Ђ кемгђдер хђтта галђм дђ тар.

Тђкъдиремђ язылганын узам,
Ић килешле књлмђклђрем тузган. 
Нихђл итим, гел ярадан торам, 
Йљрђгемне ачар чаклар узган.

G

КЊЋЕЛДЂН ШИГЫРЬ ТАМА 

4*
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ЂБИЛЂР БЂБИ ТАПМЫЙ

Ќђлил хђзрђт Фазлыевныћ Коръђндђ исеме телгђ алынган хикмђт иясе 
Локман Хђким нђсыйхђтлђренђ багышланган китабындагы «Нигезне саклау 
— илне саклау» дигђн бњлеге игътибарымны аеруча ќђлеп итте. Хђзрђтнећ 
бњгенге хђл-халђтебезне тирђнтен чагылдырган ђлеге язмасында уйландыра 
торган юллар бихисап: «Хђзерге вакытта «тел бетђ, дин бетђ», дип зарланабыз, 
кемнђрне генђ сњкмибез, пикетлар ясыйбыз. Бер-беребезне уздыра-уздыра 
салган љйлђребездђ, зур чыгымнар тотып, туйлар ясап корган гаилђлђребездђ 
— ягъни њз љебездђ, њз гаилђбездђ татар телен дђњлђт теле итђргђ, ислам динен 
дђњлђт дине итђргђ нђрсђ комачаулый, кем комачаулый?» яки «Пђйгамбђребез 
Мљхђммђд (с.г.в.): «Џђркайсыгыз кљтњче џђм џђркем њз кљтње љчен ќавап 
бирђ», — дигђн. Кљтњче кљтњен таралып китњдђн џђм явыз ќђнлеклђрдђн 
саклый. Гаилђбез, илебез тарала икђн, тљрле бозыклыклар њтеп керђ икђн 
— без нинди кљтњче?!» 

Ќђлил хђзрђт китабыннан янђ бер мисал: рус язучысы Михаил Шолоховныћ 
«Књтђрелгђн чирђм» романында Щукарь карт: «Яшђсен ђбилђр!» — ди; «Нигђ 
болай дип ђйтђсећ», — дигђч: «Алар бђби тапмый», — дип ќавап бирђ. Бњген 
телевидениедђ татарлар турында хђйран матур тапшырулар бара, тљбђклђрдђ 
яшђњче татарларны књрсђтђлђр. Кызганыч, књп очракта бу ќырчы, биюче 
ђбилђрне, гармунчы бабайларны, мђчеттђ утыручы 3-4 картны књрсђтњгђ кайтып 
кала. Алар нинди генђ матур экзотика булмасын, ђбилђр инде бђби таба алмый. 
Ђ менђ алар урынына кем кала? Оныклары нинди телдђ сљйлђшђ, нинди телдђ 
уйлый, кемгђ хезмђт итђ? Менђ фаќига кайда! 

Балаћныћ синећ телдђ теттереп сљйлђшње бик яхшы гамђл, ђлбђттђ. Ђмма 
оныгыћ синећ телдђ сљйлђшђ алмый икђн, эшлђрећ харап — кљтњећ таралган, 
љећђ явызлар бђреп кергђн, димђк...

Исђн чагында кадер-хљрмђт татый алмаган књренекле шагыйребез Харрас 
Ђюпнећ ошбу шигъри юллары барчабызны сагайтырга тиеш:

  Терсђк якын — тешлђп булмый,
  Ќитми икђн буй терсђккђ.
  Њз балаћныћ авызыннан
  Явыз Иван тел књрсђтђ...
 
Сњз дђ юк, арабызда чын мђгънђсендђ яхшы КЉТЊЧЕ булганнар да 

бар, шљкер. Моћа бер дђлил — ќырчы, композитор џђм мљгаллим Мђсгут 
Имашев џђм аныћ гаилђсе. Мђсгут аганыћ књптђн тњгел генђ Камал театрында 
булган юбилей кичђсендђ оныгы Айрат Имашев таћ калдырды. Юк, татарча 
затлы итеп ќырлавы белђн генђ тњгел, бабасына ђйткђн гап-гади сњзлђре 
белђн дђ сокландырды ул. Чал чђчле Мђсгут абыйга оныгы: «Бабай, синећ 
ќырларыћны килђчђктђ дђ башкарырмын, Алла бирса!» — диде. Бабасы 
телендђ, саф татарча ђйтте.

«Нђрсђ ул бђхет?» дигђн сорауга бик шђп ќаваптыр бу.

Лђбиб ЛЕРОН
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КЫСКА БЂЯННАР КОНКУРСЫ БЕЛЂН 
БЂЙЛЕ УЙЛАР

Соћгы утыз ел аралыгында татар прозасы, нигездђ, роман џђм хикђя жанрларында 
њсеш кичерде. Моныћ сђбђплђре бар. Дљнья ђдђбиятыныћ постмодернизм чорына 
килеп керње романны аныћ тљп жанры итте, њстерде, бер њк вакытта њзгђртте: књлђме 
ягыннан ул классик повестька якынайды. Шућа бђйле повесть жанры књлђгђдђ 
кала башлады. Хикђя исђ татар ђдђбиятында традицион актив, авангардтагы, 
њзгђрешлђргђ сизгер жанр. ХХ гасыр буе шушы беренчелекне саклап килгђн хикђя 
ХХI гасырда да активлыгын югалтмады. Шушы фонда повесть жанры артка кала, 
яћа књренешлђргђ битарафлык књрсђтђ башлады. 
Конкурска йомгак ясаганда, башлап, аныћ кысаларында 26 ђсђр дљнья 

књргђнлекне ђйтњ кирђк. Шушы ике ел аралыгында милли ђдђби барыш гаять матур, 
њзенчђлекле ђсђрлђргђ баеды. Лђкин бђйгенећ повесть љчен иќади тђќрибђлђр ясау 
мђйданчыгына ђверелњен билгелђњ дђ зарур. Конкурска килгђн повестьлар милли 
ђдђбиятыбызда барган тенденциялђрнећ кљзгесенђ ђверелде. Мин дђ сњзне ић яхшы 
ђсђр дип тњгел, шул тенденциялђр яссылыгында алып барырмын. 

1980-1990 еллардан башлап татар прозасында постмодернизм юнђлешендђ 
тђќрибђлђр бару инде ђдђби ќђмђгатьчелек тарафыннан факт буларак кабул ителде. 
Бу факт татар ђдђбиятыныћ кљче-потенциалы турында да сљйли. Конкурска килгђн 
ић кызыклы ђсђрлђр дђ шушы юнђлештђ иќат ителгђн. Шунысын да искђртеп китик: 
татар ђдђбиятында, кайбер шђркый ђдђбиятларда да ул шулай, автор тулысынча юкка 
чыкмый. Лђкин тљп сыйфат, фђндђ ризома дип атала торган књренеш — берничђ 
мђгънђ хасил итњ мондый ђсђрлђрнећ яћалыгын да, њзенчђлеген дђ билгели.
Конкурсны ачып ќибђргђн ђсђр — Рабит ага Батулланыћ «Ике ќњлђр» повесте 

(2014, №4), бер яктан, милли, њз традициялђребездђ язылуы белђн сокландыра. Теле 
мавыктыргыч, ђкият яки кыйсса жанрлары теленђ тартым ђсђр татар тормышын 
табигый матур, бљтен ваклыкларында књз алдына килерлек итеп сурђтли: бу матурлык 
кешелђр арасындагы мљнђсђбђтлђрдђ дђ, хезмђт яки сабантуй, кыз урлау, язгы ташу 
књренешлђрендђ дђ, хђтта Гљлчђџрђ тњтинећ Ќњлђр Ђбдњшне коймак белђн сыйлавы 
кебек детальлђрдђ дђ. Тљп герой Сираќетдин — китап укырга яратучан, ихлас-самими 
бала књћелле егет, гайрђтле сабантуй батыры, њз гомерен куркыныч астына куеп, 
башкаларны коткаручы чын батыр да, авылны-колхозны яшђтњ-эшлђтњ љчен «УАЗик» 
коробкасын яки автобусны ничек юлларга кирђклеген яхшы белњче ушлы авыл кешесе 
дђ. Ихлас ярата, џђр кешегђ тигез карый, ялганны-ясалмалылыкны сљйми. Язучы 
аны, ђкияти каџарман структурасында калдырган хђлдђ, ђлеге сыйфатлары белђн 
милли идеал дђрђќђсенђ књтђрђ. Бу эчтђлек асылда — идеаллаштырылган, милли 
мотивлаштырылган романтик эчтђлек кебек кабул ителђ.
Икенче яктан, Сираќетдиннећ шушы ук сыйфатлары аны авылда икенче ќњлђр 

статусына куюы, ђлеге сыйфатларныћ тормышта югала баруын искђртеп, сызлану 
хисе барлыкка китерђ: экзистенциаль эчтђлек хасил була. Повестьныћ йомгагында 
Сираќетдиннећ џђм авылдагы икенче ќњлђр Габдулланыћ да њлеме шушы фикерне 
тагын бер кат ассызыклый. Ућайныћ — кирегђ, акыллыныћ — ќњлђргђ, дљреснећ 
ялгышка ђверелеше, ђкияти алым, сатира џђм ирония тудыра. Шушы тљп эчтђлектђ 
язучы совет чоры тђртиплђрен тђнкыйтьлђп уза: дефицит белђн бђйле вакыйгаларда 
да, авылда узган лекциялђр књренешендђ дђ совет тђртиплђренећ гадђти кљнкњрешкђ 
ят булуы ассызыклана. Ђлеге књренешлђр авыл тормышын сурђтлђњгђ бик табигый 
килеп кушыла џђм ќђмгыятьтђге тискђре њзгђрешлђрнећ бер сђбђбе булып аћлашыла. 
Бу эчтђлекне дђ, њзе турыдан-туры књренмђсђ дђ, автор концепциясе оештыра.
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Зљлфђт Хђкимнећ бњгенге дљньяныћ саркастик моделен тудырган «Сђер никрут» 
(2014, №11) повесте да постмодернизм юнђлешендђ иќат ителгђн. Повестьныћ 
тљп герое Хђсђнов Булат — 21 яшьлек, таза-сау, кулы эш белгђн, акыллы егет. 
Аныћ армиягђ барырга телђве, туган илен яратуы военкомат џђм прокуратура 
хезмђткђрлђренђ дђ, врачларга џђм депутатларга да, хђтта армиядђн качып котыла 
алмаган солдатларга да ќњлђрлек булып тоела. 12 бњлектђн торган ђлеге текстта 
язучы Булатныћ, телђгенђ ирешњ љчен, нинди вакыйгаларга таруын књрсђтђ, шуныћ 
белђн бњгенге ќђмгыятьнећ хђленђ тљрле сыйныф-катлаулар киселешендђ анализ 
ясый. Ђлеге чиктђн тыш арттыру алымына таянып башкарылган, абсурдлык чигенђ 
ќиткерелгђн анализ ялган, икейљзлелек, ришвђтчелек, азгынлык баткагындагы ил 
образын хасил итђ, бу илне яратуныћ ќњлђрлеккђ ђйлђнгђнен ассызыклый. 
Ђлеге сюжет, Булат тарихы язучыга тагын бер тарих — ил, ќђмгыять тарихын 

тергезергђ ярдђм итђ. Икенче эчтђлек сызлану белђн сугарылган. Бу сызлануда 
њткђндђге идеалларныћ капма-каршысына алышынуы да, ќђмгыятьнећ ялган 
идеаллар, матди омтылышлар белђн яшђве дђ, шушы яшђештђ кешелеклелек 
сыйфатларыныћ да, рухи кыйммђтлђрнећ дђ ќуелуы, югалуы гомумилђштерелеп 
бирелђ. Повестьныћ ахырында, ђсђр буенча укучыда уянган књпсанлы сораулар 
Булатныћ уйлары буларак китерелђ: «Мин тормышны, илдђге хђллђрне белмим, 
аћламыйм микђнни? Атам-анам, туган ќирем, сећлем, сљйгђн кызым, урман-
болыннар, елгалар-књллђр, нарат исле такталар — менђ шул безнећ ил, безнећ 
яшђеш дип йљргђнмен. Тормыш катлаулырак џђм башкачарак икђн бит. Џђркем 
њзен генђ кайгырта, њз кесђсе, њз бњксђсе турында уйлый барысы да. Ђ уртак 
нђрсђбез бар соћ? Безне нђрсђ берлђштереп тота? Байлык, мал артыннан чабудагы 
багланышлармы? Минем солдат булырга телђвемнђн барысы да кљлђ. Минем илгђ 
хезмђт итњемђ барысы да аптырый. Барысы да мине ќњлђр, ди. Бигрђк сђер хђл 
бит. Мин, атам-анам, сећлем, сљйгђн ярым — шушы ил кешелђреме? Мин аћламый 
торган џђм мине аћламаучы психиатрлар, полиция хезмђткђрлђре, депутатлар 
— без яши торган ил кешелђреме? Бђлки алар балда-майда йљзгђн иксез-чиксез 
илгђ хезмђт итњ, чынлап та, зур мђртђбђ тњгелдер?.. Бђлки мин, киресенчђ, њземнећ 
«кечкенђ» џђм бљек Ватанымны шушы кешелђрдђн сакларга тиешмендер?» Шулай 
итеп, безне берлђштерђ ала торган кыйммђт — илне ярату, диюче автор фикере 
ђсђрне оештыручы њзђккђ ђйлђнђ. Ућайныћ — тискђрегђ алмашынуы, Р.Батулла 
повестендагыча, киная белђн идея белдерњдђ катнаша. Укучы белђн уен корган 
язучы, бер яктан, классик ђдђбияттагыча — барысын да аћлап-бђялђњче, икенче 
яктан, тљрле эчтђлеклђргђ ачкыч ролен њти.
Наил Шђрифуллинныћ «Ялгыз кеше язмалары» (2015, №7) — авторны югалтып 

язылган ђсђрлђрдђн. Имеш, Булат исемле язучыга бакча књршесе Миргаяз њзенећ 
кљндђлеклђрен бирђ џђм аларны файдаланырга рљхсђт бирђ. Текстта Булат укучыны 
њзенећ мљнђсђбђте џђм кичерешлђре белђн дђ, Миргаязныћ язмалары белђн дђ 
таныштырып бара. Ђмма ике љлешнећ дђ артык ќђелеп, кљпшђклђнеп киткђнен 
ђйтергђ кирђк. 
Текст эчендђге текст — Миргаяз язмалары шактый фаќигале хђллђрне колачлый. 

Ђтисе башка хатынга киткђн Миргаязныћ ђнисе бала алып кайту, малайныћ шуныћ 
белђн бђйле кичерешлђре гаять тђэсирле, шактый каршылыклы ђни образы да 
сискђндерђ, уйландыра, татар ђдђбиятында књнегелгђн чиклђрдђн чыгып китђ. Лђкин 
бу язмалар ђдђби ђсђр булып ќитмђгђн, чыннан да, аерым кешенећ кљндђлеклђре 
дђрђќђсендђ калган. Сурђтлђњ осталыгы ќитенкерђми дигђн тђэсир кала.
Рљстђм Зариповныћ «Милициянећ йљз кызыллыгы» (2014, №7) повесте шулай 

ук заманча ђсђрлђр структурасында иќат ителгђн. Текст авторы — милициядђ 
эшлђгђн танышы џђлак булгач, шуныћ язмаларын бастырып чыгарырга алынган 
кеше. Тљп текст исђ — ђлеге милиционерныћ кљндђлеклђре. Алар ќђмгыятьтђге 
пычраклыкны џђм гаделсезлекне, хокук саклау органнарындагы уеннарны фаш 
итђрлек итеп уйланылган. Лђкин текст аерым кешенећ кљндђлеге кебек укыла да: 
ул массачыл ђдђбият телендђ, кара бђя ђйдђп бара, публицистика кагыйдђлђренђ 
нигезлђнђ. Гадђттђ, мондый ђсђрлђрдђ автор стратегиясе ђлеге текстны югары 
ђдђбият мђйданына књчерњгђ хезмђт итђ, яки кызыклы ђдђби алымнар ђсђрне 
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укучы љчен яћалык баскычына књтђрђ. Ђмма бу ђсђрдђ алай килеп чыкмаган. Ђсђр 
ахырында язучыныћ соћгы сњзе, мђрхњмне ђйбђт кеше буларак соћгы юлга озату 
књренеше ярдђмендђ язылганнарны ирония белђн бђйлђњ омтылышы ясала, тик 
«кљндђлек» тексты шактый књлђмле булганга, бу љлеш югалып кала, тљп эчтђлекне 
бер њзђк тирђсенђ туплап бетерђ алмый.
Детектив повесть жанрыныћ шулай ук яћа, постмодернистик яссылыкта тђкъдим 

ителешен ућышлы ђсђр — Кђрим Караныћ «Инга Мейтаныћ ќинаять эше» (2014, 
№9) повесте мисалында књрђбез. Детективка хас књп сыйфатлар оста кулланылган: 
ђсђр беренче књренешеннђн њк ќинаять табышмагына бљтереп алып кереп китђ: 
имеш, урта яшьлђрдђге бер ханым коточкыч ќинаять кылган Сафин Шђфкать 
дигђн кешене Казан шђџђрендђ эзлђп йљргђндђ кулга алына. Ђлеге табышмак 
гаять катлаулы џђм заман вазгыяте белђн бђйле: ул чишелгђндђ, Латвиядђн килгђн 
ханымныћ, корбан булмыйча, кайчандыр Чечен ќирендђ кылган ќинаяте љчен ќђза 
алуы, Шђфкатьнећ исђ ќинаятьчегђ ќђза бирње ачыклана. Шул ук вакытта ђлеге 
ќђзаныћ катылыгы, кешелексезлеге, хатынныћ њз кулы белђн яраткан ирен џђм улын 
њтерергђ мђќбњр булуы уйландыра. Ђлеге сюжетны барыбер ђдђби аћлатылышка, 
матурлык џђм яктылык, љмет белђн бђйле йомгакка алып килњ телђге уяна.
Рђмзия Габделхакованыћ «Соћгы сорау» повесте (2014, №6) бер њк вакыйгаларга 

тљрле кешелђр бђясе аша тљрле эчтђлеклђр, тљрле тарихлар ясый. Берничђ эчтђлек 
џђр кешенећ њз хакыйкате булудан килеп чыга. Бер гаилђ, аћа килгђн њкенечле 
хђл — ананыћ авыруы, корган дљньяныћ тузуы фонында язучы бик књп заман 
проблемаларын куя: яшьлђрдђге катылык, эчњ, наркотикларга уралу, ќђмгыятьтђге 
байлык ќыю, алдау, икейљзлелек џ.б. 
Ания џђм аныћ анасы тарихлары ђхлакый џђм психологик киеренкелектђ 

язылган. Проблемаларныћ, бђхетсезлеклђрнећ тљп сђбђбе итеп ќђмгыятьнећ матди 
байлыкларга йљз тотуы књрсђтелђ. Текст тђэсирле, уйландыра, теле матур — укыла. 
Шул ук вакытта повестьта ђдђбияттан, заман сериалларыннан таныш мотивлар књп. 
Р.Габделхакова хикђялђрендђге яћалыгы белђн сискђндерђ торган ирреаль катламны 
повестьта да књрђсе килђ.
Классик традициялђрне баету-њзгђртњ юнђлешендђ дђ кызыклы ђсђрлђр бар, 

аларда да заманча алымнар, тенденциялђр књзђтелђ.
Нђбирђ Гыйматдинованыћ «Нурулла» повесте (2014, №5) милли ђдђбиятыбызда 

реализмныћ њзгђрњ юлын књрсђтђ. Иќтимагый мотивлаштырылган тормышка 
иќтимагый-сђяси тђнкыйть (татар авылына дућгызлар китерњ, дин белђн иманныћ 
аерым булуы, кешелђрнећ њзгђрње — матди байлыкларга љстенлек бирње) килеп 
кушыла. Шуныћ белђн бергђ авылны њзгђртергђ алынган гаярь ир Нурулла — эш 
кешесе, кљчле кеше статусында бирелсђ дђ, шушы тљп геройны идеаллаштыру 
повестьта романтизмдагыча ике тљрле тормыш моделе хасил итђ. Мђхђббђт 
љчпочмагы, гадђттђгечђ, мавыктыргыч, геройлар оста иќат ителгђн. Повесть 
укыла, фикер кузгата, хђзерге ќђмгыять проблемаларына тирђн њтеп керње белђн 
кызыксындыра. Њткђнгђ бђя дђ тљгђл, ышандыра. Лђкин сюжет хђрђкђте салмак, 
урыны белђн иќтимагый хђллђр-књренешлђрне сљйлђп бару озынга китђ. Моннан 
тыш, язучыныћ њз иќатында моћа кадђр инде очраган мотивлар, хикђялђњ рђвеше, 
детальлђр кабатлану сизелђ.
Рифђ Рахманныћ «Кљт син мине» (2014, №12) повесте бер гаилђ, аныћ љч 

буыны тарихында, Сания белђн Зђйнулланыћ бђхетсез мђхђббђт тарихында ил 
фаќигалђренећ бер читен калкытып куя. Оста калђм белђн, образларны психологик 
тљгђллектђ тудырып язылган постромантизм ђсђре кешелђр язмышларын џђм 
ил язмышын табигый тоташтыра алуы белђн матур. Текстта уйландырырлык 
гомумилђштерњлђр бар. Автор шђхес культы џђм тљрмђ-сљрген фаќигасенећ бер 
сђбђбе кешелђрнећ њчле, кљнче, икейљзле булуында икђнлеген билгели. Мђхђббђтнећ 
нђфрђткђ ђйлђнеп китњ мотивы кызыклы. Мђхђббђт љчпочмагыныћ љченче кешесе 
— Фђџим образыныћ ућай бирелеше ђсђрне классик яссылыктан алып китђ, 
укучыдан њз нђтиќђлђрен чыгаруны сорый. 
Нђќип Ђминовныћ «Себер кунагы» (2015, №4) повесте ил тарихындагы 

тетрђндергеч хђллђргђ багышланган, теманы яћача ачу књзђтелђ, моћа кадђр милли 
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ђдђбиятыбыз игътибар итмђгђн яссылыктан якын килњ мактауга лаек. Бљек Ватан 
сугышына китеп, пленга элђккђн, аннары лагерьларны кичкђн ир, туган авылына 
кайта алмыйча, Себер якларында тљплђнеп кала, љйлђнеп, балалар њстерђ. Очраклы 
гына ачылган ђлеге сер Хђбирнећ туган авылында калган, ике ул њстергђн хатыны 
Гљлсем белђн очрашуга сђбђп була. Повестьта аћлашу љлеше Хђбирне эзлђп Себергђ 
барган Гљлсем белђн књрешњ вакытында бирелсђ, ђсђр ахырында Хђбир белђн 
гомер иткђн хатыны Гарифђнећ авылга кайтуы, лђкин Гљлсемнећ инде гњр иясе 
булуын белњлђре кебек дђвам итђ. Бик тђ аянычлы, фаќигале язмышлар турында 
сљйлђнсђ дђ, язучыныћ сабыр, акыллы, язмыш биргђн сынауларны кљчле кешелђр 
булып књтђрђ алган геройлары соклану уята. Гадирђк, ђдђби алымнар куллану 
ягыннан берьяклырак кебек кабул ителсђ дђ, ђсђр хисси тђэсирле, сюжет бирелеше 
камил, психологизм алымнары белђн баетылган. Ђсђрнећ исеме эчтђлекне ачып 
бетерђ алмаганлыкны, йђ булмаса ата џђм балалар мљнђсђбђтлђрендђ сюжет белђн 
бђйлђнеп бетмђгђн љлешлђр булуны, авыл кешелђренећ сугыштан соћ џђм хђзерге 
вазгыятьтђ бу хђллђргђ мљнђсђбђтен тулырак ачу мљмкинлеге барлыкны кимчелек 
тљсендђ књрсђтергђ мљмкин.
Повестьларныћ бер љлеше массачыл ђдђбият кысаларында калган. Дљрес, тел-

стиль ќђџђтеннђн, конкурска килгђн џђр ђсђрнећ укылышын билгелђп њтђргђ кирђк. 
Бђлки, бу редакция хезмђте нђтиќђседер. 
Ринат Камалныћ «Таня-Таћсылу» (2014, №10) повесте — бђхетсез мђхђббђт 

тарихы. Ућай герой Таћсылу, ялкау, эчђргђ яратучы, кешелексез Петрикка гашыйк 
була, кияњгђ чыга, бђхетсез яшђп, вакытсыз, њкенечле њлђ. Бу тарихны Таћсылуныћ 
дусты Фђнисђ сљйли, ђхлакый бђяли. Ярым публицистик текст шђхси тарих 
яссылыгында кала, югары ђдђбиятка хас гомумилђштерњ, шартлылык принциплары 
сакланмаган.
Гљл Мирџадиныћ «Тљш» повесте (2015, №1) кызыклы концепциягђ нигезлђнђ. 

Бер гаилђ мђхђббђт тарихын язучы чынбарлык џђм хыял дигђн ике тарих рђвешендђ 
тасвирлый. Беренче — чынбарлык, эчњчелек аркасында яраткан ирен югалткан 
хатынныћ ялгызлык фаќигасе, шуны њзгђртђ алмау њкенече булса, икенчесе — џђр 
кљнне тљш вакытында хатынныћ шушы фаќигане искђ тљшереп, уенда ирен элмђккђ 
тњгел, бергђлђп тормышны њзгђртњгђ алып килње. Ђлеге алым матур тђэсир калдыра. 
Ул кешенећ њткђнне тљзђтергђ омтылып, њкенечлђр белђн яшђвен дђ, асылда џђр 
кешенећ ялгызлыгын да, байлык тњгел, мђхђббђтнећ ић олы кыйммђт булуын 
да искђртђ. Ђсђрнећ психологик њтемле, заман проблемаларын чагылдыруын да 
билгелђргђ кирђк. Аерым бер књренешлђр, ђйтик, Сљмбелнећ бђби алып кайтуы, 
ђдђби осталык белђн язылган. Лђкин гомумилђштерњ кљче йомшак, књренешлђрне 
књрсђтеп тњгел, сљйлђп-аћлатып бару публицистикага якынайта. Сурђтлђп башланган 
повесть акрынлап тормышны тиз-тиз сљйлђп чыгуга књчеп китђ.
Хђмидђ Гарипованыћ «Тозак» ђсђре (2015, №3) дђ хђзерге заманныћ кљнчелеккђ 

џђм њч алуга корылган ялган уеннары тозагына тљшкђн гаилђ фаќигасен сурђтли. Ул 
ђдђби књренешлђр-љстђлмђлђр белђн баетылган публицистик ђсђр булып чыккан.
Сђйдђ Зыялыныћ «Агулы теш» повесте (2015, №10) ђсђр њзђгенђ куелган 

проблематикасы ягыннан колхозлаштыру, шђхес культы чорына кагылышлы, 
шушы тарихи вакыйгаларда аерым кеше холкыныћ, ђхлак сыйфатларыныћ ролен 
калкытып куюы белђн игътибарны ќђлеп итђ. Лђкин ђсђрдђ повесть кысаларыннан 
чыгып киткђн џђм тљп сюжетка турыдан-туры бђйлђнеше књренеп тормаган тарихлар 
бар. Хљснетдиннећ кеше њтерњ тарихы шундый. Ул явызлыкка ќђза бирњгђ дђ, йђ 
булмаса тљп сюжетныћ чишелешенђ дђ китерми. Гаять тђэсирле, сурђтле аерым 
вакыйгалар булса да (ђйтик, Рђшидђнећ бала табуы, Сабитлар гаилђсенећ нахакка 
гаеплђнеп кулга алынуы, Мићлегалинећ хатынын њлемгђ китерње џ.б.), повесть 
бербљтен булып оешып ќитмђгђн. Ания образы њзенђ йљклђнгђн вазифаны њтђп 
бетерђ алмый. Ђсђр ахырындагы публицистик монолог та ђсђрдђге таркаулыкны, 
йомгак булмау тђэсирен кљчђйтђ.
Конкурс кысаларында документаль ђсђрлђр дђ укучы игътибарына тђкъдим 

ителде. Алар арасында «Ђлифба авторлары Рђмзия Вђлитова белђн Сђлђй 
Вђгыйзовныћ якты истђлегенђ багышлыйм» дигђн эпиграфы џђм соћгы сњз урынына 

ДАНИЯ  З А ЏИДУЛЛИНА
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килгђн йомгагы белђн ђсђрнећ документаль нигезле булуына ишарђ ясаган повесть 
— Гњзђл Ђдџђмнећ «Мећнђрнећ берсе» бар (2015, №10). Чын мђгънђсендђ югары 
сђнгать ђсђре булып чыккан бу повесть плен тормышы, ќђмгыять тарафыннан 
читкђ кагылу — остракизм проблемасын да, идеологик ялганнарныћ кешелђрнећ 
миџербанлылыгын бетерњне дђ алга куя. Ђдђби яктан камил эшлђнгђн повестьта 
символлар теле урынлы кулланылган: Зиннур, ђнисе каберенђ куяр љчен, ќилкђсенђ 
салып кайткан таш, кабердђ њсеп килгђн шомырт куагы, чигњле сљлге шундый 
вазифаны башкара. Кабатлаулар, ђйтик, 41дђ џђм 45тђ кљрђшче сигез егет исемен 
кабатлау сугыш фаќигасен гомумилђштереп бђялђњгђ хезмђт итђ. Ђсђрнећ исеме 
ућышлы табылган, берничђ мђгънђгђ юл књрсђтђ. Гомумђн, тђэсирле, бер тында 
укыла торган, геройлар тормышы белђн яшђп алырга мђќбњр иткђн ђсђр — шиксез, 
конкурска килгђн яхшы повестьларныћ берсе. Аны документаль тњгел, бђлки ђдђби 
ђсђрлђр рђтенђ куярга кирђк.
Гомђр Даутовныћ «Моћнар булып кайтырмын» (2015, №3), Фирдђвес Хуќинныћ 

«Без белмђгђн сугыш» (2015, №5), Ђхтђм Зариповныћ «Хатирђлђрем — хђзинђлђрем» 
(2014, №4) повестьлары тулысы белђн документаль проза талђплђренђ ќавап бирђ. 
Мондый ђсђрлђрнећ њз укучысы бар. Алар фактик нигезе, тарихи ќирлеге, идеал 
булырлык шђхеслђр хакында сљйлђп, тђрбияви-ђхлакый вазифаны башкаруы 
ягыннан ђџђмияте белђн игътибарны ќђлеп итђ. Шул ук вакытта документаль 
ђсђрлђрнећ ђдђби процесска, ђдђби ђсђрлђрне камиллђштерњгђ тђэсире аз булуны, 
аларныћ фђнни-публицистик текст кагыйдђлђренђ нигезлђнеп иќат ителњен 
искђртергђ кирђк.
Шулай итеп, конкурска килгђн повестьлар, гомумилђштереп караганда, татар 

ђдђбиятында бу жанрныћ њзгђреш кићлеген књрергђ дђ ярдђм итђ. Заманча, эчтђлек 
ягыннан књптармаклы, књпкатлы повестьлар иќат ителђ башлау, повесть жанрыныћ 
књлђм ягыннан бер њзђкне калкыту хисабына кечерђюе шундыйлардан. Књпчелек 
ђсђрлђр ХХ гасыр уртасы татар ђдђбиятындагы олы хикђяне хђтерлђтђ. Традицион 
сыйфатлардан, татар повестьларында геройларныћ бљтенлекле, џђм тормыш 
тарихы, џђм психологик кичерешлђрнећ дђвамлы њсеше киселешендђ тудырылуы 
саклана. Повесть жанры кысаларында иќтимагый тђнкыйтьнећ, ил тарихына, 
анда булган фаќигалђргђ гомумилђштерелгђн бђянећ кискенђюен дђ ућай књренеш 
буларак билгелђргђ кирђк. Повестьта татар тормышын детальлђрдђ тергезњ, сљйлђњ 
тњгел, сурђтлелекнећ алга чыгуы, символлар, кабатлаулар, сюжет яки геройлар 
бирелешендђ ђкияти-мифологик структураларны файдалану кљчле як булып кала.
Конкурска килгђн повестьларга бђйле тагын бер њзенчђлек игътибарга лаек. 

Соћгы еллар татар прозасын тикшергђндђ, ђсђрлђрнећ књбрђк совет чоры авылы 
тормышын сурђтлђве кимчелек буларак телгђ алына иде. Конкурста катнашкан 
ђсђрлђр хђлнећ њзгђрђ баруы турында сљйли. Ретроспекция ясап, њткђнгђ мљрђќђгать 
итњ књзђтелсђ дђ, повестьларныћ књпчелеге хђзерге заман, чор проблемаларына 
кагыла, бњгенге кеше џђм дљнья сурђтен тудыра. 
Гомумђн, мондый конкурслар ђдђби барышка тђэсир итњнећ нђтиќђле бер юлы 

дигђн йомгак соралып тора. «Казан утлары»н укучылар ике ел эчендђ књпме повесть 
белђн танышты, эстетик лђззђт алды, милли ђдђбиятыбыз исђ яхшы ђсђрлђргђ баеды. 
Димђк, конкурс њзенећ максатына иреште. 
Милли ђдђбиятыбызда тљрле чорларда њсеш кичереп тђ, бњген игътибардан 

читтђ кала торган башка жанрлар да бар. Ђйтик, кече проза жанрларыныћ еш кына 
публицистикага тартылуы, ђдђби алымнарны урынлы кулланып бетерђ алмау сер 
тњгел. Нђсер, этюд, фђлсђфи хикђя конкурслары уздыру аларны да кљчђйтеп, хђтта 
милли ђдђбиятыбызныћ њз њсеш юлларын табуга китермђсме икђн дигђн фикер 
туа. 

Дания ЗАЏИДУЛЛИНА, 
филология фђннђре докторы, 

конкурсныћ жюри рђисе

КЫСКА БЂЯННАР КОНКУРСЫ БЕЛЂН БЂЙЛЕ УЙЛАР
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«Казан утлары» архивыннан

Язучылар, милли хђрђкђтнећ алгы сафындагы шђхеслђр 
Зђки Зђйнуллин џђм Фђњзия Бђйрђмова. 1991 ел.

Балалар язучысы џђм 
мђгариф эшлеклесе 
Госман Бакир (Госман 
Фђтхулла улы Бакиров. 

1896-1982). Гражданнар 
џђм Бљек Ватан сугышы 
ветераны. Уникаль 

факт: ул бу ике сугышта 
Украинадагы Тернополь 
шђџђрен азат итњдђ 

катнаша.

Рђссам Канђфи Нђфыйков 
«Казан утлары»ныћ 70 еллык юбилее 
ућаеннан бњлђк тапшыра. 1992 ел.
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Бер тљркем журналист-язучылар 
џђм сђнгать вђкиллђре Татарстан 

телевидениесе студиясендђ. 
Алдагы рђттђ, сулдан ућга: 
Заџид Хђбибуллин, Кђњсђрия 
Котдусова, Венера Ихсанова, 

Мђхмњт Хљсђен, Тђњфикъ Сђгыйтов; 
басып торалар: Хђмзђ Зарипов, 

Роберт Батуллин. Њткђн гасырныћ 
70 нче еллары.

Олуг шагыйрь Роберт Ђхмђтќанов 
белђн янђшђдђ. Ућда — ђдибђ 

џђм галимђ Рифђ Рахман, сулда 
— журналист Ирек Нигъмђтќанов. 

2005 ел.

Башкортстанныћ 
Туймазы шђџђрендђ 
яшђп иќат итњче шагыйрђ 
Наилђ Мићнеханова.
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ШИГЫРЬ БЕЛЂН ЯСАК ТЊЛЂП...

ШАГЫЙРЬ ИЛДУС ГЫЙЛЂЌЕВ ИЌАТЫНА БЕР КАРАШ

Талантны сайлап алу безнећ ихтыярда тњгел, мондый мљкатдђс мая књклђр 
тарафыннан ићдерелђ. Ђ менђ аны эзлђнњле юнђлештђ њстерњ, шушы рухи 
мљмкинлеклђрне њзенчђлекле шђкелгђ кертеп, њз-њзећне табу биниџая кљч талђп 
итђ. Џђрбер сђнгать тљрендђ дђ њзгђ љслњбкђ ирешњ зарур. 
Озак еллар дђвамында књзђтњемнђн чыгып ђйтђм, шагыйрь Илдус Гыйлђќев 

њзенећ књћеленђ сећдерелгђн илаџи хасияткђ тугры калды, шуныћ нђтиќђсендђ 
асылына ятышлы язу рђвешен артык кљчђнмичђ камиллђштерђ барды. Аныћ 
стиле књрер књзгђ катлаулы тњгел. Бу табигыйлектђн килђ, чљнки гади генђ алым 
белђн ќитди темаларны да књтђрергђ мљмкин. Классиклар кат-кат искђрткђнчђ, 
хакыйкатькђ гадилек килешђ, ялганга катлаулану кирђк. Ђ Илдус Гыйлђќевнећ иќат 
љслњбе нђкъ менђ шушы ќђџђттђн — њзара ярашу талђплђренђ туры килње ягыннан 
нык аерылып тора. Шагыйрьнећ «Пљхтђлек чишмђсе» дип исемлђнгђн ђсђрендђ 
авторныћ њзенђ юнђлдерерлек мондый сњзлђр бар: «Ђллђ каян књреп, танып була...» 
Чыннан да, аныћ шигырьлђре бњтђн беркемнеке белђн дђ буталмый, хђтта имзасыз 
чыгарылган очракта да, аларны кем язганын бик књплђр белеп алачак.
Барысы да мантыйкча, џђрбер язу стиле, кешенећ сђнгатьтђге чагылышы буларак, 

шђхеснећ њзендђ калыплаша. Ђгђр анда калђм ђџеленећ холык-фигыле тљсмерлђнми 
икђн, мондый иќатчы њзенчђлекле ђсђрлђр тудырырга сђлђтле тњгел. Тђќрибђле 
остазлар раслаганча, чынлыкта ић яхшы ђсђр њз књћелећне укып языла. Менђ шућа 
књрђ Илдус Гыйлђќев шигырьлђре белђн танышканда, авторныћ рухияте дђ бљтен 
тулылыгында књз алдына килђ. Шагыйрь хђтта фђрештђлђр теркђп барган гамђл 
дђфтђренђ дђ бага, аныћ сак колаклары ќан авазын да ишетеп ала кебек. «Соћгы 
шигырь» дигђн ђсђрдђ, мђсђлђн, шундыйрак хђллђр тасвир ителђ: «Бу — йљрђгем 
дђшђ... / Гадел сњзлђр! / Йљрђк џђрчак сљйли дљресен...»
Иќат кануннары тђкрарлап торганча, сђнгатьне ђхлак кыйммђтлђреннђн башка 

књзаллап булмый. Ђдђбият ђдђптђн башлана. Борынгы Рим дђњлђте философы Сенека 
сњзлђре белђн ђйткђндђ, «Ђњвђл књркђм гадђтлђргђ, ђ аннары зирђклеккђ љйрђн, 
чљнки беренчелђреннђн тыш соћгысына ирешњ кыен». Књплђргђ мђгълњм, Илдус 
Гыйлђќев гомер атлы тђрбия мђктђбендђ ђдђп-ђхлак фђнен бик тђ яхшы њзлђштергђн. 
Аныћ рухи њзђге таза, књћел кыйбласы њтђ анык. Шулай да язмыш остабикђсе сабыр 
шђкертенђ кырыслыгын књбрђк књрсђтђсе иткђн. Каты табигатьле тормыш њзенећ 
моћчан баласын кайта-кайта сындырып сынарга ниятлђгђн. Рия сата белмђгђн затка 
књпне књрергђ туры килђ: ата-баба кичергђн гаделсезлеклђрнећ варислар тђкъдирендђ 
кабатлануын да, хезмђт баскычлары борылышында хаксыз корылган киртђлђрне дђ, 
гвардиндай буй-сынлы малаен фаќигале тљстђ югалтуны да, миџербаннан мђхрњм 
бђндђлђрнећ газизлђренђ кылган вђхшилеген дђ, тић-тигез гаилђ канатларыныћ 
кљтмђгђндђ сыћарга калуын да... «Ничек тњзелгђндер?! — дип гаќђплђнђ шагыйрь 
«Мин шигырьдђ калам» исемле ђсђрендђ. — Ут кабыныр, кђгазь битлђренђ књчерсђм». 
Ђ ул ачысын-тљчесен мул сећдергђн књћелен барыбер акка књчерђ, яктылык бљркеп 
торган уй-гамђллђрен бер-бер артлы сљекле укучысына тђкъдим итђ. 

Тђкъдиремнећ авыр буласын да
Ђйткђннђрдер, ничек ђйтмђсеннђр, —
Туганымнан бирле чђбђлђнђм
Кайгы-хђсрђтлђрнећ ятьмђсендђ.
    («Њземне сынадым»)
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Табигыйлек, аћлаешлылык, дљреслек... Сђнгать ђсђрлђренећ кыйммђтен тђшкил 
иткђн шушы љч принцип Илдус Гыйлђќевнећ тигез њсеп барган иќатында ярылып 
ята. Аныћ шигырьлђренђ тђфсирлђњ кирђкми. Язганнары ќыйнак, тыгыз, уй-гамьгђ 
корылулы. Катлаулы метафоралар белђн артык дђрђќђдђ мавыкмый. «Табарга 
љйрђнегез» шигырендђ ул нђкъ шушы хакта искђртђ: «Шагыйрьлђрнећ тљп фикерен 
/ Кинаядђн эзлђгез!» Бик њтемле итеп язуын да њз укучысына алдан сиздертеп 
њтђ: «Гади сљйлђр — эчтђн кљяр син» («Шулай булачак»). Боларныћ барысы да 
шагыйрьнећ иќат љслњбеннђн, стильнећ башлыча телгђ бђйле булуыннан килђдер. 
Бу ќђџђттђн Илдус Гыйлђќев мондый бђйлђнешкђ тугрылыгын књрсђтђ, «Шућардан 
куркам» исемле шигырендђ аерым игътибар њзђгенђ алып, ђдђби эшчђнлекнећ 
тљп коралын њзенчђ изге итеп књрђ. «Сњз кадерен мин зурлап яшим, — ди автор. 
— Тњбђнсетсђм — хакы тотар!» «Белеп яз» дип исемлђнгђн ђсђрендђ янђдђн љстђп 
куюны кирђк таба: «Кулга калђм алган кеше / Књк каршында ќаваплы!» 
Њзлђренећ мђктђплђрен булдырган ђдиплђр искђртеп торганча, табигый 

гњзђллеккђ лаек ђсђрлђр кирђгеннђн артык шомартуларны љнђми. Тормышныћ 
нђкъ њзендђгечђ. Хђтта кырыс дљреслек тђ књп очракта књрексез була, ягъни ул 
ђллђ кайдан ук књзгђ бђрелеп тормый. Хакыйкатькђ купшылык килешми. Шигъри 
телнећ матурлыгы исђ сњзлђр тљгђллеге аша табыла. Чамадан тыш бизђлгђн сљйлђм 
бушлыкны яшерер љчен ућайлы. Тљрлечђ кыланулар ясалмалыкка илтђ. Ђ боларны 
тирђнтен аћлаган Илдус Гыйлђќев њзенећ ниндилеген алдан ук аћлатып куя: «Мин 
ясалма була белмим...» «Калганы синећ эш» дигђн ђсђрдђге фикер, шагыйрьнећ 
мондый ќитди мђсьђлђлђргђ карашын чагылдырып, башка кайбер юлларында 
да дђвам иттерелђ. Хаклыкны тел сљйлђми — књћел џђм йљрђк сљйли. Гаќђп, 
элгђрлђрнећ мђкальгђ ђверелгђн ђлеге искђртње тњбђндђге дњртьюллык белђн аваздаш 
яћгырый: «Ялтыравык сњзлђр тезмђсенђ / Истђ калыр уй-хис йокмаган; / Йљрђккђ 
дђ урын бирелмђгђн — / Ђллђ юк ул, ђллђ йоклаган...» («Йљрђксез шигырь»).
Мин Илдус Гыйлђќевне укыйм, бер ќыентыктан икенчесенђ књчђм. Ђлбђттђ, 

шигырьлђрнећ бер-берсен тулыландырган эчтђлегенђ генђ тњгел, аларныћ 
эшлђнешенђ дђ ирексездђн игътибар ителђ. Књлђмнђре ќыйнак, вђзеннђре тљрле, 
мисраглары бљтенлекле. Шигъри рђтлђр эреле-ваклы кишђрлеклђрне, бњлгђлђнгђн 
игенлеклђрне хђтерлђтеп куя. Китап битлђре арасына кђгазь кисђге куеп, инде 
онытыла башлаган сњзлђрне искђ тљшерђм. Ђле белемгђ сусаган студент чагымда ук, 
борынгы Цицероннан књчереп, куен дђфтђренђ болай дип язган идем: «Яхшылап 
эшкђртелгђн кырдан да матуррак нђрсђ юктыр». Бђрђкалла, књћелдђ лђззђтле 
сурђтлђр тудырган мондый тђгъбирне Илдус Гыйлђќев ђйтергђ тиеш булган лабаса! 
Џђрхђлдђ, ул аныћ рухына бик тђ туры килеп тора, џђм ђлеге раслама уйны яћа 
катламнарга алып тљшђ.

Мин китмђскђ карар кылдым инде,
Басу-кырлар, сезне калдырып...
    («Гашыйклар»)

Берђњлђр Илдус Гыйлђќевкђ «авыл ќырчысы» исемен тага, ђ икенчелђр аны «ќир 
шагыйрьлђре» ќљмлђсенђ кертђ. Дљрес, иќатчыны яшђњ суты биргђн газиз туфракка 
бђйлђњ табигый хђлдер, ђмма моныћ ише атамаларга бу очракта тљгђллек ќитеп 
бетми. Бђлки, Татарстанныћ Азнакай районы Туйкђ авылында яшђњче шагыйрьне 
натуралистик ђдђбият вђкиленђ охшатырга тырышучылар да табылыр. Дљрестђн дђ, 
шушы якка авышу љчен аныћ мљмкинлеклђре зурдан иде: озак еллар дђвамында 
салада гомер кичерђ, ишекне ачуга ук ќиргђ аяк баса, кљннећ књбрђк вакытын 
табигать хозурлыгында њткђрђ. Хђтта њзенећ беренче ќыентыгына да «Ќир китабы» 
(Татар.кит.нђшр., 1988) дигђн исем биргђн. Ђ ќир-књк кићлеклђрендђ сокланырлык 
нђрсђлђр књп. Учак ђйлђнђсендђ пыр-фыр очып йљри торган пђрванага, ягъни ут 
књбђлђгенђ озак карап утырырга була. Ык буенда «Дљнья матур, дљнья кић» ќырын 
кљйли-кљйли, мунчаћ миченђ љстђр љчен тишекле ташлар ќыеп кайт. Атаклы 
Чатыртауда ачы авазлар чыгарып шомландырган суырга, ике бармагыћны авызыћа 
кабып, кљчле сызгыру белђн ќавап та бирђ аласыћ. Шунда њскђн ђби чђчен сђгатьлђр 
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буе сыйпап тљшлђн. Кышкы урман аланында имђн чиклђвегедђй чђчелеп яткан 
ќђнлек тизђгенђ чичђннђрчђ ќђџђтлектђ ишарђле робагый багышлау исђ илџамлы 
њќђтлегећђ бђйле... Књрђсез, дљньяга Константин Паустовский књзлђре белђн карап 
та њз ачышларыћа бик књплђрне ќђлеп итђргђ мљмкин. Юк, Илдус Гыйлђќевнећ 
рухият матрицасы бљтенлђй бњтђн, аныћ ќан-тђнен иќтимагый юнђлештђге иќат 
ђгъвалаган. 
Кайбер калђмдђшлђренећ аћа карата беркадђр чиклђнгђн билгелђмђ бирњенђ 

дђ Илдус Гыйлђќев «Шулай яшим» шигырендђ ачыктан-ачык ќавап кайтарырга 
ќљрьђтлђнђ. «Мин — миллђтче! — ди ул кырт кисеп. — Минем хакны башка 
халык хаклармыни?!» Ђгђр дђ шагыйрь њзенећ иќатын мондый олуг максатка 
багышлый икђн, ул аяклары белђн туган туфрагында ышанычлы кыяфђттђ басып 
торырга тиеш. Бу ќђџђттђн Илдус Гыйлђќев књплђрне чынлап кљнлђштерђ ала. 
Аныћ таланты нђкъ менђ шундый табигый ќирлеккђ тамыр ќибђргђн, ошбу мохит 
миллђт мђнфђгатьлђрен кайгыртучы шагыйрьнећ њзенчђлеген дђ билгели. Хикмђт 
шунда ки: ул татар халкыныћ књпкырлы яшђешенђ бђйле иќтимагый мђсьђлђлђргђ 
нигездђ «авыл призмасы» аша карый, кљнкњреш очраклыкларына бирелмичђ, бљтен 
миллђтне битараф калдырмый торган уртак идеялђрне гамьле књћел нуры белђн 
яктыртып њтђ. Минем карашымча, Илдус Гыйлђќевнећ шигъри дљньясында гавам 
њзен ата-баба йортындагыча хис итђ, чљнки монда аныћ љчен барысы да диярлек 
кадерле булып тоела. Шагыйрьнећ иќат чишмђсеннђн аерым даирђлђрне генђ 
тњгел, тулаем ќђмгыятьне дулкынландырырлык хис-кичерешлђр саркылып чыга 
шикелле. Зиџеннећ иксез-чиксез урларына яћадан-яћа тљшенчђлђр савыла. Дљресен 
генђ ђйткђндђ, авыл прозасыннан гаммђви ђџђмияткђ ия шигъриятне аерып алу, 
аћа гомуммилли яћгыраш бирњ сирђк затларга гына хастыр. «Соћгы хыялый» 
исемле шигырьдђ, ђйтерсећ, шућа ишарђ ясала: «Соћгы могикан хђлендђ / Яшђп 
ятам авылда...» Авторныћ њз темасына тугры калуын башка ђсђрлђрдђ дђ (мђсђлђн, 
«Игезђклђр янында», «Иген иккђнгђ генђме?») сизђргђ мљмкин. 
Классиклар дљрес искђртђ, сњз сђнгатендђ уећны уеп ђйтњ љчен њз халкыћныћ 

тарихын яхшы белергђ кирђк. Ђле љстђвенђ књпмедер дђрђќђдђ философ булуыћ да 
шарт. Зур сђясђттђн читлђшмђњ дђ бер зарурият итеп куела. Калђм ђџеленђ болар 
да ќитеп бетми — тормышны оештыруда да турыдан-туры катнашырга мђќбњрсећ. 
Килђчђктђ ни буласын беркадђр алдан тою, ягъни ђњлиялык исђ аны бермђ-бер 
зурайта. Француз язучысы Оноре де Бальзак ђдипне хђтта дђњлђт эшлеклесенђ 
тићлђгђн. Ничек кенђ булмасын, кадерле миллђтећнећ рухи тормышын тљзешњ 
љчен бар яктан да ђзерлек талђп ителђ. Ђгђр шундый бђрђкђтле зђминнећ кљчен 
џђрдаим тоеп тормыйсыћ икђн, син њз халкыћныћ ќирдђ яшђњ сђнгатенђ нидер љсти 
алмассыћ. Монысын Илдус Гыйлђќев тђ бик яхшы белђ булыр. «Рђшит Ђхмђтќан 
ядкяре» дигђн шигырь шулай фараз кылырга нигез бирђ: «Шагыйрь булу гына аз 
икђн шул / Татар баласына бу илдђ».
Шигърият сђнгатьнећ югары тљре булып саналса да, ул књктђ канатлы аттай 

очып кына йљрми. Аныћ безне сыендырган ќирдђ, халык тормышында эшлђре 
књп. Иќатчы љчен кеше ќанындагы борчулардан да зуррак тема, гомумђн, 
миллђт язмышы турындагы уйдан да олырак гамь юктыр. Њз халкына тугры 
хезмђт иткђн ђдђбият кына кешедђ барча игелекле гамђллђргђ дђрт-омтылыш 
тудыра ала. «Ничек тергезергђ?» дип исемлђнгђн кыска шигырендђ боларны 
Илдус Гыйлђќев тђ њзенчђ раслый: «Кабынырга ќитеп кыза / Шул уйлардан 
калђм кулда...» 
Калђмен миллђткђ хезмђт иттерњгђ багышлаган Илдус Гыйлђќев тђ њз 

борчуларыныћ бетмђс-тљкђнмђс чыганагын халык гаме катламнарында књрђ. 
«Ничек кенђ тергезергђ / Горурлыкны, милли аћны?!» — дип љзгђлђнђ ул «Ничек 
тергезергђ?» шигырендђ. Џђм «Тљп шарт» дип исемлђнгђн дњртьюллыкта ђлеге 
сорауга њзенчђ ќавап та бирђ: «Ана сљте белђн керсђ генђ була уятып». Ђ тынгылык 
бирмђгђн нђрсђлђр књп. Ђнђ, «Њги кош» ђсђрендђ мђќрух ќанлы шагыйрь њзебезнећ 
татар телен кунакларга урын таба алмыйча каћгырып йљргђн књћел кошына тићли. 
«Безнећ хђлгђ килгђндђ» дип исемлђнгђн шигырьдђ исђ књпне кичергђн кавемнећ 
югалып калмавына ирония белдерелђ: «Џђрбер татар, манып књз яшенђ, / Шигырь 
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белђн роман язарлык...» Сњз сђнгате осталарына хас булганча, шагыйрь кайчак 
њзенчђ гаепли дђ:

Кайда синећ, татар, Гаярьлегећ?..
Кайда синећ, татар, Зирђклегећ?..
Кайда синећ, татар, Горурлыгыћ?
Тел югалтып нђрсђ табасыћ?
Ничђњ калдык соћ без?! Утка куйган
Шђм шикелле сызып барасыћ...
    («Ќавапсыз сораулар»)

Шигъри љземтђлђрдђн сизелгђнчђ, Илдус Гыйлђќев халык тормышындагы 
аерым књренешлђргђ мљнђсђбђтен ихластан хуплау яки кире кагулар аша белдерђ. 
Аныћ калђме битараф тњгел. Бњгенге чынбарлык књп кенђ ђсђрлђрдђ «ђйе» џђм «юк» 
каршылыгында яктыртыла. Инде ђйтеп њтелгђнчђ, шагыйрь элгђрлђребез ђманђтенђ 
хилафлык кылган хђллђргђ карата гаеплђњ карарына охшаш кырыс нђтиќђлђр дђ 
чыгара. Ђйтик, бездђ еш књзђтелгђн катнаш никах мђсьђлђсен њзђккђ алган «Булмый 
кичереп» исемле шигырьдђ менђ шундый юллар бар: «Миллђт эчтђн чери башлый 
икђн, / Кызларында бетсђ горурлык... / Чит миллђткђ хезмђт итњчене / Аћлап була, 
булмый кичереп». Хљкем итњченећ њзенђ дђ бик авырга туры килђ: «Шагыйрь булып 
туу ќићел лђ ул, / Тиз тљзђлђ тђндђ ярабыз. / Халык маћкортлаша — шуны књреп, 
/ Шагыйрь булып яшђп карагыз...» («Ић авыры»)
Миллђт ќанлы шагыйрьне барысы да борчый: безгђ чит-ят «Изге Валентин 

кљне»н, аумакайларча толерантлык књрсђтеп, «Изге Вђли кљне»нђ ђйлђндерњлђр дђ, 
ир-атларны да бизђмђгђн алама гадђтлђрнећ, ниндидер мутация буларак, отыры 
хатын-кызларга књчђ баруы да, љммђт варисы вазифасын аласы сабыйларны, 
шђригать кануннарын бозып, телђсђ кайда ташлап калдырулар да... Кешенећ 
џђрдаим хаталар ясап торуы да аныћ уйларын бик еракка алып китђ. «Књктђгелђр 
гафу итмђслђр шул, — дип хафалана Илдус Гыйлђќев «Ходай бизмђне» дигђн 
шигырендђ, — Књп кылынды Ќирдђ хаталар». Шагыйрь инсаниятне эзђрлеклђгђн 
шаукымныћ чыганагын да ачыкларга омтыла: «Чынбарлыкны ике тљрле аћлау / 
Бетмђгђн шул ќирдђ ђлегђ» («Киресенчђ дђ мљмкин ич»). 
Безнећ халык тљрлесен кичерде. Дљрес сњз ђйтњче кешенећ авызына сугып, аћа ќђза 

бирњ чорлары да булды. Њз књлђгђсеннђн куркып яшђргђ мђќбњр ителгђн илдђшлђрен 
искђ тљшереп, Илдус Гыйлђќев кайвакыт эчендђ утырган «тђнкыйтьче»не кисђтеп тђ 
куя: «Теге еллар кире кайтса, / Себергђ китњче мин» («Миллђт кљтњчесе»). Шагыйрь 
њзе кебек ватандашлары алдында чамадан тыш талђпчђнлек галђмђте књрсђтмиме? 
Ул монысын да исђптђн чыгармый, гаќиз башын тотып, горур кыяфђттђ икелђнеп 
тђ ала: «Каршылыклы уйлар белђн / Књћелем ташый тулып, — / Ђллђ дљнья кыек-
мыек, / Ђллђ мин артык туры...» («Аћлый алмыйм»).
Исбатларга да кирђкми, чын иќатта калђм ђџеленећ яшђњ рђвеше чагылырга, 

ђсђрлђрендђ ихласлык тулы ќаны шђрран ачылырга тиеш. Ђ шагыйрь књћелендђ 
тойгы-кичерешлђр алмашынып тора. Мизгел эчендђ ђле берсе, ђле икенчесе 
љстенлек ала. Бик књпне даулап йљргђн затныћ кайчак гайрђте дђ чигеп куя. Тљрле 
хислђр йогынтысында калу Илдус Гыйлђќевкђ дђ хас. «Њзећ хуќа булмагач» исемле 
дњртьюллыкны гына укып карыйк. Анда татлы-ачы миллђт гаме янђдђн љскђ калкып 
чыга: «Офтанган юк: «Гомер уза», — диеп, / Тормыш кудык — ќиткђн булганы. / 
Шунсы гына кала њкенечкђ: / Чын татарча яшђп булмады...»
Беркадђр нђзакђтсез рђвештђ ђйткђндђ, тормышныћ кендеге шигырьгђ 

бђйлђнмђгђн, мђшџњрлђребез искђртеп њткђнчђ, дљньяны башкарак чыгыр ђйлђндерђ. 
Ђмма иќтимагый тереклекнећ бихисап шартлары шигърияткђ дђ аерым вазифа 
йљкли. Язганына «Онытмасагыз иде» дигђн исем куеп, бу хакта Илдус Гыйлђќев тђ 
искђртђ: «Шагыйрь хакы да бар бу дљньяда! / Тел яшерњ илтмђс яхшыга...» Шигъри 
сњзнећ могќизалы кљченђ ышанмау эстетик тђгълимат раслауларына туры килми. 
Халыкныћ килђчђген фаразлауда исђ љмет киселњлђр бљтенлђй килешми. Ышаныч 
белђн яшђњ џђркем љчен фараздыр.

ШИГЫРЬ БЕЛЂН ЯСАК ТЊЛЂП...
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Тарих буйлап кире чигенсђгез,
Шанлы уй-хислђргђ батарсыз.
Туфан суы калкыр...
Кеше кабат њрчер!
Яши алмас мђгђр татарсыз...
   («Татарсыз буламы соћ?!»)

Шигъри сњзнећ иќтимагый ђџђмияте хакында тђфсиллђбрђк сљйлђгђн чакта 
Илдус Гыйлђќев китапларыннан ућышлы мисалларны књплђп китерергђ мљмкин. 
Гомумђн, калђмнећ ќђмгыятьтђге мљџим мђсьђлђлђр белђн бђйлелеге аныћ иќатында 
гаять ќете тљстђ чагыла. «Триллион тљрле уй башымда...» «Кем баерактыр ђле» 
дип исемлђнгђн ђсђрлђрендђ шагыйрь ђнђ шулай кљрсенеп тђ ала. Инде искђртеп 
њтелгђнчђ, Илдус Гыйлђќевнећ тљрледђн-тљрле шигырьлђрендђ нинди генђ темалар 
књтђрелми! Дљрес, тормыш белђн кирђгеннђн артык охшашлык џђрбер сђнгать 
ђсђренећ яшђњчђнлеген чикли. Чорлар аша яћгыраган ачы тђќрибђ авазын Илдус 
Гыйлђќев яхшы ишетђдер дип уйлыйм. Шућа књрђ шагыйрь кљнњзђк мђсьђлђлђргђ 
игътибар юнђлтђ, ђмма њзенећ хаклы икђнлеген исбат итђргђ ымсынмый. Кинаяле 
ишарђ алымын кулланган очракта дорфалык тњбђнлегенђ тљшњдђн сакланырга 
тырыша. 
Яшђп киткђн ђдиплђр кисђткђнчђ, ђгђр ђйтер сњзећ юк икђн, ап-ак кђгазь битен 

пычратмыйча тор; ђгђр књћелећдђгесен белдерњ телђге туса, аны ялганламыйча, 
ихластан язарга ашык. «Бер генђ шарт» дигђн аллегорик шигырендђ мондый 
кагыйдђне Илдус Гыйлђќев тђ хуплый: «Дљнья иркен, йљзгђ кадђр / Яшђсђћ яшђ, 
— / Ярты-йорты акыл сатма, / Белмђсђћ... дђшмђ!»
Шунысын да онытмыйк: хљрлек сљйгђн сњз сђнгатендђ артыгын ђйтмђњ дђ мљџим. 

Бу ућайдан Илдус Гыйлђќевнећ «Шулай булачак» шигыре њзенђ генђ тњгел, башка 
яшь калђмдђшлђре љчен дђ файдалы кићђш сыйфатында яћгырый књк: «Синећ 
љстенлегећ — гадилектђ!.. / Юк кына бер фикер аћлашырга / Катлы-катлы ќљмлђ 
тљзђбез...»
Менђ шундый телђклђр кагыйдђгђ ђйлђнеп китђ. Андый талђплђр ерактан килђ, 

алар џђркем љчен анык: калђм ђџеле тынгысыз књћелендђ бљялеп торган ђџђмиятле 
уйларын кыска, тыгыз џђм тирђн итеп яза белергђ тиеш. Янђдђн љстђп ђйткђндђ, 
тыгызлыктан башка сђнгатьлелек булмый; ђсђрнећ озынлыгы тирђнлекне аћлатмый. 
Ђ Илдус Гыйлђќевнећ књпчелек шигырьлђре ђлеге шартларга џђрьяклап туры килђ. 
Аныћ язганнары кысыр чђчђкне хђтерлђтми, алар ќанда эш-хђрђкђткђ ихтыяр 
тудыра. Шагыйрь њзенећ књзаллавын башкаларга кљчлђп такмый, аћлашырга сђлђтле 
ђћгђмђдђшенђ озаклап њгет-нђсыйхђт укымый. 
Књплђр билгелђп њткђнчђ, сђнгать тљрлђре арасында ђдђбият — ић саллысы. 

Ђгђр дљньяда ниндидер могќизалы мизан-бизмђннђр булса, шигърият ићендђге 
йљкнећ зурлыгы ачыкланыр иде. Хђер, бу гамђлне башкарып чыгу чынлыкта мљмкин 
тњгел, чљнки моныћ љчен ярашлы авырлык њлчђњлђре юк. Шагыйрьне тикмђгђ 
генђ фикер иясенђ тићлђмилђр. Чын шигырь сњрњеннђн уй-гамьнђр ташып тора. 
Аћны тулысынча билђп алган фикерлђрнећ ихтыярсыздан тезмђле рђвешкђ керњен 
Илдус Гыйлђќев «Мактаулы гамђл» ђсђрендђ дђ искђ тљшереп њтђ: «Кемдер ђйтер, 
шигырьлђрем аша / Нилђр уйлаганымны белеп...»
Шагыйрь кайчак гаќизлек халђтендђ калуын да, бик сђер гамђллђр кылуын да 

яшерми. «Авыр сорау белђн бђреп, / Њз башымны њзем ватам». «Њземнђн башлыйм» 
дип исемлђнгђн шигырендђ автор ђнђ шундый гипербола куллана. Ђ сораулар 
мыжгып тора. Шђригать кануннары кушканча, Илдус Гыйлђќев њз укучысыннан 
акыллырак булып књренергђ телђми, књћелен борчып йљдђткђн сљальлђрне 
ђћгђмђдђшенђ дђ књплђп бирђ. Аерым ђсђрлђрдђ куелган сораулар яшђешнећ тљрле 
љлкђлђрен колачлый. «Назга сусау» ќыентыгында гына да (Татар.кит.нђшр., 2014) 
алар берничђ дистђдђн артып китђ. Ђйдђгез, кайберлђрен укып њтик: «Кемнђр соћ 
без — олуг Кеше заты — / Каян килдек, кая барабыз?»; «Кеше ђллђ Галђм хозурында 
/ Кемдер уйный торган курчакмы?»; «Књпме хђсрђт йота ала кеше?»; «Нигђ кемдер 
тартып ала / Љлешећђ тигђн хакны?»; «Гљнаџ баскан бу дљньяны / Мљмкинме соћ 
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њзгђртњ?»; «Гљнаџ ќыеп яткач, беркљн кинђт / Шартламасмы соћ бу Кешелек?»; 
«Акыл ќыйдым, бик књп гыйлем љстђп, / Ђ њзем соћ нђрсђ калдырам?..»
Књзђтњлђр књрсђткђнчђ, укучыларга уйланып алыр љчен мљмкинлек бирњче 

шагыйрь сорау ќљмлђлђрне иќтимагый яћгырашлы ђсђрлђрдђ ешрак куллана. Ул 
њз фикердђшлђренђ ихласлык белђн ышана, алар хозурында аптыраулы хђллђрдђ дђ 
кала. «Чуалдым мин, чиялђндем, — дип кљрсенђ ул «Њзем эзлим» дигђн шигырендђ, 
— Уйларымда књпме тљен!» Ђлбђттђ, Илдус Гыйлђќев иќатында ђледђн-ђле очрап 
торган сораулар њзђген миллђт язмышына бђйле тљрле-тљрле мљџим мђсьђлђлђр 
тђшкил итђ: «Таркау булган татар нилектђн?»; «Анам теле — ќаным теле! /Њз 
ќанымны кимсетергђ / Ирек биреп торыйммы?!»; «Миллђтећ бар, дђњлђтећ юк... 
Нигђ?»; «Кемнђр соћ без?.. / Вассаллармы, коллармы?»; «Нигђ шулай борчылам соћ, 
/ Ни эзлђп ќанны кыям?..» Шагыйрь ђнђ шулай љзгђлђнђ, кайвакыт тљшенкелеккђ 
дђ бирелђ: «Шулай кирђктерме, тњгелдерме?.. / Дљрес яшимдерме, тњгелдерме? — / 
Џђр кљн уйлап алам» («Мђћгелек хђрђкђт»).
Сњз сђнгатенећ хикмђте шунда: аннан бихисап сорауга ќавап табарга мљмкин. 

Ђдђби ђсђрлђрнећ мђслихђтчелекне хђтерлђткђн мондый њзенчђлеге Илдус Гыйлђќев 
иќатында да калку чагыла. Гаќђбрђк тђ тоела, књплђр шагыйрьнећ уй-фикер 
офыкларын авыл кысаларында гына књрђ. Ђ ул язу барышында куелган сорауларга 
ќавапны ќирдђ генђ тњгел, чиксез кодрђтен љзлексез сиздертеп торган очсыз-
кырыйсыз књк катларыннан да эзли. «Књзлђрећнђн књренђ шул» шигырендђге 
сњзлђр аныћ њзенђ дђ туры килђ: «...Књћелећ кић — / Ќир тњгел, галђм сыйган!» 
Шагыйрь фђрештђлђр тљшеп-менеп йљри торган рђхмђт юлыныћ ќир-суыбызга 
тоташуын «Хђтђр адым» дип исемлђнгђн ђсђрендђ дђ кисђтњле тљстђ белдерђ. 
«Табигатьтђн аерылган затлар, — ди ул, — Ерагая тљсле Алладан». Аннары башка 
бер шигырендђ књзаллавына яћа шђрехлђр љсти: «Гадђтилек барса ќирдђн атлап, / 
Шагыйрь њзе оча књклђрдђ» («Онытмасагыз иде»). Ђгђр ул њзенећ иќатында газиз 
халкын борчыган йљзлђрчђ сорауга ќавап табарга омтыла икђн, димђк, боларныћ 
барысы да илаџи антка шаџитлек кылган галђбђле калђмнећ мљмкинлеклђренђ 
тирђнтен ышанудан килђ. Њз ќанында миллђт гамен йљрткђн Илдус Гыйлђќев 
шагыйрьлекне билгели торган кагыйдђне дђ књрсђтеп њтђ: «Матур шигырь языйм 
дисђћ, / Бармакларыћ сљйсен калђм. / Кешелђрне ярата бел, / Йљрђгећђ сыйсын 
галђм!» («Љч шарты бар»).
Кулга игелекле ният кылып алынган калђм адђм заты алдына зур бурычлар 

куя. Гаять мљџим максатларга тљбђлгђн иќадият вђгъдђћнећ иман биеклегендђ 
торуын, сљекле халкыћ тапшырган йљклђмђлђрнећ намус белђн њтђлњен талђп итђ. 
Бу дљньяда гомере буена ђманђт саклаганнарны, антка тугры булганнарны Аллаџ 
ђќере кљтђ. Тђкъдирећ тактасында шагыйрьлек миссиясе аерымланып књрсђтелгђн 
икђн, син изге бурычыћны шигырьлђтђ дђ тњлђргђ тиешсећ. Шућадыр да Илдус 
Гыйлђќев «Шигырьле гомер» ђсђрендђ шигырьне иманга тићли, язылган џђрбер 
юлныћ њзе љчен бик ђџђмиятле булуын да искђртђ: «Кешегђ сыймас серлђрем / 
Шигырьгђ сыйды...» Иќатчы њз ќаваплылыгын турыдан-туры да белдерђ. «Без... 
дљнья каршысында, / Ходай каршысында ђќђтле», — ди автор «Икебезнећ ђќђт» 
шигыре ахырында. Ул мљбарђк йљклђмђсен џђрвакыт истђ тота. Ђлеге дђ баягы 
бурыч мђгънђсен аћлатканда, беркадђр сђеррђк тоелган синонимнар да куллана. 
Ђнђ, њзенђ књрђ иман яћартуга багышлап язылган «Тњлђњ» исемле ђсђрендђ Илдус 
Гыйлђќев «шигырь белђн ясак тњлђп» яшђве хакында ђйтђ. Шагыйрь мондый ясакны 
соћгы сулышынача тњлђргђ ђзер — газиз халкы гына лаеклы рђвештђ яши алсын! Ул 
ошбу гамђлне мљкатдђс вазифасы итеп саный, милли мђнфђгатьлђр хакын даулауда 
яшђњ мђгънђсен књрђ. Аныћ књћеле кљр, иќат дђрте кљчле. «Мљмкинлек бирсђлђр...» 
дигђн шигыре исђ янђ ихластан вђгъдђ кылудай яћгырый: «Мин туйганчы ђле 
ќырламадым, / Тавышым бит яћа ачыла...»

Зиннур МАНСУРОВ
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БЕЗ ХЂТЕРЛИБЕЗ

ШАГЫЙРЬ ГАЗИНУР МОРАТНЫЋ ИЌАТ ПОРТРЕТЫНА ШТРИХЛАР

Газинур Морат — татар халкында китап культын кабат ќанландырган 60 нчы 
еллар шигъриятенећ кљчле тђэсирендђ њскђн буын вђкиллђреннђн берсе. Ђлбђттђ, 70 
нче елларда билгеле бер тђќрибђ туплап, инде чираттагы дистђне башлаган шигърият 
мђйданына ныклап аяк басканнарныћ, шул исђптђн Газинур Моратныћ иќатында 
да алдагы чорлар ђдђбиятыныћ чалымнарын табарга була иде, чљнки, нинди генђ 
идеологик кысаларга тартылмасын, нинди генђ фђлсђфи-эстетик карашларга 
нигезлђнмђсен, телђсђ кайсы ђдђбият њзеннђн элгђрелђр тудырган традициялђрдђн 
тулаем баш тартмый. Кайсыдыр яктан капма-каршы сызыклардарак торган кебек 
«ќепшеклек» џђм «торгынлык» шагыйрьлђрен аеруча мђгърифђтчелек ђдђбиятыныћ 
џђм романтик, џђм реалистик канатларыннан ук килгђн сђнгать тенденциясе 
— халык аћын сњз ярдђмендђ уяту, зыялы катламныћ тормышка актив мљнђсђбђтен 
булдыру, миллђтне агарту идеясе берлђштерде. Бу, беренче чиратта, тарихи њткђнгђ, 
заманныћ сђяси барышына яћача, њзенчђлекле караш булдыруда, миллђттђге рухи 
кризиска каршы чыгуда, аны џђр миллђт, аерым кеше бђхете љчен яшђргђ чакыруда 
чагылды. Ђлеге тенденция Газинур Морат иќатын да читлђп узмады.
Совет халкы њз яшђњ дђверенећ торгынлык дип аталган этабына килеп кергђндђ, 

аныћ књпмиллђтле ђдђбиятында, илкњлђм матбугатта, кайбер юнђлештђ артка китешлђр 
сизелњгђ карамастан, татар шигърияте фикри офыкларын кићђйтњен дђвам итте, 
соћгы елларда ирешкђннђрен классик ђдђбият ућышлары белђн янђшђ куеп карады, 
џђр икесенећ ић матур сыйфатларын бергђ њрњ омтылышын ясады, бар тљр жанр 
формаларыныћ, иќат алымнарыныћ яшђргђ хаклылыгын аћлау юлына басты. 
Татарстан Язучылар берлегендђ 70 нче еллар ахырыннан талантлы яшьлђрне барлау, 

ђдђби хезмђткђ хђзерлђњ эшенђ зур игътибар бирелде. Моннан тыш, кљндђлек матбугатта 
барган ђдђби бђхђслђр, яшьлђрнећ иќат командировкаларында бергђлђп катнашуы, шул 
чорда татарда талантлы ђдђби потенциалныћ зурлыгы, аныћ миллђтне, милли рухны 
саклау юлындагы хезмђтлђре, шигъриятнећ гомуми њсеш дђрђќђсе, халыкта аћа ихтыяќ 
зурлык џђм башка књзгђ књренеп тормаган сђбђплђр њз эшен эшлђде: нђкъ менђ татар 
шигърияте яћарыш кичергђндђ дљньяга килгђн сабыйлар 80 нче еллар башында инде 
љлгергђн калђм ђџеллђре сыйфатында ђдђбият мђйданына аяк басты. 
Кайсы гына ђдђби тљрдђ иќат итњенђ карамастан, телђсђ кайсы татар язучысы 

бер њк вакытта журналист та булып китђ, ђмма џђрберсе тђэсирле сњз кљченђ ия 
публицист буларак танылмый. Газинур Морат исђ — ике тљр иќатны янђшђ алып 
барган џђм берсенећ сыйфатларын икенчесендђ ућышлы куллана алган калђм 
иясе. Аныћ тђњге ђдђби џђм публицистик тђќрибђлђре туган районыныћ «Хезмђт 
даны» газетасында 70 нче еллар башында књренђ, ђ инде университетта уку 
чорында шигырьлђре республика матбугатында да басылгалагач, Газинур Морат 
калђмдђшлђре тарафыннан љметле шагыйрь буларак телгђ алына башлый. 

«Ќир хђтере», «Мин дљньяны тыћлыйм» исемле тђњге ќыентыклары белђн танышкач, 
шул чорныћ ић талђпчђн тђнкыйтьчелђреннђн берсе буларак танылган Фђез Зљлкарнђй 
Газинур Моратныћ иќатында шигъри юлларга салынган фикер тирђнлеге хакында язып 
чыга. Ул шагыйрьнећ ђдђби текстларны катмарлы метафораларга тљрњен, кљтелмђгђн 
график чаралар ярдђмендђ строфалардагы мђгънђ басымын билгелђвен, фикри 
катламнарны ачуда аваз яћгырашын ућышлы файдалануын књрђ. Кић ќђмђгатьчелеккђ 
шагыйрь буларак таныткан «Ќир хђтере», «Мин дљньяны тыћлыйм» китаплары нигезендђ 
Газинур Морат 1988 елда СССР Язучылар берлегенђ кабул ителђ. 
Шагыйрьнећ беренче ќыентыкларында 60 нчы еллар шигъриятенђ хас сыйфатлар 

— књзгђ бђрелеп торыр хђлдђ. Њз чоры публицистикасында активлашып киткђн 
гыйльми, ђйтик, физик терминнардан, урыстан алынмалардан мул файдалану, нечкђ 
яћгырашлы юлларны публицистик аџђћлелђре белђн бергђ њрњ, глобалистларча 
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фикер йљртњ, ил џђм халык љчен ќаваплылык белђн генђ канђгатьлђнмичђ, дљнья 
проблемаларын чишђргђ алыну... «Ќир хђтере» мђќмугасына исем биргђн ђсђр дђ 
Газинур Моратка хас иќат алымнарын ачык чагылдыра.

Бу хђвефле планетамныћ 
Газиз мића џђр ягы.
Ультракыска дулкыннарда
Тыћлап ятам дљньяны.

1985 елда дљнья књргђн китапта урын алган шактый шигырьлђрнећ язылу вакыты, 
ђлбђттђ, књпкђ алдарак, џђм аларга салынган џђр мђгънђ бњгенге кљн яшьлђренђ тулысынча 
аћлашылып та бетмђскђ мљмкин. Беренче карашка, дљнья халыкларыныћ иминлеген 
кайгыртып, Ак йорт сђясђтенђ каршы язылган кебек тоелган бу тљр шигырьлђрне 70 нче 
џђм 80 нче еллар буыныныћ иќатчы татар яшьлђре генђ тњгел, књпчелек студентлары, 
милли зыялылары да башкачарак књз белђн, њз тарихлары ракурсы аша укый иде. Алар 
ђлеге шигырь юлларыннан шагыйрьнећ тыелган радиодулкыннарны, каналларны 
тыћлавын, аерым бер халыкныћ милли бђйсезлеген югалтуы турында язганда, њз милли 
фаќигасен уйлавын ачык аћлаган дип исђплђргђ кирђк. 
Газинур Морат 80 нче еллар иќатында укучыга шђхси фикер сљрешен књрсђтергђ 

телђгђн калђм иясе сыйфатында ачыла, авторныћ њз язганнарыннан шулай ук тђм 
табуын тоймый мљмкин тњгел. Шагыйрь бу чорда интеллектуаль њсеш дђрђќђсен 
башкаларга да ачарга телђгђндђй, џђр иќтимагый яћаны, тарихи-фђнни ачышларны 
читлђп узмаска тырышып, кыйтгаларга, Ќир-анабызга хас проблемалардан котылу 
юлларын эзлђп яза шикелле, вакыт-вакыт алар шактый абстракт, ђмма кискен џђм 
шунлыктан ышанычлы яћгырый:

Ирлђр кебек: еламаска
Љйрђтђ бу заман.
Юл бер генђ: гуманистик
Кырыслыкка табан.
  («Кљл син, ќырым!..»)

Газинур Морат бљтен иќаты белђн, хакимнђрне, Ќир йљзендђ сугыш џђм солых 
љчен ќаваплы кешелђрне акылга џђм кљчле ихтыярлы гамђллђргђ чакыра. Нђкъ 
менђ ђхлакый экспериментлар, парадокслар, икепланлылык алымнары, дљнья белђн 
идарђ итђрлек фикерне героеннан ђлђм итеп књтђртњ аныћ бу чор поэзиясен татар 
интеллектуаль шигърияте агымына куша. 
Яшь шагыйрь њз чорыныћ вђхши књренешлђрен оста табылган џђм бљтенлђй 

кљтелмђгђн, имђндергеч ђдђби детальлђр аша сурђтлђњгђ ирешђ:

...Кулына шоколад тотып,
Бљдрђ чђчле сабый
Эшафотка менеп китте,
Баскыч саный-саный.
   («Кинокадр»)

Њксез язмыш поездында
Кунакка бара сабый.
Ђнисенђ.
   («Поездда»)

Газинур Морат ђдђбиятка ныклап аяк баскан елларын «Њзгђрешлђр кљтњ» чоры дип 
билгели. «Њзгђрешлђр кљтђм» ђсђрендђ аерым кеше, ил, дљнья яшђешендђге гадђтилеккђ 
ђйлђнгђн хђллђргђ чик куелу турындагы фикер лейтмотив булып бара. Шагыйрьнећ 
бу њзгђрешлђрне ничек књзаллавын фаразлау исђ укучыныћ њзенђ калдырыла. Газинур 
Морат шигърияте укучыны уйларга мђќбњр итње белђн кызыклы да.
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Язмышыннан берђњ йљзен чыткан, 
Кай гаилђдђ низаг-ызгыш чыккан,
Иллђр чыраена иллђр суккан...
Мђћге шулай барыр, димсећ, эшлђр?
Њзгђрешлђр кљтђм, њзгђрешлђр. 

Шагыйрьнећ кайбер ђсђрлђреннђн милли њзаћы югары шђхес татар язмышына 
бђйле фикер тапса, заман идеологиясенђ буйсынганы њзе кљткђнне аћлый ала. Татар 
совет шигърияте, милли фикерне ђнђ шулай ныклап яшерђ белњ аркасында, цензура 
кайчысыннан чагыштырмача ќићелрђк котыла алды, тирђн метафоралылыкка иреште, 
урыны-урыны белђн туарылыбрак китеп, ил алып барган сђясђтне аћламаучыларныћ 
да књзен ачкалады, андыйларны асмђгънђле шигырьлђрне аћлау љчен ђзерлђде дђ. 
Шагыйрьлђребез, шул исђптђн Газинур Морат та, њз халкыныћ язмышын башкалар 
язмышы, њз иле сђясђтен башка хакимиятлђр алып барган гамђллђр аша, узган 
чорлардан бигрђк, яћа заманнан алынган тарихи фактлардан файдаланып аћлатты.

60 нчы еллар поэзиясендђ, аеруча Рђдиф Гаташ кебеклђр иќатында романтик 
рух никадђр кљчле булса, Газинур Моратныћ тђњге ђсђрлђрендђ дђ шулай иде. Аныћ 
лирик герое мизгел эчендђ яну, шуныћ белђн мђћгелеккђ калу турында уйлана, њз 
алдына сораулар куя-чишђ яши. Ул ил џђм миллђт язмышы турында Равил Фђйзуллин 
геройлары кебек пафослы фикер йљртђ, даими рђвештђ њзен џђм башкаларны кљрђшкђ 
ђйдђп тора. Аћа байлык-мљлкђт тђ, дан да кирђк тњгел, ул бу тљр кыйммђтлђрне рухи 
кыйммђтлђргђ каршы куя, џђр нђрсђне њз аћлавындагы гадел њлчђњ тђлинкђлђренђ 
сала, килђчђккђ карап, Ќир шары, аныћ кырлары-басулары буйлап атлый. 
Газинур Морат, М.Ђгълђмов кебек, аерым бер фикерне, гыйбарђне ассызыклый, 

укучыга аерып алып ќиткерђ, ђ инде шул чакта ућышлы яћгырашка ирешсђ, кат-кат 
кабатлый. Ул тормыш вакыйгаларын бары тик фђлсђфи яктыртырга омтылышы белђн, 
70 нче елларда кић танылу алган Кадыйр Сибгатуллинны да хђтерлђтеп куя.
Тђњге чор иќатында Газинур Морат џђртљрле шигъри калып белђн иркен эш итсђ 

дђ, башлыча ирекле формаларга љстенлек бирђ. Публицистик яћгырашка, фикерне 
турыдан-туры ђйтеп бирњдђн битђр, ќљмлђ тљзелеше, риторика, омтылышлы, 
ашкынып язу аша ирешђ. Шушы сыйфатлар, яшерелгђн џђм яшерелмђгђн фикер 
белђн њрелеп, аныћ ђсђрлђрен тђэсирле итђ.
Газинур Моратныћ 80 нче еллардагы шигырьлђрендђ Вљќдан, Намус, Матур Яшђњ 

кебек абстракт тљшенчђлђр янђшђсенђ Тукай, Бруно, Бируни, Хемингуэй кебек, 
тарихта мљџим роль уйнаган, гомумфикергђ туры килмђгђн караш ђйтергђ курыкмаган, 
гамђллђре белђн явызлыкка, њзгђрмђс фикергђ каршы чыккан шђхеслђрнећ исемнђре 
атала, шунлыктан алар ђлеге рухи кыйммђтлђрнећ ќирдђге гђњдђлђнеше кебек кабул 
ителђ. Аныћ лирик герое џђрвакыт матур џђм дљрес яшђњ турында уйлана.
Гадђттђ, шагыйрьлђр, ђдђбият мђйданына аяк басканда, мђхђббђт темасына зур урын 

бирђ, Газинур Моратта исђ — киресенчђ. Иќтимагый-фђлсђфи пландагы ђсђрлђрен 
кићђеп язган, аерым фикерлђрне кат-кат ассызыклаган, бер ђйтелгђннђренђ башка 
ђсђрлђрендђ яћадан ђйлђнеп кайткан, тар проблемадан этђрелеп китеп, зурракларына 
килеп чыккан шагыйрь интим лирикада кыскалыкка, тљрлелеккђ омтыла. Ђдђби 
тђнкыйть аныћ сан ягыннан чагыштырмача азрак мђхђббђт шигырьлђрен ђйлђнебрђк 
њтсђ дђ, аларныћ оригинальлеген, мђхђббђт темасында традициональрђк кала килгђн 
татар шигъриятендђ беркадђр аерылып торуын искђрми мљмкин тњгел. Ђлеге ђсђрлђр 
форма, мотив, образ ќђџђтеннђн бер-берсен кабатламый диярлек. 
Дљрес, Газинур Моратныћ мђхђббђт лирикасында да тулаем иќатына хас 

уртаклыклар бар, нђкъ менђ ул кулланган алымнар сљю хакындагы ђсђрлђрен 
оригиналь итђ дђ. Шагыйрь бу тљр шигырьлђрендђ сђнгатькђ баглы терминнарны, 
сђнгать тарихыннан билгеле булган исемнђрне файдаланырга ярата:

Мин хђтерлим ђле ул чакларны:
Тирђкле инеш буйларын,
Бакалар прелюдиясен,
Сандугачлар рапсодиясен,

Р ИФЂ  Р АХМАН
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Чикерткђлђр кантатасын,
Яфраклар сонатасын,
Бђгъремнећ ноктюрнын,
Мђхђббђтнећ матђм маршын
...Џђм шђрђ књлђгђћне.
   (Соль мажор)

Бер караганда, ђлеге шигырьдђ дастаннардан килгђн санау, тасвир объектларын 
бер-бер артлы тезњ књзђтелђ кебек. Асылда исђ бу санауларныћ традицион теземнђр 
белђн уртаклыгы бљтенлђй юк. Бер-бер артлы килгђн музыкаль форма атамалары 
лирик герой књћелендђ туган тљрле кљчђнештђге хислђрнећ чиратлашуын, ахырга 
таба књћеленећ бик нык нечкђрњен књрсђтњ љчен хезмђт итђ. Менђ шушы романтик 
нечкђлекне, герой њзе дђ кљтмђгђндђ, тормыш чынбарлыгы, тђн телђге љзђ шикелле. 
Якты ноталарны аћлаткан атама, књћел яктылыгына хезмђт иткђн табигать 
предметлары, књренеше џђм сызма кебек кенђ бирелгђн кыз портреты, мђхђббђтнећ 
џђлакђтен белдергђн матђм маршы тљшенчђсе ђдђби контрастлыкныћ нигезен 
тђшкил итђ. Кичерешлђр катмарлыгын аћлаткан џђм, авыр тойгыларга батырып, 
караћгы тљслђрдђ тђмамланган шигырьгђ куелган атама бераз аптыраштарак та 
калдыра, чљнки ул лирик геройныћ тђњге хислђрен генђ белдерђ ала.
Газинур Моратныћ мђхђббђт лирикасы Равил Фђйзуллинныћ 60 нчы елларда шул 

темага язылган шигырьлђренђ якын тора. Аларда атамалар, сњзлђрне юлларга салу, 
соћгы мисраг, тыныш билгелђре мђгънђ ќиткерњдђ мљџим роль уйный. Шагыйрьнећ 
аерым ђсђрлђрендђге тасвир объектын џђм эчтђлеген дљрес књзаллау љчен, атамага 
салынган эчтђлек ачыклыгы мљџим. Ђйтик, тњбђндђге шигырьнећ исеме булмаса, йђ 
ђлеге атама ђсђрне укыганчы ук тљгђл аћлашылмаса, лирик герой белђн мљнђсђбђткђ 
керњче субъект — тол хатын дип тњгел, ђ тљн сыйфатында аћлашылыр иде:

Тол хатын

Аџ, бу тљннећ озынлыгы!..
Кочагына ала да ул мине,
Талђп итђ башлый књз яшемне.

Мин карышам.
Тик ни кылыйм?
Соћ ни кылыйм инде?..

Шагыйрь интим лирикада, бигрђк тђ шђхесара мљнђсђбђтлђр турында язганда, 
аерым фикерне кыска, љзеп ђйтђ, штрихлы картиналар белђн эш итђрга ярата.
Аныћ књћел шигъриятендђ соклану, ярату тойгылары янђшђсендђ оят, њкенеч, 

бер кире кагылган хислђргђ њткђннеке булып калырга тиешле тойгылар итеп кенђ 
карау хас. Яшьлек, хатын-кыз матурлыгы, табигать турындагы фикерлђрен-хислђрен 
шагыйрь еш кына чорлар аша килгђннђре белђн бђйли:

Књл уртасында Зљџрђ кыз,
Ярым ай гњя кљймђ.
Салмак кына ишђ сылу,
Ямансу бер кљй кљйлђп.

Ишетђм аныћ сагышын,
Ишетђм чорлар аша...
   (Тљнге этюд)

Газинур Морат иќатына хас алда саналган сыйфатлар «Оча ќырлар» ќыентыгында 
да књзђтелђ, ђмма књпчелек ђсђрлђрендђ метафоралылык инде кими тљшђ, њзгђртеп кору 
еллары тудырган шартларда ул сђяси эчтђлектђге шигырьлђрне укучыга аћлаешлырак 
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итеп кора башлый, аерым бер кеше, миллђт хокукы турындагы ђсђрлђрендђ њзђккђ 
империядђ изелгђн миллђтлђр, кешелђр хокукларын куя («Кош хокукы»). 
Шагыйрь иќатында ђле кайчан гына кљндђлек матбугатныћ игътибар њзђгендђ 

торган Ђфганстан, Карабах сугышлары ќанлана, тарихта канлы эзлђр калдырган 
шђхеслђргђ бђя бирњ омтылышы арта. Татар иќтимагый хђрђкђте кљчђю 
шартларында кљрђшчелђр арасыннан милли лидерлар аерылып чыга. Алар, нигездђ, 
ђдђби мђйданда да њз урынын тапкан кљчле рухлы, кыю шђхеслђр була. Яћарышлар 
заманы, њз чиратында, милли лидер проблемасын ђдђбиятка алып керђ. Ќиргђ 
пђйгамбђрлек миссиясе белђн килгђн шагыйрь образын тудыру татар ђдђбиятында 
тагын зур урын били башлый. Бу хђллђр Газинур Морат шигъриятендђ дђ њзен 
сиздерђ. Тарих битлђрендђ њз исемнђрен тљрлечђ язып калдырган шђхеслђр, аларныћ 
њз миллђтлђре, башка халыклар язмышындагы роле турында уйлана ул. 
Газинур Моратныћ «Оча ќырлар» ќыентыгына кергђн ђсђрлђрен «фидаилар 

кирђк» дигђн фикер бер ноктага ќыя. Аныћ шул исемдђге књлђмле шигыре миллђт 
љчен яшђњ идеясенећ алга таба иќатында њзђк урында торачагы хакында хђбђр 
шикелле яћгырый, китапныћ да умыртка баганасын тђшкил итђ. Ил сђяси њзгђртеп 
кору этабына кергђч, шагыйрь милли азатлык, яћарыш идеясен яклаган њткен 
калђмле публицист буларак та таныла.

90 нчы еллар уртасыннан Газинур Морат иќатында миллилек тагын да арта, сђяси-
иќтимагый лирика фикер ноктасыннан њткенлђнђ, заман фактлары белђн баетыла, 
идея эчтђлеген књптљрле аћлау мљмкинлеге бетерелђ, тормыш вакыйгаларын анализлау 
аркылы килгђн уйларга юл бирелђ. Заманга бђйле рђвештђ, абстрактлылык урынсыз 
булып калган публицистик рухтагы ђсђрлђрендђ дђ кирђгеннђн тыш пафослылык, 
югары ноталарда язу књзђтелми диярлек. Шагыйрьнећ «Тњбђ» ќыентыгы ђнђ шул 
хакта сљйли. Ђлеге китап турында кљндђлек матбугатта књп язылды, џђм шул китабы 
љчен Газинур Морат Гаяз Исхакый исемендђге ђдђби бњлђккђ лаек булды.
Шагыйрь лиро-эпик ђсђрлђр иќат итњче буларак та билгеле. Алар арасыннан 

аеруча «Ачлык» поэмасы аћа зур ђдђби ућыш алып килде, ђлеге ђсђр 90 нчы 
елларныћ бу темага язылган башка поэмалары арасында њзенећ лаеклы урынын 
тапты. Тезмђ белђн чђчмђне чиратлаштырып иќат ителгђн поэмада татар дастан-
поэма традициялђре яћа алымнар белђн баетылды, «Идегђй» кебек классик 
фольклордан стиль чаралары заман фикерлђрен уздыру љчен файдаланылды. 
«Ачлык» ђсђре татар ђдђбиятыныћ традицион иќтимагый-сђяси поэма жанрын 
форма ќђџђтеннђн баетты, аћа яћа, заманча эчтђлек алып килде.
Шагыйрь «Ачлык» поэмасына Альбер Камюныћ «... Ирек хакына шђџит китњ 

генђ мђгънђгђ ия була. Тик шул чагында гына кеше њзенећ бљтенлђй њк њлмђячђгенђ 
ышана» дигђн сњзлђрен эпиграф итеп ала. Аныћ тљп мђгънђсе, «Ирек хакы» рђвешенђ 
кергђн сыйфатта, алга таба ђсђрнећ поэтик тукымасын тђшкил итђ.

«Ачлык»ныћ беренче кисђге, яћгыраш ноктасыннан караганда, индивидуаль-автор 
иќегенђ нигезлђнми, аныћ њлчђме Газинур Морат иќаты љчен хас тњгел, шунлыктан 
игътибарны аеруча ќђлеп итђ дђ. Тђњге строфалар ук укучыны ерак тарихка алып китђ, 
чљнки ђле беренче юллардан Идел-йортныћ кайсы чорлардагы бђйсезлеге турында сњз 
барганлыгы ачык аћлашылып бетми, ул бары тик соћгы юлларда гына тђгаенлђнђ. 
Укучыда ике вакыт аралыгын књзаллатуга ирешњ — шагыйрьнећ зур ућышы. Ул шуныћ 
аша тарихтан гыйбрђт алырга, њткђндђге хаталарны яћадан кабатламаска љнди.
Поэмада тљрле калыплардагы тезмђлђр аша ќиткерелгђн фикер кискен 

яћгырашлы, заман џђм тарихи мђгълњматларга таянган нђтиќђлђрдђн оешкан 
публицистика белђн чиратлаша. Болай эшлђњнећ бер вазифасы — 90 нчы еллар башы 
татар дљньясыныћ иќтимагый-сђяси барышыннан хђбђрсез замандашка џђм инде 
бигрђк тђ килђчђк укучысына шул хђл-вакыйгалар турында ачыклык кертњдђ.

«Ачлык» поэмасы, шагыйрьнећ лирикасы кебек њк, фикер тыгызлыгы белђн 
аерылып тора, чђчмђ текстлар ђлеге тыгызлыкны тагын да кљчђйтеп ќибђрђ. Бу 
ђсђрнећ эмоциональ яћгырашына зыян китерми, чљнки Газинур Морат, бер яктан, 
ритм-рифмага бик игътибарлы, иќеклђрне юлларга ирекле салган строфаларда да 
гомуми ритмик буыннар санын сакларга тырыша, икенче яктан, укучыда хисне 
фикер-фђлсђфђ аша уятырга омтыла. 
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Поэманыћ икенче кисђге шигъри текстка књп яктан ачыклык кертђ. Беренчедђн, 
ул ђсђрдђ 90 нчы елларда татар милли хђрђкђте турында сњз барганны аћлата, икенче 
яктан, бу хђрђкђт башында торучыларныћ, аћа телђктђшлђрнећ ирек љчен ќанын 
фида кылырга ђзер торуы турындагы фикерне дђ ќиткерђ. «Безнећ башка нилђр 
язды икђн? Њлем турында уйлыйсы да килми» дигђн ќљмлђлђрдђн шагыйрьнећ дђ 
алар арасында булуы аћлашыла.
Чђчмђ текстларныћ аерым бер љлеш тђшкил итмичђ, поэтик юлларга ялганып 

китње аеруча Урта гасырларда популяр булган хикмђтлђрне искђ тљшерђ, ђмма 
без алардагы тезмђ љлешнећ, нигездђ, притча рђвешендђ булуын белђбез. Икенче 
яктан, бу алым «Ачлык»ны тезмђ џђм чђчмђ чиратлашкан дастаннарга яисђ кайбер 
традицион поэмаларга да якынайта.
Ачлык мђйданында санаулы кешелђр утырса да, бљтен халыкныћ бу гамђллђрне 

яклавын шагыйрь берничђ мђртђбђ кабатланган «ачлык тотып ачыклады халкым» 
дигђн юллары аша белдерђ. Шул ук гыйбарђ ярдђмендђ Газинур Морат яћа 
заман шартларында бары тик коралга нигезлђнмђгђн сђяси гамђллђр аша гына њз 
хокукыћны яулап булуын да аћлатырга тели. 
Поэмада илнећ њзгђртеп кору елларында алып барган сђясђтенђ гадел бђя бирелђ, 

шагыйрь тљрле миллђт-халыкларныћ империя кысаларында бары тик кљчлђп, корал 
ярдђмендђ куркытып кына тотылуын ачык итеп ђйтеп бирђ. 

«Ачлык» поэмасыныћ фольклор, дини китаплар белђн интертекстуаль бђйлђнеше 
кљчле. Алар ярдђмендђ татарныћ, тљрки халыкларныћ берничђ гасырлык тарихы 
ачыла. Ђсђрдђ турыдан-туры ќиткерелгђн фикерлђр, фактлар янђшђсендђ метафорик 
пландагылары да ќитђрлек. «Халык баш итчегђ чиратка тезелгђн», «Ђ халыклар 
ясак тњли теллђтђ», «Анаћ телен кыздыралар табада», «Балаћ телен талаталар 
этлђрдђн», «Без бђхеткђ ач татар» кебек, поэманыћ идея эчтђлегенђ тирђн мђгънђ 
салган оригиналь гыйбарђлђр Газинур Моратныћ, џичшиксез, талантлы џђм милли 
рухлы шагыйрь икђнлеген раслап тора. Кыскасы, «Ачлык» поэмасы 90 нчы еллар 
шигъриятенећ зур ућышы саналырга хаклы.
Ђдђби авангардта барган татар шигърияте милли-иќтимагый тормышыныћ елъязмасы 

да, барометры да кебек. Газинур Моратныћ «Тљнге ђверелеш» џђм «Кош хокукы» 
китаплары хакында да шул сњзлђрне ђйтергђ булыр иде. Алар калђменећ ић кљчле 
вакытын татар шигъриятен њстерњгђ, аныћ фикри офыкларын кићђйтњгђ багышлаган 
Газинур Моратныћ билгеле бер дђрђќђдђ иќат хисабы буларак та кабул ителде. 
Ул, 60 нчы елларда ђдђбиятка килгђн байтак талант иялђре кебек њк, иќатын яћа 

конструкциялђр, ачылмаган темалар, кљтелмђгђн метафоралар эзлђњдђн башлап, тора-
бара фикерне ачыграк, њтемлерђк ќиткерњгђ, традицион формаларга љстенлек бирђ. 
Ђлбђттђ, чын шагыйрьлђргђ хас булганча, аныћ иќатыныћ тљп алымнарын њзенчђлекле 
кулланылган троплар тђшкил итђ. Алар арасында гомер бакый таныш булган, ђмма 
яћа ќирлеккђ утыртылган герой-образлар да, заманга хас трансформациялђнгђн 
традицион символлар да, шагыйрьнећ љр-яћа њз табышлары да бар.

***
Газинур Морат поэзиясенђ темалар масштаблылыгы, фикер џђм кичерешлђр 

кићлеге хас. Шагыйрьне бигрђк тђ халык, аћа хезмђт иткђн шђхеслђр, тарих 
тегермђненђ салынган аерым кеше язмышы борчый. Аныћ лирик герое њзгђрешлђр 
кљтеп кенђ яшђми, шул юлда актив хђрђкђт тђ итђ. 
Газинур Морат иќатында фикер сљрешенећ тљгђл логикасы књзђтелђ. Шагыйрь 

уйлап, уйланып яза, аныћ герое књпчелек очракта ачык калыплашкан нђтиќђлђргђ 
килђ, ђмма укучыны алга таба уйланырга, тормыш фактларын књћеле аша уздырырга, 
њзенчђ бђялђргђ мђќбњр итђ. Газинур Морат ђсђрлђрендђ, хђтта уй-фикер, метафоралар 
тыгызлыгы књзђтелгђндђ дђ, эмоциональ тулылыкка, бљтенлеккђ зыян килми. 
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Ќђџђт ђћгђмђ

ЌЂЛИЛ ЕЛМАЮЫ

Сугыш — сугыш инде... Аныћ њз 
кануннары, њз талђплђре. Яшђргђ 
телђк никадђр генђ кљчле булмасын, 
ул њзенчђ хђл итђ. Сугышта њлемећ 
дђ, каџарманлыгыћ да њзећ љчен 
генђ тњгел, илећ белђн бђйлђнгђн. 
Шагыйрь булсаћ, бигрђк тђ. Ќђлил 
џђм аныћ кљрђштђшлђре юк 
ителсђ дђ, Ќђлилнећ шигырьлђре 
аныћ њзенђ генђ тњгел, миллђтенђ, 
гаилђсенђ ,  бљтен  кешел ек 
ќђмгыятенђ таяныч булды. 
Ќђлил аша дљньяга татар халкы 
танылды, Ќђлил аша татар 
шигърияте таралды, ничђмђ-ничђ 
буын шагыйрьлђре аћа багышлап 
ђсђрлђр иќат итте џђм ђле хђзер 
дђ — патриотизм хисе беркадђр 
тоныкланыбрак калган чорда да Ќђлил џђм ќђлилчелђрне зурлау дђвам итђ, Ќђлил 
тормышы белђн бђйле яћа китаплар чыга, тоткынлыктагы тормышларына нисбђтле 
яћа материаллар табылып тора. 

Муса Ќђлилнећ тууына 110 ел тулу ућаеннан, 15 февральдђ Ќђлилнећ туган кљненђ 
багышланган чаралар башланып китте. Ђлеге чараларныћ ић тђњгесенђ — Казан 
федераль университетында булган «Ќђлил укулары» дип исемлђнгђн халыкара фђнни 
конференциягђ Ќђлилнећ кызы Чулпан Ќђлилова да килгђн иде. Журналыбызныћ 
Ќђлил юбилеена чыгарылган махсус санын бњлђк итеп, Чулпан ханым белђн ђћгђмђ дђ 
корып алдык. Ќђлилгђ багышлап ђле џаман да, бигрђк тђ яшь буын шагыйрьлђренећ 

шигырьлђр  иќат 
итњенђ  ул  чиксез 
рђхмђтен белдерде.

— Чулпан ханым, 
гомер буе башкалада 
р у с  м ох ит е н д ђ 
яшђгђнлектђн, ђтие-
гезнећ шигырьлђрен  
њзебезнећ телдђ укый 
аласызмы?

— Ђйе, укыйм, 
кайвакытта Казан-
ны, аныћ заман-
дашларын искђ тљ-
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шергђндђ, ђле татарча 
чыкканнарын махсус та 
укып утырам.

— Алайса сезгђ урта 
џђм яшь буын шагыйрь-
лђренећ журналыбызда 
урын алган иќатлары 
белђн  танышу  ђллђни 
кыен булмас дип уйлыйм... 
Сез тышкы кыяфђтегез 
белђн књбрђк ђниегезгђ 
охшасагыз да, елмаюыгыз 
ђтиегезнеке...

— Белђсезме, ђтигђ 
књбрђк кызым Таня охша-
ган. Моны хђтта кешелђр 
дђ ђйтђ иде.

— Сез — белемегез буенча филолог. Ђтиегезнећ иќатын яшђтњдђ џљнђрегез буенча 
катнашырга туры килдеме?

— 36 ел «Художественная литература» нђшриятында фђнни редактор булып 
эшлђдем. Рафаэль Мостафин белђн берлектђ ђтинећ берничђ китабын ђзерлђп 
чыгардым.

 — Безнећ халыкта: «Кешене хђсрђт якынайта», дигђн ђйтем бар. Ќђлил 
кљрђштђшлђренећ балалары белђн аралашып яшђдегезме? 

— Ђтинећ дуслары белђн аралашып яшђдем, тик менђ никтер кљрђштђшлђренећ 
балалары белђн аралашып яшђлмђде.

— Ић яраткан шигырегез дип кайсын аерып ђйтђ аласыз?
— О, юк, алар минем љчен бербљтен. «Моабит дђфтђрлђре»н бик яратам.  

«Тљрмђдђге тљш»не дулкынланмыйча укый алмыйм...

— Ђтиегездђн њзегезгђ нинди сыйфатларны књчкђн дип уйлыйсыз?
— Ђдђбиятны ярату. Музыкаль сђлђт кызыма џђм оныкларыма књчкђн. Ђти дђ 

бит искиткеч музыкаль кеше иде. Ул заманда Мђскђњ консерваториясе каршында ђти 
белђн Ќиџанов оештырган татар опера студиясе генђ дђ књп нђрсђ турында сљйли. 
Музыкаль белеме булмаса да, ђти мандолина џђм фортепианода уйный иде. Минем 
дђ музыка белђн шљгыльлђнњемне бик телђде. Кызым Татьяна да, оныгым Миша 
да — талантлы музыкантлар. Мишаныћ љстђлендђ Ќђлил бабасыныћ китаплары 
тора, еш кына укып утырганын књрђм.

— Белгђнебезчђ, Ќђлил юбилее ућаеннан ђле бик књп чаралар оештырылу књздђ 
тотыла.

 — Ђйе, февраль ахырында Германиянећ Берлин џђм Магдебург шђџђрлђренђ 
гаилђбез белђн чакырулыбыз. Казанга кайту књћелле, шатлыклы булса да, Германиягђ 
бару моћсурак, књзгђ яшь китерђ. Ђти мине бик ярата иде, ђнђ шул сабый вакытта 
сакланып калган хис џаман ђтиле чакны сагындыра...

— Хђерле сђфђрлђр сезгђ! Дљньялар тыныч, миллђтебез исђн булып, Ќђлилнећ ђле 
бик књп юбилейларын билгелђп њтђргђ насыйп итсен!

Ђћгђмђдђш — Гљлзадђ БЂЙРЂМОВА.
Фђнил ГЫЙЛЂЌЕВ фоторђсемнђре.
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КИЋ КАРАШЛЫ ГАЛИМ ЏЂМ 
ЌЂМЂГАТЬ ЭШЛЕКЛЕСЕ

ФОАТ ГАЛИМУЛЛИНГА 75 ЯШЬ

Ђдђбиятыбызныћ њзенчђлекле сыйфатларын тирђннђн љйрђнгђн, аныћ аерым 
чорларын, жанрларын, аларныћ књренекле вђкиллђренећ иќатын ќентеклђп барлап-
љйрђнеп чыккан, сњз сђнгатебезнећ џђм фикри, џђм сђнгати мирасына лаеклы љлеш 
керткђн галимнђребез, шљкер, шактый. Аларныћ саны кљннђн-кљн арта бара. Без 
алар белђн горурланабыз. 
Шундый галимнђребезнећ берсе — Фоат Галимулла улы Галимуллин. Ќитди 

иќат мирасы булдырган галим џђм књренекле ќђмђгать эшлеклесе, оста оештыручы 
џђм укытучылар остазы-педагог. 
Ђдђбиятыбызга ул бай тормыш тђќрибђсе туплап килде. Кукмара якларындагы 

авылларда мђдђният љлкђсендђ, яшьлђр оешмаларында эшлђњ, хђрби хезмђттђ булу 
аны чыныктырган, рухи баеткан. Ђ мећђрлђгђн-мећђрлђгђн кеше књћеленђ исђ 
ул Татарстан радиосыныћ дикторы буларак, њзенећ Ходай Тђгалђ биргђн бђрхет 
тавышы белђн килеп керде. 
Мин њзем љчен аны бераздан баритон тавышлы ќырчы буларак та ачтым. 

Хђтерлим, пединститут ректоры, профессор Мирфатыйх Зђкиевнећ юбилее иде. 
Шунда кичђге радио дикторы, бњген исђ институтныћ тарих-филология факультеты 
деканы урынбасары Фоат Галимуллин матур ќырлавы белђн сокландырды. Ул 
вакытта инде педагогия институтын тђмамлаган, аспирантура њткђн, Уфага барып 
яклап, филология фђннђре кандидаты дигђн гыйльми дђрђќђ алган икђн1. 
Танышлык шуннан башланды, тора-бара ул бер-беребезне хљрмђт итњгђ, хезмђттђге 

дуслыкка ђйлђнде. Алга таба инде безнећ юллар гел дип ђйтерлек янђшђ бара. Ул — Казан 
дђњлђт педагогия институтында (университетында), ђ мин — Казан дђњлђт университетында 
татар ђдђбияты кафедрасы мљдире. Мин — педагогия университетында берничђ ел 
профессор, Дђњлђт аттестация комиссиясе рђисе, ђ ул Казан университетында берничђ 
ел рђттђн шундый ук вазифа башкарды. Гел дђ янђшђ утырабыз: йђ ул комиссия рђисе, 
йђ мин аныћ ђгъзасы буларак, яисђ киресенчђ, мин — рђис, ул — ђгъза — чыгарылыш 
курс студентларыныћ белемнђрен бђялибез, диплом эшлђрен тикшерђбез2.
Бергђлђп Чаллыга, Ђлмђткђ барып, укытучыларныћ белемнђрен књтђрњ курсларында 

лекциялђр укыйбыз, дђњлђт имтиханнары алабыз. Бу эшлђр барышында мин 
Ф.Галимуллинныћ татар ђдђбияты тарихын ђйбђт белњенећ шаџиты булдым. Хђзер 
фђннђр љлкђсендђ бер тармакны алып тирђнђю алга чыкты. Књпчелек галимнђр бер љлкђдђ 
аерата хђбђрдар, шул љлкђне яхшырак белђ. Мин њзем, мђсђлђн, нигездђ драматургия 
љлкђсендђ эшлим. Ђйтик, ђдђбиятыбыздагы поэзия байлыгын џђм нечкђлеклђрен 
профессор Тђлгат Галиуллин кебек, яисђ борынгы џђм урта гасырлар ђдђбиятыбызны 
профессор Хатип Мићнегулов кебек њк ќентеклђп белмим. Бу ќђџђттђн Фоат Галимуллин 
њзгђ. Кайсы чордагы ђдђбиятыбыз турында сњз бармасын, кайсы язучы џђм нинди ђсђр 
хакында булмасын — ул алар хакында яхшы белђ. Ђсђрлђрдђге сюжет борылышларын, 
1 Əле күтәрелеп-танылып кына килгән елларында ук мәшһүр язучыбыз Мөхәммәт Мәһдиев Фоат 
Галимуллинның талант көчен күреп алган. 1991 елда бергәләп сәяхәт итеп кайтканнан соң, ул түбәндәгеләрне 
язган: «Казан педагогия институты доценты Фоат Галимуллинны Күкчәтау халкы аеруча яратты: Фоатка 
Ходай матур тавыш биргән — сөйләсә дә, җырласа да. Анны яратып, зурлап, гел «профессор, декан, кафедра 
мөдире» дип кенә йөртәләр. Ул җырлаганда (бигрәк тә «Казакъ кызы — сөйгәнем»не), зал экстрасенс 
тәэсиренә килеп кергәндәй була иде. Фоат — бәхетле, чөнки ул талантлы» (1991).

2 Хәтта берара, ул Татарстан Язучылар берлеге рәисе һәм Татарстан Дәүләт Советы депутаты булып 
эшләгәндә, мин дњрт ел рәттән аның урынында, КДУдагы төп эш урынымнан аерылмыйча гына, КДПУның 
татар әдәбияты кафедрасы белән җитәкчелек иттем... Бу җаваплы вазифага мин аның тәкъдиме һәм, 
әлбәттә, киңәше белән ризалаштым.



123

персонажларны, аларныћ исемнђрен ђйбђт хђтерли, имтиханда ќавап тотучы студентка 
шигъри юлларны тљгђл ђйтеп ќибђреп булыша, ялгышса, тљзђтђ... Ђлбђттђ, болар аныћ 
укыту процессында тљрле чорга караган, тљрле проблемаларга багышланган курслар 
алып баруыннан да, искиткеч шђп хђтерле булуыннан да килђ...
Тљрле чорларда педагогия университетындагы татар ђдђбияты кафедрасында 

мљдир булып эшлђгђн Галимќан Нигъмђти, Абдулла Сайганов џђм Фђрит 
Хатиповлардан килђ торган ныклы традициялђр бар. Аларга алмаш Фоат Галимуллин 
ул традициялђрне ућышлы дђвам иттерде, алай гына да тњгел, баетты. Кафедра 
ќљмџњриятебез оешмалары, мђктђплђре, укытучылары белђн бђйлђнешлђрен тагын 
да ныгытты. Кафедра каршында студентларныћ фђнни-иќади эш џђм њзешчђн 
сђнгать тњгђрђклђре актив эшлђде. Аныћ ђгъзаларыныћ радио џђм телевидениедђн 
чыгышлары ешайды. КДПУ џђм КДУ студентларыныћ фђнни конференциялђрдђ 
алмашлап чыгыш ясаулары системалы тљс алды. Болары — профессор 
Ф.Галимуллинныћ фђнни ќитђкче, педагог-оештыручы буларак эш-гамђллђре.
Аныћ кић колачлы ќитђкче џђм оештыручы буларак сђлђте Татарстан Язучылар 

берлегенђ рђислек иткђндђ тагын да ачыграк књренде. Ул бу вазифага язучыларыбыз 
оешмасы љчен авыр елларда сайланды. Берлекнећ мљстђкыйль яшђњ-яшђмђњ мђсьђлђсе 
кискенлђшкђндђ, ул њзенећ элгђрлђре тарафыннан тудырылган иќади мохитне саклап 
кала алды. Нђтиќђдђ, Язучылар берлеге, аныћ иќтимагый-сђяси абруена зыян 
килмђде. Фоат Галимуллинныћ бу љлкђдђге эшчђнлегенђ Беренче Президентыбыз 
Минтимер Шђймиев 2002 елда лаеклы бђя бирде: «Љлгергђн мђсьђлђлђрне тиешле 
ђзерлек белђн рђсми органнар алдына кую да аныћ (Язучылар берлегенећ. — А.Ђ.) 
ќитђкчелегеннђн зур активлык, ќитлеккђнлек џђм интеллект сорый. Берлекнећ 
хђзерге рђисе Фоат Галимуллин бу књпкырлы сыйфатларга ия дип саныйм». Аныћ 
эшчђнлегенђ калђмдђшлђре дђ югары бђя бирде. «Фоат Галимуллин кайсыдыр ягы 
белђн И.Гази традициялђрен дђвам итђ, — диде књренекле язучы Мђдинђ Маликова. 
— Искиткеч кешелекле, иътибарлы, тырыш кеше. Рђвеше, њз-њзен тотышы белђн дђ, 
рђисебез буларак, ђдђбиятыбызны лаеклы рђвештђ књрсђтђ белђ...»
Язучылар берлеге рђислђренећ эшчђнлеген Ибраџим Гази, Зђки Нури, бигрђк 

тђ Гариф Ахунов (мин аныћ тђкъдиме белђн 1974 елда язучыларныћ Ђдђби фонды 
рђисе итеп сайландым, бу вазифаны 16 ел, идарђ, аныћ президиумы ђгъзасы буларак 
та, 20 елдан артык башкардым), Туфан Мићнуллин чорларыннан алып књзђтеп 
килђм. 1970 еллардан башлап Язучылар берлегенећ иќтимагый активлыгы бермђ-
бер кљчђйде, аныћ рђислђре милли ђдђбиятыбыз барышын иќатчы буларак кына 
тњгел, агымдагы вазгыять эчендђ кайнаучылар буларак та яхшы белњчелђр иде. 
Џђртљрле иќтимагый, ђдђби чараларда, юбилейларда чыгышлары мђдђни џђм ђдђби 
барышны тирђн белњлђре, аћлаулары белђн аерылып торды. Нђфис сњз сђнгатебезне, 
аерым язучылар џђм ђсђрлђрне бђялђњдђ алар яћа сњз ђйтђ белделђр. Г.Ахунов џђм 
Т.Мићнуллиннарныћ чыгышы џђрвакыт, њзлђре зур художник буларак, кызыклы, 
ђдђбиятыбызныћ шул чордагы хђлен ђйбђт белњлђре белђн мђгънђле була иде. Шулай 
ук язучы буларак танылган рђис Р.Мљхђммђдиев тђ мондый чыгышларында вакыйга-
хђллђрне, калђмдђшлђре иќатын, замана књзлегеннђн генђ тњгел, ђдђбиятыбыз тарихы 
югарылыгыннан торып бђялђњгђ игътибар итђ башлады. Чљнки ул — ђдђбият галиме 
дђ. Галимлек, милли ђдђбиятыбыз тарихын яхшы белњ рђис џђм Татарстан Дђњлђт 
Советы депутаты Фоат Галимуллин чыгышларын џђрвакыт баета, ќанландыра, фђнни 
нигезлђрен њтемлерђк итђ иде. Берлек рђисенђ бик тђ кирђкле бу сыйфатларны алардан 
соћ килгђн ќитђкче Илфак Ибраџимов та ућышлы њстерде џђм дђвам иттерде.
Менђ шулай, Фоат Галимуллинныћ бњгенгђ кадђр ирешкђн ућышларын берничђ 

тармакка бњлеп карарга мљмкин. Шулар арасыннан, ђлбђттђ инде, аныћ ђдђбият 
белеме фђне џђм тђнкыйте љлкђсендђ ирешкђннђре аерым билгелђп њтњне сорый. 
Аныћ бу љлкђдђге ућышларын 750дђн артык хезмђт џђм мђкалђ, дистђлђрчђ 

монография џђм ќыентык, урта мђктђп љчен язылган ђдђбият дђреслеклђре, методик 
ђсбаплар џђм ярдђмлеклђр билгели. Ул милли ђдђбиятыбызныћ ХХ гасыр башы 
классиклары Г.Тукай, Г.Исхакый, Ф.Ђмирхан, Г.Ибраџимовлар турындагы, совет 
елларында ђсђрлђре белђн танылган Ш.Камал, Ф.Бурнаш, К.Нђќми, М.Ќђлил, 
Ф.Кђрим, Г.Нигъмђтигђ багышланган хезмђтлђрендђ бу иќатчыларга яћача бђя 
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бирде. Милли ђдђбиятыбызныћ књренекле вђкиллђре Ф.Хљсни, Г.Бђширов, И.Гази, 
Г.Ахунов, Н.Фђттах, А.Гыйлђќев, М.Мђџдиев, Ш.Бикчурин, М.Хђсђнов, И.Сђлахов, 
Х.Сарьян, Ђ.Баянов, М.Хђбибуллин, М.Маликова, Р.Кђрами џ.б. иќатын яћа 
идея-эстетик позициялђрдђн торып бђялђгђн хезмђтлђр язды. «Фоат Галимуллин 
объективлыгы белђн аерылып тора, — дип характерлады тђнкыйтьченећ њзенчђлеген 
Гариф Ахунов. — Ђдђби агымны Фоат Галимуллин колачлап ала џђм, њзе аћлаганча, 
башкаларга иярмичђ, тљпле бђя бирђ» (1993). Аныћ «Инешлђр Иделгђ кушыла», 
«Офыкларны алдан књреп», «Эзлђнњ вакыты», «Писательское слово на рубеже веков» 
дип аталган, бњгенге ђдђби процессны, аерым язучылар иќатын, књренекле ђсђрлђрне 
анализлаган мђкалђлђрдђн торган китаплары ђдђби тђнкыйть љлкђсендђ яћа сњз 
буларак кабул ителде. Аларныћ авторына, ђдђби тђнкыйть љлкђсендђге ућышлары 
љчен тђгаенлђп, Ќамал Вђлиди исемендђге дђрђќђле премия бирелде.
Галим буларак, Ф.Галимуллинныћ татар сњз сђнгате гыйлеменђ керткђн зур љлеше 

дип аныћ совет ђдђбиятыныћ беренче унъеллыкларындагы фикерлђњ барышын, 
сђнгати њзенчђлеклђрен ќентеклђп тикшергђн хезмђтлђрен књрсђтергђ кирђк. Бу 
гаять бай, каршылыклы ђдђби процессны љйрђнњгђ ул «Эстетика џђм социологизм 
(1920-1930 еллар татар ђдђбиятында эстетика кануннарыныћ џђм социологизм 
талђплђренећ њзара мљнђсђбђте)» (1998), «Ђле без туганчы: 1920-1930 еллар ђдђби 
хђрђкђтенђ бер караш» (2001), «Табигыйлеккђ хилафлык: ХХ гасырныћ 1920-1930 
еллар татар ђдђбиятыныћ њсеш њзенчђлеклђре» (2004), «Татар ђдђбиятында эстетик 
эзлђнњлђр» (2010) исемле монографиялђрен багышлады. Татар ђдђбиятыныћ љлгергђн 
аерым проблемаларын љйрђнњгђ џђм пропагандалауга шулай ук «Ђдђби иќатта 
осталык мђсьђлђлђре», «Ђдђби бђйлђнешлђр» дип аталган, сђнгатьле укуныћ серлђренђ 
багышланган программалар, ђсбаплар, махсус курслар хђзерлђде џђм алып бара. 
Иќади эшчђнлегенећ тагын бер зур љлеше итеп Ф.Галимуллинныћ урта мђктђплђр 

љчен ђдђбият дђреслеклђре язуын књрсђтергђ кирђк. Илебез њзгђртеп корулар 
чорына кергђч, урта мђктђп программаларын да яћартып эшлђњ кљн тђртибенђ 
басты. Татар ђдђбияты буенча 5-8нче сыйныфлар љчен программалар, дђреслеклђр 
язу џђм хрестоматиялђр тљзњ, аларны башкарып чыгу љчен, авторлар коллективын 
туплау эшлђре башланды. Профессорлар А.Ђхмђдуллин (ќитђкче), Ф.Галимуллин, 
Ф.Ганиева, педагогия фђннђре кандидаты Ф.Исламов составында редколлегия тљзелде. 
Татар ђдђбияты белеменећ тљп кљчлђре џђм алдынгы укытучылар (Г.Ђдџђмова, 
Ф.Галимуллин, Т.Галиуллин, Ф.Ганиева, М.Ќђлђлиева, И.Нуруллин, Х.Мићнегулов, 
Д.Сибгатуллина, Ф.Хатипов, М.Хђсђнов, Н.Юзиев џ.б.) авторлыкка тартылды. 2000 
елда яћартылган программалар чыкты, 2001 елдан яћа дђреслеклђр џђм хрестоматиялђр 
басыла башлады. Бњгенгђ инде алар тљзђтелеп, беркадђр њзгђртелеп, дњрт-бишђр 
кат дљнья књрде. Бу зур џђм ќаваплы эштђ Ф.Галимуллин ић ныклы таяныч булды 
џђм була килђ. Шунысын гына ђйтњ дђ ќитсђ кирђк: 10-11 нче сыйныфлар љчен 
барлыгы 56 бњлектђн торган дђреслеклђрне 7 автор язды. Шуларныћ зур књпчелеге, 
тљгђлрђк ђйтсђк, 20се Ф.Галимуллин калђме астыннан чыкты. (А.Ђхмђдуллинныкы 
— 18, Т.Галиуллинныкы — 10, Ф.Ганиеваныкы — 4, Н.Юзиевнеке — 2.) Алар, 
бњгенге кљн югарылыгыннан торып, яћа идея-эстетик карашлардан чыгып язылган, 
ђ кайберлђрендђ («Татар прозасы ирешкђн ућышлар», «Иќтимагый фикер њсеше џђм 
публицистика», «Ђдђби тђнкыйть») аерым ђдђби чорларга, язучылар иќатына беренче 
буларак бђя бирелгђн. Исеме џђм иќаты ђйлђнеп кайткач, Г.Исхакый ђсђрлђрен 
мђктђп дђреслегенђ кертњне дђ нђкъ менђ ул башкарды. Рус мђктђплђренећ 6, 9, 10 
нчы сыйныфларына аталган татар ђдђбияты дђреслеклђренећ тљп авторларыннан 
берсе, фђнни редакторы да Ф.Галимуллин иде. 
Ђдђбиятыбызныћ ућышларын радио џђм телевидение аркылы пропагандалауга 

да ул нык ђџђмият бирђ килђ: књп еллар дђвамында «Яћа китаплар» дип аталган 
тапшырулар циклын алып барды, «Тел књрке — сњз» дигђн популяр тапшырулар 
аныћ актив катнашуы белђн ђзерлђнде џђм эфирга чыкты. Ђдђби чыганаклар буенча 
Ф.Галимуллинныћ якыннан катнашында язылган аудиокассеталар — урта мђктђплђр 
љчен бик тђ файдалы ярдђмлеклђр. 
Болардан тыш, галим ђдђби џђм фђнни алмаш хђзерлђњгђ дђ турыдан-туры 

кљч куя. Аныћ ќитђкчелегендђ 1 фђн докторы ђзерлђнде, 11 аспирант филология 

А З А Т  ЂХМЂДУЛЛИН 
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фђннђре кандидаты дигђн гыйльми дђрђќђ алды, тагын берничђсе бу дђрђќђгђ 
якынлашып килђ. 
Халыкара Тљрки академиясе академигы, Петровский исемендђге сђнгать џђм 

фђн академиясенећ хакыйкый ђгъзасы, Россия Федерациясенећ џђм Татарстанныћ 
атказанган мђдђният хезмђткђре, язучыларныћ Ќамал Вђлиди исемендђге бњлђге 
иясе, тагын да башка хљкњмђт бњлђклђренђ лаек булган профессор Фоат Галимуллин 
њзенећ олы юбилеен, образлы итеп ђйткђндђ, оста иярлђнгђн ат љстендђ каршылый. 
Мећђрлђгђн шђкертлђре, коллегалары исеменнђн без аћа шул ат љстендђ озын-озак 
армый-талмый баруын, яћадан-яћа иќат ќимешлђре белђн шатландыруын телибез. 

Азат ЂХМЂДУЛЛИН, 
профессор, Татарстан Фђннђр академиясенећ

мљхбир-ђгъзасы

ЯЋА ТОРМЫШ КЊПЕРЕ

ТОРМЫШ ЯЗГАН ХИКЂЯ

Утыз икенче елныћ башында, ниџаять, Кукмара районыныћ Арпаяз авылында 
да књмђк хуќалык оеша. «Ниџаять» дип ђйтњнећ сђбђбе бар. Авыл кешелђре 
мондый берлђшњгђ нык каршылык књрсђтђ. Књрше Пычак, Ђсђн-Елга авыллары 
инде моннан ике ел элек књмхуќ булып яшђгђндђ дђ, аерым булып калуга љстенлек 
бирђлђр. Районныћ большевик ќитђкчелђре моны Арпаязда кулакларныћ оешкан 
тљстђ эш итњлђре белђн аћлаталар. Шућа књрђ авылда хђллерђк кешелђргђ каршы 
рђхимсез кљрђш оештырыла, малларын тартып алалар, авылдан сљрђлђр. Шуныћ 
нђтиќђсендђ генђ кешелђрне буйсындыруга ирешђлђр. Яћа књмхуќга «8 март» 
дигђн исем бирелђ. Авыл шактый зур, йљз егермедђн артык хуќалык бар. Шућа 
књрђ књмхуќда ике бригада тљзелђ. Аларны никтер њзебезчђ «беренче», «икенче», 
дип тњгел, русчалатып «первай», «ыфтурай», дип йљртђлђр.
Бу — алга таба латин язуына књчњ љчен, илдђ укый-яза белмђњчелекне бетерњ 

максатын тормышка ашыру еллары да. Авылдагы мђктђптђ иртђн балалар укыса, 
кичкђ таба яшь-ќилкенчђк ќыела, араларында љлкђннђр дђ булгалый. Минем 
ђни, никтер, укуга мђќбњр ителми. Аныћ каравы унбишенче елгы сећлесе Гайшђ 
апабыз ђлеге «мђктепкђ» йљрергђ тиеш була. Укытучылары — Хђким Гайнанов. 
Авылыбызга Мамадыш ягындагы Козгынчы авылыннан килгђн. Мђктђп безнећ 
бабайлардан тартып алынган ике катлы йортка урнашкан.
Кљннђрдђн бер кљнне, яћа ел алды тирђсе булса кирђк, мђктђпкђ ул 

вакыттагы књмхуќ рђисе Мљлек Нђќибе килеп керђ. Укытучы Хђким дђресен 
бњлђ, барысы да њзе белђн суык болыты ияртеп кергђн бу кешегђ карыйлар. 
Бераз тыћкышрак тавыш белђн ул сњз башлый:

— Менђ, Хђким туган, синећ монда авылныћ ић грамотный яшьлђре 
утыра. Кукмарадан язу килде. Шушы яшьлђрдђн ић акыллысын сайлап алып, 
бригадирлар курсына ќибђрергђ кирђк. Озакка тњгел, љч-дњрт айга гына. Син 
кемне ђйтсђћ, шуны ќибђрђбез.
Егерме биш-утыз пар књз укытучыга тљбђлђ. Ђлбђттђ инде, Хђким абыйлары 

берђр егетнећ исемен ђйтер дип кљтђлђр. Бригадир егет кеше булырга тиештер 
инде. Ул бит, књмхуќ рђисеннђн кала, авылда икенче ќитђкче була торгандыр. 
Ђмма Хђким абыйлары кемнећ дђ булса исемен атарга ашыкмый. Бњлмђдђ 
утыручыларныћ џђммђсен књздђн кичерђ, кайберлђренђ кабат-кабат карап 
ала. Џђм, байтак дђшми йљренгђннђн соћ, кара такта янында туктала, алдында 
утырган кешелђргђ озак кына карап тора да ђйтеп сала:

КИЋ КАРАШЛЫ ГАЛИМ ЏЂМ ЌЂМЂГАТЬ ЭШЛЕКЛЕСЕ
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— Ић лаеклысы Гайшђ булыр, Галимуллина.
Бљтенесе ќићел сулап куя. Џђммђсенећ књз карашы унќиде яшьлек Гайшђгђ 

текђлђ. Ђ ул, бу сњзлђрне ишеткђч, югалып кала. Кая инде аћа бригадир булу? 
Аны кем санласын да, ул нинди ќитђкче булсын? Кемдер кушканны эшли ала, 
кешелђрне кушып эшлђтњ ничек аныћ хђленнђн килсен?
Мљлек Нђќибе саћгыраурак. Шућа књрђ укытучы аныћ колагына 

кычкырыбрак кабатлый:
— Ярулла Галимулласы кызыннан да грамотные юк. Уку аныћ хђленнђн килђчђк. 

Ђ менђ бригадир булып эшли алырмы-юкмы, анысын мин дђ ђйтђ алмыйм.
Мљлек Нђќибе љчен дђ бу тђкъдим кљтелмђгђнрђк була. Ник дисђћ, кызныћ 

атасы Галимулла шушы мђктђп йортыннан чыккан кеше — Ярулла бай малае. 
Бу нђселнећ дин белђн алыш-биреше булуы да яхшы мђгълњм. Читтђн килгђн 
укытучы Хђким аларын белеп бетермђскђ дђ мљмкин. Фиркалелђр мондый 
кеше баласын хупларлармы? 

— Син тагын берђрсен ђйт ђле, сљйлђшер љчен ќайлырак булыр.
— Юк, иптђш Мљлеков, хђзергђ бњтђн кеше юк. Курсларда иќеклђп укып 

утыручылардан ни хикмђт чыгар? Гайшђ йљгерек укый, язуы да ярыйсы гына...
Шушы сљйлђшњдђн соћ атна-ун кљн њттеме-юкмы, Гайшђне ђнисе 

Сђрбиќамал белђн књмхуќ йортына чакырдылар. Кызныћ иртђгђ њк Кукмарага 
укырга китђргђ тиешлеген ђйттелђр. Мљлек Нђќибе белђн бергђ ниндидер ике 
ир-ат та бар иде. Районнан килгђн кешелђр булса кирђк. Мљлек Нђќибе генђ 
булса, бик каты торырга ќыенып килгђн Сђрбиќамал эчтђн тынды. Теге ят 
кешелђрнећ берсе бигрђк ќайлы сљйлђште шул: «Љч ай укыйсы булыр. Анда 
торыр урын бирерлђр. Ял араларында кайтып та йљрер. Иптђшлђре булыр». 

— Хђзер халык хакимияте заманы. Хатын-кызларга ирек бирелњ эш белђн 
ныгытылырга тиеш. Аларныћ кулларына да ќитђкчелек дилбегђсен тоттырырга 
кирђк. 
Мљлек Нђќибе дђ љстђп куйды:
— Безнећ авылдан ике егетне — Шакир Галимќанын, Галиђхмђт Вђлиђхмђтен 

тракторчылыкка укырга ќибђрђбез. Вђлиђхмђтнећ анасы Мђгъмњрђ каршы 
килеп караган иде дђ, малаећ авылга трактор алып кайтачак, кем бђхетенђ тия 
ђле мондый эш, дигђч, риза булды тагын. Шуныћ кебек, менђ Гайшђ дђ авылда 
беренче буларак дипломлы хатын-кыз бригадир булачак. 
Ана белђн кызга дђшми генђ борылып чыгып китњдђн башка юл калмады. 

Дђшмђњ — ризалык билгесе, дигђндђй, кђнсђлђрдђгелђр дђ алар артыннан 
ќићел сулап калдылар.
Шулай итеп, яшьлђр 1932 елныћ февраль-март-апрель айларын Кукмара 

белђн авыл арасын йљреп уздырды. Кљннђр озыная башлагач, кљн саен диярлек 
авылга кайтып йљрделђр. Љлге авылын чыгып, берђр чакрым баргач, бер њзђн 
бар — халык телендђ аны «Кара Елга» дип тђ атыйлар. Яз кљннђрендђ шуннан 
ургылып-ургылып Камышлы њреннђн тљшкђн кар суы ага. Егетлђр, њзлђре 
яланаяк калып, Гайшђне арка кочтырып алып чыгалар. Менђ шулай йљри 
торгач, алар май аена укуларын тђмамлап та кайттылар.
Район ќитђкчелђре, чыннан да, сњзлђрендђ торды. Арпаяз авылында оешкан 

књмхуќга «Фордзон» дигђн трактор бирделђр. Љйлђ турына Галимќан белђн 
Вђлиђхмђт тракторга утырып књрше Пычак авылына кайтып та ќиттелђр. Ђмма 
Пычак белђн Арпаяз авыллары арасында бер њзђнлек бар. Шуннан кечерђк кенђ 
инеш ага. Ул Кортлык дигђн таулыктан агып тљшђ. Ник дигђндђ, шушы бик 
матур урында авыл кешелђре умарталык оештырганнар. Аннан агып тљшњче 
шактый мул гына сулы инешне дђ «Кортлык суы» дип йљртђлђр. Кайчандыр 
менђ шул њзђн љстенђ Пычак — Арпаяз авыллары арасындагы юлны тоташтырган 
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књпер салганнар. Тракторны њрдђн тљшереп, инде књпер такталарына ун-унбиш 
адым калгач кына, каяндыр ќир астыннан гына килеп чыккандай, алларында 
бер ир кеше пђйда булды. Ул, кулларын бутый-бутый, егетлђргђ туктарга куша 
иде. Егетлђргђ, тракторны туктатып, ќиргђ тљшђргђ туры килде. Аларныћ 
каршыларында калыккан бу илле яшђр абзый Арпаязныћ Галимулла дигђн кешесе 
булып чыкты. Ул, књпернећ селкенеп торган култыксаларын тагын да ныграк 
кыйшайта-кыйшайта, хђвефлђнеп нђрсђдер кычкырса да, тракторныћ гљрелдђп 
эшлђвеннђн аныћ сњзлђре аћлашылмый иде. Егетлђр аныћ янына килделђр џђм 
инде нђрсђ ђйтергђ телђгђнен дђ ишетђ башладылар.

— Књпер ђйле-шђйле генђ тора бит, килеп керсђгез, бу нђмђрсђгез белђн 
бергђ ќимерелеп тљшњегез кљн кебек ачык. Череп беткђн књпер бу тимер тавын 
ничеклђр књтђрсен? Башыгыз бармы сезнећ? Хђер, бу хакта сездђн бигрђк 
хђзерге башлыклар уйлап карарга тиештер. Ђњвђл яћа књпер салырга, аннан 
соћ гына мондый нђмђрсђне алып кайтырга кирђк булгандыр.
Егетлђр, аныћ сњзлђренђ ышанып бетмичђ, књпернећ астына ук тљшеп 

киттелђр. Эшнећ хђтђр икђнлеген алар њз књзлђре белђн књрде. Чыннан да, 
бу књпер дигђнећ моћа кадђр ат-арбаны ничек уздырып торган диген? Аныћ 
такталарыныћ гына тњгел, љрлеклђренећ дђ бер дђ тотанагы юк икђн бит! 
Љч-дњрт урыннан терђњ белђн тљрттереп куйганнар. Алары да чалыш-чолыш 
тора. Элек шактый нык булган, ђмма хђзер череп юкарып калган урта љрлеге 
бер ќиреннђн аска таба сыгыла башлаган. Егетлђр сызгырып ук ќибђрделђр. 
Тракторлары белђн кереп чумасы булганнар икђн бит! Моннан трактор белђн 
чыгу турында уйлыйсы да юк. Алар, тракторны сњндереп, бер-берсенђ карашып 
алдылар. Каршыларына очраган Галимулла абзыйныћ Пычак авылына йомыш 
белђн генђ барышы икђн, шућа књрђ ул њз юлында булды.
Инде нишлђргђ? Уйлый торгач, егетлђр шулай килештелђр: Вђлиђхмђт 

трактор янында калып тора. Галимќан исђ, авылга кайтып, эшнећ нидђ 
икђнлеген књмхуќ ќитђкчелђренђ ђйтђ. 
Галимќан, ашыга-ашыга, Арпаяз тарафына йљгерде. Вђлиђхмђт, књпер 

астына тљшеп, чилђге белђн чип-чиста су алып менде. Тракторныћ радиаторы 
да бераз коргаксый тљшкђн икђн, ярты чилђккђ якын су кереп тђ бетте. Шуннан 
соћ, чњпрђк алып, тракторыныћ болай да чиста љслеген сљртергђ тотынды. 
Ђмерикђдђн њк кайткан бу могќизаныћ кара буяулары елык-елык килеп тора 
иде. Шушы эш белђн мђшгуль булган егет берђњнећ колак тљбендђ кинђт 
кычкырып ќибђрњеннђн сискђнеп китте:

— Нђрсђ, авылга кайтып ќитђргђ хђлећ беттемени? Нигђ монда тора бу 
трактор? Сезне авылда кљтђлђр бит. Ђле мин дђ трактор каршыларга дип ашыга 
идем...

— Ни бит, Гыйльми абый, Ярулла Галимулласы ђйтђ, бу књпер чыдатмас, 
ди, трактор белђн керсђгез, ќимерелеп тљшђрсез, ди...

— Тапкансыз сњзен тыћлар адђм. Ул кулак калдыгы ни ђйтмђс. Без аны 
ат караучы итеп куйдык. Ул ђнђ шул атларын тђрбиялђсен. Трактор эшенђ 
тыгылмасын! Син, малай актыгы, нигђ њзећ генђ? Иптђшкђ Галимќан да 
булырга тиеш иде бит!

— Ул авылга йљгерде. Књпернећ черегђн булуын авыл кешелђренђ ђйтњ љчен...
Гыйльми дигђн бу кеше авыл советы рђисе итеп сайланган иде. Вазифасы 

ягыннан бу ќирлектђ аннан да зур ќитђкче юк. Књмхуќ рђисе дђ аныћ сњзеннђн 
чыга алмый. Шућа књрђ ул хђлнећ кискенлеген бик ђйбђт тљшенде. Ниндидер 
кулак калдыгын сњгђргђ соћыннан да љлгерермен, башта, чыннан да, књпернећ 
нинди хђлдђ булуын њз књзећ белђн књрергђ кирђктер. Ничек соћ бу турыда 
уйланылмаган? Трактор кадђр трактор алып кайтасыбызны ике-љч айдан элек 
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белеп торабыз лабаса. Ђ шуны књтђрерлек књпернећ булмавы беленсђ, район 
ќитђкчелђре алдында йљз кызартырга туры килђчђк бит!
Гыйльми, эченнђн шуларны уйлый-уйлый, бер таштан икенчесенђ сикерђ-

сикерђ, књпер астына тљште џђм... гаќђплђнњеннђн катып калды. Моныћ исеме 
генђ књпер икђн бит! Ничек элђгеп тора диген син аны? Ђ љстђн бер дђ алай 
тоелмый, књпер тек књпер. Атлы узганда да бер кљн ќђџђннђмгђ очачак бит бу! 
Џич кичекми књпер салуны оештырырга кирђк, бњген њк! Галимулла хђзер хатыны 
Сђрбиќамалныћ атасы Шиџаби бай йортында тора. Аларныћ юан бњрђнђлђрдђн 
урам буйлап салынган амбарлары бар. Бик нык булырга тиеш. Шуны сњтеп, монда 
ташытырга кирђк. Тел белђн генђ тегермђн тарттырып йљрергђ кем дђ булдыра. 
Яћа тормышка матди љлеше дђ керсен. Шул бњрђнђлђрне ике кат итеп тњшђп 
чыксаћ, тракторны гына тњгел, ќенне дђ књтђрђчђк бу књпер!
Љскђ менгђч, ул Вђлиђхмђткђ дђште:
— Сез хђзер Галимќан белђн тракторыгызны Пычак авылындагы «Кызыл 

тау» књмхуќы идарђсе каршына илтеп куярсыз. Њзегез шунда, чиратлапмы, 
бергђлђпме, каравыл торасыз. Ишетсен колагыћ, Галимќанга да ђйт, књпернећ 
тракторны чыдатмаячагы, яраксызлыгы турында сезгђ кулак калдыгы Галимулла 
тњгел, мин ђйттем! Бетте-китте! Аћладыћмы?

— Аћладым, Гыйльми абый.
— Аћласаћ шул: Галимќан белђн хђзер тракторны кире борып, Пычакка 

таба алып китђсез.
...Галимќанга авылга кадђр йљгерергђ туры килмђде. Иске зиратны њтњгђ, 

ул бер тљркем кешенећ њзенђ таба килњен књрде...
...Бњген янгын каланчасында каравыл нђњбђтендђ торучы Ќиџанша Пычак 

юлыннан књзен алмады диярлек. Ник дигђндђ, Мљлек Нђќибе иртђдђн њк 
ђйтеп куйды: 

— Љйлђдђн соћ авылга тракторны кайтарып ќиткерергђ тиешлђр. Пычак 
башыннан чыгуга, трактор књренер дип уйлыйм. Дљрлђп йљрње дђ ишетелми калмас 
ђле, бик каты пырылдый дилђр аны. Синећ књзлђр њткер, колакларыћ сизгер.
Ќиџанша, љйлђ узганнан соћ, каланчасыннан бер дђ тљшмђде диярлек. 

Књзе гел юлда булды. Пычак ягыннан бер дђ андый-мондый ят нђрсђ килгђне 
књренмђде, тавыш-фђлђн дђ колакка чалынмады. Шулай да ул каланчасыннан 
берничђ минутка гына тљшеп торды торуын. Ќиде-сигез яшђр кызы Миннур 
аћа тљенчек белђн ђбђт алып килгђн иде. Ќиџанша, ќиргђ тљшеп, кызчык 
кулыннан тљенчеген алды, баланы кочаклап њбеп, рђхмђт ђйтте. Тиз генђ тамак 
ялгап, савытны яулыкка бђйлђп, кире бирде. Аннан соћ тагын ќђџђт кенђ љскђ 
њрмђлђде. Шулчак кинђт колагы ниндидер ят тавышны тотып алды. Ђмма нинди 
тавыш булыр бу, ул моны ачыклый алмады. Моћа кадђр андый бырылдауны 
ишеткђне юк иде. Тавыш Пычак белђн ике арадагы књпер ягыннан ишетелђ 
иде. Бу шул трактор дигђннђредер инде. Мин тамак ялгап алган чагында кайтып 
ќиткђннђрдер шул. Туры килњен кара син! Менђ хђзер књпер њрен менђрлђр 
дђ зират янындагы юлга килеп чыгарлар дип кљтте ул. Ђмма, шул тарафка 
књпме генђ караса да, юлда нинди дђ булса њзгђреш књренмђде. Бер кешенећ 
йљгерђ-атлый авыл ягына ашыгуыннан башка берни дђ юк иде. Теге бырылдау 
тавышы да тынып калган тњгелме?
Шулай да Ќиџанша шул тирђдђ йљрњче кешелђргђ кычкырырга тиеш дип 

тапты:
— Кай-та-лар! Кай-та-лар!!!
Моны ишетеп, барысы да трактор кайтасы юлга йљгерештелђр.
...Галимќан њзенђ каршы килњчелђргђ якынлашты. Ић алда килњче књмхуќ 

рђисе, Галимќанны таныгач, бот чабып куйды:
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— Син, энекђш, ник болай њзећ генђ йљгереп йљрисећ? Кайда тракторыћ, 
кайда Вђлиђхмђт?
Аныћ књћеле ниндидер хђвеф сизђ, шућа књрђ каушавыннан тавышы да 

бераз дерелди иде.
Сулуы капкан Галимќан кљчкђ телгђ килде:
— Ни, Нђќип абый, трактор књпердђн чыга алмый. Вђлиђхмђт белђн 

Гыйльми абый шунда калдылар, трактор янында...
Мљлек Нђќибенећ гаќђплђнњдђн кашлары маћгаена менде.
— Нђрсђ сљйлисећ син, энекђш, ничек књпердђн чыга алмасын? Трактор 

шулай књпергђ сыймаслык зурмыни?
— Эш зурлыкта тњгел, авырлыгында. Ярулла Галимулласы ђйтте, бу черек 

књпердђн чыга алмассыз, њзђнгђ мђтђлерсез, ди.
Кайсыдыр шунда ќиргђ тљкереп куйды.
— Бу кулакларныћ тыкшынмаган ќирлђре бар микђн, ђ? Инде менђ колхозга 

трактор алып кайтуга да комачау итми калмыйлар!
Ђмма Мљлек Нђќибе алай уйламый иде. Аныћ књћеленђ дђ бу арада шундый 

уй кереп чыккалады. Тракторны тимер тавы белђн тићлилђр. Бигрђк тђ, ачуым 
килмђгђе, кеше биеклеге арткы тђгђрмђчлђре авыр икђн. Аларныћ тимер 
тешлђре ќиргђ батып-батып керђ икђн. Узган атнада Ђсђн-Елга авылында 
књргђн иде, безгђ дигђне дђ шундыйрактыр инде. Ул кызуырак атлады, башкалар 
да адымнарын тизлђттелђр.
Књпернећ теге ягында Гыйльми белђн Вђлиђхмђт трактор янында торалар 

иде. Барысы да бу машинаны ќентеклђп карарга тотынды. Књбесенећ мондый 
нђрсђне беренче тапкыр књрње. Кайберлђре тотып-тотып, сыйпап-сыйпап та 
алгаладылар. Шушы нђмђрсђне монда кадђр алып кайткан егетлђргђ дђ књктђн 
тљшкђн кешелђр сыман итеп, тел шартлатып карап тордылар. Галимќан белђн 
Вђлиђхмђт књћеллђреннђн рђхђтлек кичерделђр. Ник дигђндђ, аларныћ мондагы 
бњтђн беркем дђ булдыра алмый торган эшне башкарырга кулларыннан килђ 
бит. Бигрђк тђ њзлђренђ гаќђплђнеп карап торучы кызлар алдында аларга бик 
рђхђт иде. Аннан соћ олылар књпер астына тљштелђр. Аныћ череп беткђн 
сайгакларын, терђњлђрен сугып-сугып карадылар, шул ук нђтиќђгђ килделђр: 
моннан трактор уздырырга мљмкин тњгел!
Ќыелган халык љскђ менде. Тракторны, кирегђ борып, Пычак ягындагы њргђ 

менеп киткђнче, артыннан ияреп бардылар, књздђн югалганчы карап тордылар. 
Ќитђкчелђрнећ исђ њз кайгылары. Аяк љстендђ генђ кићђшеп алдылар.
— Минемчђ, — дип сњз башлады авыл советы рђисе, — эшне болай оештыру 

тиеш булыр: Шиџаби бай амбарыныћ таза бњрђнђлђре — књпер љчен менђ дигђн 
материал. Шуны сњтђбез дђ монда ташыйбыз. Кулак калдыгы Ярулла Галимулласы, 
бай кызына йортка кереп, шунда рђхђт чигеп ята. Аныћ књмхуќга файдасы шул 
булыр. Кызы Гайшђне, ђнђ, биргадирлыкка укыттык. Таза егетлђрне ќыйсын да 
бабасыныћ амбарын сњтеп ташуны оештырсын. Беренче эше шул булсын!
Биредђ ќыелган яшьлђр арасында Гайшђ дђ бар иде. Унќиде-унсигез яшђр 

кыз авылдагы мондый вакыйгадан читтђ торып кала аламы соћ? Мљлек Нђќибе 
тирђсендђрђк басып торган кыз нђрсђ турында сњз барганын ишетеп торды. 
Џђммђсе аћа таба борылып карап торганын сизеп, бераз ућайсызлык кичерде. 
Ђмма њзен тиз генђ кулга алды:

— Кукмарада безне кыр эшлђрен ничек оештырырга, ќирне кешелђргђ њлчђп 
бирергђ, эштђн соћ карап кабул итђргђ љйрђттелђр. Ђби-бабасы, ђти-ђнисенећ амбарын 
сњттерњне оештыру турында бер сњз дђ булмады. Анысын сез њзегез эшлђгез инде! 
Кызныћ бу кадђр кыю ђйтелгђн сњзлђре бљтенесенђ аяз кљнне яшен 

суккандай тђэсир итте. Гайшђ, чыннан да, дљресен ђйтђ иде. Ничек инде ул 
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ата-бабасы хуќалыгындагы амбарны њз куллары белђн сњттереп, трактор астына 
китереп тњшђттерсен? Бу гайре табигый булыр иде.
Гайшђ ђйтњен ђйтте, тик шул ук вакытта аныћ зиџене таралды, тез буыннары 

калтырап китте. Тђненђ тир бђреп чыкты. «Моћа кадђр гамьсез яшђгђн ќитђкчелђр 
бњгенге кљннећ бљтен авырлыгын аныћ гаилђсе ќилкђсенђ сала тњгелме? Ни хаклары 
бар аларныћ? Ђтилђре Галимулланы, авылдагы ић укымышлы кешелђрнећ берсен, 
мыскыл итеп, ат карарга куйдылар. Тњзде. «Ат — авыл кешесе љчен бик тђ кадерле 
мал. Аларны карауны телђсђ кем кулына тапшырып булмый. Гомер буе атлы-тунлы 
булдык. Бу хайваннарны ничек тђрбия итђргђ кирђклеген бик яхшы белђм. Шућа 
књрђ бу эшкђ џич авырсынмый алынам», диде дђ ђткђй шушы ат караучы вазифасын 
ќиренђ ќиткереп башкарып килђ. Ђнђ књмхуќ тљзњдђ куштанланып йљрњче Хисамый 
Зыясына сыерыбызны алырга куштылар. Хђзер аныћ хатыны безнећ сыерны 
сава. Затлы савыт-саба, кашык-чњмеч кебек нђрсђлђрне дђ сыпырып алып чыгып 
киттелђр. Кыр эшлђрендђге књмхуќчыларга ђбђт ђзерли торган ашханђгђ китереп 
аударганнар. Алар шуннан аерым кешелђрнећ љйлђренђ таралып беткђннђр. Инде 
хђзер амбарыбызны сњтеп алуны њзем њк оештырырга тиеш икђн! Юк инде, монысы 
була торган эш тњгел!» дип уйлады ул.
Ул арада Гайшђнећ ђтисе Галимулланыћ Пычак авылы ягыннан кайтып 

килње књренде. Ђтисен књрњгђ, Гайшђ аныћ янына йљгереп барды, аћа сыенып, 
елап ќибђрде. Галимулла абзый, эшнећ нидђ икђнен белмђсђ дђ, књмхуќ 
ќитђкчелеге ягыннан њзенђ карата бер дђ яхшылык кљтмђгђнлектђн, ђллђни 
аптырап калмады. Кызына юату сњзлђре ђйтте:

— Йђ, кызым, тагын ни булды, ни генђ булса да, сабыр ит. Ходай кушмаган 
эш булмас. Ђйдђ, кайтыйк.
Ата белђн кыз, књмхуќ яклы тљркемнђн аерылып, Арпаяз авылы ягындагы 

њргђ таба кузгалдылар. Халык алар артыннан карап калды. Књбесе, эчтђн генђ 
булса да, Ярулла Галимулласыныћ њзен тыныч, сабыр тотуына игътибар иткђн 
иде. Ул гаделсезлеклђргђ каршы бары тик нык холыклы булу юлы белђн генђ 
кљрђшергђ кирђклеген књрсђтђ иде. 

...Дњрт-биш кљннђн Шаџаби байныћ амбар бњрђнђлђреннђн салынган 
књпер аша њтеп, Арпаяз авылына беренче трактор кайтты. Књплђр љчен аныћ 
гљрелдђве матур музыка кебек ишетелђ, Гайшђ љчен исђ ул ић ямьсез шау-шу 
чыганагы булып тоела. Мондый рђнќеш белђн кайткан трактор авылга ќићеллек 
китерерме икђн? Ай-џай, бик икеле!
Соћгы сњз: Мондый хђллђрдђн соћ, ђлбђттђ, Гайшђне бригадир итеп 

билгелђмђделђр. Ул бу вазифага Бљек Ватан сугышы елларында гына, ир-атлар 
фронтка китеп беткђч кенђ куелды џђм эшне бик ђйбђт оештыручы буларак 
танылды. Ђтисе Галимулланы атлар караудан читлђштермђделђр. Ул намус 
белђн шунда эшлђвен дђвам иттерде. Ђмма район ќитђкчелђреннђн берсе 
ќигеп килгђн, бер генђ тљнгђ књмхуќныћ ат абзарында кунган айгырга ашарга 
биргђндђ, ђлеге хайванныћ тибеп егуы сђбђпле, 1941 елныћ 10 февралендђ вафат 
булды. Гайшђнећ бертуган апасы Нурхђят бер айдан соћ љченче ир баласын 
тудырды. Аћа Фоат дип исем кутшылар. Бабасы Галимуллага алмаш туды, дип 
сљенделђр. Бђхете белђн туган булсын, дип телђк телђделђр. Ђмма љч айдан 
сугыш башланды. Аныћ ђтисе дђ Галимулла исемле иде. Авылныћ данлыклы 
гармунчысы џђм оста тимерчесе. Ул сугышта башын салды.
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ЊЗЕ БУЛЫП КАЛА АЛГАН ШАГЫЙРЬ
Шулай бер сљйлђшеп утырганда, Эльвира 

Џадиеваныћ ђйткђн ќљмлђсе бик тђэсирлђндергђн 
иде мине: «Шагыйрь булган кешелђр књп, ђмма 
кеше булып кала алган шагыйрьлђр аз». Кемнећдер 
кылганнарын, гамђллђрен, књћелен без Аллаџы 
Тђгалђ белгђн кадђр белмибез, билгеле. Ђмма 
тормышта, аеруча кљндђлек матавык шартларда, 
кемнећ кем булуы барыбер дђ књренђ. Сђхнђдђ 
генђ џђммђбез дђ матур вђ ђњлиядай дљрес. Ђ менђ 
тормышта… Шагыйрь Рђдиф Гаташ минем љчен 
нђкъ менђ шуныћ белђн аеруча кадерле: гадђти 
тормышта да Кеше булып кала алуы белђн.  

«Ходай саклагандыр...»
Ничек соћ ул — Кеше булып кала алу, диярсез. 

Дљресен генђ ђйткђндђ, тљгђл ќавабын белмим. 
Бары њз критерийларым турында гына ђйтђ алам: башкаларга зыян салмау, аяк 
чалмау, њз дљреслегећне љстен куеп, калганнарныкын таптамау, тирђћдђге кешелђрне 
књтђрњ, олылау. Ђ ић мљџиме — ихластан ярата, дљньяга балаларча соклана белњ. 
Ђйе, соћгы икесе — ић мљџиме, чљнки, алары булмаса, калганнары да булмый. Њз 
критерийларым, дим, хђер, болар — барлык Китапларда да бар шикелле… 
Еллар уза барган, олыгая тљшкђн саен, кешелђргђ карата катгыйрак, талђпчђнрђк 

була башлыйсыћ икђн. Шућа да бик сирђклђр генђ янђшђћдђ кала. Бер њк вакытта 
— ныграк кызганасыћ џђм хђленђ дђ керђсећ кешелђрнећ. Ђмма инде — кемнђрнећ 
синећ белђн нинди уеннар уйнаганын анык белгђн хђлдђ. Ул да бик яхшы белеп 
яшђгђндер тирђсендђге метаморфозаларны. Аларныћ сђбђп-нђтиќђ бђйлђнешлђрен 
еллар буе књзђтеп… Еш ђйтђ торган шундый ќљмлђсе бар: «Ай-џай, катлаулы дљнья, 
ай-џай катлаулы кешелђр, мин бу беркатлылыгым белђн ђле дђ яшђдем...» Џђм гел 
љстђп куя: «Ходай саклагандыр инде...» 
Рђдиф абый гомере буе кеше хђленђ кереп яшђде. Башкаларныћ иќатын 

кайгыртып, алар љчен ут йотып. Чын књћелдђн. Књћеле тупасланып, керлђнеп, 
«зурлар тормышы»ныћ кыргый кануннарын њзлђштереп, бозылып љлгермђгђн 
беркатлы сабыйдай. Шигырендђгечђ: 

Џђрчак алчак: бђлки, уй-акылым юк?
Югалтырлык мљлкђтем, байлыгым юк?
Кыћгыр эш љчен борчымый вљќданым,
Йокым тђмле... Џђм хђрам азыгым юк!

Мића — ђле яћарак кына мђктђпне тђмамлап Казанга килгђн балага — шушы 
шигырьлђрне укый иде дђ ул, мин аларны аннан кат-кат кабатлап, ятлап, уйланып 
йљри идем. Ниндидер нђтиќђлђр дђ ясаганмындыр инде њзем љчен ул чакта. Ђмма 
аларны чын-чынлап аћлау соћрак килде. Ул процесс ђле џаман дђвам итђ. Џђм 
торган саен алардагы дљреслек, књрђзђи кљчлђр ачыларак тљшђ... 

«Без очрашырга тиеш тњгел идек…»
 Дљресен генђ ђйткђндђ, без гомумђн очрашырга тиеш тњгел идек. 1997 елныћ 

март ае. Мића Казанга Яшь язучылар конференциясендђ катнашырга чакыру хаты 
килеп тљште. Аяз кљнне яшен суккандай булды ул хђбђр. Без юлга кузгаласы кљнне 
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књз ачкысыз буран 
купты . Авылда-
гы бер шофёр да 
Казанга  чыгып 
китђргђ батырчы-
лык итми . Мин 
инде књћелемнђн 
генђ телим: «Бар-
сам, адђм кљлке-
сенђ генђ кала-
чакмын... Бармый 
калсак иде, бар-
мый калсак иде...» 
Ахыр чиктђ, ђнием 
белђн безне Кам-
АЗга утырттылар 
да алып киттелђр 
Казанга. 
Язучылар бер-

легенећ элеккеге 
Тукай клубында узды ул кичђ. Ничек шулай туры килгђндер, без ђнием белђн (ул 
минем татар теле џђм ђдђбият укытучым да) Рђдиф абый утырган рђткђ, аныћ 
янђшђсенђ туры килдек. Ђнинећ, батырлыгын ќыеп: «Исђнмесез, Рђдиф абый», 
— дип эндђшкђне хђтеремдђ калган. Џђм Рђдиф абыйныћ, аћа хас темперамент, 
кайнарлык белђн кызыксына башлавы: «Сез кайсы районнан, былбыл балалары?» 
Ђмма ул вакытта без ничектер ныгытып танышып, аралашып китђ алмадык. Мине 
Резеда апа Вђлиевага билгелђделђр. Џђм ул очрашу язмышныћ тагын бер матур 
бњлђге булды. Резеда апа мића шул конференция барышында да, аннары да (ул 
ђнием белђн безне аннан љенђ дђ чакыргалады) шигырь язу буенча гына тњгел, ђ 
тормыш сабаклары да бирде. Соћгылары мића баштарак сђер тоелса да, тора-бара 
аларныћ хаклыгына тљшендем: «Шагыйрьлђр, дип, аларны пђйгамбђргђ тићлђмђ, 
алар да гап-гади кешелђр», — ди иде Резеда апа. 

 Менђ шул конференциядђн соћ, Рђдиф абыйныћ безне њзенђ — «Казан утлары» 
редакциясенђ чакырып калуын истђ тотып, кљннђрдђн бер кљнне ђнием белђн 
шунда юл тоттык. Зђћгђр књн тышлы дђфтђргђ чиста-пљхтђ итеп књчереп язган 
шигырьлђремне тапшырыр љчен. Џђм менђ шул зђћгђр дђфтђр хђл итте дђ инде 
барысын. Рђдиф абый кинђттђн минем язмышым, килђчђгем љчен ут йотып торучы 
кешелђрнећ берсенђ ђверелде. Мондыйга бљтенлђй иялђшмђгђн, алай булуын књз 
алдына да китерђ алмаган мин баштарак югалып калдым. Миннђн дђ бигрђк ђнием 
аптырады. Лђкин мин Казанга укырга килгђндђ инде: «Рђдиф абый булган Казанга 
килђм» — дип килдем. Ниндидер эчке бер ышаныч тоеп, бу олы, чит-ят шђџђрдђ 
ялгыз булмасымны аћлап... 
Аннары књп еллар дђвамында Рђдиф абыйныћ: «Менђ бит, язмыш дими нђрсђ 

дисећ инде, очраштырырга тиеш булган ул безне», — дип кабатлаганын ишетеп 
яшђдем мин. Ул чакта инде тљгђл белђ идем: ђйе, тиеш булган. 

«Кан, ќан — уртак...»
Мин беренче курска укырга килгђн елны ук Рђдиф абый шигырьлђремне барлык 

газета-журналларга диярлек тапшырып, бастырып чыгарды. Ђлеге дђ баягы зђћгђр 
тышлы дђфтђрдђге шигырьлђрне китап итеп чыгару артыннан йљрде. Мин ђле кайсы 
ишек артында кем утырганын, нђрсђ барын да белмим... Ђ ул 17 яшьлек бер бала 
хакына олы башын кече итеп йљри... Бу хђл баштарак акылыма сыймый иде, тљш 
књрђмдер, чынбарлыкта бу олы шагыйрь абый минем љчен бу кадђр кљеп йљри алмый 
бит инде, ди идем њземђ. Ђ аннары, Рђдиф абыйны инде якыннанрак белђ башлагач, 
шушы бер гомер эчендђ аныћ књпме кешегђ књрсђткђн яхшылыгын књргђч, аћладым, 

Шигырь бђйрђмендђ: М.Ђгълђм, Х.Мљдђррисова, Д.Булгакова (Уфа), 
Л.Гыйбадуллина, Р.Гаташ, Л.Янсуар (ђнисе Нина белђн). 2003 ел, август.
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сокланып бетђ ал-
мадым. 
Кибђч ђбием 

(ђтиемнећ ђнисе), 
гап-гади керђшен 
карчыгы, ђйтђ иде: 
«Башкаларны ќђ-
шенђ, дђрђќђсенђ 
карамыйча олы-
лый, ђ њзен кече 
итђ белгђннђрне 
Кодрђт Ул монда 
тњгел, Књк Патша-
лыгына кергђндђ 
књрђ. Њзен кече 
итђ белгђннђрдђн 
дђ Олы зат ќук 
ќир ќљзендђ...» Ул 
мића бу сњзлђрне 
бергђлђп колора-
до кортына агу 
сипкђндђ, печђн 
к њ б ђ л ђ г ђ н д ђ , 
кљтњдђн џђр кич 
кайтып керђ алмый ќђфалаган сыерыбызны каршы алырга барганда... кат-кат 
кабатлый иде. Њсђ тљшкђч, инде бераз акыл кергђч, мин бу хакыйкатьне Изге 
Китаптан укып белдем, Инќилдђн... Рђдиф абыйдагы кече књћеллелек шућа да 
књћел пакьлеге билгесе булды минем љчен. 
Казанга килеп, язучылар мохитенђ элђккђнче, мин њземне беркем дип тђ атамый 

идем. Ђмма монда килгђч, њземнећ «керђшен», ягъни «кечедђн дђ кече» миллђт 
вђкиле булуымны аћладым. «Мин кайчандыр булган тарихи коллизиялђр љчен ќавап 
тотарга тиеш микђн?» дигђн сђер-шомлы уй кереп урнашты књћелгђ. Ђ ул арада 
Рђдиф абый Кремль урамында урнашкан ќимерелеп барган йортныћ мин яшђгђн 
фатирга илтњче, кайчандыр бик затлы булган, хђзер инде искереп, кителеп беткђн 
баскычына килеп баса да шигырьлђр укый:

Бишегећђ ќыр кљйлђгђн Ануклар,
Керђшеннећ ак, пакь ќаны Начтуклар.
Хыялыћны шулар њстергђннђр бит — 
Татарча чын моћ сакчысы карчыклар. 

Шундый ул: књћелен баглаган, сайлап алган кешелђренђ тугры була белђ. Аларны 
ќил-давылдан саклый, яклый. Хђтта њзен аямыйча... Без хђзер Казанны толерантлык 
њзђге, дип атарга, џђр дингђ, иманга хђерхаџлы булуыбызны ассызыкларга яратабыз. 
Бу бик хуп, имин генђ була књрсен Идел-йорт. Лђкин тыштан шулай ялтырыйбыз 
да њз эчебездђ бер-беребезгђ бармак белђн тљртђбез, кемнећдер кояш астында 
яшђргђ хокуклымы, тњгелме икђнлеген тикшерђбез... Ассызыклап ђйтђсем килђ: 
без — язучылар, миллђтнећ интеллигенциясе, «каймагы». Халыкны да љйрђтђбез, 
мђйданнарда лаф орып, узып барышлый гына, шушыћа... 
Кайчандыр керђшен темасыныћ шигырьлђрендђ калкып чыгуы, аны шулкадђр 

дулкынландыруы гаќђплђндерђ иде, тора-бара аћладым: Рђдиф абый аныћ аша 
њзенђ якын теманы — татар-башкорт темасын да ваемлаган икђн. Анализлаган, 
асылына тљшенергђ тырышкан. Алай гына да тњгел, ђле дљньядагы вазгыять менђ 
шушындыйга ђверелгђнче њк, тирђнрђк, шомлырак тњнтђрелешлђрне књрђзђлђп 
борчылган... Конфликтларны гомумђн яратмаган кеше буларак, ул кискен џђм 
тђгаен бер карашта тора: олы низаглар вакларыннан башлана, дигђн... 

Р.Гаташ њзе укыган Талбазы мђктђбе укытучылары белђн 
50 яшьлек юбилеена кайткач: Р.Мићнуллин, Т.Сђгыйтов, 

С.Ђлибаев (Уфа), џ.б. 1991 ел, май.
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Кан, ќан — уртак, типтђр йђ мишђр, дисђм,
Казан, керђшен — газиз љлешлђр, дисђм,
Њзем дђ, шиксез, тљп Татар йортыннан
Кайчандыр киткђнгђ гаќиз, Яр, дисђм!..

Мин яшђгђн фатир хуќабикђсе 84 
яшен тутырып килњче бик њзенчђлек-
ле ђби иде, «бывшая дворянка», зама-
нында Офицерлар йортына балларга 
йљргђн, шул балларныћ берсендђ 
Муса Ќђлил белђн биегђн. Валентина 
Михайловна Муса Ќђлилне: «Буйга 
кыска булса да, бик импозантный 
ир-егет булып хђтердђ калган», — дип 
искђ алырга ярата иде. Њзе, фотола-
рына караганда, озын буйлы, бик 
чибђр, затлы ханым булган. 
Рђдиф абый шушы тарихлар-

дан шигырь џђм гыйбрђт таба иде: 
«Менђ монысы да язмыш, Лу, гаќђп 
бит, ќиџанда бљтен нђрсђ шулкадђр 
бђйлђнгђн, кайчан да булса син 
боларны китап итеп язачаксыћ…» 
Яшь чакта детальлђргђ артык игъти-
барлы булмыйсыћ, аларныћ нинди 
тормыш пазлына ђверелњен соћрак 
књрђ башлыйсыћ. Хђзер мин Рђдиф 
абый ђйтђ торган сњзлђрне инде њзем 

башкаларга ђйтђм... 
Ђйе, Рђдиф абый килђ дђ шигырь укый. Валентина Михайловна белђн без 

тыћлыйбыз. Валентина Михайловна, аларныћ мђгънђсен аћламаса да, рђхмђтлђр укый, 
алкышлый. «Революциягђ кадђр булган тормыштагы кебек утырабыз», — ди. «Зинаида 
Гиппиус салонында, ђйтерсећ!» — дип элдереп ала, «конкистадор»лыкка дђгъва кылучы 
Гумилёвны, Британия дендие Байроннарны гомерлек кумиры дип санаган Гаташ...  

Эдемны сагына... 
Ул Казан урамнары буйлап та шигырь укып йљри иде. Њзенђ бик килешђ, дип исђплђгђн, 

џђм чыннан да килешкђн аксыл костюмыныћ књкрђк кесђсендђ џђрчак «кемдер» була: 
Атнабаймы, Лоркамы, Рембомы, Вийонмы... Ул минем ђле Казанга килгђнче њк књп 
укып џђм књплђрне белеп килњемђ соклана, без рђхђтлђнеп сљйлђшђ алабыз... Ул мине 
китапларга књмђ, њзен Цветаевага дђреслђр биргђн Волошинга тићли... 
Сђгатьлђр буе китап кибетлђрендђ йљрибез, карышуыма, оялуыма карамастан, 

ул мића китаплар сатып алып бњлђк итђ. «Килђчђктђ синећ китапханђћ искиткеч 
булачак, сљен, бала, безнећ заманда юньле китап табу кыен иде, менђ бу язучыларны, 
колак чите белђн ишетђ-ишетђ кљттек, аларны Союзда басмыйлар иде, кайтканнарын 
кљтеп интегђ идек...» Шулай ди дђ Ницше томнарын тоттырып куя мића... Њзем 
исђ мђктђпне тђмамлап чыкканчы китапханђлђрдђ Ахматованы таба алмавымны, 
9нчыда укыганда гына Цветаеваныћ  кайтуын уйлап куям... Шмидт урамындагы 
китап кибетендђ Рђдиф абыйны џђрчак кљтеп торалар — яћа басмаларны ђзерлђп 
куйган булалар, ул шулар арасыннан њзенђ дђ, мића да ни кирђген сайлый... 
Дљнья тоташ шигърияттђн, бђхеттђн тукылган. Ул шундый камил... Куркыта 

да кайчак... 
Бу тђрбия, Кљнбатышныћ џђм Кљнчыгышныћ ић борынгы, хђтта сакраль 

традициялђрендђгечђ, Остаз-Укучы мљнђсђбђтлђренђ кљйлђнгђн џђм бер-беребезгђ 
карата булган тирђн ихтирамга нигезлђнгђн иде. Рђдиф абый кебек, хатын-кызны 

Сулдан ућга:Ф.Сибагатуллин, Р.Туфитуллова, 
Р.Вђлиев, Р.Гаташ, Т.Нђќмиев. Кармђттђ 
Х.Туфанныћ  музей-йорты каршында. 2011 ел
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шђхес буларак ихтирам итђ белгђн татар язучыларын бик сирђк белђм мин — бармак 
белђн генђ санарлык. Рђдиф абыйныћ максаты да олы — ул њзеннђн соћ Ќирдђ 
Тигезлек калдырырга тели, ќаныбызны мећ кат кабык артына яшерергђ, йљзебезне 
кат-кат битлек артында йљртергђ мђќбњр итми торган Беренче Ихласлыкка кайтырга 
љнди. Шућа да очраган берђњдђ Књк тамгасы булган шђкертне эзли... Књбрђк 
ялгышадыр, бђлки... Ђмма тапканнары да аз тњгел бит: Зљлфђт, Наис, Ркаил, Чулпан, 
Гљлнур, Эльмира, Лилия, Рњзђл, Џади, Резеда... 
Мин, аныћ њземђ карата булган гаять кешелекле мљнђсђбђтен беренче тойган 

мизгелдђн, ярата гына белђ торган булып калдым: џђр яћа пђйда булган Књк 
тамгасын йљртњчене... «Гљлбакчамы? Ќырбакчамы?» дигђн робагые бар Гаташныћ. 
Без џђммђбез дђ бер яссылыкта яшибез шикелле юкса, ђмма, юк, ул яшђгђне њзгђ, 
ул яшђгђне — Бакча... Без кайчандыр куылган Эдем бакчасын юксына, Адђм белђн 
Џаваныћ бербљтен булган чагын кайтарырга тели, Яшђешнећ ђле гармониясен 
ќуймаган дђверен эзлидер кебек тоела ул мића вакыт-вакыт... 

Гаташ дђреслђре
Беренче курстан соћ, ќђйге каникулга Янсуарга кайтып киттем. Џђм менђ Рђдиф 

абыйдан хатлар агыла башлады — кљнгђ бер, кайчакта икешђр дђ хат. Ул хатларны 
хђзер кайта-кайта укыйм да таћ калам: Рђдиф абыйныћ бљтен фђлсђфђсе, тормыш 
кодексы сыйган аларга... Џђм шулар аша ул юнђлеш биреп, контроль ясап та торган. 
Шђкерте курстан тайпылмыймы: нђрсђ укыйсыћ? нинди нђтиќђлђр ясадыћ? ник 
ялкауланасыћ?! яздыћмы, юкмы? язсаћ, срочно ќибђр! џ.б. Асылда, дисциплинага, 
профессиональлеккђ љйрђтњ дђ булган бу... 
Калын-калын конвертлардагы «Кому» графасына Гаташныћ сирђклђр генђ таный 

алырдай почергы белђн: «Шагыйрђ Луиза Янсуарга — дусты Гљлназ Гариповадан» 
яки «Гљлшаттан», «Ландыштан»дип язып куелган була. Татарча! «Гел-гел Рђдиф 
Гаташ исеменнђн яза башласам, авылыгыздагы почтальоннар аћламас, шагыйрь 
тњгел, ќњлђр икђн ул», — дип уйларлар, ди њзе. Мин кљлђм: «Соћ, Гаташ белђн 
Гљлназныћ, Гљлшатныћ, Ландышныћ — барысыныћ да почерклары бер була алмый 
бит инде...» «Бђрђкђтство, чынлап та!» — дип тел шартлата Рђдиф абый. Вакыт-
вакыт џђм бик еш кына кљндђлек тормыш шартларында, њзе ђйтмешли, «быт» 
мђсьђлђсендђ, бљтенлђй беркатлы ул. Њзе ђйтмешли, Ходай саклый аны. 
Хатларга ђйлђнеп кайтсак, мин аныћ мђктђп укучысы Ркаил Зђйдуллин белђн хат 

алышып торганын белђм. «Кайтабыз ќуеп дљньяныћ књзлђре моћсу этен...» — дигђн 
мин яраткан шигырен, баксаћ, Ркаил абый Рђдиф абыйга теге вакытта ук хатларында 
язып ќибђргђн булган икђн. Соћыннан мин тагын бер хат алышу тарихыныћ шаџиты 
булдым: Лилия Гыйбадуллина белђн. Рђдиф абый аныћ китабын чыгару љчен янып 
йљргђндђ, Лилия 11 нче сыйныфта укый иде. Китабын да чыгарды Рђдиф абый, Лилиягђ 
хатлар да язып торды, ђ Лилия — яћа язган шигырьлђрен хат белђн ќибђргђлђп... 
Хђзер без «Ялкын» почтасына иќатын юллаган балалар белђн нигездђ Интернет, 

социаль челтђрлђр аша язышабыз. Бу динамик заманда — тиз дђ, ућайлырак та. Рђдиф 
абый безнећ Интернет аша аралашуыбызны, гомумђн, Интернетта «кайнашуыбызны» 
љнђми, гел сукрана бу мђсьђлђдђ, гел шелтђли. Ђмма ул бер нђрсђне бераз гына књз 
ућыннан ычкындыра: аралашу чаралары вђ ысуллары тљрле булырга мљмкин, ђмма 
без бит барыбер дђ аныћ традициялђрен дђвам итњчелђр. Аныћ дђреслђрен... 

Луиза ЯНСУАР

Редакциядђн:
Бу айда «Казан утлары» редакциясендђ озак еллар бњлек мљхђррире булып эшлђгђн, 

бњгенге кљндђ журналныћ идарђ ђгъзасы, Татарстанныћ халык шагыйре, Г.Тукай 
исемендђге Дђњлђт премиясе лауреаты Рђдиф Гаташка 75 яшь тулды. Аны юбилее 
белђн котлыйбыз! Калђмдђшебезгђ саулык-сђламђтлек, сђгадђтле гомер, иминлек-
тынычлык, иќат ућышлары телибез!
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ЕРАК КЉНЧЫГЫШТА ТАТАРЛАР

Находка — Тын океанга капка... 
Алга таба сђяхђтебез — Находка шђџђренђ, аныћ тирђсендђге тарихи урыннарга, 

борынгы кешелђр яшђгђн авылларга џђм Чыћгыз хан исеме белђн бђйле Алтын 
њзђнгђ, Сучан-Партизанск каласына... Находка шђџђре Владивостоктан 170 чакрымнар 
ераклыкта, Япон дићгезе буендагы ярымутрауга урнашкан булып чыкты, юлыбыз исђ 
гел урман-таулар-сопкалар арасыннан барды... Шђџђргђ килеп ќитњ белђн, беренче 
эшем итеп мђчеткђ юнђлдем. Ђйе, ни могќиза, Находка шђџђрендђ мђчет бар, ул 
— Приморье краенда бердђнбер ике катлы, манаралы таш мђчет! Ул шђџђрнећ ић 
матур ќиренђ — Япон дићгезе буендагы Аккош тавына (сопкасына) урнашкан. 
Шунысын да ђйтергђ кирђк: Россиядђ беренче азан шушы мђчеттђ яћгырый, чљнки 
ул кояш чыгышында булган беренче мђчет, аннан ары бары тик океан гына... 
Бу мђчет 2006 елныћ 23 октябрендђ ачылган, аћа кадђр шђџђрдђ гыйбадђт йорты 

гына булган. Мђчеттђ имам булып Абдулвасит хђзрђт эшли, ул — Ђлмђт мђдрђсђсен 
тђмамлаган, татарча белгђн њзбђк кешесе. Ђмма Находка шђџђрендђ бљтен дини 
џђм милли тормыш бер кеше тирђсендђ — миллђттђшебез, Кукмара егете Нуретдин 
Садретдинов тирђсендђ кайный. Ул — элеккеге дићгезче, штурман, хђзер эшмђкђр, 
шул ук вакытта Находка шђџђренећ «Туган тел» татар-башкорт оешмасы ќитђкчесе, 
«Ислам» дип аталган дини оешма рђисе, бљтен татарларныћ, мљселманнарныћ 
ярдђмчесе. «Туган тел» оешмасы Находка шђџђрендђ 2002 елдан эшли башлый. 
Башта бу оешма белђн «Водоканал» ќитђкчесе, соћрак эшмђкђр булып киткђн Наил 
ђфђнде Шаџинуров рђислек итђ, аћа Технология џђм бизнес институты ректоры, 
миллђттђшебез Рђисђ Шакир кызы Говоруха ярдђмгђ килђ. 

«Наиль Владимирович и Раиса Шакировна объединили сразу большую группу 
татар и башкир, пенсионеров и молодежь, среди которых преподаватели, бывшие 
военнослужащие, работники здравоохранения и культуры, — дип яза бу турыда 
краеведлар. — Шагинуров Наиль Владимирович (1952 г.р.) окончил Новосибирский 
институт инженеров железнодорожного транспорта, был офицером-строителем, 
проектировщиком, партийным работником, семь лет работал начальником Водоканала. 
В настоящее время бизнесмен, возглавляет строительное предприятие. 

Говоруха Раиса Шакировна (1954 г.р.) окончила Дальневосточный институт 
советской торговли, аспирантуру Московского института народного хозяйства 
им. Г.В.Плеханова, специальность — экономист. В Находке с 1992 г. Советом 
учредителей Института технологии и бизнеса в 2000 г. избрана ректором, в 2005 г. была 
переизбрана на эту должность». (Р.Н.Паутова. Многонациональная Находка: история 
и современность, или хроника миграционных процессов в национально-религиозном 
аспекте (вторая половина XIX — XX вв. — Находка, 2007, стр.62-63.)
Књрђсез, Находка шђџђрендђ татар милли хђрђкђтенећ башында ук затлы, 

укымышлы миллђттђшлђребез торган, алар татар-башкортларны бер оешмага туплый 
алганнар. Бњген исђ «Туган тел» оешмасыныћ актив њзђге бар, милли ансамбльлђре 
эшлђп тора, алар шђџђрдђ џђм крайда оештырылган барлык милли-мђдђни чараларда 
катнашырга тырышалар. Находкада шулай ук татар зираты да бар, мљселманча 
књмњне мђчет тулысынча њз љстенђ алган. Аћлавымча, тирђ-яктагы бистђлђрдђн дђ 
татарларны биредђ ќирлилђр.

Ахыры. Башы 2нче санда.
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Находка шђџђрендђ мин књп татарлар белђн очраштым, аларныћ тетрђндергеч 
язмышларын тыћлап, књзлђремђ яшь килде... Татарлар бирегђ сљрелеп тђ, сљргеннђн 
качып та, ачлыктан качып та, эшкђ язылып — вербовка белђн дђ килгђннђр, дићгезче 
татарлар да књп. Шђџђрдђ барлыгы 150 мећ кеше яши, шуларныћ 1363е — татарлар, 
ђмма бу сан шактый киметелгђн булырга тиеш, чљнки моннан ун ел элек Находкада 
ун мећ татар яшђгђн, дилђр... Находка шђџђр музееныћ беренче директоры, моннан 
80 ел элек Уфа шђџђрендђ туган џђм 1953 елда Башкорт дђњлђт университетын 
тђмамлаган миллђттђшебез Рђйсђ Нури кызы Паутова (Сафиуллина), архив 
материалларына таянып, «Многонациональная Находка: история и современность, 
или хроника миграционных процессов в национально-религиозном аспекте (вторая 
половина XIX-XX вв.)» дип аталган китап язган (Находка, 2007), ул анда татарлар 
турында да шактый мђгълњмат биргђн. 
Бу музей-књргђзмђ комплексыныћ директор урынбасары булып шулай ук Марина 

Нургалиева эшли, ул миллђттђшебез Илдар Нургалиевныћ хатыны булып чыкты. 
Алар мића Находка музеена гына тњгел, ђ шђџђрдђн шактый читтђ булган археология 
лагерена — «Палеодеревня» («Борынгы авыл») дип аталган тарихи тыюлыкка да 
сђяхђт оештырдылар, бу эштђ Находка шђџђрендђ яшђњче миллђттђшлђрем Нуретдин 
Садретдинов белђн Мђдинђ апа Корбанова мића ярдђмче булдылар. Моннан 30-40 мећ 
еллар элек кешелђр яшђгђн бу тарихи урыннар, таулардагы мђгарђлђр, њзђнлеклђрдђге 
борынгы агач йортлар, ќир куышлары, аларда мич белђн ќылытылган сђкелђр, учак 
урыннары, эш џђм сугыш кораллары чал тарихны књз алдына китерергђ ярдђм итђ. 
Шунысын да ђйтергђ кирђк: «Палеодеревня» дип аталган, ачык џавадагы бу музей 
комплексын гамђлгђ куючыларныћ берсе — Находка шђџђренећ «Туган тел» татар-
башкорт оешмасы. Биредђ татарлар да эшли булып чыкты — Илдар Нургалиев 
борынгы тарих белђн таныштырса, Буа егете Рљстђм бу байлыкны саклый икђн. 
Борынгы авылдагы тарихи сыннарны исђ миллђттђшебез Зљлђйха Ќиџаншина ясаган, 
бераз татарга да охшатып ясаган кебек тоелды... Шулай ук бу тирђдђге бер бистђне 
заманында «Татарская слобода» дип атауларын да ђйтеп њтђргђ кирђк. 
Бу тирђдђ шактый атамалар татарча, ђйтик, заманында Казанка дигђн авыл 

булган, ул Сучаннан (Партизанск) ерак тњгел. Монда тарихи урыннар бик књп, 
«Алтын њзђн» дип аталган урын да бар, кайберђњлђр ђйтњенчђ, биредђ Чыћгыз 
ханныћ алтыны књмелгђн, имеш, њзе дђ монда ќирлђнгђн, дип ђйтњчелђр бар. Мин 
янђшђдђге Партизанск шђџђрендђ дђ булдым, ул да шахтёрлар каласы, заманында 
татарлар књплђп яшђгђн кала. Ул заманда аныћ исеме Сучан булган, 60нчы еллар 
азагында кытайлар белђн бђрелешлђр килеп чыккач, кытайча дип уйлаган бљтен 
атамаларны русчага ђйлђндереп чыкканнар, имеш, алар монда килеп, рус ќирлђренђ 
дђгъва кылмасыннар дип... Без Партизанск шђџђренђ Находканыћ њзешчђн 
башкаручылары белђн бергђ бардык, шђџђр музеенда татарлар алдында чыгыш 
ясадык. Милли калфаклардан, ак яулыклардан беренче рђткђ килеп утырган татар 
апаларын књргђч, њзећне Татарстанда кебек хис итђсећ — монда ул кичне татар 
теле, татар моћы љстенлек итте. Партизанскида ул кљннђрдђ «Туган як» дип аталган 
татар-башкорт оешмасы тљзелде, аларга Находка шђџђре татарлары ярдђм итеп тора, 
бђлки бергђлђп бу якларныћ да борынгы тарихын љйрђнербез ђле... 
Мин Находка шђџђрендђ бу сђфђремдђ њземђ ярдђм иткђн Нуретдин 

Садретдиновка, затлы, булдыклы миллђттђшем Мђдинђ апа Корбановага, зыялы 
галимђ Рђйсђ апа Паутова-Сафиуллинага, минем белђн ђћгђмђ корган Ђминђ апа 
Хђсђновага, аныћ кызы Камилђгђ, Гњзђлия ханым Хђлиуллина-Куприяновага, 
Галия Ишмљхђммђт кызы Никифоровага, њзђк љзгеч язмышлы, 1943 елгы ачлыкка 
тњзђ алмыйча, Чирмешђн районыннан шушы якларга чыгып киткђн, хђзер инде 
84 яшенђ ќиткђн Нђкыйбђ ђби Зиннуровага (Гатина) мећ рђхмђтле, алар турында 
алга таба аерым-аерым язармын ђле, чљнки алар моћа лаек!
Ђ хђзер, шушы кереш сњземнђн соћ, бу тљбђкнећ тарихына да тукталып њтђсем 

килђ, чљнки ул да бик гыйбрђтле. Находкага шђџђр статусы нибары 1950 елныћ 18 
маенда гына бирелђ, аћа кадђр ул тљрле исем-атамалар астында бистђ-авыл булып 
йљри, тљрмђ лагерьлары ролен дђ њти. «Находка» сњзе, њзегез белгђнчђ, «табылдык» 
дигђнне аћлата, имеш, 1859 елда бер урыс морягы бу тыныч култыкны књргђн дђ 
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шулай дип кычкырып ќибђргђн икђн... Алай булырга да бик мљмкин, ђмма култык 
озак еллар «Америка» атамасын йљртђ, урыс дићгезчесе утырган кљймђ њзе дђ 
«Америка» дип атала, хђтта 1907 елны биредђ тљзелгђн авылга да Америка исемен 
бирђлђр... Ђмма безнећ љчен бу тњгел, ђ инглиз тикшерњчелђренећ тљбђккђ биргђн 
бђялђмђлђре кадерле, чљнки анда татарлар турында да мљџим хђбђр бар:

«21 августа 1855 года залив Находка посетил корабль английского флота 
«Барракуда», исследовавший залив Петра Великого на пути из Татарского пролива 
в Японию, — дип яза Википедия сайты. — Ранее неизвестный залив был назван 
англичанами заливом Горнет. По возвращении из плавания офицер «Барракуды» 
Джон Тронсон в 1859 году издал книгу, в которой так описывал открытую местность: 
«Ранним утром 21 августа мы достигли залива Горнет, который оказался слишком 
открыт ветрам, чтобы стать там на якорь. В закрытых от ветра бухточках и вдоль 
побережья лежат очень плодородные земли. В глубине бухты видны немногочисленные 
татарские дома…» (Оригинальный текст: We reached Hornet Bay early on the morn-
ing of the 21st: it is too open and exposed to form a good anchorage… In the sheltered 
coves of the harbour and along the coast here, there is a great depth of soil. Some Tatar 
houses… were seen in sheltered parts of the bay. Tronson J.M. Voyage in HMS «Bar-
racouta». — London, 1859. — С.364.)
Безнећ љчен монда ић мљџиме — инглизлђрнећ яр буенда татар љйлђренећ 

књренеп торуы турында хђбђр итње... Икенче бер сайтта «татарские дома» сњзе 
«дома местных жителей» белђн алыштырылган, татар атамасы алып ташланган. 
Џђм тарихны татар сњзеннђн «чистарту», арындыру менђ шушы рђвешле алып 
барыла инде, бу бљтен Россия буенча шулай. Ђ инглизлђр яр буенда књргђн љйлђрне 
татарныкы дип атаган бит, бу ни љчен шулай соћ? Моћа да ачыклык кертергђ 
тырышыйк. Находка тирђсендђге ќирлђр дђ элек тљрки каганатлар кул астында 
булган, аннан тљрки телле бохай-мохэ, кидан-чжурчжэннар, татар-монголлар 
идарђсендђ яшђгђн. Дљнья љчен, бигрђк тђ Европа халыклары љчен бу халыклар 
бер исем — ТАТАР исеме белђн аталып йљртелгђннђр џђм фђнни хезмђтлђргђ дђ 
шулай кереп калганнар.
Ђле ХIХ гасыр урталарында да хђзерге Находка тирђсендђ таз кабилђлђре 

яшђгђнлеге билгеле, аларны галимнђр манчжурларга да, монголларга, тунгусларга 
да кертеп љйрђнђлђр. Ђмма таз кабилђлђре тљрки-татарларда да булган бит, хђзер дђ 
Омски љлкђсендђ Тазлар авылы бар, анда Себер татарлары яши, авылныћ икенче 
исеме — Гузлар, тазлар белђн бђйле тагы шактый татар атамаларын књрсђтергђ 
була. «Как было выяснено позднее, на берегах бухты жили аборигены — тазы, 
этнические корни которых уходят далеко в глубь веков к палеоазиатским, монгольским 
и тунгусским племенам, — дип яза краеведлар. — Этноним «тазы» китайского 
происхождения, китайцы так называли всех аборигенов юга Дальнего Востока». 
(Р.Н.Паутова. Многонациональная Находка..., стр.10.)
Ерак Кљнчыгышны љйрђнњче хђрби Геннадий Невельскийныћ язып калдыруынча, 

Приморье тљбђгендђ ќиде мећ тирђсе ќирле халык, шул исђптђн, тазлар да яшђгђн. 
Ђ инде 2006 елда Находка шђџђрендђ нибары бер таз кешесе теркђлгђн, бу хакта 
статистика белешмђсендђ књрсђтелгђн. Находка шђџђренећ тљбђк тарихын љйрђнњ 
музеенда бохай џђм чжурчжэннар турында гына мђгълњмат бар, биредђ дђ татар-монгол 
чоры љйрђнелмђгђн. Югыйсђ, тљбђктђге 40 борынгы шђџђрлекнећ ХIII-XIV гасырларда 
барлыкка килгђннђре дђ бар бит! Имеш, урта гасырларда чжурчжэннар биредђн киткђн, 
алар урынын татар-монголлар басып алган џђм њзлђреннђн берни дђ калдырмаганнар... 
Тарихта алай булалмый ул, џђр яшђгђн халык њзеннђн соћ ни дђ булса калдыра, биредђ 
дђ борынгы ядкђрлђрнећ бер љлеше татар-монголларныкы булырга тиеш. 
Находка џђм Партизанск (Сучан) шђџђрлђре арасындагы 50 чакрым ќирлђрдђ 

ић борынгы кешелђр яшђгђн тау куышы бар, галимнђрнећ ђйтњенчђ, аћа кимендђ 
30-40 мећ ел. Ђйткђнемчђ, ић борынгы заманнардан калган сала урыннары да 
биредђ, аны тљзеклђндереп, «Палеодеревня» дип исем биреп, хђзер ул урынга 
туристларны џђм балаларны йљртђлђр. Биредђн ерак тњгел тагы бер тарихи урын 
бар, аћа «Екатеринское городище» дип исем биргђннђр. Галимнђрнећ ђйтњенчђ, 
биредђ тагы шул чжурчжэннар яшђгђн, шђџђр валлар белђн уратылган, аларда 14 
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каравыл каланчасы торган, ђ кала њзе љч эчке шђџђргђ бњленгђн булган. Соћ, татар-
монголлар да шђџђрлђрне нђкъ шулай салганнар бит, бљтен дљнья моны таный, ђ 
Россия тарихчылары бу мирасны џаман мифик миллђтлђргђ бирђ.

«Одним из интереснейших памятников культуры чжурчжэней в Приморье было 
Екатеринское городище, расположенное в Партизанском районе, в трёх километрах 
от села Екатериновка, — дип яза алар. — Место для его строительства чжурчжэни 
выбрали в открытом с востока распадке, со спуском к реке… По гребням сопок 
насыпали мощные плотно утрамбованные земляные валы с 14 сторожевыми башнями. 
Внутри города пространство разместили для строительства трёх Внутренних 
городов, у каждого из которых было своё назначение». (Васильева Т.А. Раскопки на 
Екатеринском городище в районе родника // Клад. — Находка, 2009-2010, стр.8.)
Бездђ дђ нђкъ шулай булган — Алтын Урда шђџђрлђренећ, татар ханлыклары 

калаларыныћ њзђк љлешендђ ханнар, Сарай халкы, тњрђлђр, аксљяклђр яшђгђн, 
астарак, икенче катламда — хђрбилђр џђм џљнђрчелђр, шђџђр читендђ калган бар 
халык кљн књргђн. Ерак Кљнчыгыштагы бу борынгы шђџђр хђрабђлђрен, алардан 
табылган ядкђрлђрне кытай-корея, хђтта японнар белђн чагыштырып љйрђнђлђр, 
ђмма тљрки-татар мирасы белђн генђ чагыштырып карамыйлар, шулай љйрђнсђлђр, 
тулысынча тђћгђллек табарлар иде. Тагы шуны искђ тљшерђсем килђ: бу борынгы 
кала џђм салалар урнашкан урын «Алтын њзђн» дип атала, риваятьлђр буенча, 
биредђ Чыћгыз ханныћ байлыгы књмелгђн, њзе дђ монда ќирлђнгђн, дигђн сњзлђр 
йљри. Ќирле халык ђлеге урынны Чыћгыз хан исеме белђн бђйлђгђн икђн, бу 
риваятьлђр, гасырдан гасырга, телдђн телгђ књчеп, безнећ кљннђргђ хђтле килеп 
ќиткђн икђн, димђк, монда куђтле татар-монгол империясе булган џђм биредђ 
аларныћ тарихи эзлђре калган, дигђн сњз бит! Ђмма монда борынгы тарихны бу 
књзлектђн љйрђнмилђр шул...
Дљресен ђйткђндђ, биредђ дђ тарих ярымутрауга урыс аяк баскан џђм казык каккан 

вакыттан гына исђплђнђ, ул — 1864 ел, шул вакытта монда биш урыс хђрбие яши 
башлый. Аннан Сахалин каторгасыннан берничђ тоткынны китерђлђр, алар књрше 
авылга нигез сала. Ђ Находкага тљплђп нигез салучылар финнар, немецлар џђм 
украиннар була. «В 60-е и 70-е годы XIX в. на территории будущего г. Находки Удельное 
Сибирское ведомство переселяет финнов и немцев... Переселенцы пришли в Приморье 
не на пустое место. Здесь проживали независимые племена нивхов, орочей, удэгейцев, 
тазов и др. Они не были подвластны ни Цинской (Китайской) империи, ни каким-либо 
другим государствам». (Р.Н.Паутова. Многонациональная Находка..., стр.6, 9.)
Бу ќирле халыклар балык тоткан, аучылык белђн шљгыльлђнгђн, мал асраган, ќир 

эшкђрткђн. Тљрле сђбђплђр аркасында, ХIХ гасыр азагында Ерак Кљнчыгышка мећлђгђн 
кореец, манчжур, кытай џђм япон књчђ. «В 1870-1871 гг. на территории Дальнего Востока 
насчитывалось около 15 тысяч манчжуров и китайцев, — дип яза краеведлар. — ... В 
1895 г. в Приморье проживало: китайцев — 8275 чел., корейцев — 5400 чел., японцев 
— 894 чел». (Р.Н.Паутова. Многонациональная Находка..., стр.17.)
Ђмма бу халыкларныћ, бигрђк тђ кореялыларныћ язмышы шактый аянычлы 

— башта аларны кљчлђп чукындыралар, аннан инде совет заманында сљргенгђ њк 
сљрђлђр. 1937 елда 250 мећ кореецны Казакъстанга сљрђлђр, аларныћ 180 меће 
генђ 1957 елда кире Приморьега ђйлђнеп кайта. Кытайларныћ бер љлеше качып 
љлгерђ, калганнарын шушы ук язмыш кљтђ. Ђ инде татарларныћ ул чордагы 
тарихына килгђндђ, алар биредђ булган џђм «инородецлар» исемлегендђ йљргђн. 
«В Уссурийском крае в 1902 году проживало 258 533 души, в т.ч.: русских — 187 
тыс., корейцев — около 30 тыс., японцев — 3400 тыс., местных и инородцев — 8,5 
тыс. человек, — дип яза краеведлар. — …Инородцами в России до 1917 г. называли 
все неславянские народы… Что касается Уссурийского края, то в инородцы попали 
татары, чуваши, мордва и др., в том числе и коренные жители». (Р.Н.Паутова. 
Многонациональная Находка…, стр.24.) Ђйе, бирегђ ихтыяри-мђќбњри књчеп 
килњчелђр арасында украиннар, финнар, немецлар, поляклар, яџњдлђр дђ була, 
аларны рус миллђте составында књрсђткђн булырга тиешлђр. Ђ татарларны ќирле 
халыклар рђтенђ керткђннђр, чљнки тарихи яктан да, тормыш-кљнкњрешлђре белђн 
дђ руслар љчен алар татар-монгол империясе калдыклары булган... Ђйткђнемчђ, 
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1923 елда Приморье тљбђгендђ 6532 татар яшђгђн, ђ 1939 елда аларныћ саны инде 
11 мећгђ ќиткђн...
Хђзерге Находка каласы 1930 елга кадђр Америка авылы исемен йљртђ, шул елда 

аћа бистђ (посёлок) статусы бирђлђр џђм исемен Находка дип њзгђртђлђр. Моныћ 
да њз сђбђбе була — дићгез буендагы, дљньядан читтђге, чит иллђр књрми торган бу 
урынны тоташ тљрмђгђ ђйлђндерђлђр. «В 1930-1940е годы в Находке действовали 
стационарные лагеря и пересыльный пункт заключённых ГУЛАГа», — дип яза бу 
турыда Википедия сайты. 1855 гектар мђйданны билђгђн, 70 мећ тоткынны њзендђ 
газаплаган ђлеге концлагерьларда, ђлбђттђ, татарлар да књп булган, ђмма бу тема њзе 
аерым љйрђнњне сорый. 1939 елда Владивостоктан Находкага бљтен концлагерьлар 
џђм тоткыннар књчерелђ.

«Под грифом «секретно» 15 ноября 1939 г. издан приказ по «Дальстрою»: «…по 
свёртыванию деятельности стройучастков и отделений, находящихся в черте г. 
Владивостока, перенос их в бухту Находка», т.е. все концентрациональные лагеря 
должны быть перенесены на территорию бухты Находка, — дип яза краеведлар. 
— «В пересыльном лагере Находка в зоне, где под открытым небом содержалось до 
20 тысяч человек. Ни о каких помещениях не могло быть и речи — сидели, лежали 
и жили вповалку, прямо на земле. Куда не посмотри — бессчётная, постоянно 
гудящая однородная серая масса», — рассказывал И.Твардовский (брат поэта 
А.Г.Твардовского)». (Р.Н.Паутова. Многонациональная Находка…, стр.45.)
ГУЛАГ тоткыннары Находкада дићгез портлары тљзилђр, урман кисђлђр, књмер 

шахталарында эшлилђр, балык тоталар, шђџђр салалар... Колымага да тоткыннарны 
Находка аша озата башлыйлар. Бу «транзитка»ны халык «ќђџђннђм капкасы» 
— «преддверие ада — широкие ворота на Колыму…», дип атый. «В лагерях №11 и 
№13 в Рыбном порту, рассчитанных на 11 тысяч заключённых, содержалось до 70 
тысяч человек. А в 1945 г. население увеличилось за счёт японских военнопленных». 
(Р.Н.Паутова. Многонациональная Находка…, стр.46.)
Находкадагы бу концлагерьлар 50нче елларныћ ахырына кадђр була ђле, биредђ 

ир-атларны да, хатын-кызларны да тоталар, аларныћ књпчелек љлеше ирекне 
књрмичђ, шушында њлеп кала. Бу тоткыннарныћ каберлђре бљтен Находка буенча 
сибелгђн, шђџђр њзе дђ кеше сљяклђре љстендђ утыра... «Многие заключённые 
умирали от воспаления лёгких и инфекционных заболеваний, умерших хоронили 
в районе современной улицы Пограничной и на пади Ободной (по свидетельству 
старожилов, деревянные столбики в этих местах стояли ещё в конце 1950-х годов). 
Безвестные захоронения разбросаны по всему городу, многие здания стоят на 
костях», — дип яза Википедия сайты Находка турында.
Находкага тљрле елларда тљрле сђбђплђр аркасында килеп элђккђн 

миллђттђшлђребез белђн дђ очрашырга насыйп булды. Менђ Ђминђ апа Хђсђнова 
(Зђйнуллина), ул 1933 елда Кемерово љлкђсендђ туган. Ђтисе Гайнулла — Себер 
татары, ђнисе Хљбђйбђ Казан ягыннан булган, аларны «кулак» дип Себергђ 
сљргђннђр. Гайнулла абзый ќиде баласы белђн сљргеннђн качкан, алар Амур 
љлкђсенђ, дљнья читенђ барып чыкканнар, гел урын џђм фамилия алыштырып, 
эз бутаганнар, гаилђ хуќасы хђтта Иван Иванович та булып йљргђн. Аны тотып 
тљрмђгђ утырталар, ул аннан да кача... Ђминђ апа гаилђдђ тљпчек бала булган, аны 
сыер сатып укытырга телђгђннђр, ђмма аларныћ соћгы сыерларын да урлаганнар. 
Шућа књрђ, бик телђге булса да, югары белем ала алмаган, кичке мђктђп џђм 
бухгалтерлар курсы тђмамлаган. Ђминђ апаныћ бђхете ирдђн була — ул Свободный 
шђџђрендђ Усман исемле татар кешесенђ кияњгђ чыга, љч балалары дљньяга килђ. 
Кызганычка каршы, ире Усман Находкага књчеп килгђч, 40 кљн эчендђ њлђ, Ђминђ 
апа балаларны ялгызы аякка бастыра. Ул бњген дђ ирен бик яратып џђм сагынып 
искђ ала, моннан 50 ел элек никахта кигђн књлмђгенђ кадђр кадерлђп саклый. Ђминђ 
апа чын мђгънђсендђ татар рухлы балалар тђрбиялђп њстергђн, институтта эшлђњче 
кызы Камилђ ђнисенђ генђ тњгел, Находка милли хђрђкђтенђ дђ зур ярдђмче џђм 
таяныч. Мин Находка шђџђрендђ аларныћ икесе белђн дђ очраштым, биредђге 
татар тормышы турында алар мића књп нђрсђлђр сљйлђделђр.

90га ќитеп килђ торган Нђкыйбђ ђби янына без њзебез бардык, чљнки ул инде 
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књрми диярлек, хђзер шђџђргђ чыгып та йљрми икђн. Нђкыйбђ ђби Зиннурова 
(Гатина) шђџђр читендђ, њз љйлђрендђ, кызы Маџирђ џђм кияве Рђшит белђн 
яши. Аныћ язмышы бигрђк тђ њзђк љзгеч булып чыкты. Ул 1928 елны Чирмешђн 
районыныћ Кара Чишмђ авылында туган. 1943 елныћ ќђендђ аларныћ ишле гаилђсе, 
алты бала џђм ђнилђре, ачлыкка тњзђ алмый, язылып (вербовка), арбага тљялеп, 
Камчаткага дип чыгып китђ. Аћа кадђр дђ авылдан 10 гаилђ Ерак Кљнчыгышка 
киткђн була. Ђнисенећ абыйсы да 11 кешелек гаилђсе белђн ерак юлга кузгала. 
Балалары књп булганга, аларны пароходка алмыйлар, товар вагоннарына тљяп, Ерак 
Кљнчыгышка озаталар. Башта алар Мелководье бухтасында урнашалар, 11 гаилђ 
клубта яши башлыйлар, тамак ялына, бљтен авыр эшкђ алыналар. 1946 елны ђтилђре 
дђ сугыштан кайта џђм алар Находкага књченђлђр. Нђкыйбђ апа 1950 елны Зарифулла 
исемле татар кешесенђ кияњгђ чыга. Ул Чњпрђле районыннан ђти-ђнилђре белђн 
бирегђ килеп элђккђн була. Нђкыйбђ апа гомер буе авыр эштђ эшли — балык та 
эшкђртђ, ашханђдђ, фабрикада да хезмђт куя, бернђрсђдђн дђ баш тартмый. «Эштђн 
беркайчан да курыкмадым, ирлђр кебек эшли идем, авылда чакта сука да књтђрђ 
идем...» — дип искђ ала кечкенђ генђ бу татар ђбие...

«Монда килгђндђ, бер авыз русча белми идем, хђтта исемемне дђ ђйтђ белми 
идем, — дип искђ ала ул. — Монда килњне дђ њзем Аллаџтан сорап алганмын инде, 
авылда вакытта, башкаларныћ киткђнен књргђч, «И Раббым, Дальнивостокка китђргђ 
насыйп булса иде, аллы-гљлле књлмђклђр киеп йљрергђ язса иде», дип елый-елый тели 
идем... Язмышым шушында булган инде... Гел Аллаџтан ярдђм сорадым, гел Аллаџ 
ярдђм итте... Авызыма хђмер капмадым, нинди авыр заманнарда да тормышыма хђрам 
кертмђдем, 46 ел ир белђн яшђдем, аныћ бђхиллеген алып калдым...»
Нђкыйбђ апага уку бљтенлђй элђкмђгђн, ул яза белми, имзаны да љч хђреф 

белђн генђ куя. Ђ менђ књћеле дингђ бик тартылгач, татарча календарьлардан намаз 
тђртибен, Коръђн аятьлђрен укырга љйрђнгђн, хђзер намаз иясе. Књзлђре књргђндђ, 
аяклары сђламђт чакта ул Находкада мђчет ачуны да башлап йљргђн, анда хђзер дђ 
ић кадерле кеше. Шулай ук Находкада мђет юучы калмагач, бу эшкђ Нђкыйбђ ђби 
њзе алынган, Коръђн укып йљргђн. Хђзер ул инде 1нче группа инвалид, кызы-кияве, 
оныклары янында, ире белђн моннан 50 ел элек салган йортта тыныч-матур гына 
яшђп яталар. Ул безне балалар кебек кљткђн иде, хђтта чђкчђк тђ пешереп куйган! 
Аныћ белђн сљйлђшеп сњзебез бетми, кулларымны кысып тотып: «Менђ хђзер сића 
ияреп кайтып китђр идем туган якларыма», — дигђч, минем књзлђремнђн яшь бђреп 
чыкты... «Авылыгызга кайтканыћ булдымы соћ, Нђкыйбђ апа?» — дип сорадым. «Бер 
генђ тапкыр кайттым, 1971 елда берњзем кайтып, љч ай торып килдем, — диде ул. 
— Башка кайтмадым... Теге вакытта бераз хђтерем калган иде, без бит ачлыкка тњзђ 
алмыйча авылдан чыгып киттек. Шунда ярдђм итњче булмады... Анда калсак, ђни ачтан 
њлђ иде, чљнки ул без ашамыйча ашамый иде, ђ ашарга юк, ђти сугышта... Хђзер њкенђм 
инде, ник тагы кайтмадым икђн, дип... Бњген-иртђгђ китђргђ чемоданым ђзер...»
Нђкыйбђ апа Чирмешђн районында калган туганнарыныћ исемнђрен ђйтеп 

яздыра — Кара Чишмђдђ Мићзифа апа, Зиания Хљснуллина, Бђркђтђ Ключта 
— Мирсђетов Тђлгат, Минневђли, Мђдинђ... Шулар янына очып кайтырдай булып 
утыра... Башында — теге заманнардан калган, сизрђп беткђн авыл яулыгы. «Моны 
ђни тљсе итеп, салмыйча, 40 ел буе бђйлим, ул ђнинећ яулыгы иде...» — ди њзе дђ 
90га ќитеп килгђн Нђкыйбђ ђби... Џђм ђнисеннђн љйрђнеп калган доганы мића 
да сљйлђп бирђ: «Йђ, Раббым! Књћеллђргђ яхшылык, йомшаклык, башларга зиџен, 
араларга мђрхђмђт, мђхђббђт, хђерле шатлык, тынычлык, хђерле ризык, хђерле 
дђњлђт, хђерле тыныч гомер, хђерле њлем, њлемнђргђ сабырлык бир... Ќирдђн бђла 
бирмђ, књктђн каза бирмђ, илдђн аерым дђрт-хђсрђт бирмђ, хагыннан-нахагыннан 
Њзећ сакла. Дљнья вђ ахирђт ким-хур кылма дус-дошман арасында...»
Туган яклардан, Татарстаннан Тын океан буйларына килеп ирешкђн дога... 

Џђм шушы догалар белђн дљнья читендђ дђ нурланган, моћланган, сакланган, 
якланган газиз миллђттђшлђрем... Сез бит шушы ерак тљбђкнећ дђ догачылары, 
нур таратучылары, саклаучылары... Аллаџы Тђгалђ дђ сезнећ саклаучыгыз џђм 
яклаучыгыз булсын иде!
Мин Находкада берничђ кљн Мђдинђ апаларда тордым, ул да књп хатирђлђре 
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белђн уртаклашты. Шђяхмђтова-Корбанова Мђдинђ Нуриђхмђт кызы 1939 елда 
Башкортстанныћ Бњздђк районы Зур Њзтњбђ авылында туган. 1941 елда ишле гаилђ 
Ерак Кљнчыгышка язылып китђ (вербовка). Башта анда Рђйсђ апалары барып 
урнаша, аннан љйдђгелђргђ дђ чакыру (вызов) ќибђрђ, ул чагында тђртибе шундый 
була. Ђтилђре Нуриђхмђт инде 52 яшендђ була, алар алты бала белђн ун кљн буе товар 
поездында килђлђр, Сучан (хђзерге Партизанск) бистђсендђ баракка урнашалар. 
Дићгездђн шактый читтђ булган бу урында элек-электђн књмер чыгаралар, ђтилђре 
Нуриђхмђт тђ коногон булып шахтага эшкђ ураша, ягъни ќир астында ат белђн 
књмер ташый. 1944 елда ђтилђре књмер тузаныннан чирли башлый џђм туберкулёздан 
њлђ, љстђ ат белђн эшлђгђн ђнилђре дђ кулын сындыра. Ул вакытта инде ќиденче 
бала туган була, ђнилђре Ќђмлиха сынык кул џђм ќиде бала белђн утырып кала... 
Балаларын детдомга алырга сорыйлар, ана аларны бирми. Олы кызлары Рђйсђ, 
Сђвия, Сђйдђ бер-бер артлы шахтага эшкђ тљшђлђр, соћгы балаларга исђ ул авыр эш 
элђкми. Мђдинђ Сучанда русча урта белем ала, аннан тау техникумын тђмамлый. 

«Татарча исемемне ђйтергђ дђ курка идем, ояла идек, чљнки њртилђр иде, — дип 
искђ ала ул. — Ђмма ђни русчаны љйрђнмђде, бер авыз сњз русча ђйтмђде, мђктђпкђ 
ата-аналар ќыелышына да йљрми иде... Љйдђ гел татарча гына сљйлђштек... Ђни 
биш вакыт намазын калдырмады, беркайчан да дућгыз итен ашамады, хђтта љйдђ 
њзенђ аерым кастрюль тота иде... Сучанда татарлар књп иде, ураза тотучылар, намаз 
укучылар да књп иде. Ђбилђрнећ књбесе Коръђн укый, ашлар уздыралар иде...»
Менђ Ќђмлиха апаныћ 1947 елда сайлау вакытында тљшереп алган фотосы, ул 

анда кызы Сђвия белђн тартмага бюллетень салып тора. 3нче дђрђќђдђге Герой-
Ана буларак, хљкњмђт тљшерттергђн инде аны. Ќђмлиха апа да, Сђвия дђ ак ефђк 
шђллђрдђн, Ќђмлиха апаныћ књкрђгендђ медале дђ бар... Ананыћ йљзе бик ќитди, 
ђ Сђвия балкып тора, яшьлек кайда да яшьлек шул...
Мђдинђ 1958 елда Мићлегђрђй исемле татар кешесенђ кияњгђ чыга, ул дићгезче 

була, гаилђ Находка шђџђрендђ яши башлый. Ђмма ул Мићлегђрђй монда Михаил 
Михайлыч булып йљргђн, аћа татарлар гына њз исеме белђн дђшкђннђр. Мђдинђ 
апаныћ Ђкълимђ исемле кызы да урыс-марќа арасында Наташа булып йљри, 
Ларисаны ђбисе генђ Ђлфия дип атый... Ђлбђттђ, бу балалар яхшы белем алганнар, 
ђмма милли тамырлар шактый ерак калган шул... Гел татарча гына сљйлђшђ торган, 
урыс телен љйрђнњдђн баш тарткан Ќђмлиха ђби дђ юк инде, ул 85 яшенђ ќитеп, 
бакыйлыкка књчкђн. Мђдинђ апаныћ дњрт апасы да олыгаеп њлгђн, ђ ђтилђре њлгђндђ 
туып калган тљпчек бала Биктимер тау институтын тђмамлап, хђзер дђ инженер 
булып эшли. Мђдинђ апа њзе Находка шђџђрендђ милли оешманыћ ић актив ђгъзасы, 
њзешчђн сђнгатьтђ дђ катнаша, мђчет эшлђрендђ дђ ярдђм итђ. 
Мђдинђ апа мића ђнисеннђн калган дини китапларны да књрсђтте, алар «Коръђн 

капчыгы» дип аталган чњпрђк букчада саклана. Биредђ басма Коръђн битлђре дђ, 
кулдан књчереп язылган аерым сњрђлђр-аятьлђр, догалар да бар иде. Мљгаен, бу 
Коръђн китапларын алар њзлђре белђн туган яклардан алып килгђннђрдер, аны 
яшерђ-яшерђ саклаганнардыр џђм укыганнардыр, кулдан књчереп књбђйткђннђрдер... 
Дљнья читенђ дђ Коръђн књтђреп килгђнегез љчен џђм дљньялыктан да Коръђн белђн 
њткђнегез љчен урыныгыз ќђннђттђ булсын, газиз миллђттђшлђрем...
Мђдинђ апаларда мин милли хђрђкђтнећ башка ђгъзалары белђн дђ очраштым. 

Менђ Гњзђлия ханым Хђлиуллина-Куприянова, ул Находка татарларыныћ «Туган 
тел» оешмасында бухгалтер булып эшли. Гњзђлия ханым 1956 елда Кукмара 
районыныћ Манзарас авылында туа, аћа 9 яшь вакытта, Казанда финанс-экономика 
институтын тђмамлаган ђтисе Шамилне юллама белђн Кемеровога ќибђрђлђр. 
Гаилђдђ инде ул вакытта љч бала була, ђти кеше Кемеровода тљрле оешмаларда 
экономист булып эшли, балалары да шушы юлдан китђ. Гњзђлия Кемерово 
шђџђрендђ политехник институтны тђмамлый, финансист-экономист белгечлеге ала, 
химкомбинатта эшли башлый. Булачак ире Находкадан Кемеровога ялга кайткан 
була, шунда танышалар, љйлђнешђлђр, аннан Находкага књчђлђр, чљнки иренећ 
эше дићгез белђн бђйле була. Гњзђлия ханым биредђ њз белгечлеге буенча эшли, 
ике кыз тђрбиялђп њстерђлђр. Ђ аныћ Находка татарлары белђн ныклап аралаша 
башлавы 2004 елда була. Владивостоктан килгђн татар њзешчђн артистлары биредђ 
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зур концерт књрсђтђлђр, шунда халык бер-берсе белђн танышып кала. 2007 елда 
Гњзђлия ханым «Туган тел» оешмасында эшли башлый. Аларныћ «Яшьлђр йорты»нда 
аерым бњлмђлђре бар, башта шђџђрдђ татарча укытулар да булган, элеккеге имам 
моннан киткђч, укулар туктаган. Элек мђчет тђ аерым љйдђ булган, аны беренче 
мулланыћ хатыны Ђлфия сатып алган. Дин белђн бђйле эшлђрне татарлар књбрђк 
мђчеттђ башкара икђн, ђмма биредђ хђзер књпчелек мљселманнар — њзбђклђр џђм 
таќиклар, алар 15 мећ тирђсе. Татарларда, нигездђ, хатын-кызлар актив — мђчеткђ 
дђ алар йљри, миллђт эшлђрен дђ алар алып бара, бљтен мђдђни чараларны да алар 
башкарып чыга, концерт костюмнарына кадђр њзлђре тегђ...
Менђ тагы бик актив бер татар хатыны — Галия Ишмљхђммђт кызы Никифорова, 

ул 1951 елны Кукмара районыныћ Важашур авылында туган, кибетчелеккђ укып, 
шул џљнђре буенча авылларында џђм Кукмарада эшлђгђн. Удмурт егетенђ кияњгђ 
чыгып, алар 1973 елда Находкага килђлђр, чљнки ире дићгезче була, дићгезгђ йљри. 
«Башта бик сагындым, — дип искђ ала Галия ханым. — Ђнигђ сагынып хатлар яза 
идем, монда берни юк, болын юк, бернђрсђ књренми, дип. Тауларга менеп карый 
идем... Бездђ бит тђрђзђгђ карасаћ, књрше авыл књренђ...» Аларныћ ике балалары 
була, балалары кечкенђ вакытта, Галия ханымныћ ирен њтерђлђр. Галия ханым 
ђнисен дђ авылдан Находкага алдыра, чљнки ул аныћ бердђнбер баласы була, ђнисе 
Маџирђ 89 яшендђ монда њлђ, татар зиратына књмелђ.
Галия ханымныћ татарлар белђн аралаша башлавы да кызык кына килеп 

чыккан. «Урамда татарча сљйлђшеп барган ике егетне очраттым, ђсђрлђнгђн кебек, 
артларыннан ияреп киттем, — дип искђ ала ул хђзер. — Алар да Кукмарадан булып 
чыкты, аралаша башладык, ул егетлђрнећ берсе Нуретдин Садретдинов иде». 1999 
елда Галия ханымныћ кызы Светлана белђн Нуретдин љйлђнешђлђр, хђзер инде ике 
балалары бар. «Нуретдин аша башка татарларны да таптым», — ди Галия ханым. 
Ђйе, Нуретдин аша биредђ књп татарлар бер-берлђрен тапканнар, оешканнар, 

туганлашканнар. Ул дини џђм милли эшлђрне бергђ алып бара, миллђтне 
динлегђ-динсезгђ бњлми, кулыннан килгђнчђ, барысына да ярдђм итђргђ тырыша, 
џђр татарныћ проблемасын, хђлен белеп тора. Нуретдин — Находка љчен чын 
мђгънђсендђ ТАБЫШ ул! Бу миллђттђшебез 1966 елда Зур Кукмара авылында туып 
њскђн, Байконурда армия хезмђте њткђн, 1987 елда Находкага килгђн. Нуретдин 
башта дићгезче-штурманнар мђктђбен тђмамлый, 2000 елларга кадђр дићгездђ матрос 
булып та, боцман булып та, штурман булып та эшли, сђњдђ флотында Япониялђргђ 
хђтле барып ќитђ. Соћрак шђхси бизнесын ачып ќибђрђ, технология џђм бизнес 
институтын тђмамлый, ќитђкче эшлђрдђ эшли. 2005 елда аны Находкада мђчет 
салу буенча ќаваплы кеше итеп сайлыйлар, 2006 елда мђчет ачыла, бер елдан соћ 
рђсми теркђлђ. Биредђ дини ошма да, милли оешма да теркђлеп, закон нигезендђ 
эшли, ђмма шућа карамастан, мђчетне џаман борчып торалар, тентњлђр дђ узганын 
ишеттек, кемгђдер татарларныћ, мљселманнарныћ шулай бердђм булып эшлђп 
китњлђре ошамый ахрысы...
Ђйе, Находкада татарлар начар яшђми, џђрберсенећ эше, ашы, шљгыле бар, ић 

мљџиме — алар укмашканнар, бер-берлђрен тапканнар, бер-берлђренђ ярдђм итеп 
яшилђр. Шундый актив татарлар рђтенђ мин ООО «РН-Находканефтепродукт» 
оешмасыныћ генераль директор урынбасары, милли хђрђкђткђ матди ярдђм 
књрсђтеп торучы Флюр Ќиџаншинны, Џадиулла Ђхмђтов, Рђшидђ Вахтиева, 
Шиџабетдин Гыйльманов, Камилђ Глытина, Ирек Камалов, Салих Камалетдинов, 
Фђния Шуминская, Хђтмулла Ќђлђлетдинов, Шамил Идрисов, Дамир џђм Венера 
Кабановларны, Рђис џђм Фђџимђ Хђмитгђрђевларны џђм югарыда санап киткђн 
миллђттђшлђремне кертер идем. Дљньялар ничек кенђ булса да, алар башлап 
ќибђргђн эшлђрен дђвам итђлђр, кыйблабызга тугры булып калалар, дљнья читендђ 
дђ татар исеменђ тап тљшермичђ, зур горурлык белђн йљртђлђр.
Ђ Находкада экономик хђлне алай ук яхшы димђс идем — књп промышленность 

предприятиелђре ябылган, поездлар йљрми, самолётлар очмый. Шђџђр џаман шул 
дићгез, балык хисабына яши, судоремонтный завод эшлђп тора, портлар бар, 
Находка Россиянећ океанга капкасы, дип тђ атала. Шуларны истђ тотып, биредђ 
1990 елны «Находка» экономик зонасы тљзелгђн булган, хљкњмђт аћа миллионлаган 
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сум акча сарыф иткђн, Америка џђм чит иллђр књп акча салган, ђмма ул тулы 
кљченђ эшлђп китђ алмаган, 2006 елны бљтенлђй ябылган. Хђзер шђџђрдђ бик нык 
кеше кимњ књзђтелђ, аныћ яћадан балыкчылар бистђсенђ ђйлђнњеннђн дђ куркалар. 
Моныћ љстенђ, биредђ кљчле ќир тетрђњлђр џђм су басулар-цунамилар да булып 
тора икђн, аныћ ић кљчлесе 1993 елныћ 14 июлендђ, тљнлђ булган, халык Аккош 
сопкасына качып кына исђн калган...
Югыйсђ, шундый матур яклар бит! Находка Приморье краеныћ ић кљньяктагы 

шђџђре исђплђнђ, ул Сочи, Бишкђк, София калалары белђн бер яссылыкта ята, 
ђмма џава торышы аларга караганда барыбер салкынрак. Находка тирђсендђге 
урман-тауларда, бакчаларда бар нђрсђ њсђ, љлгерђ — йљземе-абрикосы да, карбыз-
кавыны да, лимоны-ќилђклђре дђ, хђтта «алтын тамыр» женьшень да... Монда 
шулай ук манчжур чиклђвеген, Амур виноградын, бђрхет агачын, «чёртово дерево» 
дип аталган деморфант куакларын да очратырга мљмкин. Соћгысы бик чђнечкеле, 
аныћ аша њтеп булмый икђн, кљзен бал кортлары шуннан соћгы балны ќыялар, 
ылыс исе килгђн балы бик њзенчђлекле џђм файдалы, диделђр. Ђ инде дићгездђге 
балыкныћ тљрен-санын ђйтеп тђ, санап та бетерерлек тњгел, тайгада юлбарыслар, 
аю-бњрелђр, боланнар иркенлђп йљри, алар хђтта кешелђрнећ дачаларына кадђр 
килеп ќитђлђр икђн...
Находка... Татарныћ Алтын њзђне, Таш Кирмђне, ђ урысныћ тљрмђлђр иле... 

Данланган да, каргалган да тљбђк... Ђле аныћ сере ачылмаган, тарихы љйрђнелмђгђн, 
њткђне дђ, килђчђге дђ билгесез... Биредђ хикмђт эзлђњчелђр дђ шактый, 1957 елда 
Себердђн џђм Казакъстаннан йљзлђгђн баптист, тљрле сектантлар ургылып Находкага 
ќыела башлыйлар. Имеш, аларныћ китапларында язылган, дљнья беткђндђ, ак 
канатлы кљймђ-ковчег бирегђ килеп, барлык инанучыларны да коткарачак икђн... 
Моныћ су кљймђсеме, књк кљймђсеме икђнлеге билгесез, ђмма халык бер могќиза 
кљтеп яши... Безнећ љчен бу кљймђ — Аккош тау башындагы мђџабђт мђчет, мин 
дђ анда тезлђнеп намазларымны укыдым, биредђ ятып калган миллђттђшлђрем, 
дин кардђшлђрем рухына дога кылдым, џаман да шушында яшђп ятучыларына 
бђхет-сђгадђт-иман-иминлек телђдем...
Менђ без хђзер, бер гаилђ балалары кебек, миллђттђшлђребез белђн очрашырга 

Партизанск-Сучан каласына барабыз. Без дигђнем — югарыда телгђ алган 
миллђттђшлђрем, шулай ук безгђ Находкадан Венера Кабанова, янђшђдђге 
Врангель бистђсеннђн њзешчђн башкаручылар Мићниса Хисаметдинова, Зљлђйха 
Ќиџаншина, Мария Изиняева да килеп кушылды. Япон чиялђре — сакура чђчђк 
аткан њзђнлеклђрдђн, табигате белђн Тљркия, Сахалиннарны хђтерлђткђн урман-
таулар буенча, књрше шђџђргђ — миллђттђшлђребез белђн очрашырга барабыз без. 
Анда Партизанск-Сучан тарихында беренче буларак милли оешма тљзелђчђк...
Партизанск шђџђре ђкренлђп юкка чыгып бара торган бер бистђ булып чыкты. 

Аныћ бљтен тарихы књмер белђн бђйлђнгђн, ул 1896 елда Сучан руднигы буларак 
ачылган. Бистђ њзе дђ 1972 елга кадђр Сучан исемен йљрткђн, биредђге елга да шул 
исемдђ булган. Алдарак ђйтелгђнчђ, тљбђктђ кытайлар белђн бђрелешлђр булгач, 
бљтен ќир-су атамаларын њзгђртеп чыкканнар. Ђ бистђгђ Партизан исеме бирелњ 
узган гасырныћ 20нче елларындагы партизан хђрђкђтенђ бђйле. Партизанскида бњген 
30 мећлђп кеше яши, халык саны кимегђннђн-кими бара, чљнки эш юк. Гомер буе 
бары тик књмер эше белђн шљгыльлђнгђн халык, шахталар ябылгач, урамда калган. 
«Угольная промышленность как градообразующая отрасль была ликвидирована в 2004 
году», дип яза Википедия сайты бу турыда. Шђџђр зур тњгел, ђле монда Сталин 
бараклары да шактый, књп биналар шул заманнардан калган, шактый фђкыйрь 
хђлдђ... Югыйсђ, бу шђџђрнећ гербында «алтын тамыр» — женьшень бит, ул бу 
тирђдђ књплђп њсђ икђн. Тирђ-яктагы урман-тайгаларда, тау-сопкаларда барысы да 
бар — алтын тамырыннан чын алтынга кадђр, ђ инде барс-тигрлары турында ђйтеп 
тђ тормыйм... Гомер буе књмергђ генђ карап ятып, шушы байлыкны џђм матурлыкны 
файдалана белмђгђч, халык бљлгенлеккђ тљшкђн, бу хђлдђн ничек чыгарга белми. 
Хђер, аныћ бљтен иле буенча шушы хђл бит...
Безнећ татарлар белђн очрашуыбыз шђџђр музеенда булды, бу эшкђ хакимият 

тђ кушылгангамы, очрашуга шактый кеше килгђн иде. Аћлавымча, Партизанскида 
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моћа кадђр татар оешмасы булмаган, федераль Сабантуй алдыннан бу ялгышны 
тљзђтергђ уйлаганнар. «Туган як» дип аталган татар-башкорт оешмасына ќитђкче 
итеп Котова Людмила Гасисовна куелды, мљгаен, катнаш никахтан туган кешедер. 
Заманында Сучан-Партизанскида татарлар књп яшђгђн, алар шахтада эшлђгђн, 
шђџђрне тљзегђн, кљнкњреш тармакларында хезмђт куйган. Хђзер дђ татарлар 
шактый, ђмма карт як, џђрхђлдђ, безнећ белђн очрашуга књбрђк олылар килгђн иде. 
Без башта музейны џђм татар књргђзмђсен карадык, аннан соћ татарча ќыр-биюлђр 
белђн аралашкан чыгышлар башланды. Шђџђр хакимияте вђкиллђре, Находкадан 
«Туган тел» татар-башкорт оешмасы ќитђкчесе Нуретдин Садретдинов тљбђктђ 
милли њзенчђлеклђрне саклау, динебез џђм мђдђниятебез турында сљйлђделђр. Мин 
исђ књбрђк тљбђк тарихына тукталдым, анда татарларныћ тоткан урынын ачыкладым, 
бу тљбђкне књтђрњдђ татарларныћ ролен ассызыклап књрсђттем. Находкадан килгђн 
њзешчђн башкаручылар исђ биредђге халыкны милли ќырларыбыз белђн сљендерде, 
соћыннан бергђлђп фотога тљштек џђм чђй эчтек. 
Ђлбђттђ, бер килгђндђ, берничђ сђгать вакыт эчендђ генђ халыкныћ хђлен белеп 

булмый. Партизанск шђџђре безнећ планда, гомумђн, юк иде, форсат чыккач, 
мљмкинлектђн файдаланып, бераз булса да миллђттђшлђр белђн аралашып алырга 
булдык. Менђ алгы рђттђ милли киемнђрдђн балкып утырган татар апалары 
— Раузания Исмђгыйлева џђм Мљслимђ Исмђгыйлева, аћлавымча, килендђшлђр. 
Раузания Борџанетдин кызы 1932 елда Апас районыныћ Кече Ђтрђч авылында туган, 
1954 елда монда кияњгђ чыгып килђ. Ђ Мљслимђ Гыйсмђтулла кызы 1932 елда Буа 
районы Яћа Чђчкаб авылында туа, 1957 елда монда кияњгђ чыгып килђ. Элек шахтёр 
егетлђр туган якларына кайтып, татар кызларына љйлђнђлђр иде шул, хатынлыкка 
марќа алу башларына да килми иде... Бу апалар икесе дђ гомер буе шахтёрларга хезмђт 
иткђн, балалар њстергђннђр, хђзер оныкларын багалар. Очрашуга килгђн татарларныћ 
барысы да диярлек гомерлђрен шахта белђн бђйлђгђн кешелђр, тарихчылар љчен 
бљтенлђй љйрђнелмђгђн, ачылмаган љлкђ. Бу шђџђргђ дђ аерым килеп, биредђ бераз 
яшђп, татарлар белђн аралашып, миллђтебез турында књп мђгълњмат тупларга мљмкин 
икђн, дигђн фикергђ килдем. Аллаџ насыйп итсђ, бу якларны тагы бер ђйлђнермен 
ђле, ђ хђзергђ юлым икенче бер шахтёрлар шђџђренђ — Артёмга... Таулар-тарлавыклар 
аша, урман-њзђннђр буйлап, тау сыртларын џђм елга-суларны кичеп, без тагы 
миллђттђшлђребез белђн очрашырга ашыгабыз... Чљнки кайда да татар бар, кайда да 
кљтеп торалар, кайда да борынгы татар тарихы ќђйрђп ята...

Артём — татар шахтёрлары шђџђре
Приморье краена эш сђфђре белђн килгђч, минем тљп тукталу урыным Артём 

шђџђре булды, мин шунда килеп тљштем, шуннан киттем, башка урыннарга да 
шушы кала аша тукталып бардым. Моныћ сђбђплђре дђ бар, чљнки тљп џава аланы 
— аэропорт шушы шђџђрдђ, биредђн Владивостокка 50 чакрым, Уссурийск белђн 
Находкага да юл биредђн њтђ. Биредђ тукталуымныћ тагы бер сђбђбе — Артёмда бик 
гади, эчкерсез, њзебезнећ яклардан килеп урнашкан татарлар яши, алар берлђшеп, 
укмашып, мђш килеп эшлђп яталар. Мин дђ алар арасына бик тиз кереп киттем, 
очрашулар уздырдым, шулай ук шђџђрнећ таќиклар салган гыйбадђт йортында 
(мђчет) булдым, музейларына, тарихи урыннарына сђяхђт кылдым. Биредђ табигать 
бик матур, тирђ-якта тайга, анда нђрсђ генђ њсми џђм нинди генђ киек-кошлар 
яшђми! Ерак тњгел дићгез-океан ќђйрђп ята, мин анда да булдым, Татар дђрьясыныћ 
иксез-чиксез кићлеклђре белђн хозурландым... Артём шђџђрендђ мине зурлап каршы 
алган џђм џђрчак ярдђм иткђн миллђттђшлђремђ — Приморье краеныћ «Туган ил» 
татар џђм башкорт иќтимагый оешмасы рђисе Рамил Килмљхђммђтовка, Артём 
шђџђренећ «Туган дин» оешмасы рђисе Гаязетдин Сыйтдиковка, аныћ ярдђмчелђре 
Фђния џђм Зђнфирђ ханымнарга, кић књћелле Гљлсинђ апа Хђмитовага, Рафик 
Нургалиевка зур рђхмђтлђремне ђйтђм.
Хђзер исђ ић беренче эшем итеп Артём шђџђре, аныћ кыскача тарихы, мондагы 

татарларныћ тормышларына тукталып њтим. Биредђ гомер буе татар шахтёрлары 
яшђгђн џђм эшлђгђн, сњзем дђ алар турында булыр. Артём шђџђренећ борынгы 
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тарихы юк, чљнки ул узган гасырда, књмер чыгарылу сђбђпле генђ барлыкка килгђн. 
«Основан в 1924 году как рабочий посёлок при месторождении бурого угля, городом 
стал 26 октября 1938 (эта дата считается днём рождения города). Назван в честь 
русского революционера Артёма (Сергеев Фёдор Андреевич) (1883-1921)», — дип яза 
Википедия сайты. Бђлки борынгы заманнарда биредђ ќирле халыклар яшђгђндер, 
ђмма ул чор љйрђнелми дђ, яктыртылмый да. 

...Ђйе, бу якларда беренче шахтёрлар татарлар џђм украиннар булган. Узган 
гасырныћ утызынчы елларында башта Сучан (Партизанск) бистђсендђ, аннан Артёмда 
(Зыбунный) књмер чыгара башлыйлар. Элек бистђ Зыбунный исемен йљрткђн, бу 
украинчадан — «сазлыклы, баткак урын», дигђнне аћлаткан, музейда ђйтњлђренчђ, 
ул инде 1913 елда ук булган. Ђмма шђџђрнећ рђсми тарихын совет чорыннан, књмер 
чыгудан гына башлыйлар. Ђйе, биредђ књмер књп џђм яхшы сыйфатлы булган. Ђйтик, 
Артёмныћ њзендђ генђ дђ 9 шахтада љчђр мећ кеше эшлђгђн, аларныћ яртысы татарлар 
булган. Артём шахтёрлары арасында беренче Социалистик Хезмђт Герое да татар 
кешесе — Ђхмђтша Ќиџаншин, ул 1909 елда Тђкђнеш районыныћ Иске Искубаш 
авылында туган, 1946 елда алар гаилђлђре белђн Сучанга (Партизанск) књчкђннђр. 
Артём шђџђрендђ Ќиџаншин исемендђге урам бар, туган авылында бюсты тора, 
диделђр, шђџђр музеенда аныћ џђм гаилђсенећ фотолары урнаштырылган.

«В Приморье первые татары и башкиры пришли в составе казачьих войск осваивать и 
охранять новые восточные земли Российской империи, — дип яза журналистлар. — При 
этом большинство семей из Татарстана и Башкортостана основательно обустроились, 
пустили корни в приморской земле преимущественно в 1930-1950 гг., когда мощными 
темпами стала развиваться добыча угля, в крае открывалось много новых шахт. Татары 
гордятся своим земляком Ахметшой Зиганшиным, который первым в Приморье был 
удостоен высокого звания — Героя Социалистического Труда». (Светлана Алембаева. 
«Туган дин» — значит «родная вера» // Утро Востока, 2011, №22, 25 марта.)
Ђмма утызынчы еллар Артём тарихына њзенећ тљрмђлђре белђн дђ кереп калган, 

биредђ ГУЛАГныћ ќиде тљрмђсе булганлыгын язган идек инде. Сугыштан соћ исђ 
бирегђ немецларда ђсирлектђ булганнарны, «власовчыларны», Идел-Урал легионы 
тоткын татарларын да китергђннђр, алар баш књтђрми шахтада эшлђгђннђр, шунда 
њлеп калучылары да булган. Тљрмђ сроклары тулгач, бу тоткын татарларныћ бер 
љлеше Артёмда урнашып калган, алар татар кызлары белђн гаилђ корганнар, шђџђрдђ 
бњген дђ аларныћ нђселлђре яши, диделђр. Ђлбђттђ, бер килњдђ генђ мондый зур џђм 
катлаулы тарихны, фаќигале чорны ачып-љйрђнеп бетереп булмый, урыннардагы 
милли оешмалар да ђле бу юнђлештђ эшли белмилђр, димђк, бу тоткын татарлар 
темасы да махсус љйрђнњне кљтђ.
Бњгенге кљндђ шђџђрдђ 110 мећ кеше яши, шуныћ мећнђн артыгы — татарлар, 

ђмма бу сан књбрђк булырга тиеш, дилђр, «џђр бишенче кеше татар», дип ђйтњчелђр 
дђ бар. «Татары — одна из самых многочисленных диаспор в Артёме, — дип яза 
ќирле журналистлар. — Примерно пятая часть нашего населения может с полной 
уверенностью отнести себя к этой национальности». (Сергей Манин. Если бы татары 
всей земли... // Выбор, 2009, 9 декабря.) Чыннан да, шђџђрдђ татарлар элек тђ књп 
булган, хђзер дђ шактый. Дљрес, биредђ инде алар эшлђгђн барлык шахталар да 
ябылып беткђн, соћгы шахта 2000 елда ябылган, књмерне хђзер Кытайдан ташыйлар. 
Биредђ йортларда табигый газ юк, электр ягалар, табигый газ Владивостокка да 
Сахалиннан яћа гына килеп ќиткђн. Артёмда барлык предприятиелђр дђ диярлек 
ябылып беткђн, яшьлђргђ эш юк, алар Мђскђњгђ џђм башка урыннарга китђ. 
Шунысын да ђйтергђ кирђк: биредђ ризык бик кыйммђт, квартплаталар бик югары, 
ђ хезмђт хакы ђллђ ни тњгел. Халык, шул исђптђн татарлар да, њз бакча-дачалары 
џђм ризыклары исђбенђ яши.
Тормышлары нинди генђ катлаулы булса да, Артём татарларында милли рух 

сњнмђгђн, дингђ хљрмђт зур. Биредђ татар-башкортларныћ «Туган дин» дип аталган 
иќтимагый оешмалары бар, утырып эшлђргђ њз бњлмђлђре бар, ансамбльлђре 
оешып килђ. Артём татарлары љлкђ џђм шђџђр књлђмендђ уздырылган бљтен 
мђдђни чараларда катнашалар, њзлђрен матур яктан књрсђтђлђр. Дљрес, биредђ 
беркайчан да татар мђктђплђре булмаган, хђзер дђ юк, ђмма яшьлђр ул заманнарда 
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ук «татар клубы» дип аталган мђдђният сараенда њзара аралаша алганнар. Артёмда 
мђчет тђ булмаган, ђмма халык бљтен дини бђйрђмнђрне дђ билгелђп њткђн, ќомга 
намазларын чиратлап љйлђрдђ укыганнар. Артёмда татар зираты бар, ђмма ул инде 
тулган, шућа књрђ тљбђкнећ татар зираты булып хђзер књршедђге Тавричанка бистђсе 
санала, мулла булып та шул бистђдђн Фђњзи хђзрђт йљри. 
Ђйткђнемчђ, Артём шђџђрендђ мин халык белђн махсус очрашулар уздырдым, 

милли хђрђкђт ќитђкчелђре, дин ђџеллђре, гади халык белђн очраштым, милли 
киемнђрдђн, калфак-камзуллардан килгђн татар ђбилђренећ кљйлђп мљнђќђт 
ђйтњлђре џаман колагымда яћгырап тора... Аларныћ књпчелеге туган яклары белђн 
бњген дђ элемтђдђ тора, балалары да њзлђренећ Идел-Уралдагы тамырларын белђ. 
Хђзер биредђ бљтен татар тормышы шушы «Туган дин» татар-башкорт оешмасы 
тирђсендђ укмашкан, шунда кайный. Приморье краеныћ «Туган ил» татар оешмасы 
рђисе Рамил Килмљхђммђтовныћ Артёмда яшђве дђ бђлки милли эшлђрне 
ќанландырып ќибђргђндер. Казакъстанда туып-њскђн бу миллђттђшебез хђзер 
биредђ эшмђкђрлек белђн шљгыльлђнђ, Владивостокта мђчет салдыру артыннан 
йљри, татар тарихы белђн бик кызыксына џђм эзлђнђ. 

«Туган дин» оешмасыныћ ќитђкчесе — миллђттђшебез Гаязетдин Салихќан улы 
Ситдыйков, ул 1963 елда шушы Артём шђџђрендђ туган, Владивостокта политехник 
институтны тђмамлаган, элек бизнеста эшлђгђн. Ул хђзер шђџђрнећ бљтен тормыш-
кљнкњрешенђ ќаваплы кеше — ООО «Артёмовская управляющая компания»нећ генераль 
директоры, шђџђр Думасы депутаты. Безнећ белђн очрашуга ул да килде, аз сњзле булса 
да, миллђтебез љчен књп эшли Гаязетдин, сабантуйларныћ, фестиваль-концертларныћ, 
бљтен милли џђм дини чараларныћ чыгымы аныћ љстендђ. Менђ шундый ир-егетлђребез 
дљнья читендђ дђ милли рухка сњнђргђ ирек бирмилђр, халкыбызга кулдан килгђнчђ 
ярдђм итђлђр, милли тормышны џђм эшне ќигелеп тарталар.
Артёмда татар тормышын, «Туган дин» оешмасыныћ эшен Фђния Хисамовадан 

башка књз алдына китерњ мљмкин тњгел. Фђния Хђйбулла кызы — «Туган дин» татар-
башкорт оешмасы рђисе урынбасары, шђџђрнећ ќђмђгать пулаты ђгъзасы, хатын-
кызлар советы ђгъзасы, ул џђрвакыт эш урынында. Фђния 1954 елда шушы Артём 
шђџђрендђ туган, ђтисе Хђйбулла — Башкортстанныћ Архангель районы Узунлар 
авылыннан, ђнисе Ђдибђ — Татарстанныћ Азнакай районы Ђгер авылыннан, алар 
шушы Артём шђџђрендђ очрашып кавышалар, алты бала тђрбиялђп њстерђлђр. Хђзер 
Хђйбулла абзый вафат инде, Ђдибђ апа Артёмда балалары белђн яши. Фђниянећ њзенећ 
дђ љч баласы, дњрт оныгы бар, алар барысы да аћа милли эшлђрдђ ярдђм итђлђр, татар-
башкорт оешмасы бњлмђ алгач, анда ремонтны да балалары ясый. Фђния — татар-
башкорт оешмасыныћ символы, бљтен милли чараларны оештыручы, халыкныћ 
кљндђлек хђлен белеп торучы џђм ярдђм итњче. Мин анда вакытта, армиядђ хезмђт 
итњче бер татар егете, гариплђнеп, больницага элђккђн иде, Фђния Владивостокка аныћ 
янына да барып йљрде, Татарстандагы ђти-ђнилђре белђн дђ даими элемтђдђ торды. 
Фђниянећ якын ярдђмчелђре — башкорт хатыны Зђнфирђ Бурая, якташыбыз Гљлсинђ 
апа Хђмитова, Зђйтњнђ Мђрданшина, Кђримђ Хафизова, Хђдичђ Гарипова, Фђнис џђм 
Зђйтњнђ Баџаветдиновлар, Фђрит Фђйзуллин, Вахит џђм Сљембикђ Ивановлар џђм 
башка актив миллђттђшлђребез, аларга Аллаџныћ рђхмђтлђре булсын!
Гљлсинђ апа белђн Табил абый Хђмитовларга аерата рђхмђтлђремне ќиткерђсем 

килђ. Артём шђџђрендђ мин аларда тордым, алар мине беренче кљнне њк якын 
туганнары кебек кабул иттелђр, киткђндђ, њз балалары кебек кадерлђп озатып 
калдылар. Табил абый — Башкортстанныћ Кушнаренко районы Ђхмђт авылыннан, 
ђ Гљлсинђ апа Татарстанныћ Азнакай районы Мачаклы Баш авылыннан булып 
чыкты. Алар биредђ очрашып кавышканнар, Табил абый — шахтада, Гљлсинђ апа 
сђњдђ љлкђсендђ эшлђгђн, балалар њстергђннђр, хђзер оныкларын багалар. Аларныћ 
шулкадђр тырышлыгына, тњземлегенђ таћ калырлык, нинди шартларда да уфтанмый-
зарланмыйча, књкрђклђре белђн боз ярып бара торган токым бу... Мондый кешелђр 
булганда, миллђт ач-ялангач калмас, кар љстенђ казан асып, бљтен илне туендыра 
алырлык татарлар алар! 
Њземне бик тетрђндергђн тагы бер кешенећ язмышына џђм сљйлђгђн сњзлђренђ 

тукталасым килђ, ул — Тавричанка бистђсе мулласы Фђњзи хђзрђт Хђматханов. Фђњзи 
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Гыйлемхан улы 1939 елны Башкортстанныћ Борай районында туа, яшьтђн ятим 
кала, аннан язмышы шушы яклар белђн бђйлђнђ. Ул 30 ел шахтада эшлђгђн, лаеклы 
ялга чыккач, Тавричанкада мулла вазифасын њти, дини йолаларны башкарырга 
халык чакыруы буенча Артёмга да килђ икђн. Безнећ Артёмдагы очрашуда ул да 
катнашты џђм менђ нђрсђлђр сљйлђде:

«Шахтада эшлђгђндђ дђ ураза тота идек, авыз ачтыра идек, — диде Фђњзи хђзрђт. 
— Халыкны ќыеп, зур-зур ашлар уздыра идек. Кырда ќитмешлђп кеше гает укый 
идек, Тавричанкада... Бу бит теге заманнарда... Закир исемле карт бар иде, аћа 
налог сала башладылар бу эшлђр љчен. Мулла аны яклап хакимияткђ барган. Аннан 
ќомга намазларын йорттан-йортка йљреп укый башладык, бу 60-70нче елларда инде... 
Шахтада дога кылып утырган карт ир-атларны књргђнем булды. Шул сђбђпле алар 
игелек књрде. Хђтта тирђн шахта тљплђрендђ дђ коры ќир табып намаз укучылар 
булды... Бик књп њлемнђрдђн калдым, шахтада эшлђп, хђтта бармагым да сынмады. 
Аллаџы Тђгалђ шулай љйрђтђ... Балаларыма гел бђхет телђдем. Пычрак, тузанлы шахта 
киемнђрен кигђндђ: «И Раббым, бу киемнђрне балаларым кимђсен иде», дип тели идем... 
Телђгђн телђклђрем кабул булды, ике балама да югары белем бирдем... Аллаџы Тђгалђ 
беркайчан да ярдђменнђн ташламады... Мин бу дљньяда гыйбрђт алып яшим...»
Тирђн шахта тљплђрендђ дђ намаз укыган татар ир-атлары... Кљне буе ќир 

астында књмер кисеп ураза тоткан миллђт агалары... Сез дљньяныћ, ил-ќирнећ, 
миллђтнећ терђге џђм догачылары булдыгыз, инде нђселегездђ сезгђ дђ догачылар 
булсын иде! Сез шундый авырлык белђн тљзегђн бу шђџђрлђр, бу тормыш сездђн 
соћ да иманлы џђм имин калсын иде! 
Менђ тагы књзгђ яшьлђр китерерлек бер истђлек, аны Кђримђ апа Хафизова 

язган. Њзем барысыннан да сорашып љлгерђ алмагач, кайбер татарлардан истђлеклђр 
язып бирњлђрен њтенгђн идем, Кђримђ апа шушыларны язып китергђн. Ул 1939 
елны Башкортстанныћ (Ярмђкђй, дигђн, Илеш районы булырга тиеш) Абдулла 
авылында туа. Артём шђџђрендђ армиядђ хезмђт иткђн абыйсы шунда шахтада 
эшкђ кала, 1957 елда ялга кайткач, ђнисе белђн Кђримђне дђ Артёмга алып китђ. Ул 
вакытта инде аларныћ ђтилђре њлгђн була. «Авыл тормышы бик авыр булганлыктан, 
илне ташлап китђргђ булдык», — дип язган Кђримђ апа. Биредђ ул тљзелештђ эшли 
башлый, 1959 елда Арча районы Югары Пошалым авылы егетенђ кияњгђ чыга. 2009 
елда аларныћ алтын туйлары була, ике кызлары, љч оныклары, оныкчыклары бар 
икђн. «Њземне бик бђхетле ђби дип саныйм. Бабаем белђн тигез картаеп яшибез. 
Њз йортыбыз белђн торабыз. Ќђй айларында бакчам тулы тљрле-тљрле чђчђклђр 
њстерђм, чђчђклђр арасында йљрим дђ бу дљньяныћ оќмахында яшђгђн кебек булам. 
Кулдан килгђн хђтле тљрле мероприятиелђргђ йљрим. Сабантуйларга татар-башкорт 
ризыклары ђзерлим, анда мђќлеслђребез татарча уза». 
Элек алар туган якларга еш кайтып йљргђннђр, бњгенге кљндђ анда якын 

туганнары калмаган инде... Џђм Кђримђ апа њзенећ њзђк љзгеч сагыну сњзлђрен 
ак кђгазь битенђ тљшергђн, аны еламыйча уку мљмкин тњгел: «Бик сагынабыз 
туган илебезне, исђн-сау булсак, кайтып бђхиллђшеп килербез, Алла бирса. Туган 
илнећ кышкы суык бураннары да ќылы, кљзнећ њзђкне љзђрлек ачы ќиллђре, язныћ 
йомшак ќиллђре, яћгырлары, ќђйнећ сандугач сайраулары, сыерчыкларныћ бии-бии 
сайраулары, бакаларныћ бакылдаулары — барысы да књз алдында... Юкка гына 
ќырламыйлар бит:

Чит-чит, дидем, читкђ киттем, чит иде телђклђрем, 
Хђзер инде чит иллђрдђ љзелђ њзђклђрем...

Быел кызларым илгђ кунакка кайталар, сагынуларыма тњзђлмагач ђйтеп куйдым, 
туып-њскђн йортымныћ бакчасыннан ике-љч стакан ќир алып килергђ. Ќиремнећ 
ислђрен иснђп сљенермен. Њлгђч, ќирлђгђндђ, шул ќирне сибђргђ куштым...»
Бу — њзђклђр љзелеп, туган якларны сагыну, ќирсњ инде... Моћа дђва юк, ул 

— читтђ яшђп калган књп татарларныћ йљрђк ярасы... Барысы да бар кебек — яхшы, 
тигез тормыш, балалар џђм оныклар, кеше арасында кадер-хљрмђт, ђмма ић 
кадерлесе — туган ил юк... Туган ќир юк, карлы-буранлы, сандугачлы-бакалы туган 
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авыл юк... Анда да, монда да инде яћа буын, алар бер-берлђрен белмилђр диярлек, 
чљнки аралашырга ара гаять ерак, дљньяга караш тљрле, кызыксынулар капма-
каршы... Мондагы нђсел урыслашып бара, 90 проценттан артык катнаш никахлар, 
оныклар урыс телле, аларны ђллђ кайда калган татар авыллары, аныћ сандугачлары 
џђм бакалары кызыксындырмый инде... Моны милли фаќига дип тђ, котылгысыз 
чынбарлык дип тђ бђялђргђ мљмкин, ђмма аннан берни њзгђрми. Дљнья читенђ 
килеп дљньяны књтђргђн татарлар дљньядан менђ шулай туган якларын сагынып-
саргаеп китеп баралар... Њзлђре белђн сандугачлар моћын, тургайлар ќырын, кљзге 
урманнарныћ шашып шаулавын, кышкы бураннарны, язгы ташуларны да алып 
китђ бит алар... Мђћгелеккђ дђ туган як белђн бергђ књчђ...
Моннан 30 ел элек шушы татарларга багышлап язган шигырь юлларым искђ 

тљшђ:

«Казанга, тик Казанга!
Барысына да риза!»
Бохарадан, Донбасстан,
Уралдан џђм Кузбасстан
Хђбђр сала якташлар,
Аваз сала татарлар.
Мин тетрђнеп уйлап торам,
Мин тетрђнеп карап торам.
Ђй, татарлар, татарлар,
Сибелдегез, чђчелдегез,
Буталды кан-нђселегез,
Ќиде яттан, ќитмеш ќирдђ,
Нужа сезне кудымы икђн
Туган яктан, туган илдђн?!.
Бер анадан без ун туган,
Без ун туган, без мећ туган,
Мећ тарафта мећебез.
Њзбђкстан чњллђреннђн,
Тирђн шахта тљплђреннђн

Килђ соћгы сњзегез:
«Казанга, тик Казанга!
Барысына да риза!»
Ђй, туганнар, туганнар,
Ђллђ язмыш, ђллђ књрмеш
Дљнья буйлап куганнар...
Яшьлек киткђн, картлык кайта,
Кан тарта шул, џай, кан тарта!
Бар байлыгын бирер иде
Илендђге бер кљненђ!
Бђхиллђшђ алса ђгђр
Њз ќирендђ, њз телендђ.
Айлы каберлђр моћая
Чит зират эчлђрендђ.
Туган як ќиле сулкылдый
Туфрагы љслђрендђ...
Ђй, туганнар, туганнар!
Ђллђ язмыш, ђллђ књрмеш
Дљнья буйлап куганнар...

Мића еш кына, «Син нигђ ђллђ кайлардагы, Ерак Кљнчыгыштагы татарларныћ 
тарихын, тормышын љйрђнеп азапланып йљрисећ, татарлар анда беткђн џђм бетђчђк 
бит инде», дилђр. Бђлки шулайдыр да, чын татарларныћ, милли рухлы, иманлы 
татарларныћ монда инде бђлки књп гомерлђре калмагандыр... Алар урынын бђлки 
урыс телле, урыс динле, урыс ризыклы џђм урыс йљзле татарлар алыштырыр, алар 
инде њзлђрен урыс дип яздырырлар, Кытай басып алса, берничђ буында кытайга 
ђйлђнерлђр... Бђлки шулай булыр, без узган тарихта моны књрдек бит инде. Ђ мин исђ 
бњгенге тарихны џђм татар тормышын ничек бар, шулай теркђп калдырам, борынгы 
тарихны љйрђнеп, биредђ татар казыгын кагып куям... Дљньяныћ ничек њзгђрђсен 
џђм ничек бњленђсен ђле беркем белми, бђлки минем ђлеге язмаларым килђчђктђ 
татарларга бу ќирлђрнећ татарныкы булуын исбатларга бер дђлил булыр. 
Ђйе, Ерак Кљнчыгышта борынгы тарих безнеке — тљрки-татарныкы, ђйе, 

бу ќирлђрне, бу иллђрне соћгы йљз елда да татарлар књтђрде — алар калалар 
салдылар, дићгездђ балык тоттылар, шахтада књмер чаптылар, юллар салдылар, 
урман кистелђр, ат кебек ќигелеп, тормышны љстерђделђр. Татарларныћ биредђ 
бљтен нђрсђгђ тулы хокуклары бар — њз теллђрендђ сљйлђшергђ дђ, њз диннђрен 
тотарга да, њзлђренчђ яшђргђ дђ... Татарлар бу њзгђртеп кору елларында милли џђм 
рухи яктан шактый аякка басып калдылар, аларныћ хђзер бљтен Ерак Кљнчыгыш 
буенча милли џђм дини оешмалары, милли эшмђкђрлђре, милли зыялылары бар, 
алар бер-берлђрен табыштылар џђм укмаштылар. Димђк, алга таба да шулай дђвам 
итђргђ, нинди шартларда да, кайда гына яшђсђћ дђ, њзећ булып — татар-мљселман 
булып калырга кирђк! 
Приморье татарлары мине бик зурлап, рђхмђтлђр ђйтеп озаттылар, мин њзем дђ 
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аларга эчкерсез ярдђмнђре љчен бик рђхмђтле! Алар тапшырган рђхмђт хаты бњген 
дђ ић кадерле урында, Ерак Кљнчыгышка сђфђремне искђ тљшереп тора.
Барырга-кайтырга самолёт белђн егерме мећ чакрым юл њтеп, мин Тын Океан 

буйларыннан Идел-Уралыма ђйлђнеп кайттым... Њзем белђн океан-дићгезлђр 
тирђнлегендђге, таулар биеклегендђге Татар Тарихын алып кайттым, бу турыда 
язмаларым килђчђктђ дђ дљнья књрер ђле... Мића бу сђфђрне оештырган љчен 
Бљтендљнья татар конгрессына, аныћ ќитђкчесе Ринат Зиннур улы Закировка, 
урыннардагы милли хђрђкђт ќитђкчелђренђ зур рђхмђтлђремне ђйтђм! Ерак 
Кљнчыгышта тарихны љйрђнњ алга таба да дђвам итђр, инша Аллаџ, чљнки бу 
— безнећ ић борынгы њз тарихыбыз, татар тарихы.
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Тукай џђм татар ђдђбияты

КАЛЂМНЕЋ МИЛЛИ АСЫЛЫ
Милли асыл… Ул яћгырашы белђн дђ хђзер бик актив кулланыштагы алынма 

тљшенчђгђ — менталитетка якын торучы гыйбарђ икђн. Ђлеге дђ баягы милли 
асыл нђрсђдђ џђм ничек чагыла дигђн сорау туа. Ђлбђттђ, кешенећ эчке рухында, 
књзаллауларында, холкында, нинди гореф-гадђтлђргђ иярњендђ, ягъни яшђњ џђм 
кљн итњ рђвешендђ. 
Калђм иясенећ миллилеге язганнарыннан књренђ. Бер тљсле уйлап, икенче 

тљсле язганнар да, халык каршында яхшы атлы булып књренергђ телђњчелђр дђ юк 
тњгелдер, ђмма андыйлар — очраганда да бармак белђн санарлыктыр.
Галим дђ — калђм иясе. Аныћ миллилеге нђрсђдђ чагылыш таба соћ? Беренче 

чиратта, миллђт гаме белђн яшђгђн ђдиплђргђ хезмђт итњдђ. Ул милли тарихны, њз 
ђдђбияты тарихын миллђт язмышын кайгырткан ђсђрлђрне њзђккђ куеп тљзергђ тиеш. 
Бер њк ђдђбиятны тљрлечђ яктыртырга була. Ђдђбиятныћ умырткасын миллђтне 
яклаган, сакларга алынган џђм шул ук вакытта сђнгатьчђ камил дђ эшлђнгђн 
ђсђрлђрдђн корсаћ, халкыћныћ књзе ачылыр, ул шул тарихны уку дђвамында шђхес 
буларак њсђр. Њз халкы љчен яшђгђннђр язмышы белђн танышкан џђм шул вакытта 
аларга карата књћелендђ мђхђббђт уянган кеше, ил чакырганда, кљрђш мђйданнарына 
килњдђн куркып калмас.
Язучы тарих битлђренђ керер љчен язмый, ђмма, керђ икђн, аћа шуннан да зуррак 

сљенеч булырмы?! Алтын ђдђби йомырка салып та, шул хезмђтећне сытып узсалар, 
исемећне атарга тырышмасалар?.. Књћел рђнќи, хђтер кала. Бђйгелђр вакытында 
син язган ђсђрлђрдђн књпкђ йомшагракларга урын биргђн галим-голямага да, 
жюри составларында утырган, ђмма, ќитђкчелђрдђн куркып, калђмдђшен яклап 
чыкмаган яисђ гаделсез рђвештђ њз дусларына тавыш биргђн ђдиплђргђ дђ рђхмђт 
сњзе ђйтмисећ, билгеле… Ђ бит бездђ ђлеге жюри, нигездђ, бер њк кешелђрдђн 
тљзелђ…
Татар галименећ бурычы — сњз кадерен, тђмен, мђгънђсен белгђн талантларны 

табып алып, ђдђбият кђнђфилђренђ утырту, калђмдђшлђре арасында лаеклы 
урыннарын књрсђтњ, мљмкин була калса, тарихныћ сђхифђлђрендђ дђ урын бирњ 
дђ инде.
Хезмђткђ чын бђя бирергђ кирђк булганда, таянырлык кешелђребез кими бара. 

Зур галимнђребезне бер-бер артлы югалтабыз. Ђдђбиятны тљбенђ тљшеп аћлаган 
эстетларга мохтаќбыз. 1990-2000 еллар таныклы галимнђрнећ санын арттырды, 
татарны фђндђ зур сњз ђйтерлек кешелђргђ баетмады.
Фђн югалткан шђхеслђрне атаганда, телгђ Флњн Мљслах улы Мусин да килђ. 

1939 елныћ 23 февралендђ Мљслим районыныћ Иске Карамалы авылында 
колхозчы гаилђсендђ туган Флњн абыйныћ, 1957 елда мђктђпне тђмамлаганнан соћ, 
батырчылык кылып, М.В.Ломоносов исемендђге Мђскђњ дђњлђт университетыныћ 
филология факультетына укырга керергђ китеп баруы ук таћ калдыра.
Флњн Мљслахович башкалабызда да калган була алыр иде, ќаны Татарстанга 

тарта: университетны тђмамлагач, Казаныбызга кайта да «Социалистик Татарстан» 
газетасы редакциясенђ ђдђби хезмђткђр булып урнаша. Ул елларда яшь галимнђргђ 
мохтаќлык зур була, озак та њтми, 1963 елныћ маенда, СССР Фђннђр академиясе 
Казан филиалыныћ Г.Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият џђм тарих институтына 
чакырып алалар. Ул институтта башта — кече, аннары љлкђн фђнни хезмђткђр 
булып эшли, тора-бара зур галим буларак таныла, кандидатлык џђм докторлык 
диссертациялђре яклый. Кызганыч ки, Ф.М.Мусин арабыздан бик вакытсыз — 2009 
елныћ 23 сентябрендђ китеп барды.
Мђскђњ ђдђбият гыйлеме мђктђбен њзлђштергђн галим, тђнкыйтьче Флњн 

абыйныћ Тукай фђненђ керткђн љлеше гаять зур иде. Ул, беренче чиратта, ђлеге 
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љлкђнећ килђчђк перспективаларын кайгырткан мђкалђлђр язды, Тукайныћ тормыш 
џђм иќат юлын чагылдыру этаплары турында сњз йљртте. Мђсђлђн, «Без белгђн џђм 
белђсе Тукай»да (Мђдђни ќомга. — 1996. — 17 май) шагыйрьне љйрђнњ бурычларын 
тезис рђвешендђ тђкъдим итте џђм: «Тукай феноменын љйрђнњ џђм бђялђњ тарихын 
якынча љч чорга бњлеп карарга мљмкин. Беренче чор — революция алды елларын, 
икенчесе — 20-50нче елларны, љченчесе 60нчы еллардан соћгы вакытны эченђ 
ала», — дип белдерде. 
Флњн Мусинныћ фђнни-теоретик язмаларында шагыйрь иќатын гыйльми 

књзаллау концепциясе, методологик принциплары тђкъдим ителде, ђлеге иќатка 
заманча мљнђсђбђт, Тукайныћ књзаллауларын ачыклау проблемалары куелды. 
Галим алда аталган мђкалђдђ дљрес билгелђгђнчђ: «Тукай иќатын хђзерге карашлар 
яссылыгында љйрђнњ турында сњз алып барганда, ић мљџим концептуаль бурыч 
итеп, бу иќатны милли идея яссылыгында яктырту санала». Шушы ућайдан, 
Флњн Мусин тарафыннан Тукайныћ дљньяга карашын ачыклау проблемасы да кљн 
тђртибенђ куела. 
Ф.М.Мусин хезмђтлђрендђ, шагыйрьнећ халыкчанлыгыннан, миллђтчелегеннђн 

тыш, тљрле яссылыктагы књзаллаулар, шул исђптђн иќтимагый фикер кићлеге дђ 
ассызыкланды. Галимнећ Тукай иќатыныћ актуальлеге, заманга лаеклыгы, мђћгелеге 
кебек фикерлђре, аны ничек укырга џђм аћларга тиешлек, талант иясенећ џаман 
да татар ќђмгыятендђ ђйдаман була алырлыгы турында уйланулары «Тукайга 
кайту», «Тукай в меняющемся мире», «Тукай џђм безнећ заман» џ.б. књпсанлы 
мђкалђлђрендђ чагылыш тапты. 
Югарыда аталган язмалардан «Тукай белђн яћа гасырга» дип исемлђнгђнендђ 

Ф.М.Мусин Тукай мђгърифђтчелеген «гомуммилли ђџђмиятле сђбђплђр» белђн 
бђйлђп аћлатты. «Эш шунда, — диде ул, — мђгърифђтчелек идеологиясе џђм 
идеаллары татарныћ ул вакыттагы милли мђнфђгатьлђренђ аеруча туры килгђн» 
(Ватаным Татарстан. — 2001. — 20 апрель). 
Флњн Мусин «Тукаеведение: итоги и перспективы: изучение аспектов поэзии 

Тукая составляет важнейшую перспективу тукаеведения (Республика Татарстан. 
— 1996. — 23 мая) язмасына куелган атама белђн њк Тукай иќатын љйрђнњдђге 
башка мљџим яссылыкны да билгелђп узды, ђ инде «Тукай џђм безнећ заман»да 
(Мђдђни ќомга. — 2006. — 18 август) шагыйрьне хђзерге карашлардан чыгып љйрђнњ 
проблемасын куйды. 
Галим татар ђдђбият белеменећ Тукай фђнендђге ућышларын џђм њсеш юлларын 

рус телле њзђк матбугатта яктыртуга зур игътибар бирде. Мђсђлђн, «Тукай в новом 
веке» (Республика Татарстан. — 2001. — 26 апрель) язмасында ул Тукай иќатын 
љйрђнњгђ заман талђплђрен ачты. Шагыйрьне, бигрђк тђ иќтимагый-идеологик 
карашларын инде элекке идея-эстетик, аерым алганда, сыйнфый позициялђрдђн 
торып шђрехлђмђскђ, аныћ кић милли-демократик позициядђ торганлыгын 
књрсђтергђ кирђк, дип белдерде. 
Флњн Мусин Тукайныћ ХIХ гасыр мђгърифђтчелђре алып барган миссияне дђвам 

итње џђм яћа тарихи шартларда татар миллђтен яћарышка илтњне кайгыртканлыгы 
турында сњз йљртте, бу юлдагы гамђллђрен тасвирлады. Ул Тукай иќатын ђдђби 
традициялђр ќирлегендђ яктыртуныћ мљџимлеген аћлатты, моћа элек игътибар 
ќитмђгђнлеген књрсђтте. 
Татар фђнендђ, бигрђк тђ тарих гыйлемендђ Тукайдан атеист, революционер ясау 

телђге кљчле иде. Аны чабуыннан тегелђйгђ дђ, болайга да тарткалап карадылар. 
Г.Ибраџимовлар кебек инкыйлабчы ук књрсђтђ алмасалар да, атеист сыйфатында 
раслау зур галимнђрнећ шактый саллы китапларында чагылыш тапты. Мин моны, 
шулай эшлђгђндђ, Тукай тагын да ныграк таныла, дљньяда билгеле була, рус 
тарихында да эзе кала, дип беркатлы ышанудан да килђ дип уйлыйм, партия заказын 
њтђњ белђн дђ бђйлђп карыйм, кешенећ, бигрђк тђ коммунист галимнђребезнећ совет 
пропагандасы белђн тђмам агулануыныћ чагылышыдыр да дип саныйм.
Њзгђртеп кору еллары Тукайны дљрес аћлауга кић юллар ачты. Шул шартларда 

њзе дђ шактый њзгђргђн џђм Г.Исхакый кебек миллђтчелђр мирасын љйрђнњ 
барышында књзаллаулары тагын да кићђеп киткђн Флњн Мусин инде Тукайны 
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атеист сыйфатында ачарга тырышучыларга да каршы сњз алып барды, ул Аллага 
ышанучы иде, ђ дингђ мљнђсђбђте шул чор шартлары белђн билгелђнђ иде, дип 
язып чыкты. 

«Тукай в меняющемся мире» (Казань. — 2006. — №7. — С.29-30) мђкалђсендђ 
галим Тукай поэзиясенећ 1917 елгача, совет заманында џђм яћа тарихи чорда 
љйрђнелњ аспектларын, принципларын, бурычларын янђшђ куеп књрсђтте, боларны 
иќтимагый чор тудырган шартлар белђн бђйлђде. Ул шагыйрь иќатын ђлеге 
мђкалђдђ њзе дђ заман фђне ирешкђн биеклеклђрдђн џђм тљрле яссылыклардан 
килеп бђялђде, калђм иясенећ мирасын тирђн љйрђнњ татар ђдђбиятын саклау џђм 
њстерњ љчен кирђк, дип язып чыкты. 
Флњн Мусинныћ ХХ гасыр башы татар ђдђбияты, мђсђлђн, Г.Ибраџимов 

хакындагы язмаларында Тукайга мљнђсђбђтле фикерлђр дђ чагылыш тапты. 
Ђйтик, «Књлђгђдђ нилђр бар?»да ул болай дип белдерде: Г.Ибраџимов «Татар 
шагыйрьлђре»ндђ «…бер яктан, Тукайныћ иќат эволюциясен гомуммљселманлык 
идеясеннђн татарлыкка књчњ рђвешендђ књзалласа џђм шул нигездђ теленећ дђ 
халыклашуын таныса, икенче яктан, ђлеге халыклашуныћ шагыйрьнећ, гомумђн, 
стиленђ тђэсирен берьяклырак аћлата џђм бђяли. Ачыграк ђйтсђк, њз халкыныћ авыр 
тормышын џђм аянычлы язмышын чагылдыру максатында, Тукайныћ шигърияттђге 
традицион «югары» љслњбтђн гавамга якын «тњбђн» љслњбкђ књчњен Ибраџимов 
кабул итеп бетерђ алмый. Гомумђн, поэзиягђ романтик карашта торган, ягъни аны 
илаџилык, гњзђллек џђм нечкђ хислђр дљньясы итеп караган Ибраџимовка Тукайныћ 
шигъриятне «ќирлђштерергђ» омтылуы ошап бетми». 
Галим ђлеге язмада Г.Ибраџимовныћ Тукай шигъриятендђ ачылган темаларга 

белдергђн теге яки бу карашларын ачыклады џђм аларныћ сђбђп-шартларын 
ышандырырлык аћлатты. Ул Г.Ибраџимов Тукай иќатына карата ђйткђн 
тђнкыйтьне, беренче чиратта, ике калђм иясенећ идея-эстетик яктан тљрлерђк 
позициядђ торулары белђн бђйлђде, «романтик Ибраџимов белђн реалист Тукайныћ 
идея-эстетик карашларында кызыклы гына аермалар» бар, дип белдерде. 
Флњн Мусин фђнни-гамђли конференциялђрдђ џђм иќат ќыелышларында 

Тукайга мљнђсђбђтле докладлар белђн чыгышлар еш ясады, аныћ ђдђбиятыбыз 
књгендђ торган калђм иясе икђнлеген џђрвакыт ассызыкларга тырышты, њз чорыныћ 
ић алдынгы карашлы иќатчылардан икђнлеген књрсђтте. Галим Тукай юбилейларын 
уздыруны, ђлеге чараны басмада чагылдыруны башлап йљрде, ђйтик, ул «Тукай џђм 
XX гасыр мђдђнияте» китабыныћ жаваплы редакторы да иде. 
Дђреслеклђр авторы булган Флњн Мусин «Тукай иќатын укыту мђсьђлђлђре»ндђ 

(Югары џђм урта џљнђри уку йортларында татар ђдђбиятын укытуныћ мљџим 
мђсьђлђлђре. К., 2006. — Б.39-43) Тукай шигъриятен хђзерге укыту-тђрбия 
процессында тагын да нђтиќђлерђк файдалануга, уку йортларында яћа гасыр 
югарылыгыннан торып љйрђнњгђ игътибарны арттыру, њткђндђге кайбер тар яки 
берьяклы идеологик клишелђрдђн арынып, шагыйрьне бљтен барлыгында књрњ 
џђм књрсђтњ кирђклеге турында сњз алып барды џђм Тукай шђхесе белђн мирасын 
љйрђнњдђ ђџђмиятле булган, ђмма тиешенчђ хђл ителмђгђн мђсьђлђлђрне ачыклап 
узды. 
Галим: «Тукай иќатыныћ милли асылын ачу ахыр чиктђ аныћ татар ђдђбияты 

тарихындагы урынын џђм миллђтара яћгырашын дљрес билгелђр љчен кирђк. 
Тукай феноменын тљрле яклап љйрђнњдђ џђм бђялђњдђ тагын аныћ тормыш 
фаќигасен яктыртуныћ ђџђмияте зур», — дип язды. Сњзебезне милли асыл турында 
сљйлђшњдђн башлаган идек, калђм, югарыдан кушылган кебек, галимнећ шул 
хактагы фикерлђренђ алып чыкты.

Рифђ РАХМАН
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ШЂХЕСЛЂР, ЯЗМЫШЛАР...

ГЉЛСЕМ КАМСКАЯНЫЋ ТУУЫНА 115 ЕЛ

Галиђсгар Камал исемендђге Татар дђњлђт академия театры њзенећ 100 елдан 
артык тарихында чын талантлы артистларга бай булды. Мин инде аларныћ 
кайберлђре турында язган да идем. Шуларныћ берсе, ђлбђттђ, Гљлсем апа Камская. 
Аныћ турында язарга утыргач, аптырап калдым: Гљлсем апа Казан кызы икђн бит! 
Шђџђрдђ туып-њскђн кызларныћ театрда эшлђгђннђре сирђк булды. Безнећ театрда 
эшлђгђн хатын-кызларыбызныћ књбесе авылдан чыкканнар иде. 
Гљлсем апа Камская 1901 елда Казан шђџђрендђ туа, 1922 елдан татар академия 

театры артисткасы. 1927-1933 елларда ул ире белђн Ђстерхан, Мђскђњ театрларында 
хезмђт итђ. 1933 елда кире Казанга — Татар академия театрына ђйлђнеп кайта, 
1962 елга кадђр, ялга чыкканчы, академия театрында эшли. Татарстанныћ халык, 
Россиянећ атказанган артисткасы. 
Мића Гљлсем апа Камскаяны беренче мђртђбђ 1957 елны Мђскђњдђ, Камал 

театры гастрольгђ килгђч, књрергђ насыйп булды. Без, Щепкин исемендђге 
театр училищесында укучы татар студиясе студентлары, академия театры 
спектакльлђрендђ књмђк сђхнђлђрдђ катнаштык. Минем љчен академия театрыныћ 
Мђскђњдђге гастрольлђре мђћге онытылмаслык бер вакыйга булып калды. Беренче 
мђртђбђ њз гомеремдђ чын профессиональ татар театрын књрдем, алай гына да 
тњгел, татар тамашачысыныћ њз театрын, татар артистын ничек хљрмђт иткђнен, 
зурлаганын шунда аћладым, књћелемдђ татар артисты белђн горурлану хислђре 
уянды. Спектакльлђргђ билетлар сатылып беткђн, тамашачы, татар академия 
театрыныћ спектакльлђрен карар љчен, театрныћ хђтта тђрђзђлђрен, ишеклђрен 
ватып бетерђ язды. Мондый хђлне минем ђле Мђскђњдђ књргђнем юк иде. Ђ бит 
гастрольгђ шундый кљчле коллективлар белђн њзбђклђр, кыргызлар, таќиклар, 
тљрекмђннђр, азђрбайќаннар килгђн иде. Ќитмђсђ союздаш республикалар, безнећ 
кебек автономия тњгел, исеме бар — ќисеме юк. Менђ хђзер уйлап утырам: безнећ 
бђхетебезгђ, Мђскђњдђ татарларныћ књп булуы, татар театрыныћ тљрки халыклар 
дљньясында ић кљчле чагына туры килње безгђ шундый зур ућыш китергђндер. 
Татар академия театры турында Советлар Союзыныћ партия, дђњлђт ќитђкчелђре 
генђ тњгел, Мђскђњнећ ић зур театр тђнкыйтьчелђре: «Это выдающийся коллектив 
— гордость Советского театрального искусства», — дип язып чыкты. Академия 
театры илнећ ић зур бњлђге — Ленин ордены белђн бњлђклђнде. Моћарчы 
безнећ республика дђрђќђсендђге бер генђ театр да мондый зур бњлђккђ лаек 
булганы юк. Союздаш республикаларныћ кайбер театрлары гына мондый зур 
дђрђќђгђ ирешђ алды. Мђскђњдђ генђ тњгел, Казанда да чын талантлы артистлар 
эшлђргђ мљмкинлеген раслады, югыйсђ безгђ чын, бљек талантлар Мђскђњдђ генђ 
ќыйналган, дип аћлаталар иде. Кызык бит, мин, Мђскђњ рус театрларын гына карап 
љйрђнгђн яшь егет, њзебезнећ татар артистларыныћ бернинди рус артистыннан 
ким тњгеллеген шунда књрдем. 

«Ни љчен академия театры гастрольлђре турында шулай књп яздыћ?» — дип 
сорасагыз, шуны аћлатырга телђдем: Гљлсем апа Камскаяныћ театрда чђчђк аткан 
чагы нђкъ шушы гастрольлђргђ туры килде. Таќи Гыйззђтнећ «Ташкыннар» 
драмасында — Гљлниса, Нђкый Исђнбђтнећ «Хуќа Насретдин» комедиясендђ 
— Сђхилђ карчык, «Зифа» комедиясендђ — Кђлђмзђ, Кђрим Тинчуринныћ «Зђћгђр 
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шђл» музыкаль драмасында — Хђдичђ. 
Ђлеге рольлђрне Гљлсем апа онытылмаслык, 
искиткеч кызыклы итеп башкарды. 
Аныћ «Хуќа Насретдин» спектаклендђ 

Сђхилђ карчык роле џаман да књз алдымда 
тора. Мића, 17 яшьлек егеткђ, спектакльдђ 
герой белђн героиня истђ калырга тиеш, 
чљнки аларны театрыбызныћ талантлы 
артистлары уйнады. Юк бит, яшь кызлар 
белђн сату итњче аждаџа карчык џаман књз 
алдымда. Ул вакытта бер ђйбергђ игътибар 
иткђн идем: Гљлсем апаныћ битендђ гумоз 
белђн ясалган бик зур «бородавкасы» бар 
иде. Мин ђйтђм, ничек ул сђхнђдђ кубып 
тљшми икђн, ђ ул исђ њзенећ мићен 
шулай зур итеп, кљлкеле итеп эшлђгђн. 
Роленђ шулхђтле килешеп тора, шул сљяле 
булмаса, нђрсђдер ќитмђгђн тљсле тоелыр 
иде. Књз алдына китерегез: битендђ зур 
сљял, кылыч борын, кђкре аяклар, эченнђн 
ут бљркеп торган юха елан, телђсђћ-
телђмђсђћ дђ, ул сине њзенђ карарга ќђлеп итђ. Гадђттђ, артисткаларныћ књбесе 
њзен сђхнђдђ матур итеп књрђсе килђ, ђ Гљлсем апа, киресенчђ, роль љчен њзенећ 
кыяфђтен мљмкин кадђр њзгђртергђ тырыша иде. Моныћ белђн нђрсђ ђйтергђ 
телим: рольнећ тышкы кыяфђтен таба белњ сђхнђдђ њзећне иркен тотарга нык 
ярдђм итђ. Гадђттђ, артист рольнећ эчке дљньясын ачканда, тышкы кыяфђтенђ 
бик игътибар биреп ќиткерми, шуныћ аркасында роль кайвакытта камил килеп 
чыкмый. Ђ Гљлсем апа рольнећ эчке дљньясы белђн тышкы кыяфђте тђћгђл 
килерлек ачкыч тапкан, књрђсећ. Ђгђр без аныћ иќатына дљрес бђя бирергђ 
телђсђк, бер ђйбергђ игътибар итђрбез: аныћ шулай эзлђнње кабатланмас рольлђр 
тудырырга ярдђм итте. 
Менђ Нђкый Исђнбђтнећ «Зифа» комедиясендђ Кђлђмзђ роле. Ул њзенђ 

ир эзлђњче хатынныћ эчке дљньясын шундый итеп ачып бирде ки, хђзер дђ 
телевидениедђн сихерлђп аракы эчерњ сђхнђсен карагач, чын талантлы артистканыћ 
уенына шатланып, горурланып утырасыћ. Монда да рольнећ тышкы кыяфђте белђн 
эчке дљньясы шулкадђр дљрес табылган, моны бары тик рольнећ мђгънђсен аћлаган 
артистка гына эшлђргђ мљмкин. Пьесаларда артист уйный торган роленђ характерны 
књп очракта њзе табарга тиеш. Менђ шундый очракта Гљлсем апа Камскаяныћ роль 
љстендђ эшлђњ алымы бик нык ярдђм итђр дип уйлыйм. 

1961 елны, без Щепкин училищесын тђмамлап кайтканда, Гљлсем апа пенсиягђ 
чыккан иде инде. Шућа књрђ мића аны театрда бары тик Галимќан Ибраџимов 
ђсђре буенча куелган «Татар хатыны нилђр књрми» спектаклендђ Сабира ролендђ 
генђ књрергђ насыйп булды. (Режиссёры — Празат Исђнбђт.) Гљлсем апаныћ бу роле 
турында театр тђнкыйтьчелђре яздылар, мин аларны кабатлап тормыйм. Њземнећ 
кайбер фикерлђрем белђн уртаклашасым килђ. Бу спектакльгђ тамашачы агылып 
йљрде. Хђтеремдђ, Уфа шђџђрендђ гастрольлђр вакытында ул 17 мђртђбђ аншлаг 
белђн уйналды. Без бит анда 30 кљнгђ генђ барган идек. Сез ђйтерсез, исеменђ 
карап килгђннђрдер дип, анысы да ярдђм иткђндер, лђкин спектакльнећ даны 
булмаса, бер айлык гастрольдђ 17 мђртђбђ аншлагка уйнап булмый. Гљлсем апаныћ 
сђхнђгђ чыгып, бер карап алуына тамашачы «ах» итђ иде. Спектакльнећ героинясы 
— мескен Гљлбану (артистка Рауза апа Хђйретдинова), менђ нинди ерткыч кулына 
килеп элђкте дип, тамашачы Гљлбануны кызгана, жђлли башлый. Чљнки Сабира 
карчык бљтен кыяфђте белђн књзећне чукып чыгара торган карчыганы хђтерлђтђ иде. 
Моныћ кулына килеп элђксђћ, ычкына алмыйсыћ, ул сине изеп, сындырып њзенђ 
буйсындырмыйча туктамый. «Рольне шулай кискен кара буяулар белђн эшлђргђ 
нђрсђ этђрде икђн?» — дигђн сорауга, ул њзенећ улы Закирны (артист Вђкил Закиров) 



156

шулкадђр ярата, Гљл-
бануны аћа тић тњгел, 
ул аныћ тормышын, 
килђчђген ќимерде , 
дип, шундый явызлы-
клар эшли. Хђтта Гљл-
бануны њзен-њзе њтере-
ргђ мђќбњр итђ. Спек-
такльне карагач, шун-
дый фикерлђр туа: татар 
халкында каенананыћ 
киленгђ карата мондый 
коточкыч кыланмыш-
лары булды микђн? Бу 
татар тормышыннан 
алып язылган ђсђрме? 
Ягъни татар халкында 
мондый хђллђр бик еш 
кабатланганмы? Мића 
калса, мондый хђллђр 
безнећ халыкта булса 
да, сирђктер, лђкин бул-
магандыр дип тђ ђйтђ 
алмыйм. Ђгђр дђ Гљлсем 
апа Сабира ролен шулай 
уйнамаса, Гљлбануныћ 
њзен-њзе њтерњгђ кадђр 

барып ќитњен сђхнђдђ ышандырып булмас иде. Сњз дђ юк, бу талантлы артистканыћ 
«Татар хатыны нилђр књрми» ђсђрен нинди тирђнлектђ аћлаганын раслый. 
Театр ул шундый иќат урыны, ђгђр дђ син гел ђшђке, явыз, кешелђрнећ 

тормышын ќимерњче рольлђр уйныйсыћ икђн, сине бервакытта да гади тамашачы 
њзенећ яраткан артисты итеп кабул итђ алмый. Киресенчђ, талантлы артист њз 
ролен никадђр яхшы уйнаса, ул артист њзе шундый кеше, шућа књрђ аћа шундый 
рольлђр бирђлђр дип, тамашачы артистка тамга сала. Шућа књрђ артистларныћ 
књбесе, уртакул роль булса да, ућай геройларны уйнарга тырыша, бу — театрда 
язылмаган закон. Артистныћ тормышта нинди кеше дђ, сђхнђдђ нинди талантлы 
икђнен бергђ эшлђгђн иптђшлђре генђ белђ.
Гљлсем апа тормышта шулхђтле ипле, тыйнак, аз сњзле кеше буларак 

књћелемђ кереп калган. Кеше дигђннђн, Камскаяныћ язмышы турында китап 
язарга, фильм тљшерергђ ќитђрлек материаллар бар. Гљлсем апа талантлы 
режиссёр Гали Ильясовка кияњгђ чыккач, аныћ белђн бергђ Ђстерхан, Мђскђњ 
театрларында эшлђве турында язган идем. Алар Мђскђњдђн Казанга кайткач, 
ире Гали Ильясов 1934-1936 елларда академия театрында режиссёр булып 
эшли, шуннан аны књчмђ театрга директор, баш режиссёр итеп билгелилђр. 
1922 елда — уллары Дэллюс, 1935 елда Ђсфђн туа. Озак та њтми, 1937 елда, 
Гали Ильясовны «халык дошманы» дип кулга алалар. Менђ шуннан соћ Гљлсем 
апаныћ шђхси тормышы ќимерелђ, халык дошманы хатыны булып яшђњлђре 
њзђгенђ њткђндер, лђкин рухи кљче, њзенећ талантлы булуы, авыр булса да, 
сђхнђдђ эшлђргђ, балаларын саклап калырга ярдђм итђ. Театрныћ директоры 
Рђшидђ апа Ќиџаншина: «Менђ базардан ике йљз грамм ит алдым, Дэллюсем 
белђн Ђсфђнемђ шундый тђмле итеп пђрђмђчлђр пешердем, рђхђтлђнеп 
ашадылар балакайларым, дип, Гљлсем апаныћ сљенеп сљйлђгђне ђле дђ 
хђтеремдђ», — диеп искђ тљшерђ иде. Белмим инде, ике йљз грам иттђн ничђ 
пђрђмђч пешереп буладыр, ќитмђсђ, рђхђтлђнеп ашадылар, ди бит. Монда сњз 
кешенећ ђздђн дђ канђгать булып яши белњендђдер. 
Татарстанныћ халык артисты, аныћ улы Дэллюс абый Ильясов Татар академия 

«Татар хатыны нилђр књрми» (Г.Ибраџимов) спектакленнђн 
књренеш. Сулдан ућга:  Р.Хђйретдинова (Гљлбану), 

В.Закиров (Закир), Г.Камская (Сабира).

Ђ З ЏЂ Р  ШАКИ РОВ
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театры сђхнђсендђ гаќђеп ќићел, биюче, 
ќырчы артист буларак тамашачы књћеленђ 
кереп калды. Аныћ кайбер рольлђрен искђ 
алып китђсем килђ. Мирхђйдђр Фђйзинећ 
«Галиябану» драмасында — Хђлил, «Ак 
калфак» драмасында — Бакый, Туфан 
Мићнуллинныћ «Дилђфрњзгђ дњрт кияњ» 
комедиясендђ — Галим, «Ђлдермештђн 
Ђлмђндђр» моћсу комедиясендђ — 
Искђндђр... Шушындый рольлђре белђн ул 
минем књз алдымда тора. Ђсфђн Ильясов 
бљтен гомерен татар радиосына бирде, 
талантлы режиссёр буларак, ул эшлђгђн 
ђсђрлђр бњген дђ радиодан яћгырап тора. 
Мин нђрсђ ђйтергђ телим: ђнисе сђнгатьне 
шулкадђр яраткан, бљтен књћеле белђн 
балаларына сећдергђн. Минем љчен ић 
кадерлесе шул: алар њзлђренећ талантлы 
булуларын исбат итте. 
Дэллюс абый мића: «Ђйдђ, мин сине 

ђти янына алып барам», — диде. Бераз 
кызмача идек. Мин ђйтђм: «Анда буш 
кул белђн барып булмый, ђйдђ, књчтђнђч 
алыйк, ђз булса да конфет», — дим. 
Дэллюс абыйныћ кесђсендђ акчасы булганын бик хђтерлђмим. Казанка буенда 
ике катлы агач йортка кергђнебез хђтеремдђ. Бер озын буйлы марќа апа ишекне 
ачты, мин бит ђле аларныћ ничек яшђгђнен белми идем. Менђ икенче бњлмђдђн 
озын гђњдђле, Ђсфђнгђ бик охшаган бер абзый килеп чыкты, кул биреп књреште. 
Мин шулхђтле каушадым, ничек утырганыбыз, нђрсђлђр турында сљйлђшкђнебез 
хђтердђ калмаган, књрђсећ, озак утырмаганбыздыр. Урамга чыккач, Дэллюс абыйга 
њпкђ белдерђ башладым: «Нигђ мине монда алып кердећ, ничек инде ул синећ 
ђниећне шушы марќага алыштырган. Гљлсем апа ничђмђ-ничђ еллар аћа тугры 
булып, тилмереп, сагынып кљткђн. Ђ син нигђ аныћ янына барып йљрисећ, шушы 
да булдымы ђти?» — дим. Дэллюс абый: «Ярар, син ђле яшь, аћламыйсыћ, ђйдђ, 
берђр ќиргђ кереп утырыйк, шунда сљйлђшербез», — диде. Менђ хђзер Гљлсем 
апаныћ хђлен књз алдына китереп утырам. Хђер, ул вакытта ђле мин бу фаќиганећ 
тирђнлеген, Дэллюс абый белђн Ђсфђннећ нђрсђлђр кичергђнен аћлап бетерерлек 
тњгел идем. Мине Гљлсем апаныћ язмышы гына тетрђндерде. Хђзер уйлап куйдым, 
шушы катлаулы, гыйбрђтле язмышы мине аныћ турында язарга этђрмђде микђн? 
Юк, шђхси тормышындагы бђхетсезлеклђре генђ тњгел, Татар академия театры 
сђхнђсендђ кабатланмас рольлђре белђн Гљлсем Камская татар театры тарихында 
њз исемен калдырды. Ђгђр без тљрки халыклар дљньясында татар театрыныћ њз 
урыны бар, дибез икђн, моћа Гљлсем апаныћ да хезмђте кергђн. 

Ђзџђр ШАКИРОВ,
Татарстанныћ џђм Россиянећ халык артисты, 

Татарстанныћ Г.Тукай исемендђге Дђњлђт премиясе лауреаты

Г.Камская улы Д.Ильясов белђн.

ШЂХЕСЛЂР, ЯЗМЫШЛАР...
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ТАТАРНЫЋ ТРАГИК АРТИСТЫ
Трагик артистлар дљньяга сирђк туа. Театр белгечлђре арасында, андыйлар џђр 

халыкта йљз елга бер, ић књп дигђндђ ике генђ туарга мљмкин, дигђн фикер яши. 
Бђлки ул сњз хакыйкатьтђн бик њк ерак та тњгелдер. Дљнья сђнгате тарихы да ђлеге 
фикерне куђтли кебек. Ђйтик, ничђмђ йљз еллык тарихы булган театрлардан инглиз 
сђхнђ сђнгате Д.Гаррик, Э.Кин, Л.Оливье, немец театры Э.Поссарт, Л.Барнай, 
италия театры Э.Росси, Т.Сальвини, Э.Дузе, француз театры Ж.Б.Тальма, Э.Рашель, 
Сара Бернар, АКШ театры А.Олдридж кебек трагик актёрларны гына биргђн. Ђ 
тарихы йљз елга тић  татар театры дљньяга ике трагикны бњлђк иткђн. Аларныћ 
берсе кыска гына вакыт эчендђ атылган йолдыз кебек мђдђният књген балкытып 
узган Мифтах Ђпсђлђмов булса, икенчесе — татар профессиональ театр сђнгате 
туган кљннђрдђн алып утыз ел буе бертуктаусыз эшлђп, Отелло, Гамлет, Карл Моор, 
Городничий, Тартюф, Батырхан кебек дљнья классикасы таќы булырдай образлар 
иќат иткђн Мохтар Мутин. 
Мохтар Исхак улы Мутин 1886 елныћ 6 гыйнварында Актаныш районы 

Такталачык авылында дљньяга килђ. Театр сђнгате белђн Бђлђбђй рус гимназиясендђ 
укыган вакытта кызыксына башлый. Ул елларда гимназистлар ђдђби кичђлђр 
уздыралар, бик њк катлаулы булмаган пьесалар буенча спектакльлђр куялар. 
Беренче сђхнђ тђќрибђлђре ђнђ шул ђдђби кичђлђрдђ А.С.Пушкин, Н.А.Некрасов 
шигырьлђрен укып, башта кечкенђ, аннары зуррак рольлђр уйнап туплана.
Сђхнђнећ њзенђ генђ хас ниндидер бер тылсымлы кљче бар. Халык алдына чыгып 

ућыш казанган џђр кеше гомер буена ђнђ шул мизгелне оныта алмыйча, џаман да 
шул исерткеч минутларны кабат тоярга омтылып, сђхнђгђ тартылып яши. Аныћ 
белђн дђ шулай була. Уфада бухгалтерлар курсында укыганда да, соћыннан шушы 
џљнђре буенча Диния нђзарђтендђ эшлђгђндђ дђ, ул сђхнђне ташламый. Алдынгы 
карашлы яшьлђр оештырган кичђлђрдђ шигырьлђр укый. «Галия» мђдрђсђсе 
шђкертлђре катнашында спектакльлђр куя. Алай гына да тњгел, мљфтияттђн Уфада 
узган беренче татар спектаклен уйнау љчен рљхсђт алу да Мутин тырышлыгы 
белђн эшлђнђ. Дљрес, Г.Исхакыйныћ «Љч хатын белђн тормыш» ђсђре буенча 1906 
елныћ 21 апрелендђ Уфа шђџђрендђ узган беренче татар спектакленнђн сакланып 
калган документларда, вакытлы матбугат материалларында М.Мутин исеме телгђ 
алынмый. Монысын инде аныћ хезмђт урыны белђн бђйле дип уйларга кирђктер. 
Диния нђзарђтендђ эшлђгђнлектђн, ул њзенећ исем-фамилиясен театр афишаларына 
кертмђњне мђгъкуль књргђн булса кирђк.
Диния нђзарђтендђ Мохтар озак эшли алмый. Ул, рус кызы Елизавета Шляхтина 

белђн љйлђнешкђннђн соћ, аннан китђргђ тиеш була. Инде нишлђргђ? Мутин 
бераз вакыт аерым хуќаларда приказчик, конторщик булып эшлђп карый. Лђкин 
буйсынмаучан кљчле характер, њзенећ табигать тарафыннан башка миссия љчен 
яратылуына ныклы ышаныч аны џаман алга ђйди. 1908 елда 22 яшьлек Мохтар 
сђхнђ сђнгате белђн профессиональ рђвештђ шљгыльлђнђ башлый. Башта ул 
хатыны Елизавета белђн аерым программа хђзерлђп, Русиянећ татарлар яшђгђн 
шђџђрлђре буйлап гастрольлђрдђ йљри, соћрак русныћ мђшџњр трагик актёрлары 
Адельгеймнар њрнђгендђ гастролёр-трагик булып китђ. Бу вакытта инде ул кайсы да 
булса бер шђџђргђ килеп тљшкђч, ић элек њз тирђсенђ урындагы кљчлђрне туплый 
џђм куяр љчен њзе алдан тљп рольне ђзерлђгђн ђсђр сайлый. Пьесаны, њзе башкара 
торган рольне яхшы белгђнлектђн, аћа инде башка артистлар белђн эшлђргђ генђ 
кала. Шулай итеп, чагыштырмача кыска вакытта љр-яћа актёрлар белђн спектакль 
хђзерлђнђ. Бер шђџђрдђ берничђ кат уйнагач, ул башка шђџђргђ књчеп китђ.
Гастролёр сыйфатында М.Мутин 1912 елга кадђр йљри. Уфада С.Гыйззђтуллина-

Волжская ќитђкчелегендђ «Нур» труппасы эшли башлагач, ул њзенећ иќатын ђлеге 
коллектив белђн бђйли. Шулай булса да, Оренбургта 1915 елда «Ширкђт» труппасы 
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оешканчы, њзенећ гастрольдђ йљрњлђрен дђвам итђ. Љченче татар профессиональ 
труппасыныћ тљп артисты џђм режиссёры булып танылгач кына, Мутин ялгыз 
гастрольлђрен ташлый џђм шул вакыттан аныћ иќатыныћ яћа чоры башлана.
Баштагы чор репертуарына књз салсак, Мутинны ниндидер књтђренке рухлы, 

кљчле ихтыярлы, ныклы характерлы геройлар њзенђ тартканлыгы књренђ. Алар 
арасында Садыйк хђлфђ, Сљлђйман («Низамлы мђдрђсђ», «Яшђ, Зљбђйдђ, яшим 
мин!» — С.Рђмиев), Камали («Бђхетсез егет» — Г.Камал), Хђсђн карт («Ђлмансур» — 
Г.Гейне), Жан Рено («Хљкемдђ хаталык» — А.Деннери) кебек зур кљч, осталык сорый 
торган катлаулы рольлђр шактый зур урын алып тора. Артистныћ бу њзенчђлеге 
ул чор театр тђнкыйте тарафыннан да билгелђп њтелђ. «Кармак» журналында, 
мђсђлђн, аныћ «књбрђк каџарман картлар яки олуграк яшьле ил каџарманнары 
рольлђрендђ» кљчлерђк уйнавы, ђ кайвакыт «кљлдерткеч картлар ролендђ дђ» чыгыш 
ясавы турында языла.
Октябрь революциясен М.Мутин инде татар халкыныћ танылган зур артисты 

сыйфатында каршы ала. Шунысын да ђйтеп њтђргђ кирђк: сул эсерлар партиясенећ 
актив эшлеклесе Мутин революцияне зур энтузиазм белђн кљтђ. Моћа кадђр дђ 
инкыйлаби эш љчен патша охранкасында исђптђ торган џђм берничђ тапкыр шактый 
дђвамлы эзђрлеклђњлђргђ дучар ителгђн кеше љчен бу табигый. Большевиклар 
ќитђклђгђн ђлеге дљньякњлђм зур катаклизмга да, аннан соћгы Советлар дђњлђте 
кул астында ил яшђгђн 70 елдан артык чорга да бњгенге кљндђ карашлар шактый 
тљрле. Аларга ић дљрес бђяне тарих џђм вакыт билгелђр. Ђ менђ М.Мутин иќатына 
килсђк, бунтарь рухлы, сугышчан характерлы романтик актёр љчен ђлеге дљньяныћ 
астын љскђ ђйлђндергђн кљчле давыл да, гыйсъянчылык белђн сугарылган кљрђш 
атмосферасы да чњлдђ кљтеп алынган яћгырдай кабул ителђ. Яћа сулыш, яћа дђрт, 
яћа рух алып бљтенлђй яшђреп киткђн Мохтар, артистлык иќаты, сђхнђ сђнгате 
кысаларында гына калмыйча, кић сђяси мђйданга аяк баса.
Казанга М.Мутин 1918 елныћ декабрь азакларында килђ џђм ул чорда шђџђрдђ 

эшлђгђн дистђлђгђн театр коллективы арасында ић књренекле булган Татар драма 
артистлары труппасына урнаша. К.Тинчурин ќитђклђгђн ђлеге коллективныћ 
шактый љлешен элеккеге «Сђйяр» артистлары тђшкил итђ. Алар арасында 
Г.Болгарская, Ђ.Синяева, Х.Колђхмђт, Камал III кебек инде халык ихтирамын 
яулаганнары да байтак. Шулай булса да, М.Мутин биредђ тиз њзлђшеп китђ. Кыска 
гына вакыт аралыгында Карл Моор («Юлбасарлар» — Ф.Шиллер), Давыт («Ике 
фикер» — Г.Колђхмђтов), Батырхан («Яћа кешелђр» — Г.Ибраџимов), Фердинанд 
(«Мђкер вђ мђхђббђт» — Ф.Шиллер) кебек зур рольлђр башкарып, башкала халкы 
арасында танылып та љлгерђ. 
М.Мутин татар сђхнђсенђ инкыйлаб пафосы, канатлы романтика џђм њз 

сђнгатенећ давыллы хислђрен алып керђ. Трагик талантныћ зурлыгы, масштаблыгы 
аны Казан сђхнђсендђге тђњге адымнарыннан ук алгы планга чыгара. Кић эрудицияле, 
тирђннђн эзлђнњче бай шђхес буларак, ул героик драма џђм трагедиянећ ялкынлы 
идеялђре халык љчен дљньяны њзгђртеп кору љлкђсендђ бик кирђкле мђктђп була 
ала дип саный, иќатында књбрђк дљнья классикасы ђсђрлђренђ мљрђќђгать итђ. 
Дљресен ђйтергђ кирђк, милли драматургия бу чорда ђле кљн геройларын сђхнђгђ 
чыгара алмый. Шулай ук кић ќђмђгатьчелекне борчыган фикерлђр, проблемалар да 
театр сђнгатеннђн читтђ кала килђлђр. Менђ шундый вакытта М.Мутин кулланган 
зур классика ђсђрлђрен заманча яћгыраш белђн, заманга аваздаш итеп уйнау, кую 
принцибы максатка ић ярашлы чаралардан саналырга хаклы. 
Бљек трагикныћ Казан сђхнђсендђге ић тђњге актёрлык џђм режиссёрлык эше 

— Ф.Шиллерныћ «Юлбасарлар» романтик драмасы буенча куелган спектакль џђм 
андагы Карл Моор роле. Њз вакытында Генрих Гейне «Давыл џђм кысрыклау» 
чорыныћ књренекле драматургларыннан берсе булган Ф.Шиллер иќатына карата: 
«Бљек революция идеялђре хакында язды, фикер бастилиялђрен ќимерде, бљтен 
халыкларны бердђм туганнар общинасы шикелле берлђштерђ алырлык мђгърур 
храм тљзњдђ катнашты», — дип яза. Ђсђрне сђхнђлђштергђндђ, М.Мутин, инкыйлаб 
идеялђренђ чын књћелдђн ышанган кеше буларак, аларны мљмкин кадђр зуррак, 
њтемлерђк, эмоциональ яктан тђэсирлерђк итеп куярга омтыла. Ђгђр моћа кадђр 
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героик спектакльлђрне татар сђхнђсендђ бе-
ренчелђрдђн булып куйган режиссёр Г.Кариев 
югары хислђрдђн, пафос, патетикадан аћлы рђ-
вештђ читкђ китсђ џђм драматургик материалны 
мљмкин кадђр «ќиргђ тљшерсђ», М.Мутин, кире-
сенчђ, режиссура сурђтлђњ чаралары ярдђмендђ 
џђм тљп герой Карл Моор ролен њзе башкаруы 
белђн ђсђрдђге гыйсъянчылык, ирек сљю, тира-
ниягђ каршы кљрђш мотивларын кљчђйтђ, њстерђ 
тљшђ. «Эш» газетасыныћ 1918 ел, 25 декабрь 
санындагы белдерњдђ спектакль турында: «Гер-
мания эшчелђре тормышыннан трагедия», — дип 
юкка гына язылмый. Ђлеге белдерњ, бер яктан, 
режиссёр М.Мутинныћ жанр структурасын 
њзгђртњ аркылы ђсђрне эрелђндерњ омтылышын 
чагылдырса, икенчедђн, аныћ чор, заман белђн 
бђйлђнеш эзлђвен дђ књрсђтђ.

1918 елныћ 27 декабрендђ узган премьера 
спектакле гаќђеп зур ућыш казана. Халык та, 
тђнкыйтьчелђр дђ ђсђрне ќитди кызыксыну 
белђн кабул итђлђр. Ул чорныћ књренекле театр 

тђнкыйтьчесе Г.Кђрам, спектакльнећ гомуми ућышын билгелђгђн хђлдђ, ић беренче 
урынга М.Мутин уенын куя.

1919-1922 елларда М.Мутин Наркомпросныћ театр бњлеген ќитђкли, бер њк 
вакытта элекке «Сђйяр» артистларын берлђштергђн Беренче хљкњмђт књргђзмђ 
театрыныћ баш режиссёры џђм сђнгать эшлђре ќитђкчесе вазифаларын башкара. 
Икенче «Аћ» труппасыныћ спектакльлђрендђ уйный џђм яћа ђсђрлђрен сђхнђгђ 
куя. Бу чорда М.Мутин Казанда гына тњгел, бђлки бљтен республика театр 
коллективлары эшенђ юнђлеш бирђ. Бљек трагикныћ тоткан мђслђге турында аныћ 
«Татарстан хђбђрлђре» газетасыныћ 1921 ел, 6 май санында басылган «Сђнаигы 
нђфисђ. Еллык отчёт урынына» исемле мђкалђсе ачык сљйли. Биредђ ул ќитђклђгђн 
Беренче хљкњмђт књргђзмђ театрыныћ сезон дђвамында (5 октябрьдђн 1 майга 
кадђр) књрсђтелгђн барлык спектакльлђре турында хисап бирелгђн. Куелган 18 
спектакльдђн тугызы рус џђм дљнья классикасы ђсђрлђре нигезендђ эшлђнгђн. Алар 
арасында В.Шекспирныћ «Отелло»сы, Ф.Шиллерныћ «Юлбасарлар»ы, Н.Гогольнећ 
«Ревизор»ы, А.Горькийныћ «Тормыш тљбендђ» џђм «Мещаннар» ђсђрлђре.
Театр дљньясында бњгенге кљнгђ кадђр тђрќемђ ђсђрлђргђ тискђре мљнђсђбђт 

яшђп килђ. Бу аћлашыла да. Чљнки милли театр књбрђк њз халкы тормышын 
чагылдырырга, њз миллђте проблемаларын књтђрергђ тиеш. Тик монда икенче як та 
бар. Ђгђр њз проблемалары эчендђ генђ биклђнеп калса, бер милли театр да њсмђс, 
алга бармас иде. Њзенећ эшчђнлеге нигезенђ М.Мутин ђнђ шул соћгы фикерне 
сала. Классика татар сђхнђсе осталарын дљнья сђнгате њрлђренђ књтђрергђ тиеш! 
Алай гына да тњгел, ул яшь сђнгать ђџеллђренђ ић яхшы иќат мђктђбе буларак та 
хезмђт итђргђ бурычлы! Књренгђнчђ, М.Мутинныћ телђге изге. Ул ихластан милли 
сђнгатебез, кадрларыбыз љчен борчыла. Шулай ук, иќат кешесе буларак, биредђ 
артист њз мђнфђгатен дђ читкђ куймагандыр. Бу чорда М.Мутин — Карл Моор, 
Отелло, Городничий рольлђрен башкарырлык бердђнбер зур трагик. Ђ кайсы гына 
артистныћ њзе яраткан рольлђрдђ сђхнђгђ ешрак чыгасы килмђс?
Алда телгђ алынган 1920-1921 елгы сезонда Н.В.Гогольнећ М.Мутин тарафыннан 

куелган «Ревизор» сатирик комедиясе аеруча зур ућыш белђн бара. Ђсђр режиссёр 
тарафыннан тормыш-кљнкњреш комедиясе буларак аћлана. Ул пьесадагы 
вакыйгаларга тормышта булырга мљмкин дип карый џђм аларны нђкъ тормыштагыча 
итеп њзе дђ ышанып, тамашачыларны да ышандырырлык итеп сђхнђлђштерђ. 
Нђтиќђдђ башкаладан килгђн яшь, ќилбђзђк, акыл ягыннан да бик њк алга китмђгђн 
бер чиновникныћ инде тормыш тђќрибђсе ягыннан чагыштырмас дђрђќђдђ югары, 
алдакчыларныћ алдакчысы, ришвђтчелђрнећ ришвђтчесе, зур властька ия булган 

«Кандыр буе» (К.Тинчурин) 
спектакленнђн књренеш: 

Минџаќ — Мохтар Мутин.

МЉХЂММЂТ ГАЛИ  А Р С ЛАНОВ
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Городничийны тљпсез чуманга утыртып китеп баруы турында кызыклы да, гыйбрђтле 
дђ спектакль туа. Тамашаныћ тљзелешенђ ныклабрак књз салсаћ, М.Мутинныћ 
њзђктђ Городничий образы торган моноспектакль иќат итње књренђ.
Театр тђнкыйте тамашаны бик яратып кабул итђ. Басылып чыккан рецензиялђрдђ 

спектакльнећ бик вакытлы џђм кирђкле булуы турында ђйтелђ, аны сђхнђлђштергђн, 
тљп рольне башкарган М.Мутинныћ татар сђхнђсендђ ић зур кљчлђрдђн икђнлеге 
билгелђп њтелђ. «Талантлы артист Карл ролендђ никадђр матур вђ дљрес тип бирђ 
алса, Городничий ролендђ шулай ук тулы, џђйбђт, Гогольнећ текстына муафыйк 
бер тип бирђ алды. Ул хакыйкатьтђн, њз тђгъбиренчђ, «мошенникларныћ да 
мошенникларын» алдый ала торган, њткен, усал, самодур бер рус тњрђсен тђшкил 
итђ белде... Ул уенныћ башыннан табигый вђ дљрес тон алып, шуны ахырына 
кадђр дђвам иттерде. Аныћ дикциясе бик иркен, џђрбер хђрђкђте, позалары алдан 
уйланылган, џђр адымы саналган иде. Мутин, чыннан да, бу роль турысында 
књп эшлђгђн, књп баш ваткан булырга кирђк... Городничий ролен артистныћ тљп 
рольлђреннђн берсе итеп исђплђргђ ярый». 
М.Мутинга дан-шљџрђт алып килгђн, халык арасында кић танылу китергђн 

књп рольлђр егерменче еллар башында уйналган. Алар арасында, алда санап 
кителгђннђреннђн тыш, Батырхан (Г.Ибраџимов — «Яћа кешелђр»), Давыт («Ике 
фикер» — Г.Колђхмђтов), Кђрим («Дошманнар» — Ф.Сђйфи-Казанлы), Ђлмансур 
(«Ђлмансур» — Генрих Гейне буенча С.Сњнчђлђй), Фиргавен («Йосыф-Зљлђйха» 
— К.Ђмири), Иблис («Иблис» — Я.Гордин) кебек зур кљч џђм ныклы ихтыяр сорый 
торганнары да шактый. Шулай булса да, М.Мутин иќатыныћ ић биек њрлђре булып 
В.Шекспир трагедиялђре буенча куелган спектакльлђрдђге Отелло, Гамлет образлары 
тора. Чын мђгънђсендђ илаџи сђлђт, колачлап бетермђс кићлек, мђгърур буй-сын, бай 
тавыш џђм хислђр дићгезе булырга тиеш бу рольлђрне башкаручыда! Бљек трагикта 
саналган сыйфатларныћ барысы да тиешле камиллектђ булган. Аныћ уенын караган, 
ул куйган спектакльлђрне књргђн бик књплђрнећ тђэсирлђре шул турыда сљйли.

«Отелло» милли сђхнђбездђ тђњге тапкыр Беренче хљкњмђт татар књргђзмђ 
труппасында 1920-1921 ел сезонында куела. Гомумкешелек идеалларына туры килђ 
торган ић гадел, ић кешелекле ќђмгыять тљзњдђ катнашуына чын књћелдђн ышанган 
М.Мутин В.Шекспир трагедиясен аксљяк венецианка џђм кара маврныћ мђхђббђт 
тарихы итеп кенђ карый алмый. Тигезлек, татулык, туганлык идеялђрен тормыш 
программасы буларак таныган актёр џђм режиссёр љчен пьеса — ић беренче чиратта, 
кешелђрнећ, тђн тљсенђ, ќђмгыятьтђ тоткан урынына, байлыгына карамастан, тигез 
итеп яратылганлыгын раслаучы материал. Аларныћ барысын да табигать яраткан џђм 
шућа књрђ ќир йљзендђ яшђњчелђрнећ џђркайсы заман џђм килђчђк, мђћгелек џђм 
галђм алдында бертигез ќаваплы, бер њк тљрле кыйммђткђ ия. М.Мутинныћ дљньякњлђм 
зур гуманистик идеялђр белђн сугарылган икенче бер эше — В.Шекспирныћ «Гамлет» 
трагедиясендђ Гамлет образы. Ђсђрне сђхнђгђ куйган Зур рус драма театры режиссёры 
Ю.В.Соболев трагедияне кљчле, зур шђхеснећ дљреслек љчен, љзелгђн вакыт ќеплђрен 
ялгау љчен, њз-њзен аямыйча, бљтен барлыгын биреп алып барган кљрђш тарихы итеп 
карый џђм дљреслек тантанасы котылгысыз дигђн бер фикергђ юнђлтђ. 

1922 елныћ 8 ноябрендђ зур вакыйга була — тарихта беренче тапкыр татар 
театрыныћ њз бинасы ачыла. Бу бинаны ремонтлау, аны эшлђрлек дђрђќђгђ 
ќиткерњгђ М.Мутин њзеннђн зур љлеш кертђ, хђтта барлык тљзњ-ремонт эшлђрен 
ќитђклђњчелђрнећ берсе була. Шућа карамастан, Мутин «Кызыл Октябрь» 
исемен алган бу театрда бер генђ сезон эшли. Гомумђн алганда, татар артистлары 
утызынчы еллар башына кадђр бер театрда гына берегеп калмыйча, сезон 
саен яћа коллективта — Уфа, Ђстерхан, Оренбург, Чистай, Мамадыш, Буа џ.б. 
шђџђрлђрнећ сђхнђлђрендђ эшлилђр. Мутинныћ «Кызыл Октябрь»дђн китњенђ, 
књрђсећ, коллективны ќитђклђгђн баш режиссёр белђн уртак тел табып ќиткермђве 
сђбђп булгандыр. Чљнки К.Тинчуринга, иќат кешесе буларак, књбрђк тормыш-
кљнкњреш драмалары, комедия-мелодрамалар якын џђм, театрныћ репертуарын 
билгелђгђндђ, ул шул юнђлешне алга сљрђ. М.Мутин, инде аћлашылганча, књбрђк 
дљнья классикасы ђсђрлђрендђ, зур трагик образларда чыгыш ясый. Шунлыктан 
К.Тинчурин ќитђклђгђн театрда аћа эш юк дђрђќђсендђ аз була.
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Ике ел чамасы Уфа, Буа сђхнђлђрендђ уйнаганнан соћ, М.Мутин Казанга 
1925-1926 ел сезонында ђйлђнеп кайта. Биредђ татар театрыныћ 20 еллык юбилеен 
билгелђп њтњгђ хђзерлек эшлђре башланырга тора. Озакламый бђйрђмне уздыру 
комиссиясе тљзелђ. Комиссиянећ ќитђкчесе итеп Татарстан Њзђк Башкарма комитеты 
рђисе Ш.Шђймарданов, аныћ урынбасары — М.Парсин, секретарь итеп М.Мутин 
билгелђнђ. Комиссия составына ђгъзалар итеп Г.Ибраџимов џђм К.Тинчурин кертелђ. 
Комиссия оештыру эшлђрен башлап ќибђрђ. Мохтар Мутин Мљхђммђт Парсин белђн 
берлектђ, тарихта беренче тапкыр татар театрыныћ тарихын яктырткан, књренекле 
шђхеслђрен књрсђткђн, географиясен билгелђгђн, репертуарын анализлаган китап 
хђзерлђргђ алына. Зур кљч, тырышлык сорый торган хезмђт чагыштырмача бик кыска 
вакытта башкарыла. Ќыентык 28-29-30 гыйнварда узган юбилей кљннђрендђ дљнья 
књрђ. Ђлеге китапны, хаклы рђвештђ, татар театр сђнгатен љйрђнњ фђненећ тђњге нигезе 
дип бђялђргђ була. Юбилей зур тантанага ђверелђ. Аны Татарстанда гына тњгел, бђлки 
бљтен ил књлђмендђ бђйрђм итђлђр. Юбилей ућаеннан С.Гыйззђтуллина-Волжская, 
З.Солтанов, Б.Тарханов, К.Шамил, К.Тинчуриннар белђн беррђттђн, татар сђхнђсендђ 
беренчелђрдђн булып Мохтар Мутинга да «атказанган артист» исеме бирелђ.

«Кара сакалыћ кая барсаћ да њзећнђн калмый», — ди татар халкы. М.Мутинны 
да каршылыклы, кискен характеры яћа конфликтларга этђрђ. Бђхђс Татар дђњлђт 
академия театрыныћ ул сезондагы баш режиссёры К.Тинчурин белђн ике арада 
килеп чыга. 1927 елныћ ќђендђ ТДАТныћ Мђскђњдђ узган гастрольлђре ућаеннан 
9 гыйнварда художество советы утырышы уздырыла џђм башкалада књрсђтелђчђк 
репертуар билгелђнђ. Ул тњбђндђге ђсђрлђрне эченђ ала: К.Тинчуринныћ 
«Ќилкђнсезлђр», «Зђћгђр шђл», «Сњнгђн йолдызлар», Ђ.Таќетдин Рахманкуловныћ 
«Упкын», Х.Габитовныћ «Энќекђй џђм Юлдыкай», Ф.Бурнашныћ «Таџир-Зљџрђ» 
пьесалары. Аталган ђсђрлђр, чынлап та, ќитди игътибарга лаек. Ђмма шул ук вакытта 
репертуарныћ шактый берьяклы тљзелње дђ књзгђ ташлана. Аћа татар, рус, чит ил 
классикасы бљтенлђй кертелми, илдђге башка халыклар драматургиясе дђ тулысынча 
читтђ кала. М.Мутин, зур трагик актёр буларак, ил башкаласы сђхнђсендђ яраткан 
рольлђренећ џич булмаса бер-икесендђ књренергђ тели. Тик художество советы 
ђџеллђре К.Тинчурин тђкъдимен кабул итђ. Шуннан соћ М.Мутин Баш политик 
идарђгђ (Главполитпросветка) хат яза. Конфликт зурая, театр рамкаларына сыймый 
башлый. Нђтиќђдђ, К.Тинчурин да, М.Мутин да бу театрдан аерылырга мђќбњр 
булалар. К.Тинчурин књпмедер вакыт Казанда йљргђннђн соћ, Ђстерхан театрына 
баш режиссёр булып китђ. М.Мутин исђ, кино сђнгате серлђренђ љйрђнер љчен, 
кинорежиссёрлар хђзерлђњ курсына Мђскђњгђ юл тота.
М.Мутин Татар дђњлђт академия театрына яћадан 1932 елда гына ђйлђнеп 

кайта. Аћа кадђр ул Мђскђњдђ оешкан татар театр труппасында, Татарстан 
радиокомитетында диктор, режиссёр булып эшли, беренче татар кинокартинасы 
булган «Булат батыр»да катнаша.
Утызынчы еллар башыннан М.Мутин иќатында шактый сизелерлек њзгђрешлђр 

књзђтелђ. Аек акыллы кеше буларак, ул књп кенђ нђрсђлђргђ яћадан ђйлђнеп кайткан 
џђм аларга мљнђсђбђтен њзгђрткђн булырга тиеш. 
М.Мутин сђнгатендђ њзгђреш, борылыш чоры итеп аныћ К.Тинчурин ђсђрендђге 

Минџаќ образы љстендђ эшлђњ вакытын књрсђтергђ кирђктер. «Кандыр буе» 
музыкаль драмасы — татар сђхнђсендђ заман темасына, колхоз тљзелеше чорында 
авыл хезмђтчђннђре психологиясе њзгђрњгђ багышланган ић беренче ђсђрлђрдђн. 
Зур кљч куелган эш нђтиќђсез калмый. М.Мутин љчен бљтенлђй яћа манерада 
уйналган, гаќђеп ышандыру сђлђтенђ ия, тормышчан, лђкин трагик актёрга гына 
хас кић масштаблы колхоз дошманы образы дљньяга килђ. Аныћ нык характерлы 
Минџаќы спектакльнећ конфликтын эрелђндерђ, ућай герой — егермебишмећче 
Акбирдин-Ђбќђлиловка да кићлек љсти.
Минџаќ ролен башкарганнан соћ, М.Мутин иќаты тљп ике юнђлештђ њсђ 

башлый. Беренчесе — аныћ љчен тљп традицион булган романтик уен юнђлеше. 
Татар дђњлђт академия театрына М.Мутин кайткач, аныћ яраткан репертуары да 
кайта. 1933 елдан ул инде Карл Моор, Отелло, Кђрим («Дошманнар» — Ф.Сђйфи-
Казанлы) кебек рольлђрдђ чыгыш ясый башлый. Икенчесе — ђле књптђн тњгел генђ 
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њзлђштерелгђн, тирђн психологик кичерешлђрне тыенкы уен манерасы аркылы 
тамашачыга ќиткерњ юнђлеше. М.Мутинныћ утызынчы елларда башкарган књп 
кенђ рольлђре шушы соћгы юнђлешне дђвам итђлђр. Алар арасыннан Михайлов 
(«Икмђк» — В.Киршон), Орда («Кара алтын» — М.Микитенко), Гђрђй («Љермђ» 
— Зљлкарнђй), Кубас («Тургай» — Р.Ишморат џђм К.Тинчурин), Батырхан 
(«Ќилкђнсезлђр» — К.Тинчурин), Йосыф («Яшь гомер» — Г.Колђхмђтов), Гофрай 
(«Миркђй белђн Айсылу» — Н.Исђнбђт), Гђрђй («Козгыннар оясында» — Ш.Камал) 
кебеклђре М.Мутинны татар театр сђнгатенећ ић зур кљчлђре рђтенђ књтђрђ. 
Коллективта М.Мутинны нык ихтирам итђлђр, хђтта бераз гына шњрлилђр дђ. 

Бусына инде аныћ туры сњзлелеге, књћелдђгесен, алдын-артын уйламыйча, кистереп, 
књзгђ бђреп ђйтње сђбђпче булгандыр. Тормышта, гомумђн, ул артык аралашучан 
кеше булмый, шау-шулы компаниялђрне яратмый. Књбрђк њзалдына нидер уйланып, 
эчтђн кичереп, ниндидер проблемалар хђл итеп йљри. Якыннан белмђгђн кеше љчен 
аныћ њз-њзен тотышы бераз гына сђер дђ булып тоелырга мљмкин.
Ирек сљюче шђхес буларак, М.Мутин тоталитар режимныћ чиклђњлђрен бик 

авыр кичерђ. Инкыйлаб таћындагы зур љметлђр реаль тормышка бђрелеп инде 
чђлпђрђмђ килгђн. Илдђге атмосфера торган саен књкрђккђ баса, сулышны буа. 
Ничек яшђргђ? Ђлеге сорау  аћа тынгылык бирми, тик аћа инде бу сорауга ќавап 
табарга язмаган булып чыга.
Беренче кисђтњ књкрђве 1936 елныћ сентябрендђ Татар дђњлђт академия театры 

актёрлар коллективыныћ «Кызыл Татарстан» газетасында чыккан мђкалђлђрне 
тикшерњ ќыелышында яћгырый. Беркетмђлђрне караганда, ќыелышныћ беркадђр 
кљтелмђгђнрђк юнђлештђ китње гажђплђндерђ. Биредђ актёрлар бер-берсеннђн булмаган 
гаеплђр эзлилђр. Мутинга карата берничђ тапкыр: «Эшкђ комачаулый», — дигђн сњзлђр 
ђйтелђ. Репрессия еллары љчен ић зур гаеплђрнећ берсе бу. Чор мантыйгыннан чыгып 
караганда, эшкђ комачаулаучы џђр кеше — халык дошманы. Мондый нђтиќђ ясалган 
икђн, бу — ић кискен чараларга да ерак калмый дигђн сњз.
М.Мутинныћ кулга алыныр алдыннан башкарган ић соћгы роле — русныћ 

књренекле язучысы В.Иванов ђсђре буенча режиссёр Ш.Сарымсаков куйган 
«Бронепоезд» исемле спектакльдђ Вершинин образы. Себер партизаннарыныћ халык 
арасыннан чыккан нык холыклы, кљчле рухлы ќитђкчесе роле М.Мутин шђхесенђ, 
њзенђ њлчђп тегелгђн кием шикелле, таман килеп тора. Тик аћа бу яраткан рольне 
књп уйнарга насыйп булмый. Спектакльнећ премьерасы 1937 елныћ 5 гыйнварында 
була. Шуннан соћ књп тђ њтми, М.Мутин кулга алына.
Тоткынлыкта  нђрсђлђр књргђндер, нилђр кичергђндер — бер Ходай њзе генђ 

белђ. Архивларда, матбугатта бу турыда мђгълњматлар юк. Тик халык йљрђген 
яулаган зур артист бљтенлђй эзсез югалмасын диптер инде, язмыш аны гомеренећ 
соћгы кљннђрендђ татарныћ икенче бер књренекле шђхесе, язучы Ибраџим Салахов 
белђн очраштыра. «Тайгак кичњ» роман-хроникасында М.Мутинныћ соћгы кљннђре 
турында њзђк љзгеч юллар бар.
Илле сигезенче статья нигезендђ «халык дошманы» дип ун елга ирегеннђн 

мђхрњм ителгђн Мутин, Колыманыћ ќан љшеткеч зђмџђрир суыкларында этап 
белђн бер приискадан икенчесенђ сљрелеп йљри-йљри, тђмам эштђн чыгып, хђлдђн 
тайгач, Магаданнан 23 километрдагы инвалидлар колонна-лагерена килеп элђгђ. 
Коры сљяккђ калган, аякларын кљч-хђл белђн сљйрђп йљрњче артистка биредђ дђ 
тынычлык юк. Конвой астында, этлђр љстерђ-љстерђ, аларны ягарга утын алып 
кайту љчен урманга куалар. Соћ чиккђ кадђр хђлсезлђнгђн Мутин утынны зонага 
алып кереп ќиткерђ алмый, егыла. Шуны гына кљтеп торган симертелгђн бурзайлар, 
конвойчыларныћ шат хахылдавы астында, аныћ љске киемнђрен, бњреген ерткалый 
башлыйлар. Ђ ул, аћын ќуяр-ќуймас хђлдђ, инстинктив рђвештђ башын яшерђ...
Шушы вакыйгалардан соћ ун кљн чамасы њткђч, 1942 елныћ май ахырларында 

И.Салахов аныћ њлњ хђбђрен ишетђ. Татарныћ бљек трагик артисты ђнђ шундый 
њзђк љзгеч шартларда тилмереп, газапланып ќан бирђ.

Мљхђммђтгали АРСЛАНОВ,
сђнгать фђннђре докторы

ТАТАРНЫЋ ТРАГИК АРТИСТЫ

6*
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Кисђк кенђ томаладылар да куйды-
лар...
Элеккеге 1нче трамвай паркы (хђзер-

ге «Корстон») ягыннан шђџђр њзђгенђ 
тљшкђндђ, биш катлы бер 
йортныћ фасадындагы 
тђрђзђлђрне стена белђн 
тигезлђп томаладылар. 
Љй эченђ кояш тљшмђс 
булды, анда яшђњчелђр 
гаќиз калды. Ни љчен 
проектта каралып уелган 
тђрђзђлђр кисђктђн юкка 
чыкты соћ?! 
Бу сорауга ќавапны без 

язучы Госман Гомђрнећ 
«Юлбарыс тырнагы» дигђн 
китабыннан табабыз: њтђ 
дђ њткен књзђтњчђнлек 
сыйфатына ия автор ђле-
ге гаќђеп књренешкђ дђ 
шул призма аша караган, 
кызыксынган, уйланган џђм ќавабын 
да тапкан. Ќавабы бик гади: совет чо-
рына да, безнећ капитализм чорына да 
хас књренеш. Тик мин аны, укучыны 
кызыксындыру љчен, монда китермим. 
Тик ике ќенес шђрђ шайтанныћ кљпђ-
кљндез куышып уйнауларын гына ђйтђм. 
Ђ без, шул исђптђн тљзњче буларак, њзем 
дђ, шушы йорт яныннан ничђмђ еллар 
њтеп йљреп, бу гаќђеп хђлгђ, чынында 
исђ кешелексезлек њрнђген чагылдыр-
ган шушы књренешкђ битараф булдык: 
књрмђдек, кызыксынмадык.
Журналист Госман Гомђр. Язучы Гос-

ман Гомђр. Болар икесе дђ бер њк шђхес 
— књзђтњчђнлеге, кызыксынучанлыгы, 
тынгысызлыгы белђн бик књплђрдђн 
аерылып торган инсан. Аны књпчелек га-
зета-журнал укучылары њтђ дђ тђќрибђле, 
њткен калђмле оста журналист буларак 
белђ. Ул — татар матбугатына армый-
талмый алты дистђ ел хезмђт иткђн зат! 
Бу њзе генђ дђ аныћ шушы љлкђдђ нинди 

эзлекле, тирђн белемле, тырыш, ућган-
булган кеше икђнлеге турында сљйли. 
Без ђле хђзер дђ Ходай биргђн гомеренећ 
тугызынчы дистђсен ваклаган Г.Гомђрнећ 

кыска, лђкин тирђн эч-
тђлекле, мђгънђле, ќићел-
чђ юмор белђн љретелгђн 
хикђялђрен укып торабыз. 
Шуларны укый торгач, мин 
бер мђртђбђ аннан: «Кара-
ле, Госман, синећ мондый 
хикђялђрећ књп ќыелган-
дыр бит инде, нигђ аларны 
туплап, китап итеп бастыр-
мыйсыћ?» — дип сорадым. 
Ул, бик тыйнак кешелђргђ 
хас булганча, бераз елмая 
тљшеп: «Карарбыз ђле...» 
— дип кенђ куйган иде. 
Лђкин ул аларны туплап 
укучы игътибарына тђкъ-
дим итњ уен књћелендђ гел 

йљртеп яшђгђн булып чыкты. Ник шулай 
дим? Бу њзе аерым тема булганлыктан, 
мин язучыныћ андый хикђялђренђ алга 
таба аерым тукталырмын ђле...
Госман — соћыннан аны язучы мђй-

данына алып килгђн журналистикага 
шактый лаеш шулпасы эчеп, тормыш-
ныћ ачысын-тљчесен књп, хђтта бала 
чагыннан ук татып килгђн кеше. Ул 
туган авылы Шикнђњ Чирмешђне (Балык 
Бистђсе районы) мђктђбендђ башлангыч 
белем алып, Казан шђџђренећ бер заво-
дында фрезерчы булып эшли. Хђзер дђ 
кыска буйлы ул вакыттагы малайныћ 
шундый зур џђм куркыныч станок янын-
да басып торуын књз алдына китерње дђ 
кыен, чљнки ђле аћа ул вакытта унљч 
яшь кенђ була бит! Лђкин, ышанабыз-
мы, юкмы, бу — чынбарлык. Шул ук 
вакытта тынгысыз малай белемен књтђрњ 
турындагы уен да књћелендђ йљртђ џђм, 
эшеннђн аерылмыйча, эшче-яшьлђрнећ 
кичке мђктђбен тђмамлап, урта белем 

МЉНБЂРЕНДЂ – ШЂХЕСЛЂР, 
КАЛЂМЕНДЂ – ШЂРЕХЛЂР
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ала. Аннары, читтђн торып укып, Казан 
дђњлђт университетыныћ журналистика 
факультетын тђмамлый.

1957 елда югары оешмалар, дљресрђ-
ге, партия тарафыннан, ул Саба районы 
газетасы «Колхоз байрагы»на ђдђби 
хезмђткђр итеп ќибђрелђ. Анда љч ел 
эшлђгђннђн соћ, Красный Бор райо-
ныныћ (хђзер Ђгерќе районына керђ) 
«Ленин юлыннан» газетасына бњлек мљ-
дире итеп књчерелђ. Районнарны эрелђн-
дерњ мђрђкђсе барышында ђлеге газета 
ябылгач, журналист республикабызныћ 
њзђк басмасы булган «Социалистик Та-
тарстан» (хђзерге «Ватаным Татар стан») 
газетасы редакциясенђ чакырыла. Бу 
факт њзе генђ дђ књп нђрсђ турында 
сљйли, чљнки ђлеге газета — партия 
љлкђ комитеты органы, шућа књрђ анда 
бик ышанычлы, ќитди калђм иялђре 
џђм, башлыча, партия ђгъзалары гына 
эшлђргђ тиеш була.
Госман Гомђр узган гасырныћ 60нчы 

елларында Татарстан Журналистлар 
берлегендђ консультант вђ ќаваплы 
сђркатип булып эшли, инде њзе район 
газеталарын тђќрибђле џђм љметле жур-
налист кадрлар белђн тђэмин итњ эшенђ 
књп кљч куя. 1970-1987 елларда ул — «Та-
тарстан яшьлђре» газетасыныћ ќђмђгать 
оешмалары бњлеге мљдире. Аннары 
журналистлык эшен берничђ ел буе, 
лаеклы ялга чыкканчы, кабат «Ватаным 
Татарстан» газетасында дђвам иттерђ. 
Хђер, нинди ял ди ул?! Г.Гомђр тљрек 
кардђшлђр белђн Казаныбызда «Заман-
Татарстан» газетасын ачып ќибђрђ, 
башта анда бњлек мљдире, аннары баш 
мљхђррир урынбасары вазифаларын 
башкара. Басым ясап, шуны ђйтергђ 
тиешмен: кайсы матбагада эшлђсђ дђ, 
ул њзенећ эшен яратып, књћелен биреп, 
намус белђн њтђп килде. Љстђвенђ, ни 
генђ ђйтсђћ дђ, бу аныћ яраткан хез-
мђте: кљндђлек матбугатта тикмђгђ генђ 
1949 елдан бирле язышып килмђгђн бит 
ул! Шућа књрђ журналист Г.Гомђров 
— тормыш-яшђешебезнећ тљрле проб-
лемаларын књтђргђн џђм аларны газета-
журнал битлђрендђ чагылдырган књп 
санлы язмалар, књлђме, язылу стиле, 
теленећ сафлыгы, язу осталыгы белђн 
ђдђби хикђя вђ повестьларга тартым 
очерклар, мђкалђлђр, тормышыбыздагы 
ќитешсезлеклђрне тђнкыйть утына алган 
фельетоннар авторы. 

Белњебезчђ, журналистныћ эше, ић 
беренче чиратта — кешелђр белђн очра-
шулар ул: џђр язманыћ асылы-эчтђлеге 
— алар белђн аралашу нђтиќђсе. Гос-
ман тљрле басмаларда шушы хезмђтен 
њтђгђндђ, кемнђр белђн очрашмаган 
да, кемнђр белђн ђћгђмђлђр кормаган, 
ђ алар арасында нинди генђ язмышлы 
кешелђр булмаган! 
Ничђмђ-ничђ йљзлђрчђ кешелђр 

белђн аралашу нђтиќђлђре документаль 
материал булып тљрле басма битлђрендђ 
урын алганнан соћ, ђлбђттђ, аныћ књћеле 
тљпкелендђ дђ утырып кала килгђн, аны 
дулкынландырган џђм уйландырган: кай-
сы аны даими рђвештђ борчып йљргђн, 
кайсы шатландырган, тик араларында 
автор буларак аны битараф калдырганы 
булмаган. Чљнки ул, язма басылды, эш 
њтђлде — шуныћ белђн вђссђлам, дип 
кешелђр язмышына битараф булып 
яши алмый, гомумђн, ул андый кеше 
тњгел. Шућа књрђ дђ књћелендђ йљрт-
кђн, уйландырган ђнђ шул язмышлар, 
сљйлђшкђн кешелђрнећ уй-фикерлђре, 
ђћгђмђ вакытында ачылып китеп ђйткђн 
сњзлђре, сљйлђгђннђре тора-бара аннан 
њзлђрен кђгазьгђ тљшерњне талђп итђ 
башлый да инде. Бу эчке рухи талђп 
шундый кљчле була ки, ул, чыннан да, 
кулына икенче калђм дђ алырга мђќбњр 
була џђм ул калђме чиста кђгазь бит-
лђренђ ђдђби ђсђрлђр яза башлый. Џђм, 
мыштым гына, беркемгђ белдермичђ 
генђ яза торгач, «Гармун теллђре уни-
ке» дигђн повесте туа. Ул бу серне, аны 
язып бетергђннђн соћ гына, аксакал 
язучыбыз Гомђр Бђшировка чишђ. Анда 
да юкка гына тњгел: халык язучысы, 
кызыксынып, аћа: «Карале, матбугат 
тирђсендђ бик књптђннђн чуаласыћ. 
Ђмма шигырь, хикђялђрећне укыганым 
юк», — дигђч кенђ. Димђк, љлкђн язучы 
анда инде ђдђби ђсђрлђр язарлык тњл 
ќыелырга тиешлеген аћлаган џђм аннан 
ђдђби ђсђрлђр кљткђн. Бу 80нче елларда 
ук була. Тик автор ниндидер сђбђплђр 
аркасында бу повестен Татарстан китап 
нђшриятында бары тик 2004 елда гына 
бастыра. Кем белђ, бђлки, бу хђл автор-
ныћ њзенђ карата бик талђпчђн булуы, 
укучы алдында зур ќаваплылык сизње 
аркасында шулай килеп чыккандыр. Ђ 
болай аныћ беренче проза китабы булган 
«Уйна гармуныћны» повесте 1987 елда 
басыла. Авторныћ иќаты бигрђк тђ 90 
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нчы еллардан башлап бик ќимешле була: 
кљндђлек матбугат битлђрендђ бер-бер 
артлы детектив џђм маќаралы сюжетлы, 
лђкин књбесе чын, булган вакыйгаларга 
нигезлђнеп язылган «Упкын», «Элмђк», 
«Юлбарыс тырнагы», «Каты борын», 
«Шаџмиран», «Мљџер», «Чия чебене» 
повестьлары дљнья књрђ џђм укучылар 
игътибарын яулый. Алар соћыннан 2000 
џђм 2004 елларда Татарстан китап нђш-
риятында басылып чыккан «Юлбарыс 
тырнагы» вђ «Гармун теллђре унике» 
дигђн китапларына керђ. 
Књрњебезчђ, язучы язганнарын ки-

тап итеп бастыру мђсьђлђсендђ артык 
пассивлык књрсђтђ, аларны кић катлам 
укучылар хљкеменђ чыгарырга ашыкмый. 
Бу да тикмђгђ генђ тњгел. Мин, аны яхшы 
ук белгђн кеше буларак, шунысын ђйтђ 
алам: язучы Госман Гомђр њз-њзенђ бик 
талђпчђн автор, язганын икенче кљнне 
њк култык астына кыстырып нђшриятка 
чаба торган зат тњгел. Ул язганнарын 
ашыкмыйча, кайта-кайта эшли-эшкђртђ, 
чљнки аныћ љчен беренче урында китап 
саны тњгел, ђ сыйфат, язганнарыныћ 
кешене дулкынландыра алырдай сђлђткђ 
ия булуы. Ул Язучылар берлегенђ керергђ 
дђ ашыкмады, анда бары тик 1999 елда 
гына ђгъза итеп алынды.
Мин язмам башындарак язучы 

Госман Гомђрнећ кыска хикђялђренђ 
аерым тукталырга вђгъдђ иткђн идем. 
Шуны њтђргђ керешђм, чљнки моныћ 
ќитди сђбђбе бар: ђле књптђн тњгел генђ 
Татарстан китап нђшриятында аныћ ђнђ 
шундый хикђялђре тупланган «Даџилар 
мљнбђре» дигђн яћа китабы дљнья књрде. 
Минемчђ, аларны хикђялђр дип атарга 
да, телгђ алынган шђхеслђргђ кыска 
бил гелђмђ дип тђ атарга мљмкин, чљнки, 
китапка «Калђм очындагы хикмђтлђр» 
дигђн кереш сњз язган филология фђн-
нђре докторы, профессор Фоат Галимул-
лин билгелђп њткђнчђ, «ђлеге кыска гына 
књренеш-эпизодларда эшчђнлегендђ џђм 
тормышында очраган бик књп шђхеслђр-
нећ нинди дђ булса њзенчђлекле яклары 
тоемлана. Аларны укыганнан соћ, књ-
бесен без дђ белгђн ђлеге замандашла-
рыбызга тагын да хљрмђт белђн карый 
башлыйсыћ, кайсыларына карата, болай 
икђн дип, ниндидер тискђре мљнђсђбђт 
тђ барлыкка килђ». Галим бик тђ хаклы: 
аларда — тормыш њзе, шђхеслђр — њз-
лђре. Ђйе, књбесен књреп белђбез, алар 

белђн аралашканыбыз да бар, чљнки алар 
безнећ арада яшилђр яисђ яшђделђр. 
Инде вафат булганнарыныћ урыннары 
ќђннђттђ булсын! 
Китаптагы шул хикђялђрне (чын-

барлыкны сурђтлђве ягыннан аларны 
хикђятлђр дияргђ дђ була) укыйсыћ 
да язучыныћ шулкадђр њткен књзђтњ 
сђлђтенђ џђм феноменаль хђтеренђ 
сокланасыћ, шул ук вакытта: «Ничек 
истђ тота икђн ул бу очрашулар вакы-
тындагы ђћгђмђлђрне?!» — дип гаќђпкђ 
каласыћ. Чљнки ул кешелђрдђ аларныћ 
књплђребез књрђ, сизђ, тоемлый алмаган, 
профессор ђйткђнчђ, «нинди дђ булса 
асыл сыйфатлары»н тотып ала џђм 
шуны бик оста, кыска гына сурђтлђп 
бирђ. Књбесен елмаюлы юмор белђн 
йљгертеп. Кайбер рђссамнарныћ рђсем 
ясаганнарын књргђн бар. Ясаган рђсемгђ 
карыйсыћ да, ул еш кына инде ясалып 
беткђн шикелле тоела. Тик шунда рђссам 
њзенећ кылкалђме белђн књз алдында аћа 
берничђ штрих тљшереп куя џђм — ни 
гаќђп! — шуннан соћ инде син ђзер дип 
уйлаган ул рђсем књз алдында бљтенлђй 
башка тљсмер ала! Хђтта эчтђлеге дђ 
књпкђ ачылыбрак китђ, буяулары да 
башкача «уйный» башлый сыман. Ђ бит 
бу рђссамныћ берничђ генђ штрихыннан 
соћ! Госман Гомђр калђменнђн тљшкђн 
бу кыска ђсђрлђр белђн дђ шулай: автор 
алардагы героеныћ «портреты»н шун-
дый штрих — њзе књрђ алган ниндидер 
бер сыйфаты аша књз алдына бастыра 
да куя! Аныћ ђнђ шул сыйфатларны 
ачканда, бик оста, урынын, мђгънђсен 
аћлап-белеп кенђ кулланылган юморы да 
йомшак, аларда бернинди ачу да, кешене 
кимсетњ дђ юк. Шућа књрђ андагы кыска 
ђсђрлђрне елмаеп укыйсыћ џђм аларныћ 
син белгђн, аралашкан геройлары шунда 
бљтенлђй икенче яктан ачылып књз ал-
дына килеп баса.
Китапка «Шђхеслђр џђм шђрехлђр», 

«Без атланган атлар» џђм «Бер утырган 
идек гђплђшеп» дигђн бњлеклђргђ туп-
ланган, џђр бњлекнећ темасына тђћгђл 
килгђн књпсанлы кыска, лђкин тормыш-
ныћ њзеннђн алынган вакыйгаларны 
сурђтлђгђн ђсђрлђр кертелгђн. «Бал, 
бал», диюдђн авызда бал тђме барлыкка 
килмђњне искђртњ ќђџђтеннђн, анда 
кергђн ђсђрлђрнећ тормышчанлыгын 
раслар љчен, мисалга китап авторыныћ 
бер хикђясен искђ алмыйча китњ мљмкин 
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тњгел дип саныйм. Ул «Ачыклау урыны 
— теге дљнья» дип исемлђнгђн...

...Ђдђбият галиме Мљхђммђт Гай-
нуллин белђн Госман Гомђр «Эрмитаж» 
бакчасында очраша. Галим ак костюм 
кигђн, ак чалбар, ак кепкадан. Соћгысын 
салып, эскђмиягђ куйган. Ялтыратып 
кырган башын кояшта ќылытып утыра. 
Госман аннан исђнлек-саулык сораша. 
Мљхђммђт ага, озак яшисе калмагандыр 
инде мића, дип, саулыгына зарланып 
ала. Аны бераз тынычландыру сњзлђре 
ђйткђннђн соћ, алар арасында мондый 
сљйлђшњ була:

– Њзегез хђтерлђмисездер инде, 
Мљхђммђт ага, Шђриф Камал музеенда 
сезнећ белђн каты гына бђхђслђшкђн 
идек бер чакны, — ди Госман. — Яшьлек 
юлђрлеге диимме? Рђнќемђгез, зинџар!

– Сђбђбе ни иде?
– Фатих Ђмирханныћ параличлануы 

турында барды сњз. Сез бу хђлне «Бакыр 
бабай» бакчасында булган, дидегез.

– Син идећмени ул малай?!
«Каты бђхђслђштек шул, — дип яза 

автор. — Казансуда коенгач, исђн-имин 
кайта љенђ Фатих Ђмирхан. Кичтђн дин 
мђсьђлђсендђ ахун ђтисе белђн, минем 
књк, каты гына бђхђслђшеп китђлђр. 
Шактый дђрђќђдђ урыс тђрбиясе алган 
башбирмђс Фатих шул чакта ике аягы 
белђн каргана. Џђм иртђн торышка аныћ 
аяклары йљрмђс була». 

– Миндђ кайбер сђнђт-истђлеклђр 
бар бу хакта, — дип тђмамлый сњзен.

– Гафу ит, энем, син ђйткђнчђ дђ бу-
луы мљмкин, — ди атаклы галим тыныч 
кына. — Мин дђ ул чакта фђн кандидаты 
гына идем, хђзер доктор, профессор ђнђ! 
Фатих Ђмирхан белђн тегендђ очрашкач, 
ачыклап бетерербез анысын.
Хикђя: «Белђсе иде — ачыклады-

лармы икђн?» — дип тђмамлана. Аны 
укыгач, гђрчђ Мљхђммђт аганы бер мђр-
тђбђ књрмђгђн кеше дђ аны књз алдына 
китереп бастырадыр, мљгаен. Икенчедђн, 
аягы йљрмђгђн Ф.Ђмирханныћ яшьли 
гариплђр арбасына калуын барыбыз да 
белђ, тик моныћ ничек килеп чыгуы ту-
рында укыганыбыз юк иде. Шушы кып-
кыска гына хикђя безгђ моћарчы билгеле 
булмаган тарихи мђгълњмат та бирђ. 
Язучы Госман Гомђрнећ бу ки-

табына кергђн џђр ђсђре менђ шун-
дый мђгълњматлы. Монда атаклы шђ-
хеслђребез Ф.Биккинин, И.Шакиров, 
З.Сљнгатуллина, В.Гыйззђтуллина, 
Х.Бигичев, С.Садыйкова, Н.Даутов, 
Г.Бђширов, Ф.Насретдинов, Ђ.Ерикђйлђр 
џђм тагын бик књплђр белђн «очраша-
быз». «Шђхеслђр џђм шђрехлђр» дигђн 
беренче бњлегенђ генђ дђ љч йљзгђ якын 
хикђя кергђн! Ђ џђрберсендђ — шђхеслђр 
белђн очрашу, аларныћ ниндидер сый-
фатларын ачу. Моћа тагын ике бњлекнећ 
керњен дђ љстђсђк, бу китапныћ укучылар 
љчен тирђн эчтђлекле, тирђн фикерле бай 
хђзинђ булуына тљшенђбез. Профессор 
Ф.Галимуллин кереш сњзендђ ђлеге китап 
хакында тикмђгђ генђ: «...замандашлар-
ныћ њзенђ књрђ холык-фигыльлђре, 
ђйлђнђ-тирђдђгелђргђ мљнђсђбђтлђре 
теркђлгђн бер энциклопедия кебегрђк 
тупланма барлыкка килђ», — дип язмаган. 
Шунысы да куандыра: авторныћ теле 
йљгерек, ул туган телебезне бик яратып, 
аћа зур саклык белђн карап эш итђ. Ав-
тор теле аша укучыны ышандыру кљченђ 
ия. Мђсђлђн, ул «Диссидент» дигђн хи-
кђясендђ књбебез књреп белгђн Тђњфикъ 
Ђйди турында, љзеп-љзеп, димђк, ассызык-
лап: «...диссидент, имеш... Ђ ул бары тик 
миллђтпђрвђр ђдип иде. Фикер иясе иде. 
Галим зат иде», — дип яза. Бу язучыга 
љзеп-љзеп бирелгђн сыйфатлар укучыныћ 
авторга да, аныћ героена карата да ыша-
нычын арттыра. Шућа да андый ђсђрлђр 
ќићел, бер сулышта укыла.
Тагын шунысы да бик мљџим: автор 

хикђялђрендђ башка шђхеслђрне њз 
образы (очрашуы, ђћгђмђсе) аша сурђт-
ли. Лђкин автор халкыбызга мђгълњм 
шундый «зур кешелђр» белђн таныш-
лыгын књрсђтњне максат итеп куймый, 
Ф.Галимуллин язганча, «аларны алгы 
планга чыгара». Монда да бик хаклы 
профессор.
Язучы Госман Гомђрнећ бу китабы 

да, башкалары кебек њк, њз укучыларын 
табасына чын књћелемнђн ышанам, 
авторга килђчђктђ дђ иќади ућышлар 
телим. Мђќмуга мђктђплђр џђм вузлар 
љчен дђ бик кирђкле, ул жанрыныћ 
њзенчђлеге ягыннан гыйльми љйрђнњгђ 
лаек дип саныйм.

Ђхђт САФИУЛЛИН

МЉНБЂРЕНДЂ – ШЂХЕСЛЂР, КАЛЂМЕНДЂ – ШЂРЕХЛЂР
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САФИУЛЛИН Ђхђт Хафизулла улы 
(26.12.1936, Украинаныћ Донецк љлкђсе 
Путилов р-ны Путиловка бистђсендђ туа), 
язучы, ТРныћ атказ. мђдђният хезмђткђре 
(1998). Казан тљзњче-инженерлар ин-тын 
тђмамлый (1966). 1956-92 елларда Казан-
ныћ тљрле тљзелеш берлђшмђлђрендђ мас-
тер, прораб, инженер булып эшли. 1992-96 
да «Чаян» ж-лында мљхђррир. 1960 елларда 
яза башлый. Яшь тљзњчелђр тормышын-
нан алынган «Язларында ялгыз йљрсђћ» 
(1982), «Онытылган вђгъдђ» (1986) исемле 
хикђя џђм повесть, Г.Рђхимкулов турында 
«Моћлы бер ќыр булып...» (2001) исемле 
истђлеклђр, «Йомгак очы» (2002) дигђн 
маќаралы повесть, «Туган якныћ таћ 
ќиллђре» (2002) шигырьлђр ќыентыклары 
авторы. Сатира џђм юмор жанрында иќат 
иткђн ђсђрлђре «Сер бирмђдек» (1997), 
«Тулгана дљнья» (2000), «Ќиденче буын» 
(2006) ќыентыкларына тупланган.
Ђд.: Ђдиплђребез: Биобиблиографик 

белешмђлек. К., 2009. Т.2.

САФИУЛЛИН Юныс Габдулла улы 
(18.10.1947, Яшел Њзђн р-ны Бакырчы 
ав. туа), драматург, ТРныћ атказ. сђн-
гать эшлеклесе (1996). 1966да Казан т-р 
уч-щесын, 1976да Мђскђњ т-р сђнгате 
ин-ты каршындагы Югары режиссёрлар 
курсын тђмамлый. Студент елларында 
ук Татар академ. т-ры сђхнђсендђ уйный. 
1966дан Књчмђ т-р (1989дан Татар драма 
џђм комедия т-ры) актёры. 1970 елларда 
беренче пьесаларын иќат итђ. «Бер њк 
књзлђр елый да, кљлђ дђ» (1974), «Биюче 
кыз џђм карак» (1975) постмодернизм 
њрнђгендђ язылган. «Ђллђ љйлђнергђ 
инде?!» (1978дђ Татар драма џђм комедия 
т-рында куела), «Менђ без дђ њсеп ќит-
тек» (1979да Ђлмђт татар драма т-рында 
куела), «Лђйсђн ире Хђсђн» (1986да Татар 
академ. т-рында куела) комедиялђренђ 
социаль юнђлеш хас; «Алмазбулат» (1981дђ 
Татар академ. т-рында куела), «Кыямђт 
кљне» (1985тђ «Ђкият» татар курчак т-
рында куела), «Серле балдак маќаралары» 

(2007дђ Казан татар яшь тамашачылар 
т-рында куела) пьесалары мифологик 
символикага корылган. Ђфган сугышы 
солдатларына багышланган «Пар канат» 
(1988дђ Минзђлђ татар драма т-рында 
куела) џђм Чечня ќирендђ хезмђт итњчелђр 
тормышыннан алып язылган «Йљзек џђм 
хђнќђр» (1997дђ Тњбђн Кама татар драма 
т-рында куела) пьесалары њзара дилогия 
кебек кабул ителђ. С. иќатында аеруча ре-
зонанс тудырган ђсђр — «Идегђй» тарихи 
трагедиясе (1994тђ Татар академ. т-рында 
куела). С. — «Зљлђйха» (Г.Исхакыйныћ 
шул исемдђге пьесасы буенча, 2004) нђфис 
фильмыныћ сценарий авторы. «Чђчђклђр 
џђм књз яшьлђре» (1999) исемле док. по-
вестьлар ќыентыгы укучыларга билгеле, 
ш.у. књренекле т-р ђџеллђре турындагы 
«Дамир Сираќиев» (2009), «Рђфкать 
Бикчђнтђев турында истђлеклђр» (2006), 
«Ринат Таќетдинов» (2009) исемле истђлек 
китапларыныћ тљзњче-авторы. 
Ђсђр.: Пар канат: Пьесалар. К., 1997; 

Ђллђ љйлђнергђ инде?!: Пьесалар. К., 
2004.
Ђд.: Ђхмђдуллин А. Њсештђге иќат // 

Мирас. 2003. №7; Закирќанов Ђ. Рухи 
биеклек // Казан утлары. 2006. №5; 
Мићнуллина Ф.Х. Юныс Сафиуллин 
драматургиясе. К., 2007; Саттарова А.М. 
Современная татарская драматургия 1985-
2000 гг. К., 2003.

САФУАНОВ Суфиян Гаяз улы 
(2.10.1931, Башк.АССРныћ Туймазы р.ны 
Бикмђт а. — 30.11.2009, шунда ук), ђдђби-
ят галиме, ђдђби тђнкыйтьче, филология 
фђннђре канд. (1962), Башк.АССРныћ 
атказ. фђн эшлеклесе (1981). Казан пед. 
ин-тын тђмамлый (1954). Уфада яши. 
1957-94 елларда СССР ФА Башк. фили-
алы Тарих, тел џђм ђдђбият ин-тында, 
1994 елдан «Тулпар» ж-лында, 1996-2005 
елларда Башк. пед. ун-тында (1997 ел-
дан проф., 1997-2003 елларда татар теле 
џђм ђдђбияты кафедрасы мљдире) эшли. 
Эзлђнњлђре татар, башкорт прозасы, ђдђ-

«Татар энциклопедиясе» битлђреннђн

Ñ

 Дђвамы. 2005 елныћ 4нче саныннан басылып килђ.
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биятлар багланышларына карый. И.Гази, 
Ђ.Карнай, Г.Хђйри, Џ.Такташ, М.Ќђлил, 
Х.Туфан, М.Ђмир, Ђ.Еникилђргђ багыш-
ланган хезмђтлђр авторы. «Башкорт совет 
ђзђбиђте тарихы»ныћ алты томлы басмасы 
мђкалђлђре авторы (Т.1-6, Уфа, 1990-96).
Хезм.: Межнациональные связи баш-

кирской литературы. М., 1979; Башкорт 
балалар ђзђбиђтенећ њсеш проблемалары. 
Љфљ, 1988; Рухи књперлђр. Љфљ, 2005.
Ђдђб.: Нуруллин И. Онытылмас еллар 

шаџите // Реализм турында мђкалђлђр. К., 
1974; Исламов Ф. С.Сафуанов — тугандаш 
ђдђбиятлар хадиме // Мђгърифђт, ђдђбият 
џђм тарих сукмаклары буйлап. К., 2002.

САЯПОВА Альбина Мазџар кызы 
(17.2.1948, Башк. АССРныћ Яћаул р-ны, 
Яћаул пос.), ђдђбият галиме, филология 
фђн. докт. (1999), проф. (2002). Казан ун-
тын тђмамлаганнан соћ (1973), Казанда 
урта мђктђптђ укыта. 1978 елдан СССР-
ныћ Педагогия ФА проф.-техн. Фђнни-
тикшеренњ ин-тында эшли, 1985 елдан 
Казан пед. ун-тында (2003-08 елларда рус 
џђм чит иллђр ђдђбияты џђм аларны укы-
ту методикасы кафедрасы мљдире), 2012 
елдан Казан. ун-тында укыта. Хезмђтлђре 
рус ђдђбияты тарихы, татар-рус ђдђбият-
лары багланышларына карый. 
Хезм.: Поэзия Дэрдменда и символизм. 

К., 1997; Читая Чехова. К., 2003.
Ђдђб.: Казанский университет (1804-

2004): Биобиблиогр. словарь. К., 2004. 
Т.3.

СЂГЫЙДИ Ђбрар Мљхђммђтзакир 
улы (1.4.1895, Казан губернасы Зљя љязе 
Кошман а. — 14.4.1939, шунда ук), жур-
налист, шагыйрь. 1908-16 елларда Казанда 
«Мђрќания» мђдрђсђсендђ, Укытучылар 
семинариясендђ укый. Авыл мђктђплђрен-
дђ укыта. 1918-20 елларда «Эшче», «Эш», 
«Татарстан хђбђрлђре» г-таларында, 
1925-27 елларда Зљя кантоны башкарма 
к-тетында, 1927 елдан соћ халык мђгари-
фе љлкђсендђ эшли. 1913 елдан «Кояш», 
«Тормыш», «Кызыл Армия» г-талары, 

«Шура», «Ак юл», «Сљембикђ» ж-ллары 
битлђрендђ басыла башлый. 1917 елда 
«Ирек азаны», «Сугыштан абыем хатлары» 
исемле шигъри ќыентыклар бастыра. Бу 
еллардагы С. иќатыныћ тљп темалары 
— ирекле хезмђт, эшче џђм крестьяннар-
ныћ берлеге, интернационализм идеялђре, 
рев-циягђ хђтле џђм хђзерге тормышны 
кара-каршы кую. «Яшьлђр иле» (1921) ќы-
ентыгына кергђн шигырьлђрдђ агитацион 
рух, лозунгчалык, риторика љстенлек итђ. 
Татар теленђ Р.Тагор, У.Уитмен, Д.Бедный 
ђсђрлђрен тђрќемђ итђ. Њзен драматургия 
жанрында да сынап карый («Сахра кызы» 
пьесасы 1929 елда Татар акад. т-рында 
куела, моннан тыш «Ишан улы», «Кызыл 
тау» исемле пьесалары бар). 
Ђдђб.: Даутов Р.Н., Нуруллина Н.Б. 

Совет Татарстаны язучылары: Биобибли-
ографик белешмђ. К., 1986; Татар ђдиплђ-
ре, мђгърифђтчелђре (ХХ йљз башы): 
Библиографик сњзлек. К., 2005.

 СЂГЫЙРОВ Гакыйль Шђрифулла 
улы (15.2.1938, Октябрь (хђзерге Нурлат) 
р-ны Ђхмђт ав. — 29.7.2009, Димитровград 
шђџ., туган авылында књмелгђн), шагыйрь, 
рђссам-график. Н.К.Крупская исем. бљ-
тенсоюз сђнгать ин-тында укый (1963-65). 
14 яшьтђн урын љстендђ: карандашны 
тешлђренђ кыстырып язарга, рђсем ясарга 
љйрђнђ. Беренче шигырьлђре 1960 елда 
Нурлат шђџђрендђ нђшер ителњче «Дус-
лык» г-тасында басыла. «Тормыш ќиле» 
(1970), «Айбагарлар» (1983), «Кабатланмас 
моћ» (1994), «Ике кояш» (2000), «Йљрђк 
сере» (2006) исемле ќыентыклар авторы. 
Китаплары, нигездђ, њзе ясаган рђсемнђр 
белђн бизђлгђн. Шигырьлђрендђ яшђргђ 
омтылыш, џђрнђрсђдђ њзе катнашырга 
телђњ мотивлары љстенлек итђ. 2002дђ 
Самара шђџ.ндђ С.ныћ рђсемнђре књргђз-
мђсе оештырыла. Ул — рђсем сђнгате љл-
кђсендђ Халыкара «Филантроп» премиясе 
лауреаты. Публицистик мђкалђлђре белђн 
матбугатта еш басылып килде.

 Ђд.: Галиуллин Т. Рух бљеклеге // 
Казан утлары. 2008. №2.

Дђвамы килђсе саннарда.

Сђхифђне Рђйсђ МУСАБЂКОВА алып бара.



170

Укучыларыбыз иќаты

НИ ЧЂЧСЂЋ...
ХИКЂЯ

Кљтњ кайткан чакта, њзе инде књптђн мал тотмаса да, Гариф капка тљбенђ чыгып 
утырырга гадђтлђнгђн иде. Бу юлы да њткђн-сњткђн бала-чагага сђлам биреп, кемнећ 
сарыгы кайтмый калганын карап утырырга иде исђбе. Нишлђсен, искђ тљшсђ, 
хђзер дђ ачуы кузгала, ќаны ђрни. Ђле болай эшсез утырыр чагымыни аныћ?! 
Менђ элек колхоз булганда Гариф яшендђгелђрне бер дђ исђптђн алмыйлар иде. 
Тљнге каравылгамы, трактор-мазар ремонтларгамы — чакырып кына торалар иде. 
Председатель њзе килеп хђбђрлђшђ иде. Юк бит, вакыты коргыры, нинди заман китте. 
Имеш, колхозлар кирђкми. Анау тиклем халыкны ни белђн туйдырмак кирђк? Ил 
башлыкларына ђйтер идем сњз. Чит ил тауары белђн тулды кибет. Књмђчне дђ китереп 
кенђ торалар. Их, элек, КА-700 арбасы белђн тљяп алып кайтырлар иде онны, љй 
борынча капчык-капчык таратып йљрерлђр иде, њзе бер бђйрђм. Ирмен дигђн ирнећ 
дђрђќђсе шунда књренђ инде. Кемдер капчык белђн бергђ коелып кала, аягында 
да басып тора алмый. Ул чакта эчђ дђ белделђр, ќир ќимертеп эшли дђ белделђр. 
Хђзер монау, тьфњ, ир исеме књтђреп йљргђн ђлкђшлђрне ничек ќир књтђрђ? Эшлђњ 
юк, гаилђ кору юк, тик тагылышып, эчњ ягын гына карыйлар. Гарифныћ пенсия 
алган кљнен каравыллап торалар сыман, хђзер кереп тђ ќитђлђр. Йљз тђћкђ биреп 
тор, имеш. Ниећ белђн тњлисећ аны — сњгеп чыгара њзлђрен. Карчыгы сљйлђнђ, 
кызгана, имеш, шуларны. Кызганырмын мин, эт ялкауларын. Ђлеге дђ баягы колхоз 
булганда, эш тђ ќитђ иде, авыл да ямьле иде. Хђер, эшлим дигђннђре хђзер дђ 
аныћ читкђ китеп йљреп кайталар. Нђрсђ дисђћ дђ, чит — чит инде, хатын ялгыз, 
балалар ятим сыман. Берећ тегендђ, берећ монда — шул да булдымы тормыш, љч 
кљнлек дљньяда. Колхоз чагында бит кеше баш књтђрми эшли иде, хђзер азды халык, 
эшсезлектђн интегђ. Их, шундый кљч куеп тергезгђн, књтђргђн колхоз берничђ ел 
эчендђ юкка чыкты да куйды. Ындыр ягына чыкса бљтенлђй йљрђге кысыла. Андагы 
таш абзарлар бљтенлђй ќимерелеп утыра. Берничђ карт, мђчеткђ ќыелышканда, 
йљрђклђрен аз-маз басып, заманны сњккђн булалар да, шул, вђссђлам.
Таный алмый карап-карап торгач, аптырап китте. Ике-љч љй аша яшђгђн 

йљзьяшђр Сђйфулла карт чыккан икђн таягына таянып. Ничђ яшьтђ булуын њзе 
дђ белми бугай. Йљз тулып њткђн, џаман исђн, кђлтерлђп булса да њз аягында 
йљри. Заманында бик ђтчђйни кеше булып, ике сугышны кичкђн, дилђр. Гариф 
њзенђ сердђш табылганга куанып, ђкрен атлап, Сђйфулла карт янына китте. 
Колагы ишетђ микђн, таныр микђн, књрешмђгђнгђ дђ байтак булган. Таягына 
таянып, селкенмичђ дђ утырган карт кемдер килгђнен шђйлђде бугай, башын 
борды. Сђламгђ каршы: «Нихђл?» — дип эндђште.
Сљйлђшергђ кеше табылуга сљенгђндђй, Гариф азрак зарланасы итте. 

Њзенећ уйларын ќан ачысы белђн сљйлђгђндђ, Сђйфулла картныћ аны аћлавы, 
ишетње икеле булса да, бер башлагач, ђллђ кай заманнарны чокып чыгарып, 
њткђннђрнећ йомгагын сњтте дђ сњтте. Кичке эћгер тарткан, берара салкынча да 
булып китте. Шулвакыт аныћ ђћгђмђдђше телгђ килде. Баксаћ, тыћлап утырган. 
Гљрселдђп, кайдандыр тамак тљбеннђн чыккан тавыш белђн ђйтеп салды:

– Безнекелђрне авылдан сљргђч, ђткђйне хђтерлим ђле, љй артына чыгып, њзе 
утырткан шомыртка сљялеп елады. Аныћ холкын белђсећ, коры иде, шула-ай...
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Телсез-љнсез калган Гариф:
– Ђй-е, Гайфулла байны елатырлык булгач, булган икђн хђллђр, — дип 

кенђ ђйтђ алды.
Ђ Сђйфулла карт, Гарифныћ яралы йљрђгенђ тоз сипкђндђй, дђвам итте:
– Синећ атаћ, мђрхњм, йљргђн иде, яћаны тљзибез, дип.
Шулвакыт картныћ оныгы чыгып, аны алып кереп китте.
Шулай икђн, дљнья — куласа, ђйлђнђ дђ бер баса, дигђннђр борынгылар. 

Менђ бит ничек.
Гариф колхоз елларын сагынып, хђзерге кљнне сњгеп утыра. Ђ кайчандыр, 

авылныћ беренче бае Гайфулла сљргенгђ куылганда, нилђр уйламады икђн?!
Шул чагында Гариф бљтен ќаны, зиџене белђн њткђннђргђ кайткандай булды. 

Уйлап кына кара: бар мљлкђтећне, кара тир тњгеп ќыйган малыћны кемнђргђдер 
чыгар да тоттыр. Менђ хђзер Гариф њзен шул Гайфулла бай урынында хис итте. 
Ничек, ђ! Уйлап та булмый. Ђ њзлђрен сорап-нитеп тормый чит-ят ќирлђргђ куалап 
ќибђрделђр. Аларныћ кечкенђ-кечкенђ балалары белђн ат арбасында утыруларын 
ђбисе кызганып сљйли иде бит. Књбесе шул чит-ят якларда њлеп тђ калды. 
Менђ шушы авылда туып-њскђн, шушы суны эчеп, шушы сукмаклардан йљргђн 
авылдашлар. Ђллђ алар сагынмаганмы? Туып-њскђн ата-баба нигезен ташлап кит, 
имеш. Гариф њзе читтђ бер кљн дђ тњзђ алмый, авылын юксына башлый.

...Авылныћ менђ дигђн, ђллђ кайдан књренеп торган манарасын кистелђр. 
Ул чактагы мђхшђр, ул чактагы каргыш... Авыл бетми, корымый нишлђсен... 
Урам буйлап китсђћ, ике йортныћ берсе буш.
Бљтенлђй хђлсез булып, њз уйларына њзе буталып, љенђ ничек кереп ятканын 

да тоймады Гариф. Карчыгы чђйгђ дђште, анда да кузгалмады. Тљнозын ђллђ 
йоклады, ђллђ саташты. Кемнђрнедер куалады, кемнђргђдер рђнќеде. Шуннан 
соћ ничектер сећеп, уйчанланып калды. Аныћ болай сљмсере коелып йљргђненђ 
карчыгы хафалана да башлаган иде.
Бер иртђне ул, ниндидер карарга килгђндђй, ќигњле ат ќитђклђп кайтып 

керде. «Кырларны бер ђйлђним ђле», — диде ул сораулы караш ташлаган 
карчыгына. Арбага кљрђк белђн чилђк тђ салды.
Гариф, олы юлдан ућга кереп киткђн ат юлына тљшеп, бахбайны ђкрен 

генђ атлатып бара башлады. Дљрес чыккан, биек њлђн арасында чокыр ише 
урынны тапты. Иелеп караса, аныћ ђле ишелмђсен дип љелгђн ташлары да исђн 
иде. Тик љстенђ салган тимерен генђ кубарып алганнар. Бу — Ханнан коесы 
иде, кайчандыр аныћ бабасы казыган кое; колхоз елларында аныћ суы бер дђ 
корымады. Суы тђмле иде шул. Озак уйлап тормыйча, Гариф эшкђ кереште. 
Чилђк белђн баз эчендђге ќирне чыгарды. Тик аћа торган саен авыррак була 
башлады, чљнки ќиргђ њк ятып эшлђргђ кирђк иде. Ул, бераз хђл алырга дип, 
арбасы янына килде. Тугарылган ат рђхђтлђнеп печђн ашый. Кљн кызулана тљшеп, 
кигђвеннђр дђ књбђйгђн. Гариф карт карчыгы салган тљенчекне чишеп ќибђрде. 
Алмаска иткђн иде, менђ бит, бик кирђкте ђле. Рђхђтлђнеп ђйрђн эчте.
Менђ берзаман, рђхмђт тљшкере, аныћ янына сђпиткђ атланып ике малай 

килђ иде. «Гариф бабай, исђнмесез», — дип кычкырып исђнлђшкђнен шундук 
таныды — књрше Илдус малае Хђйдђр икђн, ђтисенеке кебек почык борынлы. 
Ђ икенчесе бер дђ књргђн бала тњгел; хђер, ќђйгђ ялга кайтканнар азмы...

– Бабай, ђ син нишлисећ? — дип, килеп туктауга сорау да яудыра башлады 
Хђйдђр.

– Менђ, кое казыйм, — диде карт. Малайларныћ књзлђрендђ очкын 
кабынды.

– Бабай, без дђ казыйк ђле, — дип, Хђйдђр кљрђккђ њк ябышты. Малайлар 
белђн булгач, эш худка китте. Иптђше шђџђр малае булса да, ул да ќић сызганып 
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тотынды. Ќир дым гына иде, лђкин књпме генђ булашмасыннар, су чыгарга 
ашыкмады. Иртђгђ тагын килергђ булдылар. Гариф карт берничђ кордашына да 
ђйтергђ уйлады, малайлар да иптђшлђрен алып килђбез, диде. Хђзергђ, сђпитлђрен 
арбага ќиллђп, малайлар икесе дђ Гариф карт янына чњмђштелђр. Ђ ул књз 
карашын еракка тљбђгђн килеш, њзе белгђн-књргђннђрен юл буенча малайларга 
сљйлђп кайтты. «Бу оланнар њсеп ќитеп, њткђннђрен искђ тљшергђндђ, йљрђклђре 
ђрнемђсен, њкенерлек булмасын иде, — дигђн фикергђ килгђн иде Гариф карт. 
— Яћаны тљзегђндђ, искене ќимерергђ кирђкми икђн ул...»

Рушания НИГЪМЂТУЛЛИНА.
Оренбург љлкђсе

Саракташ районы Колчым авылы

Бђхетле

«Бђхетлеме син?» — дип сорамагыз,
Мин њземчђ аћлыйм бђхетне:
Бар галђмне кочып ићли алган
Канат-канат
Хыялларым белђн бђхетле.

Бњлешњче юкта шатлыгымны,
Љмет канатларым љтелде...
Бђхетле мин, кљюлђрдђн калган
Каурый-каурый
Љлешлђрем белђн бђхетле.

Учларыма кысам њчлђремне,
Татыр љчен бер уч рђхђтне...
Оялырга мине мђќбњр иткђн
Йодрык-йодрык
Нђфрђтлђрем белђн бђхетле.

Хђсрђт-сагыш сыккан књз яшемне
Бњлешмђдем, алар нихђтле!..
Дулкын кагып, тљсе ќуелмаган
Кыя-кыя
Горурлыгым белђн бђхетле.

...Књћелећнећ ак бђз тукымасына
Алыштырдым затлы бђрхетне...
Сафлыгына ќирне урый алган
Кљлтђ-кљлтђ
Елмаюларыћнан бђхетле.

…Бђхетле мин, сљюлђргђ урап,
Њрђ алганым љчен тђхетне.
Мљлдерђмђ килеш, тњгелмђгђн
Йљрђк-йљрђк
Сљюлђрем белђн бђхетле!

Бер тамчы мђхђббђт

Књклђрдђн љлгелђр књчереп,
Књћелгђ йолдызлар чигелгђн...
Ќан-бизђк яктысы, чђчелеп,
Синећ дђ књгећђ сибелгђн...

Тљнећдђ яктыћа алданып,
Адашып, књпме юл йљрелгђн…
Атылып ќан биргђн йолдызлар
Бђгырьдђ мећ ташка ђверелгђн.

…Књклђрдђн љлгелђр књчереп,
Чигелгђн йолдызлар сњтелгђн...

Књћелдђ яралы ќљй эзе...
Буявы чайпалып тњгелгђн...

Адашып булса да тљнећдђ,
Йљрелгђн ул юллар ябылган...
...Књклђрнећ бизђге мђћгелек –
Йолдызлы челтђрен ябынган...

...Ялвардым књклђргђ илереп,
Кайтар, дип бизђгем яћадан...
...Бер тамчы мђхђббђт саркыды
Сурыга башлаган ярадан.

Зљлфирђ КАМАЛОВА,
Аксубай районы Иске Кыязлы урта мђктђбенећ

татар теле џђм ђдђбияты укытучысы
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ХЂТЕР

ХИКЂЯ
– Разве тебя не учили запоминать имена семерых предков? — спросил мальчик.
– Не учили. А зачем это? Я вот не знаю, и ничего. Живу нормально.
– Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся.
– Кто испортится? Люди?
– Да.
– А почему?
– Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому 
что дети и дети детей о нём не будут помнить. И никто не будет делать 
хорошие дела, потому что всё равно дети об этом не будут знать.

Ч.Айтматов. «Белый пароход»

Кљн тынчу иде. Май аеныћ кояшы мђрхђмђтсез кыздыра, тиздђн ќђй 
ќитђсен искђртеп куярга ашыга диярсећ.
Атна уртасы булуга карамастан, Мирас юлга чыкты. Тиз генђ кайтмам дип 

киткђн булса да, кузгалды ђле менђ. Урак љсте — уку елы ахыры, отчётлар 
бирер вакытта ул бер эшсез адђм сыман авылга кайтып бара. Њзе телђп тњгел. 
Аны чакыртып кайтардылар.
Мирасныћ ђбисе авыр хђлдђ икђн. Хђтере дђ бик начарайган. Књбесен 

танымый да башлаган ди. Кайтмыйча ярамый. Љлкђн кеше. Рђнќеп китмђсен.
Авылга керњ белђн, Мирас туп-туры ђбисенећ йортына китте. Соћга 

калырмын дип, ашыгып атлады. Ярата ул аны, бердђнбер ђбисе бит. Ђтисенећ 
ђнисен ул инде хђтерлђми дђ. Ђбисе белђн бђйле хатирђлђр дђ књп. Бала чагында 
ул аларга еш килђ иде, кђнфит ашый иде, ђбилђренећ књршесендђ торган 
малайлар белђн туп тибђ иде, бакчаларында казынып уйнарга ярата иде. Эх, 
балачак, баллы чак! Њткђн инде, ќилгђ очкан... Ќил дигђннђн, ќиле дђ юк, 
ичмасам. Бу коры эсселек тђмам тећкђгђ њтте.
Љйнећ ишеге ачык иде. Ишегалдында ђтисе књренде.
– Мирас, кайттыћмы, улым?! Бик яхшы иткђнсећ, — дип, аркасыннан 

кагып куйды Ќђмил абый.
Мирас, нидер сорарга дип омтылып, авызын ачкан иде, Ќђмил абый аныћ 

ни сорыйсын аћлагандай, башы белђн љйгђ таба гына књрсђтте. Мирас шундук 
керергђ кирђклеген аћлап алды. Љйгђ керде. Монда тагын да тынчурак. Мескен 
ђбисе, ничеклђр тњзђдер?.. Авыру кешегђ бигрђклђр дђ читен бу челлђдђ.
Љйдђ авыр тынлык урнашкан. Элек ђбисенећ йортында џђрвакыт радио 

эшлђп утыра иде, ђ хђзер исђ зур телле сђгатьнећ ашыга-ашыга вакыт санаганы 
гына ишетелђ. Хђер, бу — љйдђге яшђњ чаткыларын белдергђн бердђнбер тавыш 
иде. Шушы тынлыкка кереп барганда, мич артыннан табак-савыт шалтыраган 
тавыш килде. Аннан башына яулыгын, биленђ алъяпкычын бђйлђгђн ђнисе 
чыкты. Улын књргђч, ул да тизрђк аныћ янына килеп, кочаклап алды:

– Саумы, улым. Рђхмђт. Кайтып яхшы иткђнсећ, — диде дђ яулыгыныћ 
очы белђн књзен сљртеп алды.

– Ђни, ђби ни хђлдђ? — дип сорады Мирас. Нигђдер аныћ тавышы 
калтыраулы, кыяр-кыймас кына чыкты.

– Кереп чык њзећ, улым. Танымаса, ачуланма. Хђтере начарайды ђбиећнећ...
Мирас эчке якка таба атлады. Ђбисе яткан урын бњлмђнећ ић тњрендђ. Аныћ 

гђњдђсе ап-ак урын белђн бергђ кушылган диярсећ. Йљзе дђ яткан тњшђге кебек 
агарып киткђн. Чђчлђре дђ чал. Гђњдђсе танымаслык булып кипкђн. Кулындагы 
кан тамырлары тагын да ныграк сизелђ кебек. Књз кабаклары ачык, ђмма аныћ 
карашы бер генђ ноктага тљбђлгђн иде, шунлыктан ул йоклый кебек тоелды. 

УКУЧЫЛАРЫБЫЗ ИЌАТЫ
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Сизелеп тора: тын алуы авырлашкан. Љстендђге юрганы еш-еш књтђрелђ 
иде. Йљгереп йљргђн ђбисен бу кыяфђттђ књрњ Мирас љчен бик авыр булды. 
Ђйтерсећ лђ бу бљтенлђй аныћ ђбисе дђ тњгел, ђ ниндидер чит бер ќан иясе. 
Мирас књзлђрен йомып, кире ачты: юк, бу аныћ ђбисе. Тњшђк љстендђ, ђќђл 
белђн кљрђштђ, бу гњзђл дљньяда соћгы минутларын њткђрђ.
Ни гаќђп, Мирасны таныды ул. Аны књрњ белђн, бераз кымшанып куйгандай 

итте:
– Улым, Мирасым... — дип ике генђ сњз ђйтђ алды.
– Ђйе, ђбием, бу мин.
Ђбисе аны таныды. Хђтере начарайды, дип ђйткђннђр иде. Таныды бит! «Бђлки 

ђле терелеп китђр», дигђн уй килде Мираска, ђмма ђбисенећ ак йљзенђ, инде 
нуры качкан књзлђренђ џђм тљссез иреннђренђ карагач, тагын шиклђнеп куйды. 
Озак торалмас шул... Ни эшлђмђк кирђк, ђќђл бездђн сорап килми. Тормышны 
бездђн югарырак кљчлђр хђл итђ. Безнећ тормыш — ул њлемгђ таба сђяхђт. Сђяхђт 
итђ-итђ, без њзебезнећ ахыр ноктабызга ќитђбез. Кемдер — иртђрђк, ђ кемдер 
— соћрак. Ђбисе яшђгђнен яшђгђн инде, зарланырлык тњгел. Ходай аћа озын 
гомер биргђн. Озын џђм ић мљџиме — нђтиќђле тормыш кичергђн ул. Њз сђяхђтен 
њткђн. Ђмма ничек њткђн? Мираска бу кадђресе билгеле тњгел иде.
Карчык књзлђрен йомды да йокыга талгандай булды. Мирас бњлмђдђн чыгып 

китте.
Мирас тупсага, ђтисе янына чыгып утырды. Сњз башлавы авыр иде. Хђер, 

бу вакытта сњзлђр артык та. Ни турында гына сљйлђшђ башласаћ да урынсыз. 
Синнђн бер адымда, дивар артында гына кеше њлем кљтеп ята, ђ син аћа 
берничек тђ ярдђм итђ алмыйсыћ, чљнки яшисен яшђгђн инде ул. Бары тик 
кљтђсе генђ кала. Ђ моныћ ничек авыр икђнен кљткђн кеше генђ белђ.
Мирас торып басты, ишегалды буйлап йљреп алды, њзен-њзе кая куярга белми 

иде ул. Ђнисен ни дип юатырга, нинди сњзлђр табарга, ничек итеп ярдђм итђргђ 
— бу аћа билгесез иде. Ул менђ шушылай тиздђн ќитђсе њлемне бик якыннан 
гомерендђ беренче тапкыр књрђ бит. Куркыныч икђн ул. Гаять куркыныч.
Уйларына баткан килеш ул ђбисенећ келђте каршына барып басканын сизми 

дђ калды. Келђт ишеге ачык иде — эчкђ таба атлады. Як-ягына каранып бераз 
басып торганнан соћ, карашы почмактагы сандыкка юнђлде. Ђбисенећ килен 
булып тљшкђн чагында бирнђсен салып алып килгђн сандыгы. Ђбисенећ ђтисе 
авылда билгеле балта остасы булган, сандыкны ул њз куллары белђн ясаган. 
Боларны Мираска кайчандыр ђбисе њзе сљйлђгђн иде. Нишлђп бу сандыкны 
бер кадерсез ђйбердђй салкын џђм пычрак келђткђ чыгарып ташлаганнар икђн? 
Мирасныћ моћа ачуы килде. Ђбисе љчен кадерле булгандыр бит ул...
Сандыкны ул келђттђн књтђреп чыкты да, кояш нурлары астына, бђпкђ 

њлђнгђ куйды. Аны инде тузан баскан, ђмма оста кулы юнып эшлђгђн бизђклђре 
џаман да саклана. Кечкенђ бизђклђре шундый зђвык белђн эшлђнгђн, чын 
сђнгать ђсђре диярсећ. Чынлап та, карт бабасы бик оста булгандыр шул. 
Сандыкныћ биге књптђн инде ватылып тљшкђн, ачкыч эзлђп азапланасы 
юк. Мирас капкачны ачып ќибђрде. Сандык эче тулы ђйбер иде. Нигездђ, 
кирђкмђгђн вак-тљяк тутырганнар. Мирасныћ шулчак њз-њзенђ дђ ачуы чыкты: 
нђрсђ дип бу сандыкны сљйрђп чыгарды инде ул?! Чњп актарып утыр инде 
шушы вакытта! Эх, џаман бала-чага инде син, Мирас! Шулай дип уйлый-
уйлый ул ђйберлђрне кире тутырырга кереште, ђмма шулвакыт тљптђрђк 
яткан бер тљенчеккђ игътибар итте. Кулына алып, ђйлђндергђлђп карады. 
Ниндидер кђгазьлђр, фотосурђтлђр иде бу. Бер фоторђсемдђ — егерме сигез 
яшьлђр чамасындагы егет. Ул солдат киемендђ, кулында корал. Фоторђсемнећ 
артына «Сђхђветдин, 1943 ел» дип язылган. Бу — аныћ карт бабасы бит! Ватан 
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сугышы солдаты. Бђлки, соћгы фоторђсемедер. Ќићњ язын књрђ алмаган ул. 
1944 елныћ азагында хђбђрсез югалган, дип сљйлђгђн иде ђбисе. Кђгазьлђр 
арасыннан бер хат та килеп чыкты. Сђхђветдин бабасыныћ карт ђбисенђ язган 
хаты бит бу. Саргаеп беткђн кђгазьне ертырга куркып, сак кына ачты Мирас. 
Укырга кереште: «Сљекле хатыным џђм балаларыма Украина якларыннан сђлам 
юллыйм! Минем мђхђббђтем сезне сакласын! Яратам, кадерлелђрем! Яћа ел 
белђн сезне! Яћа ел яћа бђхетлђр алып килсен! Озакламый кайтып ќитђрмен. 
Сезне сагынып џђм яратып, Сђхђветдин».
Хатны укып чыгуга, аныћ бугазына тљер утырды. Кайту телђге белђн янып 

яшђгђн бабасы, кайтып ќитђлмђгђн шул... Аћардан истђлек булып шушы 
бердђнбер хаты џђм фотосурђте калган. Нишлђп ђле бу фотосурђт сандык 
тљбендђ келђттђ ята?! Мирасныћ тђмам ачуы килде. Њзе белђн Казанга алып 
китђргђ, зурайтып алырга да фоторам белђн љйнећ тњренђ элеп куярга кирђк 
дигђн уй њтте аныћ башыннан. Фотосурђтне џђм хатны књлмђгенећ сул як эчке 
кесђсенђ салып куйды. Аларныћ урыны бу сандык тљбендђ тњгел! Тњгел лђ!
Мирас сандык эчендђге барлык вак-тљякне чыгарып, сандыкны сљрткђлђп 

бетергђндђ, љй ягыннан ђнкђсенећ тавышы ишетелде. Ул да булмады, елап 
шешенеп беткђн ана Мирас янына килеп тђ ќиткђн иде. Ул еш-еш тын ала:

– Мирас, ђбиећ чакыра, улым...
Мирас эшнећ нидђ икђнлеген шундук аћлап алды. Ул йортка йљгерде. 

Бер мизгелдђ ул эчкђрге якка, ђбисе янына кереп тђ ќиткђн иде инде. Шик 
калмаган: карчык бу якты дљньяда њзенећ соћгы минутларын њткђрђ. Ђќђл 
дигђнећ йортныћ тупсасын инде кичкђн.
Мирасны књргђч, карчыкныћ йљзе яктырып киткђн тљсле булды. Аныћ 

сљйлђшергђ хђле калмаган иде инде. Ул бары тик бер сњз генђ ђйтђ алды:
– Сандык...
Мирас ђбисенећ ни хакында ђйтергђ телђгђнен аћлап алды. Ашыга-ашыга 

кесђсеннђн хатны џђм фотосурђтне чыгарып:
– Ђби, таптым мин сандыкны, бабайныћ хатын да, сурђтен дђ таптым! Менђ 

алар. Мин аларны саклармын. Югалтмам, онытмам, ђби!
Карчык елмайгандай итте дђ, башын кагып, ишарђ ясады. Бу дљньяда соћгы 

сулышы иде аныћ. Мирасныћ ђнкђсе яулык белђн йљзен каплады. Мирас аны 
барып кочаклады:

– Ђни, карале, хђтер югалмый икђн бит!..

Светлана ГЫЙЛЂЌЕВА.
Казан

БЕЗ КЕМНЂН КИМ? 

ЮМОРЕСКА

Ел саен яфрак ђзерлђргђ задание бирђлђр бит — фђлђн центнер тапшырып, 
колхозныћ яшь терлеге љчен њзећнђн љлеш кертергђ кирђк...
Безгђ, бюджетта эшлђњчелђргђ, аерым кљн џђм машина билгелђнгђч киттек Иж 

буе ђрђмђлегенђ. Килеп туктавыбыз булды, андагы тамашага беркавем хђйран-
вђйран булып, шаклар гына катып карап тордык. Анда машина, анда палатка, 
янында ярым шђрђ ирлђр, хатын-кыз, бала-чага. Су коеналар, ит кыздыралар, 
учак якканнар. Безнећ Иж буйкайларыбызда, безнећ ђрђмђлеккђйлђребездђ, 

УКУЧЫЛАРЫБЫЗ ИЌАТЫ
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безнећ ќилђкле, чђчђкле болынкайларыбызда шђџђр ђтрђк-ђлђмнђре рђхђтлђнеп 
яталар бит, ачуыћнан шартлаплар ярылырсыћ.

«Безнећ алардан кай ќиребез ким? Нигђ безгђ дђ ќыелып бер чыкмаска?» 
— дигђн уй килде башка. Шул арада кичкђ план ђзер иде инде.
Ирем эштђн кайтканчы мал-туарны ђйбђтлђп ябып, шђћгђ-љчпочмакларымны 

тљйнђп кљтеп алдым. «Ђйдђ, атасы, — минђйтђм, — бер рђхђтлђнеп ял итеп 
кайтыйк ђле Иж буйларында. Балалар њсеп, читкђ таралышканнан бирле аулак 
љй ясап та туйган, урын њзгђртик», — мин ђйтђм. Сњземне кљткђндђй сумкадан 
башын чыгарып торган шешђнећ елтыравыклы бљкесенђ књз генђ тљшереп алды 
да гаражга машина кабызырга кереп китте ирем. Књршегђ кайткан дачникларныћ 
палаткасын алган идек, аны куйдык, учакта чђй кайный, табын корып ќибђрдек, 
џай, ул елга буйларыныћ матурлыклары, саф џавасы, ђрђмђлектђ сайрап торган 
кошлары! Бакаларныћ кичке ќырлары тансык инде менђ, тансык прђмђе Тау 
љстендђге авылда берсе дђ юк бит боларныћ. Рђхђтлђнеп утырабыз да утырабыз. 
Караћгы тљшђ башлады. «Ђйдђ, ятыйк», — ди ирем. Књп сљйлђшми ул, талканы 
коры. Бу хозурлыктан аерылып, палатка тњренђ њрмђлђдек, џай, ул яшь њлђн 
ислђре. Прђме, мин сића ђйтим... Озак та узмады... «без дђ без, без дђ без». 
Рђтен белеп ќиткермђгђнбез, палаткага черки тулган. Папирос тљтенен уйлап 
та бирмилђр. Ђллђ њзлђре тђмђке тарта башлаганнар инде су буе черкилђре. 
Кисђњ башлары алып кереп, кљч-хђл белђн арындык дошманнардан. 
Ярар, ятабыз, ятабыз, књзгђ йокы керми. Бњген числоныћ ничђсе соћ ђле? 

Кичђ 20нче июнь иде бугай. Бњген 21е... ђ? Соћ бит исђплђргђ ућай булсын диеп, 
1 июньдђ чуар тавык астына йомырка салган идем, кара тавыкны чуарыннан 
бер атна элек њрдђк йомыркасына утырттым. Хараплар гына булдым бит, бњген 
чебилђр борынлар кљн лђбаса, ќитезрђклђре чыга башларга да мужет, ђйтђм 
лапас буенда књршелђрнећ ата мђчесе йљри иде. Сизсђ, тљне буе иркенлђп 
ташый инде бђбкђ-чебилђрне... Иргђ ђйтсђм инде... «Гомергђ бер чыктык, анда 
да...» — диячђк.
Шулай да тучны бњген ничђсе микђн, сорыйм ђле, ул да йокламый ята бугай. 

«Кара, сића ђйтђм, бњген числоныћ ничђсе?» «Путёвкага 21е дип яздым», ди. «Ђ, 
ђ, ђ... абзар тирђсеннђн узганда, чебеш тавышы ишетмђдећме?»...   «Синдђ   чеби   
кайгысы,   менђ   мин   чылбырдагы   њгез ычкынмаган микђн дип ятам».

«Теге дачникларныћ кљн белђн тљнне аера белмђгђн бройлерлары яшелчђ 
бакчасын хђл итеп куймасыннар, димен».

«Аерып япкан тђкђ чыкса, яшь бђрђннђрне харап итеп бетерер».
«Ќитте, ђйдђ, ќыен кайтабыз!»
Ђй... Бу ќђйге тљннећ кыскалыгы... Без кайтып абзар-курадагы малларныћ 

исђн-иминлеген тикшереп кереп ятканда, таћ сызылып килђ иде инде. 

Рђмзия ЌИЏАНГЂРЂЕВА. 
Ђгерќе районы,
Кичке Таћ авылы
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Ак ќилкђн

Бал
ачак 

белђн яшьлек арасындагы
гњз
ђл д

љньяда яшђњчелђр, бу — безнећ сђх
иф
ђ!

Алия Ђбрарова Аксубай районыныћ Иске Кыязлы 
авылында туып њсђ. Укытучы булырга хыяллана. Хђзер 
КФУныћ Филология џђм сђнгать институтында укый. 
Кечкенђдђн ђдђбиятка гашыйк кыз республикакњлђм фђнни-
гамђли конференциялђрдђ, конкурсларда катнаша. Язган 
шигырьлђрен сђнгатьле итеп укуы белђн дђ сокландыра. 
1 џђм 2нче дђрђќђдђге дипломнар иясе ул.

«Ак ќилкђн» (2014) џђм яшь язучыларныћ «Иделем 
акчарлагы-2014» конкурслары призёры. «Рухият» фонды 
тарафыннан оештырылган «Сандугач сайрар илем» балалар 
иќаты фестивалендђ 2нче дђрђќђ лауреат дипломына 
лаек булды. 

 

Мин сиңа гашыйкмын...

Мин сиңа гашыйкмын
Үлепләр.
Юл түшим өметтән,
Үрепләр.

Мин сиңа гашыйкмын,
Сиздеңме?
Сөюсез көнеңнән
Биздеңме?..

Мин сиңа гашыйкмын,
Кил инде...
Елмаеп,  мин дә дип
Көл инде...

Мин сиңа гашыйкмын,
Бел инде.
...Килмәдең...
Учагым —
Көл инде.

Үткәннәр кадерлерәк

Киләчәкне фаразлавы кыен...
Миңа никтер үткән татлырак.
Күрәселәр  күзгә күренеп килми,
Ә үткәннәр барыбер яктырак...

Киләчәктән кемгә ни тиясен
Беркем әйтә алмый тәгаен.
Билгесезлек җанны бимазалый −
Үткәннәрдә калам, мөгаен.

...Тарих миңа шундый серле кебек,
Ымсындыра, гүя галактика...
Җанга җитми кебек, тансык
Бабамнардан калган дидактика.

Татарлыкны чынлап тояр өчен,
Тояр өчен бераз хозурлыкны,
Актарынам тарих катламында,
Тояр өчен гаярь горурлыкны.
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Сагындым, синдә калам…

Сөлчә өсте ап-ак томан,
Өрфия япма  сыман.
Җанкаемны сагыну катыш
Сагыш пәрдәсе сарган.

Сөлчә өстендәге томан,
Көтәм, таралмас микән...

Сарыларга сапкан мәлем
Томан агартмас микән...

…Сөлчә өсләрендә томан
Куера бара һаман...
Томаннарга сарылам да
Туган якларда калам.

Сөеп кал

Ак болыт — аргамак чабышы,
Гомерләр —  болытлар агышы...
Хыяллар — яшәүнең табышы...
Кайтаваз — җаннарның тавышы...

Гомерләр болыттан тамчымы?
Яшәүләр аҗаган-камчымы?

Өметләр мәңгелек  ялчымы?
Ә хисләр  сөюгә яучымы?

Яучыны борулар — начар фал...
Юлыңа чыгамын,  каршы ал.
Офыкның читләре комач-ал...
Мәңгелек сөюем булып кал.

Гомерләр — бер мизгел, сөеп кал!

Алмачуар даны
                  Г.Ибраһимовка

Яхшы атлар кыңгыраулы була,
Мәңге чыңлы «Алмачуар»ың!
Әхлак-әдәп өчен яратылган —
Үрнәк ала үсәр-туарың.

Кылкаләмнән нәкыш булып түгелә
Киндерләргә Алмачуарың.
Ат дип җанын яга, илһам ала,
Сәнгатьпәрвәр — үсәр-туарың.

Тњрђлђрне әнә — Илбашларын —
Гашыйк итте Алмачуарың.
Чабышкылар билен сыга күптән,
Иярләрдә — үсәр-туарың.

Авыллардан башка шәһәр юк ул —
Шәһәр яулый Алмачуарың...
Ипподромда җанатарлар булып
Күз уйната үсәр-туарың.

...Тарих катламнарын ерта-ерта,
Тояк кага Алмачуарың...
Чорны чорнап, дилбегәне кулдан
Ычкындырмас үсәр-туарың!
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ХИКЂЯ ЯЗА АЛАСЫЗМЫ?

Књрше кызы
— Ђни, мин књрше Сђлимђгђ љйлђнђм,  — диде Дамир. 
— Юк! Юк! Юк! — диде ђнисе.
Дамирныћ љстенђ ђйтерсећ салкын су сиптелђр. Ул ђнисеннђн мондый 

ќавап алырмын дип башына да китермђгђн иде. Ђнисе аћа Сђлимђдђн дђ 
яхшырак, баерак кызлар барын, књрше кызыныћ аћа тић тњгеллеген тезеп 
китте, китте... Шунда кинђт Дамирныћ мие чуалды, аћа ђнисенећ сњзлђре хак 
шикелле тоелды џђм ул иртђнге матур уйларыннан кире кайтты.

Алар кечкенђдђн њк бергђ уйнап њстелђр, бергђ мђктђпкђ бардылар, бергђ 
кайттылар, математикадан бергђлђп авыр мђсьђлђлђрне чиштелђр. Ђкренлђп 
дуслыкны мђхђббђт ялкыны чорнап алды. Алар хђзер матур килђчђк турында 
сљйлђштелђр, хыялландылар. Књрше кызы тђмам йљрђгенђ кереп урнашты 
Дамирныћ. Торса да, ятса да, озын чђчле, шомырттай кара књзле, мљлаем йљзле, 
йомшак тавышлы Сђлимђ књз алдыннан китмђде. Ул хђзер књрше кызыннан башка 
яши алмас дђрђќђгђ ќитте. Ђйе, бары тик Сђлимђ генђ аћа наз, матур кљннђр, бђхет 
бирђчђк. Ул бары тик аныћ белђн генђ гомер юлын бергђ кичђчђк, бђхет дићгезендђ 
йљзђчђк. Џђм ул бу турыда бњген Сђлимђ белђн ачыктан-ачык сљйлђшђчђк, аныћ 
кулын сораячак. Ул шундый нияткђ килеп, урыныннан кузгалды, шунда аныћ 
књзе ђнисе белђн очрашты џђм ул њзенећ бу сљенечен ић ђњвђл ђнисе белђн 
уртаклашырга булды, тик ђнисе ђнђ ничек кырт кисеп кенђ ќавап бирде бит ђле!

Шул кљннђн соћ Дамир Сђлимђ белђн очрашканда аћа књтђрелеп карамаска 
тырышты, чљнки ђнисе аны башка берђњнећ кызы белђн таныштырып та 
љлгерде. Дамирныћ йљрђге Сђлимђ дип типсђ дђ, ул, ђнисенећ сњзен аяк астына 
салып таптармын дип куркып, Равиягђ љйлђнергђ булды.

Шаулатып-гљрлђтеп туйлар уздырдылар, егет белђн кызга ић матур телђклђр 
телђделђр. Дамир белђн Равия аерым яши башладылар, матур гына кызлары 
туды. Барсы да яхшы кебек иде, тик Дамирда Равиягђ карата саф, ихлас ярату 
хислђре барлыкка килђ алмады. Озакламый алар аерылыштылар, ул Сђлимђ 
янына барып, аны оныта алмавы, бђхетсезлеге турында сљйлђмђкче, тезлђнеп 
гафу њтенмђкче булды, ђмма соћ иде шул. Сђлимђ књптђн тњгел генђ кияњгђ чыккан. 
Ничђ тапкыр љйлђнеп караса да, ђйбђт гаилђ тормышы тљзи алмады Дамир.

Ђйе, уч тљбећђ килеп кергђн бђхет кошын бер ычкындырсаћ, аны яћадан 
тота алмыйсыћ шул.

Халидђ ФЂРДИЕВА,
Казандагы 4нче гимназиянећ

татар теле џђм ђдђбияты укытучысы

Сђфђр башы «токлы» булды
Ул дерт итеп уянып китте. «Онытканмын бит!»
Юкса  кљн бик матур башланып киткђн иде. Аны бик яхшы эшлђгђне  

џђм ышанычлы кеше булганы љчен шушы сђфђргђ ќибђрделђр. Алсуныћ, 
ђлбђттђ, бик барасы килмђде, юл бик ерак џђм гаилђсен дђ  калдырып китђсе 
килмђде. Шулай да, авырлык белђн булса да, ул ризалашты. Йокыдан торды, 
юынды, ашады, ќайлап кына кирђк-яракларын барлады, чемоданын тутырды, 
билетларын ђзерлђп куйды. Ул эшлекле сђфђргђ ђзерлђнде.

АК ЌИЛКЂН
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Кичтђн гаилђсе љчен ашарга ђзерлђп, керлђрен юып, њтњклђп хђстђрлђде.
Балалар љчен дђ борчыласы юк, каенанасы карап тора. Бар да тђртиптђ. Ул 
тыныч књћел белђн сђфђренђ китђ ала.

Менђ кузгалыр вакыт ќитђ. Алсу такси чакыртты џђм љйдђн чыгарга ќыена 
башлады. Тик шунысы читен: ире Алсуны озата алмый, эштђ кала. 

Кљннећ ыгы-зыгысыннан арып, таксида оеп-йоклап  барган ќиреннђн 
шулай сискђнеп уянып китте ул. Оныткан бит, њтњге токта калган! Нишлђргђ? 
Кире борылса, самолётка соћга кала, борылмаса, фатирда янгын чыгуы бар. 
Ул ашыга-ашыга кулына телефонын алды. Ире ќавап бирмђде, чљнки  эштђ 
иде. Каенанасы да алмады, бђлки, оныклары белђн урамга чыгып киткђндер. 
Машинаны борып, шофёрга тизрђк барырга кушты. Љйгђ килеп кергђч, 
кљлеплђр ќибђрде ул. Њтњге алынган булган бит. Ишеклђрне биклђде дђ, тиз 
генђ баскычтан тљшеп, машинага  утырды. Самолётка љлгермђвен белђ иде 
Алсу, шулай да барды инде. Барып ќитсђ,  самолёт та очмаган икђн бит.

Алинђ РЂХМЂТУЛЛИНА,
Казандагы 4нче гимназиянећ

8нче сыйныф укучысы

Очасылар килђ
— Кайчан кияњгђ чыгасыћ? — дип тећкђгђ тия башлагач, хђйлђсен 

таптым бит: «Пенсиягђ чыккач!» — дип ќавап бирђ башладым. Уйнап 
ђйткђнем ... утыз елдан соћ чынга ашмасынмы! 

Бер-бер артлы еллар уза торды: утыз, кырык, илле кебек тњгђрђк санлылары 
да терђлеп калмады, сиздермичђ генђ агып киттелђр. Дус-ишлђремнећ књбесе 
башлы-књзле булып бетте, кайберлђре инде бакыйлыкка књчте. Нурания белђн 
Гљлсинђ оныкларын мђктђпкђ ќитђклђп илткђн кљнне генђ тирђн йокымнан 
уянып киткђндђй булдым џђм: «Мин дђ яшим бит! Кешелђрнећ њзлђреннђн 
соћ дљньялыкта ниндидер эзлђре кала, ђ мин — тере љрђк! Њзем љчен генђ 
яшђгђн булып чыгам тњгелме?! Тиздђн 55 яшь тђ тула! Мин эгоист булганмын, 
хђзер инде бала таба алу сђлђтен дђ ќуйганмын. Яћакларыма таянып, уйга 
чумдым. Књз алдымнан мђктђп елларым, югары уку йортында укып йљргђн 
чакларым њтђ тордылар. 

Бик кљчле беренче мђхђббђтем ялкыны минем канатларымны кљйдергђн 
булган бит! Ќавапсыз мђхђббђт бер кљнне минем йљрђкне 35 ел буе эретеп 
булмаслык ташка, њземне тере мђеткђ ђйлђндергђн икђн лђбаса! Мине 
сљймђгђн егеткђ њч итеп књпме егетлђрнећ ќаннарын таптап йљргђнмен! Минем 
љчен алар књпме ныграк тилмерсђлђр, шуныћ кадђр мића рђхђтрђк булган! Мин 
— вампир, мђхђббђт вампиры булып яшђгђнмен бит! Мин, ќирдђ матурлык 
тудырырга сђлђтсез кеше, ничек итеп гњзђл, камил зат — Кеше тудыра алыйм  
ди! Бу кљнгђ кадђр «хатын-кыз» исемен йљртергђ дђ лаек булмаганмын!  Хатын-
кыз њзе дђ йомшак књћелле, гњзђл зат булырга тиеш бит ул!..

Менђ шул кљннђн минем тормышка карашым њзгђрде, кешелђргђ дђ икенче 
тљрле књзлек аша карый башладым. 

Пенсиягђ чыгар вакыт ќиткђч, тормыш офыгында очраттым мин насыйп 
ярымны. Чигђ чђчлђренђ кљмеш кергђн, буыннарына тоз утыра башлаган, 
тормыштан бик књп сабак алган  буйдак ир-егет яшьлектђ мин йљрђгемнђн 
љзеп атарга тырышкан беренче мђхђббђтемђ бик-бик охшаган иде. 55 яшемдђ 
беркемнђн дђ оялмыйча ак туй књлмђге кидем! Гомеремдђ икенче мђртђбђ 
гашыйк булдым. Љч ел тђхеттђ утырганчы љч кљн бђхеттђ йљзњ артыграк икђн  
— шуны аћладым. Минем хђзер очасылар  килђ! 
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Ай кызы
— И, зђћгђр књк! Утыз яшемђ ќитеп тђ, њземђ пар таба алмадым бит 

ќирдђ! Ай кызын булса да тљшер инде, ђ? — шулай дип ђйтње булды, 
нђрсђгђдер сљртенеп, мђтђлеплђр китте Гафур. 

—  Хђлећ ничек, абзый? «Скорый» чакырыйммы? — Бик тђ матур иде 
бу тавыш.! 

— Кулыћны суз да торырга булыш, Айсылу! Йљрђгем урыныннан купты 
бугай, «Скорый» гына утырта алырга охшамаган ђле аны! 

— Абый, сез минем исемемне каян белђсез?
— Айсылу исемле кызныћ туасын мин инде ун ел кљткђн идем. Сића, 

ялгышмасам, шушы кљннђрдђ генђ 20 яшь тулды.  Зур књзлђрећ синећ «укчы» 
йолдызлыгыннан булуыћны ђйтеп торалар. Сине чђшке туннар џђм алтын-
кљмеш белђн генђ яулап алып булмый! 

—  Ђллђ сез экстрасенсмы? Марат Бђшђров белђн азрак охшашлыгыгыз да 
бар. Минем турыдагы билгелђмђлђрегез дљреслеккђ туры килђ. Чђшке туннар 
кайгысы тњгел ђле миндђ! Исемегезне дђ ђйтсђгез, шушы кљннђрдђ генђ сезгђ 
эштђн ике бњлмђле фатир бирњлђре турында мин дђ сезгђ ђйтђм. Љйлђнеп, 
ђти-ђнилђрегезне оныклар  белђн куандырасыгыз килђ. 

— Син дђ экстрасенслар арасында Марат Бђшђров тирђсендђ књренмђдећ 
шикелле. Минем турыда бу яћалыкны каян белдећ ђле, Ай сылуы? 

— Беркљнне Татарстан яћалыкларын телевизордан караган идем. Алачак 
фатирыныћ бер бњлмђсенђ мине квартирга кертсђ, љйлђнгђнче идђннђрен юып 
торыр идем! — дип уйлап куйганмын. Тђрбияле кешегђ охшагансыз бит! 

— Ике бњлмђсенђ берьюлы фатирга кертђм мин сине! Килђсе дњшђмбе 
кљнне, матур књлмђгећне киеп, минем белђн ЗАГСка барырга ризалык бирњећ 
генђ кирђк! Ђти-ђнилђрећ риза булырлармы икђн? 

—  Ђти-ђнием ун ел элек машина белђн бђрелеп њлгђннђр шул. Мине ђбием 
њстерде. Ул риза булыр дип уйлыйм. Син бит — татар егете! Ђбием мине бары 
татар егетенђ генђ кияњгђ бирђм, ди. 

— Мин ђтиећне дђ, ђниећне дђ алыштырырлык кеше булырга тырышырмын. 
«Ђйе» дип кенђ ђйт! 

—  Мин риза! — дип пышылдады Айсылу. Бер књрњдђ гашыйк булу 
мљмкинлегенђ алар икесе дђ ышаналар иде. Ђ бер књрњдђ кияњгђ чыгарга 
ризалык бирердђй кыз бардыр дип џич уйламый иде Гафур. Сихерлђде бугай 
Ай кызы! Ђллђ инде бњген аларга књктђ никах укылган кљн микђн?  

Ата књке мђхђббђте
— Ђни, мин књрше Сђлимђгђ љйлђнђм! — диде Дамир. 
— Юк! Юк! Юк! — диде ђнисе.
Чуан кабара, тула да бер кљн барыбер тишелђ икђн. Дамир белђн Сђлимђнећ 

туйлары беркайчан да булырга тиеш тњгел! Аларга ќенси якынлык кылырга 
ярамый! Ђй, Аллам, тђњбђмне кабул ит тђ гљнаџларымны кичер! 23 яшьлек 
улым белђн бу турыда сљйлђшњ бик авыр булачак. Аћлашудан качып та калып 
булмый. 

...Сђлимђнећ ђнисе Саимђ белђн Ђлфия балалар бакчасыннан ук аерылмас 
дуслар булдылар. Мђктђптђ бер партада утырып, «Элемтђ» техникумына 
имтихан тапшырып, аны икесе дђ кызыл диплом белђн тђмамладылар. Зифа 
буйлы чибђр ике кыз бик матур биилђр, њзешчђн сђнгать тњгђрђклђренђ бергђ 
йљрилђр, сђхнђдђ тамашачы мђхђббђтен дђ бергђ яулыйлар иде. Икесе дђ Азат 
исемле бер ќырчы егеткђ гашыйк булдылар. «Мђхђббђттђ љченче кеше артык» 

АК ЌИЛКЂН
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дигђн гыйбарђ бар. Аерылмас ике дусны язмыш аерды, егерме дњрт ел элек 
ак чђчђкле май аенда булды бу хђллђр. Ђлфиянећ тљн йокысы качты, башын 
ќуярлык гашыйк булган иде ул Азатка. Сандугачлар љзеп-љзеп сайраган бер 
кичтђ башын югалтты да инде. Азат Ђлфиягђ уенчык кына итеп караган бит! 
Њзенећ балага узуын сљйгђненђ белдергђн кљн ќир йљзендђ яшђгђн ић ямьсез 
кљне булып исендђ калды Ђлфиянећ. Азат баланы булдырмау љчен акчасын 
кызганмаячак икђн! Књз яшьлђре коелды, юллар аерылды. 

Кызларыныћ авырлы икђнен белгђч, ђтисе белђн ђнисе арасында тавыш-
гауга чыккалый башлады, ђтисе 23 яшьлек кызын ташлап, љйдђн чыгып китте. 
Ђлфия љчен аныћ ић кирђк вакыты иде ђле бу. 

Дамирын — йљрђк парђсен тапты, њстерде Ђлфия. Ђле ярый укуын тђмамлап 
кала алган! Ђнисе белђн икесенећ алган хезмђт хаклары тормышныћ очын-очка 
бђйлђп барырга гына ќитђ иде. Акча ќиткерњ љчен кљнне тљнгђ ялгап эшлђгђн 
чаклары да књп булды Ђлфиянећ. Дамирыныћ баян уйнарга сђлђтен вакытында 
сизеп алып, бљтен кирђкле шартларны да тудырды. Баласына кљн-тљн бђхет 
телђде Ђлфия, ђ бђхет дигђнећ нигђ елмаймый соћ?!

 ...Ќырчы Азат књрше дусты Саимђнећ дђ башын Ђлфия белђн бер њк 
вакытта бутап йљргђн икђн! Бер њк елда дљньяга туган ике баласыннан качып 
киткђн Азатны бњген бу шђџђрдђ књрњче дђ, ишетњче дђ юк. «Кайгы-хђсрђтлђр 
књрергђ туа адђм баласы...» дигђн моћлы ќырын да халык онытты, Ђлфия 
белђн Саимђ дђ онытырга тырыштылар. Ата књкелђр дђ була. Алар да 
балаларын юксына белмилђр шул!

       
                                                  Флёра МЂРДАНОВА

Сыћар алка
Ђлеге вакыйга инде онытыла да башлаган иде. Тик менђ бњгенге хђл 

аны барсыныћ да янђдђн исенђ тљшерде. Ул дулкынланудан тыны бетеп, 
љенђ йљгереп кайтты да:

— Кызым, теге алканы бир ђле, — дип кенђ ђйтђ алды.
Берни аћламаган кызы шкатулкадан ђнисенећ сыћар алкасын алып биргђч, 

лып итеп урындыкка утырды. Ђнисенећ бу халђтен аћламыйча књзђтеп 
торган Илмира да, аптырап, аныћ тезлђрен кочып, янына килеп чњгђлђде. 
Ђ Гљлђндђмнећ кулында... шкатулкадагы сыћар алканыћ ише иде. Илмира, 
ђнисенећ књзенђ текђлеп, ќавап кљтте, тик Гљлђндђмнећ генђ ќавап бирерлек 
хђле юк, аны уйлар бљтереп алган иде.

Каян гына килеп чыкты соћ ђле бу болыт? Нишлђп болытларныћ кабарганын 
да, аны уйларыннан арындырырга телђгђндђй кљчђеп исђ башлаган ќилне 
дђ сизмђде соћ ул? Гљлђндђм аны-моны уйлап љлгергђнче ќып-ќылы яћгыр 
койды да китте. Бу юлдан беренче генђ њтми бит инде. Ике авыл арасын, 
шушы болыннар аша эшкђ йљреп, ќђен-кышын аз таптамады ул. Ђле ќитмђсђ 
бу болынныћ хислђр ташыганда, башны кая куярга белмђгђн чакларда 
уйларны тђртипкђ китерђ, яши башларга кљч бирђ торган сихри кљче дђ бар. 
Шућа књрђ ул яћгырдан качарга уйламады да, ќылы яћгырны тђненећ бљтен 
књзђнђге аша тоеп, њзенђ хђл кергђнен искђреп атлый бирде. Табигатьнећ 
илаџи бљеклегенђ, серлелегенђ сокланып, ќылы яћгырдан соћ њлђннђрнећ 
ямь-яшел булып яшђреп китњенђ гаќђплђнеп барганда, књзе ќирдђ ќемелдђп 
яткан ноктага тљште. «Карачы, нинди матур булып ялтырый бу пыяла кисђге», 
— дип уйлады яшь хатын. Књћеле нидер сизенгђндђй ќиргђ иелде. Кулы гњя 
њзеннђн-њзе сузылды. Учындагы кеп-кечкенђ ђйбергђ карады да... имђнеп 
китте Гљлђндђм. Књп еллар элек югалткан, «теге тљннећ» ачы истђлеге булган 
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сыћар алкасы иде бит бу!   Башы ђйлђнеп китте. Болында њскђн љянкелђрнећ 
берсенђ барып сљялде. Кайчандыр калын џђм озын булган, ђле бњген дђ ни 
ќитте кызларныћ тљшенђ дђ кермђгђн толымнарыннан авыр тамчылар агып 
тљшђлђр. Гљлђндђм књзлђргђ кергђн, яћакларны юешлђп њткђн тамчыларны 
теге чактагы књз яшьлђренђ охшатып тик басып тора. Хислђре ташудан аныћ 
ќеп љзђрдђй хђле дђ калмаган иде. Ире белђн бергђ њткђргђн, балалар њстергђн 
вакытларын йљрђк сулкылдавы аша тоеп басып тора бирде.

Карасана, бу алканыћ югалганына да алты ел њткђн икђн бит. Шул вакыт 
эчендђ кичергђннђре, ќепкђ тезгђндђй, берђм-берђм хђтерендђ яћарды. 
Яћгырныћ туктаганын да, ялтырап кояш чыкканын да сизмђде Гљлђндђм. 
Башын књтђреп караса, књк йљзе аязып беткђн. Ќирнећ ике читен тоташтырып 
салават књпере сузылган. Ђ хђтергђ «теге тљн» килде.

...Ул кичне љйгђ соћ кайтты Сабир. Ару гына салып алса да, нык исерек тђ 
тњгел, аягында йљрерлек, сњзен ђйтерлек хђлдђ иде. Каян тавыш чыгарырга 
белми, ђле хатынына, ђле балаларга бђйлђнеп йљри башлады. Гљлђндђм, 
аталары књзеннђн яшерергђ телђп, балаларга урынны чоланга ќђйде, 
чаршауны тартып куйды да, берни булмагандай Сабирына эндђште:

— Йђ, ђйдђ, бит-кулыћны юып ал да ашарга утыр, аш суына.
Хатыныныћ тыныч тавышы ирне котыртты гына. Аныћ бњген бљтен дљньясын 

ќимерђсе килђ иде. Шул ачу белђн ул Гљлђндђмне чђченнђн урап тотып, 
ишегалдына сљйрђп алып чыкты. Шулчак капкага кемдер кагылгандай булды. 
Бу тавышка Сабир айнып киттеме, йомарланган кулларыннан хатынныћ чђчен 
ычкындырды. Котылганына сљенеп урамга чыгып йљгерде дђ, менђ шушы 
болында бик озак ялгызы йљреп, бер нияткђ килеп кайтты Гљлђндђм. «Болай 
кыйналып, кешелегећне кимсетеп яшђгђнче, аерылуыћ артыграк. Ходай язган 
язмышым шушыдыр, балаларымны ялгыз њстерергђ язгандыр».

Иртђн йокыдан айнып торган ир берни булмагандай эшкђ китте. Гљлђндђм 
битен-кулын юып, чђчен тарарга уйлап, кљзге каршына килњгђ, колагында бер 
алкасы юклыгын шђйлђде. Шулай итеп, бер тљн эчендђ Гљлђндђм ирен дђ, 
алкасын да югалтты.

Ђле генђ табылган алкасын тоткан хђлдђ тагын хатирђлђргђ чумды ул. 
Яшьлектђге матурлыгын бљтенлђй њк ќуймаса да, олыга тарткан, чигђлђренђ 
чал кергђн инде хђзер.

Менђ бит, ничђ еллар ќирдђ аунап ятса да, кайчандыр тапталган, балчыкка 
буялган алканыћ бар пычрагын шифалы ќылы яћгыр ялт итеп юган да алган. 
Ул хђзер элеккедђн дђ матуррак ялтырый. Њзен дђ шушы сыћар алкага 
охшатты ул. Алты ел ялгыз яшђгђн гомерендђ нилђр генђ кичерергђ туры 
килмђде аћа. Сњзе, гайбђте књп булды. Нахаклары бигрђк њзђклђргђ њтте 
инде. Ђ Гљлђндђм аларга игътибар итмђскђ тырышып яши бирде. Чљнки 
аныћ бу дљньяда олы бурычы — ике баласын њстереп кеше итђсе бар. Ул 
гайбђтлђрдђн љстен булырга тиеш. Менђ шушы уйлар аћа яшђњ љчен кљч бирђ. 
Йљрђк сулыгып-сулыгып яшьлеген, мђхђббђтен юксына, лђкин њткђннђргђ 
юл юк шул.

Ђнисђ МИНЏАЌЕВА.
Сарман районы Ќђлил бистђсе

Њкенњ газабы
— Ђни, мин књрше Сђлимђгђ љйлђнђм! — диде Дамир.
— Юк! Юк! Юк! — диде ђнисе.
Хђлимђнећ ачыргаланып кычкыруын ишетњгђ, ишегалдындагы ђтђч, 
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ул-бу булмагае диптер, ахры, тавыкларын ќыеп, яман кытаклап, келђт 
астына кереп шылды. Лапас тњбђсендђ чыркылдашып утыручы чыпчыкларга 
тиклем дђррђњ очып киттелђр. Дамир, анасыныћ мондый кыланышларына 
књптђн књнегеп беткђн булса да, бу кадђресен њк кљтми иде. Хђлимђ, улына 
тишђрдђй булып карап: «Љйлђнмисећ, мин сине япа-ялгызым хђерче Сафа 
кызы љчен њстермђдем. Минем рљхсђтемнђн башка љйлђнђ-нитђ калсаћ, 
имезеп њстергђн сљтем белђн каргармын», — дип чђрелдђде. «Ник алай 
дисећ, ђни, Сђлимђ — авылныћ ић акыллы кызы, њзе ућган, њзе тђмле телле. 
Мин аны гына яратам», — дип, каршы тљшмђкче булды Дамир. «Ярату 
белђн генђ ерак китђ алмассыћ. Бу тормышта барын да байлык хђл итђ. 
Љйлђнмисећ, дигђч, љйлђнмисећ. Иртђгђ югары оч Юныс кызын яучыларга 
барам. Сђлимђне оныт, ул сића тић тњгел», — дип, бу сљйлђшњгђ нокта 
куйды анасы. 

Имђндђй таза гђњдђле, типсђ, тимер љзђрлек егет анасына каршы тора 
алмады. Ике айдан Дамир Юныс бай кызына љйлђнде. Туйны ресторанда 
уздырганнан соћ, Юныс бай кызы белђн киявенђ зур гына коттеджныћ 
ачкычын тоттырды. Шулай итеп, љйгђ яшь килен тљшереп, аныћ рђхђтен 
књрњ бђхете дђ Хђлимђне читлђтеп кенђ узып китте. Улы хђзер аныћ белђн 
очрашмаска тырыша: онытканда бер генђ кереп чыга, ђ килене каенанасы 
белђн аралашуны бљтенлђй кирђксенми. Ана болын тикле љйдђ япа-ялгызы 
яшђп калды.

Еллар бер-бер артлы уза торды. Улы белђн килене књптђн шђџђрдђ 
яшилђр. Авылга кайтканда, алар Хђлимђ янына ярты гына сђгатькђ кереп 
чыгалар. Улы белђн туйганчы сљйлђшеп утыра алганы да юк. Их, теге вакытта 
никлђр генђ каршы тљште икђн соћ? Ни улы, ни њзе рђхђт књрми хђзер. Сђлимђ 
дђ бђхетсез. Ул Дамирдан кала берђњне дђ ярата алмады. Кыз кље картаеп 
бара ђнђ. Књпме тњзђргђ була! Њкенњдђн телгђлђнгђн йљрђге чыдамады. 
Ана авырып тњшђккђ егылды. Бу дљньяда яшђњнећ кызыгы калмаган иде 
инде. Кемгђ кирђк соћ ул? Барына да њзе гаепле. Улыныћ бђхете турында 
уйлыйсы урында миџербансызлык књрсђтте шул. Ходай шуныћ љчен ќђзасын 
да љеп бирде: аны ялгыз калдырды. Њкенњдђн дђ зуррак газап бармы икђн 
бу дљньяда?

Ђнђ шулай тилмереп, газапланып ятканда, кемдер ђкрен генђ љйгђ 
килеп  керде. «Сђлимђ, балакаем, син икђнсећ», — диде Хђлимђ, кипкђн 
иреннђрен кљчкђ кыймылдатып. Кыз, йомшак кулын аныћ маћгаена куеп: 
«Хђзер, Хђлимђ апа, чђй куеп ќибђрђм», — диде. Кура ќилђге белђн 
мђтрњшкђле чђй эчкђч, авыру анага хђл кергђндђй булды, ђ бераздан 
тынычлап йоклап та китте. Ул торганда, љйгђ тавык шулпасы исе таралган 
иде. Сђлимђ аны ќайлап кына утыртып куйды, кашыклап кына Хђлимђгђ 
тђмле шулпа ашатты. Авыруныћ йљзенђ алсулык йљгерде, йљзендђ елмаю 
шђњлђсе књренде. Ул тљнне Сђлимђ авыру ана янында куна калды. Алар таћ 
атканчы сљйлђштелђр. «Сђлимђ кызым, сезнећ бђхетегезне мин ќимердем. 
Барысына да њзем гаепле. Улым бар кље ялгыз яшим. Син дђ, аны сагынып, 
гомерећне ялгыз њткђрђсећ. Кичерђ алсаћ, кичер мине, кызым, — диде 
Хђлимђ апа. — Их, барын да кире кайтара алсаћ иде ул... Минем бит 
оныкларымны да сљя алганым юк. Њзем генђ, бары тик њзем генђ гаепле. 
Улымныћ бай яшђвен телђдем. Баксаћ, яратып, бер-берећне хљрмђтлђп 
яшђњдђн дђ зуррак байлык юк икђн. Мин моны барын да ќуйгач кына 
аћладым», — дип љзгђлђнде ул.  Сђлимђ,  аныћ ябык гђњдђсен кочаклаган 
кље: «Язмышыбыз шундый булгандыр. Њкенмђ, Хђлимђ апа, алга карап 
яшик. Икебез дђ бер кешене яратып гомер кичерђбез. Бу да зур бђхет ич. 
Аныћ исђн-сау булуын телик. Мин беркемгђ дђ ачу сакламыйм. Курыкма, 
мин сине ташламам», — диде. 
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Таћ атты. Хђлимђ белђн Сђлимђ аналы-кызлы сыман бер-берсенђ 
сыенып утыралар. Тынычланып калган ана йљзендђ алсу кояш нуры чагыла 
иде. 

Лилия НУРИЕВА,
Казандагы  96нчы гимназиянећ

татар теле џђм ђдђбияты укытучысы

Сер
— Ђни, мин књрше кызы Сђлимђгђ љйлђнђм! — диде Дамир. 
— Юк! Юк! Юк! — диде ђнисе.
Галиянећ ярым пышылдап кына ђйткђн бу сњзлђреннђн нидђндер курку, 

чарасызлык, аптырап калу сизелђ иде. Ул, хђлсезлђнеп, урындыкка барып 
утырды. Ќир ярылса, ќир астына тљшеп китђргђ дђ риза иде ана. Болай 
буласын белгђн булсам... Дамирга: «Улым, Сђлимђ белђн син — бер ата 
балалары. Књрше Хђлим абыећ синећ дђ атаћ иде», — дип ђйтђ алмый бит инде 
ул. Анасыннан рђтле-башлы ќавап ала алмаган Дамир: «Ярый, ђни, син уйлый 
тор, кичен сљйлђшербез», — диде дђ ќитез генђ атлап чыгып та китте.

Галиянећ књћеленнђн, ђллђ ђйтмђскђме, дигђн уй сызылып њтте. Чыннан да, 
берђњ дђ белмђячђк. Юк, юк, алай эшлђргђ ярамый. Их, бу язмыш дигђннђрен, 
сындырыплар сыный бит. Егерме ел элек бу хђлгђ тарыйсын белгђн булсамы?.. 
Уйлары аны яшьлек чорына кайтарды.

Галия белђн Хђлим чыгарылыш кичђсеннђн соћ озак кына капка тљплђрендђ 
утырдылар. Сљйлђшеп сњзлђре бетђрлек тњгел, ђллђ нинди планнар корылды, 
бергђ булырга дип кат-кат вђгъдђлђр бирелде. Таћ алдыннан салкынча булып 
китте, Галия йоклый торган келђт эченђ керделђр. Кабат иреннђр бергђ кушылды, 
бер-берсенећ кочагында эреп бетђрлђр тљсле тоелды, мђхђббђт уты отыры кљчђя 
барды. «Галия, барыбер бергђ буласы... каршы килмђ, бђгърем». Кыз сљйгђненђ 
каршы килђ алмады шул, ул егетнећ кайнар кочагына тагын да ныграк сећде... Џђм 
алар моћарчы татымаган назлы рђхђтлеккђ, серле дљньяга очтылар...

Ике атнадан унсигезе тулган Хђлимнећ кулына повестка тоттырдылар. Егет 
армиягђ китте. Љч атнадан Галия њзенећ кљмђнле булуын белде. Башта ђнисе 
кызын эт итеп сњкте, аннан соћ икђњлђшеп кочаклашкан кље еладылар. Бераздан, 
кеше-мазар сизгђнче дип, ђнисе кызын Казанда торучы апасына ияртеп ќибђрде. 
Ике ел дигђндђ, кечкенђ Дамирын кочаклап, Галия туган нигезенђ кайтып тљште. 
Ире њлгђн дђ Галия авылга кайткан икђн, дигђн хђбђр таралды. 

Бераздан, Зилия исемле яшь балалы хатын ияртеп, армиядђн Хђлим дђ кайтып 
тљште. И љзгђлђнде дђ соћ Галия. Хђлимем кайткач, бергђ булырбыз дигђн љметлђре 
челпђрђмђ килде. Келђткђ кереп, књћеле бушанганчы ићрђп-ићрђп елады, барын да 
сљйлђп бирергђ телђп кыќраса да, телен тешлђп калды, тавыш-мазар чыгармады, 
њз эченђ биклђнеп яши бирде. Хђлим дђ берни сиздермђде. Ђнђ шулай ут эчендђ 
янып яши торгач, егерме елныћ њтњен дђ сизми калды. Былтыр Хђлим, књршедђ 
генђ улы Дамир яшђвен дђ белмичђ, дљньядан китеп барды. Инде менђ тынычлана 
тљшкђч кенђ, улы Дамир, Хђлимнећ кызы Сђлимђгђ љйлђнђм, дип, кабат утка салды. 
Шулай итеп, гомер буе яшереп килгђн серне ђйтергђ туры килер микђнни? Нинди 
бетмђгђн хђсрђт булды соћ бу? Гомер буе янып, йљрђге кара књмергђ ђйлђнеп 
бетте бит инде... Арт капканыћ шыгырдап ачылуы ишетелде, сљйлђнђ-сљйлђнђ, 
књрше Зилия килеп керде. «И-и Галия, балаларыбыз љчен шатланып бетђ алмыйм, 
туйларын исђн-имин њткђрергђ язсын Раббым. Хђлим генђ књрђ алмады бу кљннђрне. 
Њз кызы булмаса да, Сђлимђне бик ярата иде», — диде ул керђ-керешкђ. Галия 
сикереп њк торды: «Ни дидећ? Њз кызы тњгел иде, дисећме?» 
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Зилия барын да сљйлђде. Заставада чик бозучылар белђн бђрелеш була.  
Хђлим исђн кала, ђ командирны, Зилиянећ ирен коткара алмыйлар, хатыны яшь 
бала белђн ялгыз кала. Командиры њлђр алдыннан, Хђлим аларны ташламаска 
сњз биргђн икђн. Ул Зилияне кызы белђн бергђ авылга алып кайта. Бар кеше 
дђ, Галия дђ аны армиядђн љйлђнеп кайтканга санады.

Галиянећ йљрђген кабат ут алды, тик бераздан, љстеннђн авыр йљк 
тљшкђндђй, ул тынычланып калды. Димђк, улы алдында аныћ гаебе юк, 
Сђлимђне килен итеп тљшерђ ала. 

Шул арада капкадан, кљлешђ-кљлешђ, Дамир белђн Сђлимђ килеп керделђр. 
Галия Сђлимђне кочаклап алды. «Тљкле аягыћ белђн, кызым. Миннђн сезгђ 
хђер-фатиха», — диде. — Балалар, хђзер ђтиегезнећ каберенђ барып, аћа да 
ниятегезне ќиткерегез. Ќаны тыныч булсын».

                                                                         
          Гњзђлия ТАРХАНОВА.

Редакциядђн:
Башламнар њткђн елныћ 12нче санында бирелде.

?

«Таныгыз!» — дип сезнећ ќавапларны кљткђн, 
шаржларныћ авторы — Зљлфђт ХЂЙРУЛЛИН.
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Шаян сђхифђ

УЕНЫ‐ЧЫНЫ БЕРГЂ

Туфан МИЋНУЛЛИН
  Вђгазь

— Ђгђр дђ син бу дљньяда тыныч кына яшим дисђћ, њзећнећ урыныћны дљрес 
сайла. Кешелђр тормышта њз урыннарын дљрес сайлый белмђгђнгђ нужа чигђлђр. 
Ты ныч яшђргђ телђгђн кешенећ урыны — уртада. Алга да чыкма, артка да калма, 
яннан да атлама.
Мин — нимеслђрдђ плиндђ булган кеше. Уртада йљрњем аркасында исђн калдым. 

Бик алга чыксаћ — кыйный лар, яннан барсаћ — эттђн талаталар, артка калсаћ 
— аталар иде.
Кљтњдђ дђ шулай бит. Алга чыккан кђќђнећ дђ, янга тайпылган сыерныћ да, 

артка калган сарыкныћ да сыр тына чыбыркы тљшђ. Уртадагы њз ќае белђн йљри.
Мин зарланган кешелђрне яратмыйм. Андыйлар бљтен кешене узмакчы булып 

алга йљгереп чыгалар да, кемдер аяк чалганга егылгач, ќылыйлар. Ќылама. Нигђ 
ќыларга? Алга чыгарга телђњче син генђ тњгел бит. Шућа књрђ аяк чалалар да инде. 
Алга чыгасыћ килсђ, аяк чаласыларын белеп чык. Артыћнан таш атасыларын да 
бел. Шуларны белмђсђћ, чыкма. Таш элђгњдђн куркасыћ икђн, уртада йљре.
Артка калганыћны књреп, артыћа китереп типсђлђр дђ ќылама. Нигђ артта 

каласыћ? Ишђкмени син? Кеше бит син. Арттан гына барып, кемнђрдђндер тљшеп 
кал ганны ќыеп барырга чамалыйсыћмыни? Алай булмый ул. Бњтђннђрнећ дђ 
ќыясы килђ.
Яннан гына шомартып барырга уйлыйсыћмы? Юл чи тендђге уќымга кереп 

чыгаргамы исђбећ? Нђрсђ, уќымга керњне син генђ яратасыћмы? Чыбыркы элђгђсен 
белми сећме? Белгђч, уртада йљре. Анда кљтњченећ чыбыркысы ќитми.
Шулай. Тыныч кына яшисећ килсђ, уртада йљре, Ту фан дус, Туфан энекђш!

Шђњкђт ГАЛИЕВ

Кыюлык турында

Ђйттелђр бер шагыйрьгђ:
— Син дђ яшисећ ќирдђ...
Тарихка кара, туган,
Нинди кыюлар булган!

— Ђйе, белђм, мин сак шул...
Безгђ кыю булу кыен,
Њлгђннђргђ ансат ул.



188

Равил Фђйзуллинга
Áар иде кызыл шигырьлђр...
Син язасыћ ак шигырь.
Ђгђр булмаса сак шигырь,
Ђгђр булмаса вак шигырь,
Ђгђр булмаса чак шигырь,
Ђгђр дђ булса хак шигырь —
Ник язмаска ак шигырь. 

Гарђф ФЂХРЕТДИНОВ
Патрит

(«Кайда минем илем» ђсђреннђн љзек)

«Àтабыз бљек Сталин» њлде (1953 ел). Џђркайда кайгы митинглары, ђ безнећ 
кебеклђр эчтђн генђ аћлап, шатланышып књз кысыша. Хђллђр њзгђрђчђк, болай 
бул са!..
Чынлап та шулай булды: хђрби комиссариатка ча кыртып, безгђ хђрби билет, 

паспорт, хђтта «За победу!» медале дђ бирделђр. Паспортка ђсирлектђ булган, яра лы 
тњгел, дигђн сњзлђр язылган язылуын да... Хђер, аны сы вак мђсьђлђ. Шатланып, 
кђќђгђ кыћгырау таккан шикелле, медальне тагып, гаилђм янына тупылдап кай тып 
кердем, агай...
Љем бар хђзер, бакчам бар, тавык-кђќђ асрыйбыз, батырып эшлђп йљрим, 

миннђн бђхетле кем бар дљнья да! Нђрсђ ди ђле казакълар? «Казакъ халкы ќђйлђњдђн 
ќђйлђњгђ кымыз эчеп, ит ашап йљргђн халык, ќир љс тендђге эшне татарлар гына 
бетереп йљргђн»,— дилђр ме? Ђ урыс нђрсђ ди? «Лопата, кирка и лом, вот тебе 
татарский диплом!» — диме? Ярый, кљлсеннђр, сабыр итеп эшлђсђћ, бер рђхђтен 
барыбер књрђсећ аныћ...
Кичлђрен эштђн бушаган арада, эч пошмас љчен, мин Германиядђ «артист» 

булып йљргђн чакларны искђ тљшерђм, кайбер шигырь-ќырларны язып Казанга, 
Язучылар союзына юллый торам. Аннан да мића хатлар килђ башлады. Гази ага 
Кашшаф, хат белђн генђ чик лђнеп калмыйча, Алмалыкка  ике мђртђбђ њзе килде. 
Тљннђр-кљннђр буе мине сљйлђтеп, Муса Ќђлил хакын дагы  хикђятлђремне  язып  
алып  китте.
Бераздан минем исемне дђ кертеп, газета-журналларга яза башладылар. 

Корреспондентлар килђ, фото ларга тљшерђлђр, Мусаны књргђн, аныћ янђшђсендђ 
булган дип, экспонат итеп, мине телевизорлардан књр сђтђлђр. Хатыным Халидђ 
каршында да дђрђќђм њсеп китте:

— Син саткын тњгел, патрит икђнсећ, — ди. «Пат риот» сњзен шулай кыскартып 
ђйтђ...

                          
Гђрђй РЂХИМ

***
Књкрђгемнђн 
Йљрђгемне алып, 
Мђќнњн йљрђген куйдым.

Ренат  Харис  шигыреннђнÌуенымнан
Башымны алып,
Электрон-исђплђњ  машинасы  куйдым,
Ићнђремнђн



189

Сђхифђне Марсель ГАЛИЕВ ђзерлђде.

Кулларымны алып,
Књтђрњ краннары куйдым,
Књкрђгемнђн
Њпкђмне алып,
Компрессор насосы куйдым.
Џђм Ќирдђге џђр кешедђн Кљчле булдым.

Акыл ђйтте:
«Њзећ булып каласыћ килсђ,
Њз ђгъзаларыћны кире куй!» — диде.

Мин шулай эшлђдем дђ.

Марсель ГАЛИЕВ
Баязит тарихка керђ

Áиш яшьлек улы Баязитны ияртеп, Ркаил Зђйдулла университет яныннан 
бара икђн. Кинђт колонналар арасыннан затлы кешелђр тљркеме ишелеп чыга.
Фотографлар, видеога тљшерњчелђр мђш килђ. Ул арада тљркем аерылып китђ 
— каршыда Президент Минтимер Шђймиев басып тора. Кул изђп ул Баязитны њз 
янына дђшђ. «Син Ркаилнећ улымы, исемећ ничек? — дип, малайныћ ићеннђн 
коча. Шул мђлдђ фотографлар, бер-берсен уздырып, яшен уйнатып ала.
Берничђ кљннђн Минтимер аганыћ Баязит белђн тљшкђн фотосы «Мђдђни 

ќомга»ныћ беренче битен тутырып басылып чыга.
— Биш яшьтђ... Президентныћ њзе белђн фотога тљш ђле... Њскђч кем чыкмас 

синнђн, улым, — ди ата кеше, горурланып.
Бер елдан Ркаил Зђйдулла улын Мђскђњгђ алып бара. Кызыл мђйданны, Кремльне 

тамаша кылып хђйран йљргђннђн соћ, Баязит ђйтеп куя:
 — Ђти, нишлђп Путин њзе књренми?

Мђктђпкђ барышлый
Ðкаил Зђйдулла кызы Энќене мђктђпкђ илтешли татар ђдђбиятыннан «имтихан 

ала» икђн. Дњртенче класста укучы Энќе шагыйрьлђрдђн Габдулла Тукай, Муса 
Ќђлил, Роберт Мићнуллин, Нђкыйп Каштан исемнђрен йљгертеп кенђ атаган да 
тљртелеп калган. «Болай итик,кызым, — дигђн ата кеше, — Мин сића шагыйрьлђр 
исеменећ беренче љлешен ђйтђм, син икенче љлешен атыйсыћ, уйлап тору юк, 
килештекме? Ђйдђ!

— Џади? 
— Такташ!
— Хђсђн?
— Туфан!
— Госман?
— Садђ!
— Лђбиб?
— Лерон!
— Ркаил?
— Ђти!
— Газинур?
— Абый!
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МЂДЂНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫНЫЋ 
КОЛЛЕГИЯ УТЫРЫШЫ

Татарстан Республикасы Мђдђният 
министрлыгыныћ кићђйтелгђн коллегия 
утырышында њткђн елга йомгак ясалды, 
килђсе елга бурычлар куелды, максатлар 
билгелђнде. Мђдђният министры Айрат 
Сибагатуллин чыгышындагы саннарга кара-
ганда, былтыр республикабыз мђдђниятенђ 
10 миллиард 109 миллион 500 мећ сум акча 
тотылган. Шуныћ 6 миллиард 186 миллионы 
— республика бюджетыннан, 923 миллионы 
муниципаль районнардан кергђн. 
Мђдђният љлкђсендђ ућай њзгђрешлђрнећ 

берсе — соћгы ике елда музейларга килњ-
челђрнећ саны 40 поцентка арткан. ТР Дђњлђт 
симфоник оркестрыныћ республикабыз 
композиторларыныћ яћа ђсђрлђреннђн тор-
ган концертлар оештыруы да, сђхнђдђ татар 
аџђћсазларыныћ књлђмле ђсђрлђре яћгыравы 
да — књћелле хђл. Республикабызда узды-
рылган фестивальлђр, бђйрђмнђр дђ югары 
дђрђќђдђ њтте.
Утырышта нигездђ сњз эшлђнђсе эшлђр, 

хђл итђсе мђсьђлђлђр хакында барды. 
Тђнкыйть сњзлђренећ ић саллысы авыл 
клубларына элђкте. Махсус тикшерњ нђ-
тиќђлђреннђн књренгђнчђ, республикабызда 
џђр биш клубныћ берсе шимбђ-якшђмбе 
кљннђрендђ бикле тора икђн.  
Чыгышларда дђњлђт акчасына тљше-

релгђн фильмнарныћ сђнгати дђрђќђсе, 
иќат ђџеллђрен дђњлђт заказлары белђн 
тђэмин итњ, Сђнгать советларын торгызу 
мђсьђлђлђре дђ књтђрелде.
Коллегия утырышында ТР Премьер-ми-

нистры Илдар Халиков, ЮНЕСКО эшлђре 
буенча Россия оешмасыныћ матди булмаган 
мђдђни мирас комитеты рђисе Тамара Пур-
това катнашты џђм чыгыш ясады.

ШАЛЯПИН ИСЕМЕНДЂГЕ ФЕСТИВАЛЬ

Казанда М.Ќђлил исемендђге Татар 
дђњлђт опера џђм балет академия театрында 
њткђрелгђн Шаляпин исемендђге ХХХIV 
Халыкара опера фестивале быел да дљньяныћ 
танылган солистларын ќыйды. Тамашачы-
лар Вердиныћ «Трубадур», «Травиата», «Ри-
голетта», «Аида», «Набукко», Россининыћ 
«Севильский цирюльник», Пуччининыћ 
«Турандот» џ.б. ђсђрлђрне тыћладылар. 
Фестиваль кысаларында якташыбыз, ТРныћ 
Г.Тукай исемендђге Дђњлђт премиясе лауреа-
ты, дљньякњлђм популярлык казанган Альби-
на Шаџиморатованыћ концерты булды.

МУСА ЌЂЛИЛНЕЋ ТУУЫНА — 110 ЕЛ

Республикабыз ќђмђгатьчелеге каџар-
ман-шагыйрь Муса Ќђлилнећ тууына 
110 ел тулуны билгелђп њтте. Казандагы 
1 Май мђйданында Ќђлил џђйкђле џђм 
ќђлилчелђр истђлегенђ куелган барельеф 
янында тантаналы митинг булды. Анда 
Татарстан Республикасы Премьер-минис-
тры урынбасары Васил Шђйхразиев, ТР 
Дђњлђт Советыныћ Мђдђният, мђгариф, 
фђн џђм милли мђсьђлђлђр комитеты 
рђисе Разил Вђлиев, Татарстан Язучылар 
берлеге рђисе Рафис Корбанов, шагыйрђ, 
М.Ќђлил исемендђге республика премиясе 
лауреаты Луиза Янсуар џ.б. чыгыш ясады. 
Соћыннан Ќђлил џђйкђленђ чђчђклђр 
салынды. Аннары халыкны ТР Милли 
музее каршы алды. Монда шагыйрьнећ 
«Моабит дђфтђрлђре»нећ тљп нљсхђлђрен 
књтсђттелђр. 
Шул ук кљнне КФУныћ Л.Толстой 

исемендђге филология џђм мђдђниятара 
багланышлар институтында халыкара фђн-
ни-гамђли конференция њткђрелде. Аны ТР 
Мђдђният министрлыгы, ТР Милли музее, 
Казан федераль университеты оештырды. 
Анда Германия, Чехия, Азђрбайќан, Урта 
Азия республикаларыннан, књрше респуб-
ликалардан, љлкђлђрдђн галимнђр, эзтабар-
лар катнашты. Конференциядђ «Моабит 
дђфтђрлђрен укыйбыз» дигђн Бљтенроссия 
мђдђни акциясе старт алды.
Тљштђн соћ язучылар, журналистлар Ба-

уман урамындагы элекке Матбугат йорты-
ныћ Тукай клубына — конференциялђр за-
лына ќыелды. Заманында бу залда М.Ќђлил 
эшли, 1942 елныћ гыйнварында шушыннан 
фронтка озатыла. «Татмедиа» акционерлык 
ќђмгыяте тарафыннан оештырылган искђ 
алу кичђсендђ Татарстанныћ халык шагый-
ре Равил Фђйзуллин, шагыйрьлђр Мљхђм-
мђт Мирза, Сания Ђхмђтќанова, Алёна 
Кђримова, Фђйрњзђ Мљслимова, Фђнил 
Гыйлђќев, прозаик Вахит Имамов, ђдђбият 
галиме Фоат Галимуллин, Татарстан китап 
нђшрияты директоры Илдар Сђгъдђтшин 
џ.б. чыгыш ясады. Афзал Шамовныћ кызы 
Ђлфия Шамова Ќђлилнећ хатларын укы-
ды. Кичђне шагыйрь Рњзђл Мљхђммђтшин 
алып барды.
Кичен каџарман-шагыйрьне искђ алу 

тантанасы Татарстан Язучылар берлеге-
нећ Г.Тукай клубында дђвам итте. Кичђдђ 
Татарстан Язучылар берлеге рђисе Рафис 
Корбанов, Ќђлил исемендђге республика 
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премиясе лауреатлары Ренат Харис, Ркаил 
Зђйдулла, Зиннур Хљснияр, Луиза Янсуар, 
Рњзђл Мљхђммђтшин, Эльмира Галимова, 
Элмир Низамов, Римма Ибраџимова, 
Гљлзадђ Сафиуллина, Илдус Ђхмђтќанов, 
Шамил Монасыйпов ќитђкчелегендђ 
кыллы квартет, галим, шагыйрь Хђнђфи 
Бђдигый џ.б. чыгыш ясады.
Ул кљнне Ќђлилнећ юбилее ућаеннан 

ТР Милли китапханђсе белђн Кырымдагы 
республика китапханђсе турыдан-туры 
элемтђдђ булдылар. Ерактагы дуслар белђн 
шагыйрьлђр Разил Вђлиев, Зиннур Ман-
суров, Шђмсия Ќиџангирова џђм Хђнђфи 
Бђдигый сљйлђште.
Каџарман-шагыйрьнећ џђйкђленђ 

чђчђклђр салу тантанасында, халыкара кон-
ференциядђ џђм Милли музейда њткђрелгђн 
чараларда Муса Ќђлилнећ кызы Чулпан 
ханым да катнашты.

***
Каџарман-шагыйрьне туган ягында да 

искђ алдылар. Оренбургтагы М.Горький 
исемендђге Зур драма театрында тантаналы 
кичђ (режиссёры Россиянећ халык артисты 
Рифкать Исрафилов) булды. Кичђдђ Казан-
нан шагыйрь Газинур Морат, Татарстан-
ныћ атказанган артистлары Рљстђм Асаев 
џђм Чулпан Ђхмђтќанова чыгыш ясады. 
Муса Ќђлилнећ тууына 110 ел тулуга 

багышланган чаралар Мђскђњдђ, Санкт-
Петербургта, Берлинда џ.б. бик књп ќир-
лђрдђ њткђрелде.

«ТЊГЂРЂК ЉСТЂЛ»

ТРныћ «Татмедиа» матбугат џђм гаммђви 
коммуникациялђр агентлыгыныћ конферен-
циялђр залында Габдулла Тукайныћ тууына 
130 ел тулу џђм Халыкара туган тел кљне 
ућаеннан «тњгђрђк љстђл» њткђрелде. Ђлеге 
чарада ТР Дђњлђт Советыныћ Мђдђният, мђ-
гариф, фђн џђм милли мђсьђлђлђр комитеты 
рђисе Разил Вђлиев, ТР мђдђният министры 
урынбасары Гњзђл Шђрипова, «Татмедиа» 
АЌнећ генераль директор урынбасары Сљм-
бел Таишева, «Татмедиа» АЌнећ генераль 
директоры кићђшчесе Равил Фђйзуллин, 
язучылар, галимнђр, массакњлђм мђгълњмат 
чаралары вђкиллђре катнашты.

 ЮБИЛЕЙЛАР

Татарстан Язучылар берлегенећ Г.Тукай 
клубында татар ђдђбияты классигы, прозаик, 
драматург, публицист, тђнкыйтьче, ќђмђгать 
эшлеклесе Фатих Ђмирханныћ тууына 130 
ел тулу ућаеннан искђ алу кичђсе булды. 
Кичђдђ язучылар Рабит Батулла, Камил Кђ-
римов, ђдђбият галиме Дания Заџидуллина 
чыгыш ясады, ђдипнећ ђсђрлђре укылды, 
спектакльлђрдђн љзеклђр књрсђтелде.

***
Татарстан Язучылар берлегенећ Г.Тукай 

клубында фольклорчы галим, педагог, ша-
гыйрь Рђшит Ягъфђровныћ тууына 70 ел 
тулу ућаеннан искђ алу кичђсе њткђрелде. 
Анда язучылар Зиннур Мансуров, Рђдиф 
Сђгъди, Пермь љлкђсе Барда районыныћ 
Казандагы якташлык ќђмгыяте рђисе, 
Татарстанныћ халык артисты Мђсгуть Има-
шев, ќђмђгать эшлеклесе Фђндђс Сафиул-
лин, Р.Ягъфђровныћ хатыны Ђкълимђ ха-
ным, улы — Татарстан Кинематографистлар 
берлеге рђисе Илдар Ягъфђров Г.Ибраџимов 
исемендђге Тел, ђдђбият џђм сђнгать инс-
титутыннан бер тљркем хезмђттђшлђре џ.б. 
истђлек-хатирђлђр белђн уртаклашты.

***
Татарстан Язучылар берлегенећ Г.Тукай 

клубында язучы-прозаик, публицист, 
тђрќемђче, фђнни-популяр китаплар авто-
ры, Фатих Хљсни, Абдулла Алиш исемендђге 
ђдђби премиялђр лауреаты Солтан Шђмсигђ 
70 яшь тулу ућаеннан ђдђби-музыкаль кичђ 
булды. Бђйрђмдарныћ тормыш џђм иќат юлы 
турында Татарстан Язучылар берлеге рђисе 
Рафис Корбанов сљйлђде џђм юбилярга ТР 
Мђдђният министрлыгыныћ џђм берлекнећ 
котлавын ирештерде. Язучыны калђмдђшлђ-
ре, «Казан утлары» журналы редакциясе 
(С.Шђмси 1977-1985 елларда редакциядђ про-
за бњлеге мљхђррире булып эшли) исеменнђн 
ђлеге басманыћ ќаваплы сђркатибе Вакыйф 
Нуриев, язучы-прозаик Марат Ђмирханов, 
тарихчы-галимнђр Дамир Исхаков, Фђй-
зелхак Ислаев, ТР Фђннђр академиясенећ 
Татар энциклопедиясе институтыннан Гомђр 
Сабирќанов џђм бер тљркем хезмђттђшлђре, 
якташлары — Биектау муниципаль районы 
хакимияте вђкиллђре котлады.

ИЌАДИ БЂЙГЕ

КФУныћ Алабуга институтында «Кау-
рый калђм» Бљтенроссия иќат бђйгесе 
њткђрелде. Поэзия, проза, публицистика 
џђм фольклор номинациялђрендђ сиксђн-
нђн артык кулъязма тикшерелде. Аннары 
пленар утырыш булды. Аны филология 
факультеты деканы Альберт Нигамаев 
ачты. Утырышта «Казан утлары» журналы 
исеменнђн, бђйгегђ килгђн ђсђрлђргђ бђя 
биргђн язучылар Марсель Галиев, Камил 
Кђримов, Газинур Морат џђм Айгљл Ђх-
мђтгалиева чыгыш ясады.  

2016 елныћ 28 февралендђ 86нчы 
яшендђ ТР Фђннђр академиясе мљхбир- 
ђгъзасы, РФ Гуманитар фђннђр акаде-
миясе академигы, филология фђннђре 
докторы, профессор Фуат Ђшраф улы 
Ганиев вафат булды.  
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В  ЭТОМ  НОМЕРЕ:

IN THIS ISSUE:

Тышлыкныћ беренче битендђ: «Март». Рђссам Зљфђр Гыймаев картинасы. 

Тышлыкныћ дњртенче битендђ: Чулманда — яз. 

«Проза и поэзия¬: роман Р.ВАЛИЕВА «Заботы света¬; повесть Ф.САДРИЕВА «Жаворонок¬; 
рассказ Ф.ЗАМАЛЕТДИНОВОЙ «Расставались любя¬; поэма А.РАШИДА «Мухаммед¬; 
стихи К.БУЛАТОВОЙ, Э.ЗАЛИЛОВОЙ, З.ЗАХАРОВОЙ.
«100-я страница¬: Л.ЛЕРОН. «На каком языке говорит твой внук?¬
«Литературная критика¬: Д.ЗАГИДУЛЛИНА. «Раздумья о конкурсе коротких повестей¬; 
З.МАНСУРОВ. «Он платит дань стихами...¬; статья Р.РАХМАН о творчестве Г.Мурата. 
«Наши юбиляры¬: статья А.АХМАДУЛЛИНА, посвящённая 75 летию Ф.Галимуллина; рассказ 
из жизни Ф.ГАЛИМУЛЛИНА «Мост новой жизни¬; Л.ЯНСУАР. «Поэт и наставник¬; 
интервью Г.БАЙРАМОВОЙ с Ч.ЗАЛИЛОВОЙ.
«Публицистика¬: Ф.БАЙРАМОВА. «Татары на Дальнем Востоке¬. 
«Тукай и татарская литература¬: рубрику ведёт Р.РАХМАН.
«Искусство¬: А.ШАКИРОВ. «Личности и судьбы...¬; 
М.АРСЛАНОВ. «Наш трагический актёр¬.
«Книжное обозрение¬: рецензия А.САФИУЛЛИНА на книгу Г.Гумерова «Трибуна гениев¬. 
Страницы из «Татарской энциклопедии¬. 
«Творчество читателей¬: рассказы Р.НИГМАТУЛЛИНОЙ, С.ГИЛЯЗЕВОЙ, 
стихи З.КАМАЛОВОЙ, юмореска Р.ЗИГАНГАРАЕВОЙ.
«Белый парус¬: стихи А.АБРАРОВОЙ; рассказы Х.ФАРДИЕВОЙ, А.РАХМАТУЛЛИНОЙ, 
Ф.МАРДАНОВОЙ, А.МИНГАЗОВОЙ, Л.НУРИЕВОЙ, Г.ТАРХАНОВОЙ. 
Дневник общественно-культурной жизни.  
На наших обложках: «Март¬. Работа Зуфара Гимаева; 
весна на Каме 

«Prose and poetry¬: novel by R.VALIEV «Care of the world¬; novel by F.SADRIEV «Skylark¬; 
story  by F.ZAMALETDINOVA «Left loving¬; poem by A.RASHID «Mohammed¬; verses by 
K.BULATOVA, E.ZALILOVA, Z.ZAHAROVA.
«100th page¬: L.LERON. «What language does your grandson speak?¬
«Literary criticism¬: D.ZAGIDULLINA. «Thinking about the competition of short stories¬; 
Z.MANSUROV. «He pays tribute by the poetry ...¬; article by R.RAHMAN of G.Murat’s oeuvre.
«Our anniversaries¬: article by A.AHMADULLIN dedicated to the 75th  anniversary of F.Galimullin; 
story of the life by F.GALIMULLIN «New life bridge¬; L.YANSUAR. «Poet and mentor¬.
«Publicism¬: F.BAYRAMOVA. «The Tatars in the Far East¬.
«Tukay and Tatar literature¬: section is led by R.RAHMAN.
«Art¬: A.SHAKIROV. «Personalities and destinies...¬;
M.ARSLANOV. «Our tragic actor¬.
«Book review¬: review by A.SAFIULLIN on the book by G.Gumerov «Geniuse’s tribune¬.
Pages from «Tatar Encyclopaedia¬.
«Reader’s creation¬: stories by R.NIGMATULLINA, S.GILYAZEVA,
poems by  Z.KAMALOVA, humoresque by R.ZIGANGARAEVA.
«White Sail¬: poems by A.ABRAROVA; stories by H.FARDIEVA, A.RAHMATULLINA, 
F.MARDANOVA, A.MINGAZOVA, L.NURIEVA, G.TARHANOVA.
Diary of social-cultural life.
On our covers: «March¬. Work by Zufar Gimaev; 
Spring on the Kama
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