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Р е н а т  
Х а р и с

МИН – МИЛЬОН ЯШЬЛЕК КЕШЕ!

Бәйрәм калдырырга
Әти яулап алган Бөек Җиңү
бәйрәм булып яши йөрәктә.
Ә кешене бәйрәм чын кешечә
яшәү һөнәренә өйрәтә!
Бәйрәм калдырырга яши кеше
үзеннән соң килгән буынга...
Бәлки, бәйрәм калдырырмын диеп,
кәгазь, каләм алам кулыма...

Үлемсез полк
Бер еладым әле рәхәтләнеп,
күз яшьләрен ләкин тыя-тыя – 
мин курыктым изрәп төшәр диеп,
ирлек горурлыгы дигән кыям.
Атлыйм Казан урамнары буйлап...
Үлемсез полк монда чак-чак сыя...
Бер еладым әле рәхәтләнеп,
күз яшьләрен ләкин тыя-тыя.
Миңа яшьтәш җырлар яңгырыйлар
җанга ныклык көче җыя-җыя...
Мин еладым ләкин рәхәтләнеп,
күз яшемнең татын тоя-тоя...

Жырлый беләсеңме?
Сораулар күп бирдем, Мостай ага...
Җавапларың җанга ялганды...
«Җырлый беләсеңме?» – дигәнен мин
ни өчендер бирми калганмын.

Ренат ХАРИС (1941) – Татарстанның халык шагыйре; Россиянең Дәүләт премиясе лауреаты; 
җиде томлык «Сайланма әсәрләр» һәм төрле телләрдә басылган күпсанлы китаплар авторы.
Казанда яши.
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Тавышың бит җырчыныкы синең –
югары бас, түбән баритон...
– Тавышымда күп нәрсә бар иде,
җитми иде аңа бары тын.
Сөйләшергә, мәзәк-анекдотка,
тост әйтергә, доклад укырга,
шөкер, җитә әле... Күпкә китсә,
тын кысыла, тавыш утыра...
Мин тавышсыз җырлыйм... Эчтән генә...
Искә алам канлы сугышны...
Бер үпкәгә шунысы да җитә...
Мина кисте җырлык сулышны...

Шатлык һәркөн кирәк
Бер кечкенә шатлык кирәк һәркөн,
бодай хәтле генә казаныш
тыныч кыштан,
уңдырышлы көздән,
җылы җәйдән,
дәртле яздан тыш...
Йә күзләрем күрсен ул шатлыкны,
йә тибрәнсен күңел кылларым,
йә башыма килсен тирән фикер,
йә ясасын нидер кулларым.
Һәркөн кирәк бер булса да шатлык –
имин илгә-җиргә өстәмә –
саф һавадан, чиста судан гайре,
тәмле ризык тулы өстәлдән...
Шул ихтыяҗ җанга шифа бирә
һәм ныгыта йөрәк тибешем...
Көненә бер шатлык эстәгәндә,
мин бер бәндә түгел, мин – Кеше!

Мильон яшьлек кеше

Заманымның алга киткән
егете идем бит мин...
«Дөньяны мин алга тартам!» –
дигән чакларым үтте...

Сизми калдым күңелдәге 
үзгәрешләр ызанын –
җаным аша аккан вакыт
акылымны узганын.

Хәзер иярми акылым
Замана тизлегенә – 
мин белмәгән терминнар күп
гасырым сүзлегендә.

Куллар-аяклар ярышмый,
ярышка акыл керә...
Күкрәктә, шөкер, искечә
типкән акылсыз йөрәк!..

Ул сөя, ул нәфрәтләнә,
авырта, яна, өши...
...Мин бер көнлек робот түгел,
мин – мильон яшьлек кеше!

Әлмисактан бирле саклыйм
үземдә үземне мин!
Иң кыйммәтле нәрсәм шулдыр –
вакыт узганын сизмим...

Р Е Н А Т   Х А Р И С
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Эверестта татар китабы
2017 елның 19 маенда китабымны 
Эверестка алып менгән Александр 
Геннадиевич Сидякинга багышлап.

Горурлыгым Эверестка ашты!
Бәхет өчен кирәк ни тагы –
байрагыбыз белән тауга менде
татар шагыйренең китабы?!.1 

Ә шигырьдә – шагыйрь сүзе белән
халык җаны-аңы берләшә,
әйтерсең лә, тамчы – чишмә белән,
чишмә елга белән серләшә!

Байракны да, китап битләрен дә
җилфердәткән гареш җилләрен
тыным белән мин суырып алдым,
йөрәгемә салдым, җибәрмим,

шуны сулыйм, шуннан дәрман алам,
шуның белән яшим ясканып –
пьедесталым итеп, бер мизгелгә
мин иң биек ташка басканмын.

Җамалунгма биек, ләкин ул да
фәлән дистә сантиметрга
түбәннәнрәк күзләремә карап, 
биек шигырь көтеп утыра...

Рус телендә татар сүзе
Прадеды наши в недоле,
мукою запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.

Я.Смеляков

Ей-богу, его гений думал   
по-татарски!..

А.С. Пушкин о Державине.

1 «Русские ворота» китабы («Современник», М., 1977) Татарстанның Милли музеенда саклана.

«Авыр чагыгызда, ата-бабам,
изге ликны онлап артык сез,
ул узгынчы татар телен салып,
рус тегермәнендә тарттыгыз...»
Һәм шул оннан ипләп пешердегез
яңа сүзләр, тәмле ризыклар;
«Урра!» диеп күтәрелдек бергә
сугышларда алгы сызыктан.

«Слово о полку...»ны язарга да
булыштыгыз летописецка – 
һәр җөмләгә, өчнең берсе булып,
кереп яттыгыз сез бик оста.
Пушкин сезне Державин одасын
укыганда танып өлгергән:
даһилыгы – татарча уйлауда,
диеп соклануын белдергән.

МИН – МИЛЬОН ЯШЬЛЕК КЕШЕ!
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«Иң әүвәле Сүз булган», ди Китап!
Барны Ходай сүздән яралткан.
Телгә кергән һәр сүз һәр халыкта
әверелгән кирәк-яракка.
Алгарышка йөз тотканга күрә,
сүз байлыгын без дә арттырдык – 
урыс телен татар тегермәне
ташларына салып тарттырдык.

Югалттымы, баедымы телләр?
Икесе дә, шаять, булгандыр...
Үпкәләшмик! Чөнки тегермәнгә
нәрсә салу безнең кулдадыр.
Татар тегермәне канатлары
шәп әйләнә тарих җилендә.
Кирәк булса, ташларына салып,
тарттырырбыз кытай телен дә!

Иярләнгән ат торса...

Кемнәр генә безгә янамады?!.
Куркытмады безне ни генә?!.
Йөрәгеңдә иярле ат торса,
барлык афәт үзе чигенә.

Кемнәр генә безне хурламады,
кемнәр генә яла якмады?!.
Йөрәктәге иярле ат барсын
ташлы җиргә салып таптады.

Кемнәр генә бездән көнләшмәде,
ниләр генә аяк чалмады?!.

Йөрәктәге иярләнгән атны
бер мәкер дә ега алмады.

Кемнәр генә теләмәде безне
аерырга ныклы терәктән,
йөрәктәге иярләнгән атны
тәре белән куып йөрәктән.

Кемнәр генә тырышмады безне 
телсез калдырырга ничек тә...
Йөрәктәге иярләнгән атның
кешнәүләрен дөнья ишетә!

Алтын вакыт
Как время катится в Казани золотое!

Г.Р. Державин

Губернатор булып, син Казанга
кайткан булсаң, морза, әгәр дә,
ни майтарган булыр идең икән
төшләреңә кергән шәһәрдә?!

Әби-патша, император Павел,
Александр килде Казанга.
Тик берсе дә сине ияртмәде
өчесен дә мактап язсаң да.

Бәгърем, морза токымы булуың
куркыткандыр, ахры, аларны –
яңабаштан ханлык итүең бар
берничәсен губерналарның!

Ул заманнар үтте. Тарих безне
үзгә тәртипләргә өйрәтте.
Ханнар кайтып, берни эшли алмас,
губернатор безгә кирәкми. 

Ә син кайттың. Бакыр-бабай булып
утырасың Казан түрендә.
Син кадерле монда шагыйрь килеш,
исемең дә данга төренә.

Р Е Н А Т   Х А Р И С
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Казанда да хәзер алтын вакыт
кояш юлы буйлап тәгәри.
Ул – татарның рухи башкаласы,
ул – дөньяның бөек шәһәре!

Яңа Татарстан төзибез
Республикам  Президентлары
М. Шәймиев белән Р. Миңнехановка

Яңа Татарстан төзибез без
чор-гасырлар кичкән нигездә,
тарих уйган чокыр-чакырларны
кирәгенчә сипләп-тигезләп.

Ашыкмыйча гына ашкынабыз,
белеп кенә җаен, чамасын,
ипләп кенә, кычкырмыйча гына –
беркем бер сүз әйтә алмасын;

үзебезнең канны измә итеп,
кирпеч сугып йөрәк итеннән,

бастырмыйча дуслар аюыннан,
тешләтмичә дошман этеннән;

беркемнән дә ярдәм сорамыйча,
өлге алып дөнья аңыннан, 
үзебезнең акыл ияләрен
үзебезгә итеп юламан,

яңа Татарстан торгызабыз
күп дәверләр кичкән нигездә –
йөрәк тибешебез белән сипләп,
акылыбыз белән тигезләп!

Сайга чыкса...
Дулкынлана халык җаны...
Ачу... Пошаман... Үпкә...  
Тыштан ләкин халык тыныч –
дулкын әлегә төптә...

Ул әле гайрәтле түгел,
ул тавыш-тынсыз, ялкау...

Ләкин сайга чыкса, дулкын
цунами булып калка. 

Цунами Аллаһ кулында – 
цунами дилбегәсез...
Без дилбегәне әлегә
кулда тота беләбез...

Картаерга вакыт
Картаерга миңа вакыт инде...
Акыл барда...
Калганчы таякка...
Инде ничә тапкыр бер атнада
сул балакны кидем уң аякка...
Инде ничәнче мәртәбә эзлим
маңгаема күтәргән күзлекне,
биш меңлекне таксистка сузганмын
бирәмен дип уйлап берйөзлекне.
Кайчакларда мин онытып куям
кесә телефонымның номерын...
Картаерга вакыт, ә нәрсәдер
картаерга һич тә ирек бирми.
Уйларым да инде һич гөнаһсыз,
сабыйларныкы күк саф һәм садә.
Яшь кыз күрсәм, ләкин баш шул якка
каерыла, муен авыртса да...

МИН – МИЛЬОН ЯШЬЛЕК КЕШЕ!
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Гаярь чаклар күз алдына килә,
йөрәк дулкынлана, хыял аза...
«Картаерга вакыт!..» диеп уйлап,
сөю турында мин шигырь язам...

Яңгыр тавышы ябынып

Яңгыр тавышы ябынып
йоклап яткан чакларда
рәхәтләнеп йөреп кайтам
туган-үскән яклардан.
Көн аязган...
Әй йөгерәм, 
җанга ирек бирәм дә
аяк битен ышкый-ышкый
юеш хәтфә чирәмгә.
Күлдәвекләргә карасам,
йөрәкне курку баса –
төпләрендә
бик тирәндә

болыт баткан лабаса!..
Күлдәвек аша сикерсәм – 
очам океан аша...
Океанның ярлары юк,
ул офыкка тоташкан...
Менә, менә егыламын...
Океан тартып ала...
Җир өстендә кояшлы көн,
күпме матур эш кала!..
Шабыр салкын тиргә батып,
куркып уянып китәм...
Яңгыр тавышы ябынып,
изрәп ятамын икән...

***
Мин терәүле алмагач ботагы –
шигырьләрем бик күп,
авырлар,
кайберсеннән күңел кискәләнә,
кайберсеннән йөрәк авырта.
Төп кәүсәмнән аерылмас өчен
бар көчемне куям бүген мин.
Тән бөгелә сынып төшмәскә дип,
рухым туры кала, бөгелми.
Ә терәүгә инде кизәнәләр,
ямьсезли дип матур агачны...
Матураер микән соң алмагач,
мин каерылгач – яра калгачтын?..

 

Редакциядән: 
Бихисап шигырь-поэмалар, сонетлар, либреттолар авторы, дәүләт эшлеклесе, 

1982-89 елларда «Казан утлары» журналының баш мөхәррире булып эшләгән  
Ренат Харис бу айда үзенең юбилеен билгеләп үтә. Аңа киләчәктә дә рух көрлеге, 
иҗат куәсе, саулык-сәламәтлек, бәхет-сәгадәтле гомер телибез! 

Р Е Н А Т   Х А Р И С
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З и н н у р  
Х ө с н и я р

МӘДИНӘГӘ МЕДАЛЬ БИРӘЛӘР

ПОВЕСТЬ *

ТАССРның – 100 һәм Бөек Җиңүнең 75 еллык олуг юбилейларына багышлыйм. 
Шулай ук әсәрем хәбәрсез югалган дәү әтием Шәйхи Гыймадиев, сугыш елларында 

һәм аннан соң да гомер буе колхозда «таяк»ка хезмәт итеп, гарипләнеп, ачлык-юклык 
елларында шул хәлендә ике кыз үстергән дәү әнием Рәхилә рухына дога булып барсын! 
Әле дә әтиләренең кабере кайда икәнен белмичә яшәгән, аны гомер буе сагынып-өзелеп 
көткән әнием Һәдия белән бертуган сеңлесе Зәйтүнә апама шул рәвешле чиксез 
мәхәббәтемне, аларның рухи көченә соклануымны белдерәм. Аллаһы Тәгалә озын гомер 
бирсен үзләренә! Ватан өчен канлы орышта шәһит киткән каһарманнарга, хәбәрсез 
югалган батырларга, ветераннарга, шул авыр елларда һәм аннан соң да тылда үзләрен 
аямыйча хезмәт иткән ватандашларга мәңгелек дан! 

Дөнья – каты чикләвек.
Ваткан идек җилкәнеп:
Эче тулы корт икән –
Анда безнең йорт икән –
Яши торган ил икән...

Дәү әнинең еш кабатлый торган такмагыннан.
Автор

Тупылдагы козгын
Иртәдән бәрәңге бакчасындагы карт тупыл ботагында тагын теге козгын 

кычкырды.
Мәдинә, яткан җиреннән капылт башын күтәреп, мендәрен әйләндерде 

һәм, калай тартманың урынында икәнен белгәч, тынычланып, җиңел 
сулады. Уф... исән икән, тимәгәннәр... Моңарчы аны мендәр астына ук 
* Журнал варианты

Зиннур ХӨСНИЯР (1961) – прозаик, шагыйрь, драматург; Татарстанның атказанган сәнгать 
эшлеклесе, Муса Җәлил исемендәге республика, Фатих Хөсни исемендәге әдәби премияләр 
лауреаты. «Таң ата да кич була», «Тәгәри китте язмышлар», «Терсәк сугышы» һ.б. китаплар 
авторы. Казанда яши.
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яшереп тормый иде. Соңгы көннәрдә урлап китәрләр дигән шөбһәсе бермә-
бер артты, шуңа күрә дә уяу булырга тырышты.

Иртә таңнан карт тупылда козгын кычкыра әнә.
Әүвәл кемдер урам тәрәзәсе ягыннан: «Мәдинәгә мидәл бирәләр, кәҗә 

мидәле бирәләр!» – дип кычкырып узды. Бөек Җиңүнең олуг юбилее 
алдыннан сугыш ветераннарын медаль белән бүләкләү гадәти хәл. Ә менә 
Мәдинәгә кайсы рәхмәт төшкересе мидәл тапшырырга уйлады икән? Әллә 
әтисенең кабере табылганмы?!. Әтисенә дигән мидәлдер әле! 

Хәер, бу юлы ул «кәҗә мидәле» дигәнне ишетмәде. Әлеге җөмлә, 
хәтерендә яңарып, еллар кайтавазы кебек кенә яңгырады бугай. Әллә 
анысын миһербанлы Вакыт үзе төшереп калдырган инде?..

Бәйрәм иде шул бүген. Кич буе телевизордан аттылар, урамда да 
ниләрдер шартлаттылар. Әллә җил тегермәне дә авып төште инде бу 
хәтле дөбердәүгә?! Урамда җилнең әсәре дә юк шикелле югыйсә, бәрәңге 
бакчасындагы тупылның шаулаганы колакка керер иде...

Баксаң, Җиңү бәйрәме уңаеннан салют бирәләр икән! Телевизорда әлеге 
салютны төнге күккә туплардан чөйделәр, урамда исә малай-шалай пугач 
белән шаярды...

Ә козгын иртәдән бирле кычкыра. Шул карт тупылны көчле давыл 
чыгып аудармаса, йә кисеп атмасаң, китмәс инде ул. Шунсыз котылып 
булмас аңардан...

Мәдинә бу уйдан кинәт сискәнеп китте: ә тупыл ауса?! Тупыл ава калса, 
баш бетә бит, Ходаем! Әтисе кайтканчы ава гына күрмәсен! Аның төбенә 
дә хәзинә күмелгән, ди, шундук табып алулары бар... 

 – Йә лә, кычкырсана шунда! Кычкыр, кычкыр, козгын!.. Тупыл гына 
аумасын. Әти киткәннән бирле гел шулай бер килеп, кычкырып китәсең 
инде син, – дип куйды Мәдинә. «Әтиең кайткач туктый ул, кызым, 
коркылдап тик утырсын шул тупылында!» – дия торган иде әнисе. Күпме 
яши икән соң бу козгыннар? 

– Әй, дим, ничә яшь инде сиңа?
Козгын Мәдинәнең телен аңлый иде, шулай да җавап бирәсе килмәде.
– Үпкәләде тагы...
– Сиңа үпкәләп буламыни! – диде козгын. Күп инде миңа, күп, Мәдинә 

сеңел!
– Мин сиңа сеңел тигәч, шактыйдыр инде алайса? 
Ул тәрәзәне ябып куйды:
– Шул берүк козгындыр инде син, әти чыгып киткәндә, тупылда утырып 

калган Аллаһ кошыдыр? Нигәдер ул көнне кычкырмады ул... Утырды 
утырды да зур канатларын җилпи-җилпи очып китте.

Телевизорда шартлаган тавышларны козгын ишетмәде. Телевизор өй 
эчендә, ә козгын – бәрәңге бакчасындагы тупыл башында иде. Күрше 
Габдулла булса: «Хәзер тилибизорында да козгыннар кычкыра башлады», 
– дип көләр иде. Теге чакта шулай күп теленә салынса, алып ук китәрләр 
иде Габдулланы. 

Мәдинә шайтан сурәтләреннән туеп, телевизорны сүндерде. Аның арткы 
ягына тоташкан чыбыгыннан колакчын кебек нәрсә сузылган. Оныгы 
Тимербулат нидер маташтыра инде. «Без генә аларны түгел, алар да без 

З И Н Н У Р   Х Ө С Н И Я Р
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әйткән сүзне ишетсен өчен телефон уйлап таптым, шуны урнаштырам!» 
– ди. Үз телевизорларын бозарга әтисе рөхсәт бирми, дәү әнисенеке белән 
рәхәтләнә Тимербулат. 

Телевизорда салютка кадәр ветераннарны тезеп, медаль өләштеләр. 
Менә монысы сиңа, Нурихан, бу медаль – Галәүгә... Чү, туктале, әтисе 
Шәйхигә дигән медаль бөтенләй үзгә түгелме соң? Нурихан белән 
Галәүнекенә караганда матуррак, ялтыравыгы да бүтәнчә, күрәсең, чын 
алтыннан коелгандыр. Гыймадиев Шәйхигә чын алтын медаль тиеш, дип 
уйлаганнардыр... 

Козгын тагын коркылдап куйды. Бу чукынчык козгын да матур хәбәр алып 
килсә килер икән, әнә бит нәрсә ди: «Мәдинәгә мидәл бирәләр!» Бу юлы 
«кәҗә мидәле» димәде... Әллә Нәфи тавышы иде инде? Әллә козгын күптән 
гүр иясенә әйләнгән Нәфи тавышына охшатып, кеше шикелле сөйләшә 
башлаган? Ишетә бит ул кешеләрнең сөйләшкәнен. Һәр әйткәнне, тутый 
кош кебек үк булмаса да, ятлап, томшыгына чорнап утыра торгандыр әле... 

Медаль Мәдинәнең үзенә түгел, әтисенәдер. Кайтып кына җитсен, 
Мәдинә аны әтисенең түшенә тагачак. Кәчтүме әнә, инде ничәмә ел шкафта 
эленеп тора. Көя төшеп, ничә мәртәбә яңасына алмаштырдылар. 

***
Дөньяда «Хәбәрсез югалды» дигәннән дә авыррак, ачырак хәбәр бармы 

икән?! Каберенең кайда икәнен дә белмә инде... Җитмеш биш ел диген! 
1941 елның 20нче маенда хәрби өйрәнүләргә алганнар иде. «Хәбәрсез 
югалган» дигән тамгалы кәгазе генә әйләнеп кайтты... Авылдашы, дусты 
Нәфи белән бергә киткәннәр иде югыйсә. Өч елдан артык Нәфи дә хәбәрсез 
югалып торды, аннары пылт итеп кайтып төште. Түш тулы орден-медаль. 
Түбән оч Хәбри тугыз елдан соң кайтты. Менә шундый солдатлар авылда 
тагын күренә башлагач, әнисенең дә, ике ятимә кызның да сүрелә башлаган 
өметләре янә кабынган иде. Күрешү өмете. Татлы өмет... Тора-бара өмет 
әтисенең кабере кайда икәнлеген белү, аны эзләп табу, шул хакта берәр 
хәбәрнең читен генә дә булса ишетү хыялына әйләнеп калды. 

Әнисе Рәхимә дә шундый татлы хыял белән гомер кичерде. Мәмдәл 
хастаханәсендә дөньядан үтеп барышлый, кызы Мәдинәнең күзләренә 
сораулы карашын төбәп, җан бирде: «Әтиеңнең хәбәре юкмы?» – дигән 
мәгънәне укыды Мәдинә.

Әнисе Рәхимә күзләрен йомгач, сеңлесе Зәйнәп тын гына елап: 
«Күрешкәнсездер инде, әни, анда баргач... безнең турыда да сөйләрсең 
әтигә, яме», – дип пышылдады. Күрешкәннәрдер инде, үзенең хәлләре 
хакында бәйнә-бәйнә сөйләгәндер әтиләре. Бу көнгә тиклем кайларда 
йөргәнен дә әйткәндер. Ә кызлар һаман берни белми...  Менә, әле дә, инде 
ничәмә ел узгач, Мәдинә төш аралаш бала чагына кайтып, каһарман әтисе 
түшенә медаль тагарга хыялланып яши...

***
Намаз вакыты җитеп килә икән. Мәдинә бар шартын китереп, тәһарәтен 

алды да намазга утырырга җыена башлады. Намазны урындыкка утырып 
укый ул хәзер, тез башлары авырта, йөргәндә дә, берьюлы ике таякка таяна. 

МӘДИНӘГӘ МЕДАЛЬ БИРӘЛӘР
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Кем әйтмешли, дүрт аякланды. Тәсбихен эзләргә кереште, анысы куйган 
җирендә юк иде.

– Әй, дим, кая югалдың инде шул арада? 
Өстәлдә яткан догалар китабы астыннан тавыш килде:
– Бу хәтереңне әйтер идем инде, Мәдинә абыстай! Үзең күз алдында 

торсын дип куйдың, үзең шул арада онытып та өлгергәнсең.
– Кая соң син? 
– Өстәлдә бит инде, догалык астында. Әнә бер мәрҗәнем чыгып та тора.
Ул тәсбихне күреп, көлеп җибәрде:
– Әй лә, тавык баш, онытканмын да ни ара.
– Тәһарәт алырга онытмагансыңдыр бит?
Мәдинәнең үзе белән «сөйләшә» башлаган тәсбихенә үпкәлисе дә килде:
– Аны оныталармы соң, Алла язмаганны!
– Үпкәләмә инде, исеңә генә төшерүем. 
Мәдинә алдына намазлык җәйде, килештереп, яулыгын ябынды һәм 

урындыкны җайлап куйды да намазга кереште. 
Каенатасыннан калган зур өстәл:
– Намазыңны Алла кабул итсен, Мәдинә, – дип пышылдагандай тоелды.
– Амин! – диде ул эчтән генә.
Мәдинә абыстай әнисе Рәхимә кебек һәр нәрсәне җанлы дип кабул итә, 

алар белән «сөйләшеп» рәхәтләнә иде. Биш бала, каената белән каенана, 
иренең сеңлесе, әле өстәвенә карт әби бергәләшеп яшәгән алты почмаклы 
өйдә, кайсылары дөнья куеп, балалар исә оядан очкан кошлар кебек төрлесе-
төрле якка таралышып, ялгыз башың калгач, сөйләшми ни хәл итәрсең?! 
Бу шөгыленнән тәм таба иде ул. Хәер, әнисенә охшагандыр инде: ул да 
гомер буе кәҗә бәтиләрен, песиләрне тиң күреп, шулар белән кеше кебек 
сөйләшеп, гәпләшеп гомер кичерде. Хәтта кәҗәләренә печән ташыганда 
уфалла арбасын да дусты итеп «сөйләшә» иде. 

Тагын бер гадәте бар иде әнисенең: авыз эченнән гел берәр көй көйләп 
йөрде. Ниндидер бер гаҗәеп көй иде ул. Мәгәр ул көй өзелеп тора икән, 
димәк, әнисенең кәефе юк. Андый чакта Мәдинә курка-курка гына: «Әни, 
нишләп бүген җырламыйсың?» – дия торган иде. Бу сүзләрдән Рәхимә 
аптырап кала, нинди җыр ди ул, янәмәсе? Аның беркайчан да җырлаганы 
юк бит! Аларның сөйләшүен тыңлап торган нәни Зәйнәп – бик тапкыр, тере 
кызчык, барысын да белеп тора икән, «Әни, апа авыз эчеңнән шыңгырдап 
йөрүеңне әйтә ул», – дип чатнатып җавап биреп куя. Рәхимә һәрвакыттагыча 
яңгыратып көлеп җибәрә дә: «Ә, аны әйтәсез икән...» – ди. Тик бу юлы көй 
ялганмый. Арыгандыр әниләре, алҗыгандыр. Фермада берьюлы берничә 
эштә эшли: сыерлар янында да ул, атлар да карый. Күпләр атларның 
янына килергә дә курка, син булдырасың, син батыр хатын дип, күңелен 
күрә-күрә, мал табибы Мөхәррәм ул эшне Рәхимәгә йөкли. Тегесе чыннан 
да батыраеп: «Курыкмыйм, ник куркып торыйм! Суслонгердагы кылыч 
борынлы әфисәрдән дә курыкмадым әле!» – дип куя. Күрше Мөхәррәм 
хатынның Суслонгерга ире янына барып йөрү маҗараларын белә иде, 
кабатлап сорамый. Әле ярый сорап, вакыт уздырып тормаган Мөхәррәм: 
озакламый аның үзен дә Суслонгер лагерена хәрби өйрәнүләргә алып 
киттеләр...

З И Н Н У Р   Х Ө С Н И Я Р
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Көй турында иде бит әле уйлары... Әнисе аны үзе «моң» дия торган иде. 
Ә Мәдинә уенча, бәрәңге бакчасындагы тупыл моңланмый, шаулый гына. 
Анда да каты җил чыкса гына. Җил булганда, авыл башындагы тегермән 
канатлары да шаулап әйләнә башлый.

Әтиләре киткәндә, алар аны җил тегермәне янына чаклы озата барды. 
«Мин кайтканчы исән-сау торыгыз. Мин озак тормам. Әниегезнең сүзен 
тыңлагыз», – дигән иде әтиләре, кызлары белән саубуллашканда. Биш 
яшьлек Мәдинә: «Ишән-шау кайт, әти!» – дип, кабатлады да кабатлады. 
Шулчак капылт исеп куйган җил тегермәннең канатларын кузгатты, 
алар авыр шыгырдап, хәрәкәткә килде. Әйтерсең, тегермән канатлары 
нарасыйның сүзләрен эләктереп алып, җилгә кушып әйләндерә иде: «Ишән-
шау... ишән-шау... кайт, әти, кайт, әти...»

Мәктәптә укыганда, Җиңү бәйрәме өчен әтисе хөрмәтенә җыр отып 
кайтканы исенә төште Мәдинәнең. Ул шулай тәрәзә каршысына килеп 
баскан да җырлап маташа. Әнисе кинәт өйгә килеп кергән дә аны тыңлый, 
күзәтә. Мәдинә исә ул кергәнне абайлаганын сиздерми, җырлавын белә.

Җилләр искән саен тәрәз ачам –
Сәлам килер кебек ерактан.
«Хәбәрсез ул», дигән сүзләреннән
Болай да бит инде җан каткан...

Шул чакта әниләре күз яшьләрен тыя алмыйча, чоланга атылып чыгып, 
үзе белән бергә бу йортка бирнә булып килгән сандыкка чүмәшеп, озак итеп 
елаганы да хәтерендә Мәдинәнең. Бу мизгелдә ул әнисен юатырга сәләтсез 
иде. Әниләре, күңеле тулганда, кеше күзенә күрсәтмичә, хәтта балаларына 
да сиздерми генә елый торган иде. Әнисенең авыз эченнән генә көйләп 
йөри торган җырларының да берсе шушы җыр булды.

Әнисе моңлы гына түгел, уен-көлкеле дә, хәтта чит кешегә кайчак 
исәррәк кебек тә күренгәндер. «Безнең тупыл гайбәтче ул. Тегермән 
канатларына җил ташыган гайбәтне тыңлап утырудан башка эше юк аның!» 
– дип, кызларын да көлдерә иде... Ничек көләселәре килгәндер ул чакта 
аларның?! Алмашка кияргә күлмәгең булмасын, әтиләре киткәннән бирле 
бер телем ипигә тилмер – көлеп утыр инде җүләр кебек...

Мәдинә шуларны уйлап елмаеп куйды, ирен чите белән генә көлемсерәү 
гадәте дә аңа әнисеннән күчкән иде, күрәсең...

Урман өрәкләре
Рәхимә Шәйхинең кайтуын өзгәләнеп көтте. Мәдинәсе белән Зәйнәбе 

хакына булса да... И ул кара күмергә әйләнгән өметләр, аккан күз яшьләре, 
төннәрен керфек тә какмыйча, капка тавышын тыңлап ятулар, сыңар хат 
кисәге булса да, килеп ирешмәсме дип хыялланулар...

Шәйхи белән Нәфи – ике авылдаш, яшьтәш Суслонгер янындагы 
Сурок лагерена эләкте. Дөбъяз военкоматыннан Суслонгер ерак түгел, 
хәрби өйрәнүләргә чакырылган ир-атларны шул көнне үк алып барып 
куйдылар.

Ә менә Рәхимәгә шул юлны урман аша җәяүләп узарга туры килде. 

МӘДИНӘГӘ МЕДАЛЬ БИРӘЛӘР



14

Күрешергә барасы килә. Ашарына илтергә ашкына. «Анда алар ач ята 
икән», ди. 

Зур Көелдән Сурокка турыдан тагын да якын. Көеллеләр аңарчы да 
Сутнор ярминкәсенә, әле тагын да арыракка – Моркидагы мал базарына да 
еш йөриләр иде. Рәхимәнең дә Шәйхие белән барганы булды. Шәйхинең 
бертуган абыйсы Гыйлаҗ бик җете кеше, ул инде бу юлны күп таптаган. Бер 
баруларында Моркидан өчесенә ике сыер җитәкләп кайттылар. Үзләренә 
дигән кызыл сыерны аеруча яраткан иде Рәхимә, бергә сайлап алдылар. Ике 
ир малларның мөгезләренә бау эләктереп алдан атлады, Рәхимә кулындагы 
чыбык белән арттан куалый кайтты. Күз ачып йомганчы узылды ул юл. 
Әүвәл – Ашытта, аннары Илләтне кичкәндә, әйбәтләп тамак та ялгадылар. 

Зур Көелдән Сурокка шулай ук урман аша туры юл бар дип сөйлиләр. 
Анда ирләре янына бөтен тирә-яктан хатыннары йөри, ди. Ач ятуларын 
ишетеп, ризык ташыйлар, дару илтәләр. 

Шәйхидән дә, Нәфидән дә, бер атна дигәндә, хат килеп төште. Нәфи бик 
зарланып язган, «халык ачтан кырыла, авырулар күп», дигән. Ә Шәйхи исә 
бу хакта бер сүз дә әйтмәгән, Рәхимәнең, туганнарының хәлен сорашкан, 
биш яшьлек Мәдинәсен, алты айлык Зәйнәбен сагынуы хакында шигырь 
сырлап җибәргән. 

Әүвәл көеллеләр кайсы хатка ышанырга белмәде. Берсе монда безне 
ачтан үтерәләр, ди, икенчесе агач мылтык белән булса да, сугыш һөнәренә 
өйрәнәбез, мине взвод командиры итәргә уйлыйлар, дигән. Берничә 
атна эчендә Сурок-Суслонгерга тагын дистәгә якын ир-ат эләккәч кенә, 
андагы хәлләрнең дөреслеге ачыкланды: чебен кебек кырылып ята икән 
бит хәрби лагерьда әзмәвердәй ирләр! Туганнары ризык, дару ташырга 
кереште. Ләкин Рәхимә алты айлык имчәк баласын калдырып, берничек 
тә чыгып китә алмас кебек иде. Түзә алмады. Беркөн иртән баласын 
яхшылап төреп, юлга җыенды. Ярый әле урамда килендәше Асия очрады 
һәм шундук аларны кире борды. Килендәше балаларны үзе карап калырга 
ризалашты, ә Рәхимә исә авылдаш кызлар белән икенче көнне таңнан юлга 
кузгалырга булды. Туры юлны аңа кичтән кабатлап сөйли-сөйли, аннары 
«аңладыгызмы» дип, имтихан алгандай сораштыра-сораштыра, Гыйлаҗ 
абзый өйрәтте. «Кызулагыз, кызлар! Анда хәлләр яман икән!» – диде ул 
саубуллашканда. Шул көнне аның үзенә дә, колхоз рәисенә дә фронтка 
китәргә повестка тапшырылган иде.

«Мари ягында гел урман, адашмас өчен авыллар аша барыгыз!» – дип 
кисәткән иде Гыйлаҗ абзый. Менә ул әйткән Чодраялны уздылар. Красный 
Стекловарга керсәгез, әйләнеч була, урман аша турыдан юл бар дип өйрәтте 
юлда очраган бер мари карты. Бәхеткә, Күркәтаудан килүче тагын ике хатын 
очрады, аларның да ирләре янына Суслонгерга барышлары икән. Мари 
хатыннары юлны яхшы чамалый, кайбер урыннарда адашып йөрергә туры 
килсә дә, урманнан уза торган ат юлына килеп чыктылар; шактый араны арбага 
утырып үтү бәхетенә дә ирештеләр әле. Курамастан өч җигүле ат Сутнор 
базарына бара икән. Иске-москы сатарга. Шулар утыртты, рәхмәт төшкере. 

Суслонгер дигән җиргә килеп җитәргә күп калмады, ди мари кызлары. 
Сурок әле тагын да арырак икән. Кызлар Суслонгерда калды. Шулчак 
каршыларына үзләре кебек үк чабаталы хатыннар очрый башлады. 

З И Н Н У Р   Х Ө С Н И Я Р
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Әйтерсең, урман эченә чебен гөмбәсе кебек бар дөньяның төенчекле 
кыз-хатыннары сибелгән. Баручылар ашыга, аларның йөзләрендә күрешүгә 
өметләнгән бәхет чаткылары, кайсыберләре, башларын да күтәрмичә, аяк 
очларына карап атлый. Ни дисәң дә, кайтып килүчеләр күңелсез күренә... 
Араларында бик сирәкләре генә ачылып китеп сөйләшә һәм тизрәк барып 
җитәргә куша... 

Кемнәрдер чабаталарын сүтеп ташлап, агач төбенә утырып, ял итә. 
Каршы килүчеләрнең кулында төенчек ише нәрсә күренми. Алар күкрәк 
арасына яшергән ипи катыларын алып суыралар да юлларын дәвам итәләр. 
Болары инде ирләре яныннан кайта. Күрешү бәхетенә ирешә алмый кайтып 
килүчеләр дә бар арада. «Аллага шөкер, безнеке исән әле», – дип пышылдый 
кайсыларының кипшенгән иреннәре.

Лагерьга чакырылган ирләренең хәлләре мөшкел икәнлеген алар юлда 
ук аңлады. Бу хис аякларына көч өстәде, тизрәк барып җитәргә дә ачлыктан 
интеккән ирләренең тамагын туйдырырга кирәк!

Рәхимә юлда капкалап алырга дигән икмәген дә төенчеккә төрде. Үзе 
ничек тә түзәр, Шәйхигә кирәгрәк бит ул. Берзаман Гәүһәр капылт туктап, 
каен янына иелде.

– Нәрсә тагы? – дип аптырап карады Рәхимә. – Түзәбез, кара аны, барып 
җиткәнче бер тәгам ризык та капмыйбыз! Әлеге сүзләрдән соң Гәүһәр 
гаепле карашын аска текәде.

Озын буйлы Рәхимәдән гәүдәгә кайтышрак булса да, Гәүһәр бик җитез, 
хәрәкәтчән, нәсел кушаматлары да «Чикләвек» аларның. Буйга озын 
булмасалар да, әллә кем булып сөйләшәләр, чикләвек кебек каты холыклы.

Гәүһәр абыйсы Нәфи янына бара. Җиңгәсе Гөлчирә исә ирен күрергә 
барудан катгый рәвештә баш тартты. Инде җыенганнар иде, инде әзерләнеп 
беткәннәр иде, көне килеп җиткәч: «Бармыйм, куркам!» – диде. Нәкъ шул 
көннәрдә «Суслонгер урманында ирләре янына баручы хатыннарның 
төенчекләрен талыйлар, үзләрен мыскыл итәләр икән», дигән хәбәр таралган 
иде. «Нәфи бик көнче безнең... Алла сакласын! Берәр хәл була калса, бәреп 
кенә үтерәчәк бит ул мине! Кайтуга аерып җибәрәчәк!» – дип акланды 
Гөлчирә. Моңа Гәүһәр сөенде генә, шундук: «Үзем барам абый янына!» – 
дип чәчрәп чыкты кыз. Гәүһәрнең шулай җан ату сәбәбе һәркемгә мәгълүм 
булса да, ул хакта берәү дә теленә салынмады. Өйдәгеләр елмаешып кына 
куйды: Суслонгердагы хәрби өйрәнүләргә күптән түгел Гәүһәрнең егете 
Хәлил дә алынган. Кызның аның белән бик тә күрешәсе килә иде. Киленнең 
юк-бар нәрсәне сәбәп иткән булып, Нәфи янына барудан баш тартуыннан 
кәефе киткән Гатифә апа да, Галиулла абзый да, кызларының бу карарына 
каршы төшмәде; шуның белән өйдәге киеренкелек тә йомшарды. 

– Хәлилең өчен борчыласың син, хәчтерүш! – дип көлде Рәхимә һәм 
учындагы кипкән шомыртны авызына озатты. Дөресен генә әйткәндә, ул 
үзләренең өй каршындагы агачтан узган ел ук күп итеп шомырт җыеп 
киптергән иде. Кипкән шомырт ашказынына файдалы, кеше сөйләве буенча 
Суслонгерда әллә нинди дизентерияләр башланган, ди, имеш. 

Гәүһәр җыелып торган күлләвекләргә карап-карап ала, өс-башын 
төзәткәндәй итә. Югыйсә ямьсез һәм котсыз булып күренү өчен нинди 
ертык-иске бар, махсус шуларга төренделәр. Юлбасарлар очрый-нитә 

МӘДИНӘГӘ МЕДАЛЬ БИРӘЛӘР



16

калса, күз төшерерлек булмасын, янәсе. Ә сөйгән егете каршында матур 
булып күренергә теләүдән кыз баланы кем тыя алсын?! Тормыш дәвам итә, 
үз көенә бара. Дошман туплары гына кешеләрдә булган рухны, өметне, 
мәхәббәтне үтерә ала, димени?!

Лагерьга җитәргә шактый ара бар иде әле. Аны күл янында, диделәр. 
Шуннан ерак түгел Ушут ага. Юл гел бертөрле түгел, йә ачыклыктан 
комлык ерып барасың, йә урман-чытырманга килеп керәсең. Суслонгер 
сазлыкларына якынлашарак кигәвен, чебен-черки, сукыр чебен кебек 
канэчкечләр бермә-бер артты. Юлчылар башларын яулыкка урады,  күзләре 
генә күренеп калды.

Гәүһәр – кара тут йөзле, коңгырт күзле, терекөмеш кебек теремек кыз 
сөйгәне Хәлилне озаткач, кинәт боегып калды. Элек колхоз басуында 
күмәкләшеп, бәрәңге алганда булсынмы, яисә ындырда ашлык киптергәндә 
булсынмы – һәрбер нәрсәдән кызык таба белсә, хәзер усалланды, 
кырысланды. Ул хәзер сүзен турыдан бәреп әйтә: колхоз рәисен, бигрәк 
тә бригадирны сүгеп ташларга да күп сорамый. Тегеләре аңа каршы сүз 
дә әйтә алмый, чөнки кыз гадел, сүзләре хак була. Өстәвенә, ул комсомол 
ячейкасында тора, төрле эшләрне оештыруга бик һәвәс.

Хәлил белән бик яратышып йөрделәр. Сабан туена өйләнешергә сүз дә 
куешканнар иде. 

Бара торгач, урман бушап калды, каршы килүчеләр очрамый башлады. 
Әллә юлдан яздыкмы дип тә борчылды сәфәр чыгучылар. Тик озакламый 
алда ботак сынган тавышлар ишетелде – «кеше йөри икән», дип 
куанырга өлгермәделәр, тавыш артыннан ук каршыларына ике ир килеп 
чыкмасынмы?! Гәүһәр куркудан кычкырып ук җибәрде, Рәхимә йөрәге 
дерт итеп куйса да, таралып төшмәде, каушавын юлдашына күрсәтмәскә 
тырышты. Киресенчә, кулындагы таягын тагын да кысыбрак тотты. 

Юлчылар баскан җирләреннән селкенмәде. Тегеләр исә каршыларына 
килә. Кеше түгелдер болар, үлгән мари өрәкләредер?! Болай ук куркыныч 
булмаслар иде! Шыр сөяктән генә торалар бит! Җаннары ничек чыгып 
качмаган?! Куркуын басар өчен Рәхимә алардан юл сорашкан булды, 
адашмаганнармы, янәсе. Тегеләр телсез кебек тора бирде. Менә берсе кинәт 
алга ыргылды да Гәүһәрне тотып алды, икенчесе Рәхимәгә ташланды. 
«Мыскыл итәргә җыеналар...» – дип уйлады юлдашлар. Озын буйлы, сөяк 
сарае кебек бу чандыр ирләрнең ниятләре хәзер ачыктан-ачык аңлашыла, 
күрәсең, алар әйләнә-тирәдә адәм әсәре юклыгын яхшы беләдер, киемнәре 
сәләмә булса да, кыз-хатыннарның чибәрлеген чамалау кыен түгел бит. 

– Лагерьга барасызмыни? – дип сорады кинәт ирләрнең берсе. Тавышы 
йомшак, юлбасарга охшамаган иде ул. 

Каршы торырга әзерләнгән хатыннарга бу ирләр хәзер үк ерткычтай 
ташланып, мүк өстенә аударып әүмәкләргә керешерләр, күкрәк изүләрен 
аерып, шәрә калдырырлар кебек тоелды. Тегеләр көтелмәгән хәлдән 
аптырап, югалып калган хатын-кызларның төенчекләрен йолкып алды да 
комлы юл буйлап чабарга кереште. 

Шул арада алда этләр өргәне ишетелде, каршыларына солдатлар килеп 
чыкты. Аларның өлкәнрәге мылтык көпшәсен Гәүһәрнең күкрәгенә терәп: 

– Кая качырдыгыз дезертирларны! Алар сезнең ирләрегез идеме?! – 
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дип, сорау ала башлады. Хәл-әхвәлне кыскача аңлатып биргәч, солдатлар 
качкыннар артыннан йөгерде. 

Кинәт Гәүһәр җүләрләрчә шашынып көләргә кереште, тавышы бөтен 
урманны яңгыратты. Рәхимә шаулама, тынычлан инде дигәндәй, кызның 
иңбашыннан селки, тегесе исә ни сөйләвен үзе дә аңлап бетермичә, һаман: 

– Каян килсен, ди, монда безне каен төбенә егып салырлык ир-атлар?! 
Тәненнән җаны чыкмаган ярымөрәкләрдән гайре берәр егет сыңары бар 
димени монда?!» – дип кычкыруын белде. Менә кинәт еракта мылтык 
аткан тавыш ишетелде. Аның гөрелтесеннән хәтта корыган агач ботаклары 
сынып, җиргә чәчелде. Гәүһәр көлүеннән дә, кычкыруыннан да туктады 
һәм буш кулларын селки-селки, артка борылып: 

– Агач мылтык белән атар идем мин сезне! – дип, йөрәк ачысы белән 
өзгәләнеп, әйтеп куйды. Мылтык аткан тавыш янә урманны яңгыратты.

Инде Рәхимә туктап көләргә кереште. Аннан арттарак калып барган 
Гәүһәр, күзләрен зур ачып, юлдашына карап тора башлады. Анысы 
кушылып көләргә дә белми, нигә көләсең, дип тә сорый алмый. Рәхимә 
апаның кайгыдан башы китте, ахры, дигән шик керде аңа. Ул курка-курка 
гына юлдашының бишмәт җиңеннән тарткалады. Тегесе аның саен катырак 
көлде, ниһаять, юлдашының шомланганын күреп, көлүеннән бераз тыелып 
торды һәм:

– Юк, юк, курыкма, сеңлем... Чын! Көләсе килә. Тиктомалдан. 
Кыз һаман аны аңламый иде:
– Ни ашатабыз Шәйхи абыеңа, дисеңме?! Шуны уйлап көләсеңме син, 

җүләр! Ә-ә-ә, моның яшереп куйганы калгандыр әле. Кая, күрсәт, кай җиргә 
яшердең?! –дип, ул ачудан кулын Рәхимәнең бишмәт эченә шудырды. 

Рәхимә аның кулын ипләп кенә күкрәкләреннән алды: 
– Чү, имиләрем тулды, авырта, тимә! – диде ул, көлүеннән көчкә тыелып. 

– Ә мин бит хәзер безне тотып көчләрләр дип курыктым. Яфрак кебек 
калтырана башлаган идем. Ну, бирешми идем түлке. Йөзләрен умырып 
төшерә идем. 

Чак кына тын алганнан соң:
– Кая монда безне егып көчләрлек ир-ат, дисеңме? – Ул янә елмаеп 

куйды. – Синең сүзләреңнән көләм. Йә чәчләрне йолка-йолка еларга кирәк 
безгә, Гәүһәр, йә җүләр кебек көләргә! 

Кинәт аның йөзе караңгыланды, ул өстенә уранган иске-москыны 
тартып алып: 

– Боларның да кирәге калмады хәзер! – дип куйды һәм атлавын дәвам 
итте.

– Каты чапма әле алай, сыйрагың озын булгач та! 
Кәтүк Гәүһәр хәзер аның артыннан чак өлгерә иде. Өстәвенә, Рәхимәнең 

кыланышы һаман аңына барып җитә алмый. Дөрес, ул Гәүһәр белгәннән 
бирле уен-көлкеле хатын булды, һәр нәрсәдән кызык табып, рәхәтләнеп 
көлә, авыр булса да, гел елмаеп тора иде. Кушаматлары да «Кояш» аларның. 
Әмма бу юлы Рәхимәнең бер дә көләсе килеп көлүе түгел, еларга тиеш иде 
ул, тик күкрәгенә күз яшьләре савар дип, куркудан, үзе дә белештермичә 
көлә иде яшь ана...

Чама буенча, хәрби лагерьга ерак калмаган. Анда аларның берсен газиз 
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ире, икенчесен туган абыйсы һәм сөйгән егете көтә. ...Аеруча Рәхимәнең 
тизрәк барып җитәсе килә. Бер дә булмаса, юлда сыңар мари авылы да 
очрамый, йортка кереп, күкрәкләрен савасы иде дә соң. Таш булып каттылар 
ласа. Инде болай да алты айлык бала имезүче яшь хатынның эчке киемнәре 
сөткә чыланып бетте.

– Кая ашыгасың, Рәхимә апа! – диде Гәүһәр еламсырак тавыш белән. – 
Нәрсә ашатабыз аларга хәзер? Каен тузы җыеп барабызмы?! Кире кайтып 
китүең хәерлерәк түгелме?

Рәхимә үзе дә аптырашта иде. Буш кул белән барып, иренең күзенә ничек 
күренергә хәзер?! Ни әйтергә?!

Сазлык ягында шарт-шорт ботак сынган тавышлар ишетелде һәм 
аюгамы, сыергамы охшатып, ниндидер хайван үкереп куйды. Бәлки, 
адашкан мари үгезедер?! Мондый кара урман эчләрендә авыл бар микәнни? 
Бәлки, берәр аучы өедер яки урман кисүчеләрдер әле? Шундый уйлар белән 
кыз-хатыннар кечкенә аланлыкка килеп чыкты һәм куркудан өнсез-телсез 
калды...

«Ушатый таракан»
Мәдинә төн буе саташып чыкты. Имеш, Сабантуй алды икән. Авыл ир-

атлары гармун белән йорт саен йөреп, киленнәрдән чүпрәк-чапрак җыя, 
әби-чәбиләр көрәшче малайларга дип, күкәй чыгара. Барысы да шат, авыл 
урамнарында бәйрәм тузаны, Сабантуй тузаны. Менә берзаман таңнан 
аларның капкасын дөбердәтергә керештеләр. «Шәйхи! Ач капкаңны! 
Нишләп йоклап ятасың син, ә! Сабантуй бит, бәйрәм! Ач әле, капкаңны, 
Шәйхетдин!»

Урам уртасында балалар такмак әйтешә. Җыр тына, капка шакудан 
туктыйлар. Мәдинә инде уянган, ләкин һаман ярымуяу килеш миңгерәүләнеп 
ята. Нишләп Шәйхи, диләр әле? Аның ире Заһретдин атлы бит! Ник аның 
исемен әйтмиләр? Ә-ә-ә, ул һаман Көелдә икән әле, кияүгә чыкмаган, 
әнисенең иркә кызы булып, йокысыннан арына алмыйча, урын өстендә 
ята икән... 

***
Кызны әнисенең ыңгырашып дәшкән тавышы айнытып җибәрде 

һәм кичтән булган вакыйгалар исенә төште. Өй ягылмаганлыктан, кыз 
чирканып, юрганын башына кадәр тартты. Тик кичәге хәл-вакыйгалардан 
юрган астына гына качып котылырлык түгел иде, ул торып утырды. 
Тәпиләре суык идәнгә тигәч, төшеннән тәмам айнып китте. Чү, өй 
эчендә алар үзләре генә түгел. Әнә, бер ир-ат күзләрен чекерәйтеп, эчке 
күлмәктән караватта утырган яшь кызның шәрә ботларына, ачык изүенә 
карап утыра. 

Ир кинәт хәрәкәткә килде дә, тәрәзә буендагы караватта башыннан ук 
бөркәнеп яткан әнисе янына якынлашты. Әүвәл Мәдинәне «Әти кайткан! 
– дигән уй өнсез итте. – Төнлә, алар йоклаганда, шыпырт кына кайтып 
кергән дә, гаиләсенең йокысын саклап, уятырга кыймыйча, аптырап тора!» 
Тик ир әтисенә охшамаган, бөтенләй чит кеше ләбаса!
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– Тс-с-с! Тавышланма! – дип, ул бармагын ирененә тигереп алды да: 
Әниеңне кара, мин киттем, – дип, мәче кебек сак кына басып, ишектән 
чыгып югалды. 

***
Яңа көн һәммәсен дә үз урынына куйды. Кичә кичке савымнан кайтканда, 

әнисе җил тегермәне янындагы черек салам эскертендә авып калган. Аны 
бер ир-ат күреп алып, өйгә чаклы күтәреп кайткан. «Әни үлгән!» – дип 
кычкырды кечкенә Зәйнәп, өнсез Рәхимәне күтәреп керүләрен күргәч. 
Шөкер, әниләре исән иде. Менә ул карават буендагы артсыз урындыкта 
утыра. Чабаталары бозланып каткан. Теге ир-ат кызларның өлкәнрәген 
булышырга чакырды, алар икәүләшеп, Рәхимәнең бозланган аякларыннан 
чабатасын куптара башлады. Бозны ничек кенә эретергә тырышсалар да, 
чабатаны каерып диярлек алгач, аяк йөзенең бер өлеше тиресе белән үк 
умырылып төште.

Мәдинә күрми дә калды, әнисен урынга яткырып, кишер яфрагы 
салынган кайнар су эчерткән арада теге ир юкка да чыкты. Мәдинә аның 
турында сорашып, әнисен бимазалап тормады. Болай да эт булып арыган, 
болай да сызлана иде ул. 

***
...Капканы чынлап та шакыганнар икән, тавыш тагын кабатланды. Инде 

сугыш күптән бетсә дә, авыл халкы өстендә һаман зур афәт тора, ул да 
булса, халык телендә «задание» дип йөртелгән салым түләү вакыты килеп 
җиткән. Кырык кило ит, ике йөз йомырка, ничәләптер кадак йон, май ише 
нәрсәләрне крестьяннан буып диярлек алып чыгып китәләр. Финотдел 
начальнигы Латыйпов үзе җыеп йөри аларны, күрәсең, башкаларга 
ышанмый.

Авылга Латыйпов килүен ишетүгә, Мәдинә йөгереп, абзарга чыкты 
һәм Кояшның муеныннан кочаклап үксергә кереште. Тавыш-тынсыз 
елады унике яшьлек үсмер. Әле узган ел гына Гыйлаҗ абыйлары Морки 
базарыннан алып кайткан кызыл сыер аңа хәзер иптәш кызларыннан да 
якын иде. Ул аны сава, астын тазарта, аның белән сөйләшә иде. Кызыл 
сыерга Зәйнәп тә бик ияләште. Анысы бишенче сыйныфны тәмамлагач, 
кияргә дә, ашарга да булмаганлыктан, укуын ташлап, фермага бәрәңге 
пешерергә эшкә ялланды. Кайтканда, Кояшка бер черек бәрәңге булса да, 
эләктереп кайтуның җаен таба иде чая кыз. Чынлап та, аларның җимерек 
лапасын төзек итеп, ятим кызларны туендырып торды Кояшкай. Ә хәзер 
ул пычак астына керергә тиеш: заданиегә ит кирәк! Рәхимә әүвәл сәвиткә 
барып: «Бәлки, безнең заданиене киметерсез, Шәйхи дә – сугыш ветераны! 
Хәбәрсез югалды дигәч тә!» – дип ялварып караган иде дә, авызын тиз 
капладылар: «Нинди сугышта катнашкан Гыймадиев Шәйхи, кайсы фронтта 
булган?! Орден-медальләре бармы?!» 

Чынлап та, Шәйхидән ун елга якын бер хәбәр дә килеп ирешкәне 
булмады. Сугыш бетүгә дә биш ел тулып килә, Шәйхидән сыңар хат 
кисәге дә юк. Военкоматта: «Кызылармеец Гыймадиев Шәйхи хәбәрсез 
югалган!» – диделәр. Бетте-китте, вәссәлам! Кеше хәтле кеше югалган, 
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имеш, инә дип белгәннәрдерме аны?.. Гади кеше генә дә түгел бит әле ул, 
ике кызның газиз әтисе, Рәхимәнең сөекле ире. Ватанны сакларга чыгып 
киткән Шәйхи Гыймадиев бит ул...

Кояшкайны «заданиегә» тапшыргач, сәвиттән бүләк итеп, Сталин 
сурәтен бирделәр. Уч төбенә сыярлык иде ул. «Өегезнең түренә элеп куй, 
тузан җыеп ята торган булса, башың Себер китәчәк! Кара аны!» – дип 
кисәттеләр дә әле. Рәхимә бу вакытта шактый усалланырга өлгергән иде, 
портретны кире үзләренә сузды: «Өемнән фәрештәләрне качырасым юк 
әле!» – диде. Бу сүзләрне ул пышылдап кына әйткән булдымы икән, әллә 
тол хатын дип кызгандылармы – моның өчен ябып куймадылар, Себер 
дә җибәрмәделәр. Ләкин ул портретны куенына тыгып кайтырга мәҗбүр 
булды. Юл буе үзен сүкте: «Гафу ит мине, иптәш Сталин, көфер сүзләрем 
өчен! Уйламыйчарак әйтелде! Зинһар, гафу итә күр! Аллага шөкер, Син 
бар әле! Рәхмәт сиңа!» 

Ни хәл итмәк кирәк, Сталин портреты алар өендә «күчмә» язмышка 
дучар булды. Бер атна эчендә дивардан шкаф артына, шкаф артыннан 
диварга әллә ничә мәртәбә күчеп йөрде. Кызларының кәефенә карап, 
Сталин портретының урын үзгәртүенә Рәхимәнең эче дә поша башлады. 
Берәрсе килеп керсә шунда! Аның шкаф артында тузан җыеп ятканын 
күреп алса? Бетте баш! 

Әле ул гына да түгел, йә тамагы бик ачыкса, бигрәк тә урамга уйнарга 
чыгарга күлмәге булмаса (пычратып кайткан киемен Рәхимә юып куя да, 
алмашка кияренә булмый), Зәйнәбе Сталин портреты янына бара да сакау 
теле белән:

– Нишкә шин бежнең Шталин булдың, ә?! Нишкә булдың алайша? Яңа 
күлмәк алып бир миңа! Шин алып бирмәшәң, башка кеше алып биршен... 
Ул кеше Шталин булшын аннары!.. – дип, портретны «тинтерәтә». Моны 
ишеткән Рәхимә тәмам куркуга сабыша. Сталин изге, аңа рәхмәттән башка 
сүз әйтергә ярамый! 

«Нәрсә карый икән бу Сталин?!» – дип сөйләнгәннәре өчен күрше 
Каракүлдән, әнә, хәтта бер фронтовикны да алып киттеләр. Курамастан 
ике марины ябып куйганнар. Тегеләре көмешкә чөмергәч, имеш, Сталин 
турында «контр» такмаклар җырлаган. Ул, ипләп кенә, Сталинның кем 
икәнлеген, аның сурәтен шкаф артына ташларга ярамаганлыкны аңлатырга 
уйлады. Кызларын каршыларына утыртты, үзе борылып, дивардагы сурәткә 
карый-карый: 

– Балалар, Сталин – безнең юлбашчыбыз! Ул безне нимесләрдән 
коткарып калды! Аны шкаф артына ташларга ярамый! – диде.

– Калган, ди, бар, нимешләрдән коткарып! Нимешләрне бежнең әти 
атып үтергән аларны! – дип кәҗәләнде Зәйнәбе. Мәдинә өлкәнрәк шул, 
Сталинның кем икәнлеген аңлый һәм әнисе белән килешкәнне аңлатып: 
«Ие, – дип куя да киреләнеп утырган Зәйнәпкә төртеп ала. – Сталинны 
шкаф артына ташласаң, апкитәләр сине, белдеңме?! Апкитәләр дә салкын 
базга бакалар янына ябып куялар!» Зәйнәпнең иң курыкканы – бака. Ул 
сагаеп кала һәм кычкырып елап җибәрә. 

Рәхимә үзе дә күңеле тулганда, нарасыйның сүзләрен эченнән генә 
кабатлый-кабатлый елый торган иде: «Син нигә безнең Сталин булдың 
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соң алайса? Бер тол хатынны да якларга хәлеңнән килмәгәч... Ярдәм кулы 
суза алмагач! Кулыңнан килмәгәчтен... Синең урынга башка кеше безнең 
Сталин булсын иде алайса!» Бу сүзләре өчен үзе дә шактый гомер куркып 
йөрде ул: «Шөкер, эчтән генә әйткәнмен әле», дип сөенде дә. Ләкин барыбер 
үзен туктаусыз тирги дә иде: «Сталин изге! Сталин булмаса, барыбыз да 
бетәбез! Рәхмәт Сталинга! Дан аңа!» – дип кабатлый торгач кына, күңеле 
бераз урынына утырган кебек булды. Әмма нарасыена тиешенчә аңлата 
алмаган икән, аның кабат портрет янына килеп, сөйләшеп торганын күреп, 
өнсез калды: «Әй, Шталин абый, «кыжым» дип әйт әле миңа, ә! Нәкъ 
бежнең әти шикелле итеп әйт түлке: кы-ыыы-жыммм! Шулай шужып әйтә 
алашыңмы шин бежнең әти шикелле? Әйтмишең, беләм, әйтә алмыйшың 
шин! Ушатый таракан!»

***
Мәдинә бүгенгедәй хәтерли, яз көне иде ул. Басулар кардан арчыла 

башлаган вакыт. Халык чабата белән басу пычрагын изә: кыш буе кар 
астында ятып өшегән черек бәрәңгене («күкәрин» дип йөртәләр иде аны 
Дөбъяз якларында) җыя. Аңардан әниләре он ясый, чүп үләннәре кушып, 
бармак башы хәтле генә май салып, ипи пешерә иде.

Әй, күкәрин, күкәрин,
Булмасаң, нишләрием! 

– дигән такмак та бик озак авыл халкы телендә йөрде. 
Фермада эшләүче әниләренә айга ун кило он бирәләр. Утынны ике 

чакрым арадагы Мослыга барып, чанага салып тартып кайталар. Өрәңге 
ботакларының беркайчан да ялкыны булмый торган иде, тамчы тамыза-
тамыза елап, тик төтенләп торыр иде ул мич эчендә. 

Бригадир Мөхәррәм абый беркөнне Рәхимәгә, кызларың ачыгадыр дип, 
фермадан сыңар тавык биреп җибәргән. Икенче тавык читән аша очып 
качкан булган. Иш янына куш булыр дип, Рәхимә аны да култык астына 
кыстырган. Шул ике тавыкны авылдан илле чакрым ераклыктагы Казан 
базарына җәяүләп барып, саткан акчасына икмәк күтәреп кайта ул берзаман.

Ә колхоз биргән оннан, умач әвәләп, аңа бәрәңге яфраклары кушып, 
аш пешерә торган иде ул. Авыр елларда авыл халкы яз килүен зур бәйрәм 
кебек көтеп яшәде, чөнки өстәлдә суган, кузгалак, какы, алабута оныннан 
пешерелгән ризыклар күренгәли башлый иде.

«Потыр абый!»
Сазлык кырыендагы аланга җиткәч, Рәхимә белән Гәүһәр өнсез 

калырлык тамашага тап булды. Өч бүре тырыша-тырыша, ялгыз нарат 
төбен казый, ә нарат башында исә көрән төстәге аю тешләрен шыкырдатып 
утыра. Нараттан җиргә таба бау сузылган. Хатыннар тагын да югарырак 
күтәрелеп караса, озын наратның урта бер җирендәге иң юан ботагында 
хәрби киемле ир-ат асылынып тора. Гәүдәсе җил белән чак кына селкенә, ул 
күптән җан-тәслим кылганга охшаган. Аю шуны алырга менгән булгандыр, 
күрәсең. Ач бүреләр дә, мәет исен сизеп, нарат төбенә җыелышкан.
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Рәхимә белән Гәүһәр баскан урыннарында тораташ булып катып калды: 
алга да бара алмыйлар, качып китәргә дә куркыта. 

Аю агач башына бүреләрдән куркып менмәгән икән. Менә ул, тегеләрнең 
әрсезлегенә ачуы килеп, шуып диярлек, түбәнгә төшә башлады. Бүреләр, 
читкә сибелсәләр дә, һаман тешләрен ыржайтып, аңа ташланырга әзер 
торалар иде әле. Аю төшеп җиткәч, янә агач башына күтәрелеп карады, 
аннан ике аягына басып, яман тавыш белән үкереп җибәрде. Бүре көтүе 
кабат артка чигенде, ләкин качарга исәпләре юк иде. Күренеп тора, 
бүреләргә тамакларын туйдыру өчен җилдә селкенеп торган мәет кирәк, аю 
– бердән, ул мәетне бүреләр авызына җиргә төшерә алучы булса, икенчедән, 
аларның юлына каршы төшәчәк төп дошман. Рәхимә белән Гәүһәрнең дә, 
бүре көтүенең дә, аюның да бу халәттә тагын күпме торасылары мәгълүм 
түгел иде, кинәт якында гына мылтык тавышы ишетелде, ерткычлар 
төрлесе төрле якка таралышты. Агачлар арасыннан кулына мылтык тоткан 
бер ир-ат пәйда булды һәм бу аланда япа-ялгыз йөрүче кыз-хатыннарны 
күрүенә бик гаҗәпләнде. Тегеләр әлегә телсез иде, телләре аңкауларына 
ябышкан, үзләре усак яфрагы кебек калтырый. Сунарчы беркавым боларга 
карап торды да:

– Кузе тендан лумда1? – дип куйды. Гәүһәрнең әтисе гомер буе мари 
якларында балта чапты, ике генә чакрым ераклыктагы мари авылында 
яшәгән таныш-белешләре, хәтта гаилә дуслары да бар иде. Кыз маричаны 
шулардан эләктергән булып чыкты, тегенең соравын шундук аңлап алды.

– Без Көелдән! Мин Гәүһәр, бу – иптәшем Рәхимә апа! Лагерьга барабыз, 
– дип, урысча, марича, татарча – бар белгәнен бергә кушып аңлатырга 
кереште. Ләкин тегесе һаман аңламыйча басып торуын белде. Гәүһәр: – 
Мин Көелнең Пәләхи кыз! – дип кычкыргач кына:

– Әәә, Пәләхи кыз! Мыйын лумем2 Пётр, – дип, исемен атап елмаеп 
куйды һәм үзе артыннан барырга кушып, мылтык көпшәсен аска төшерде.

– Потыр! Потыр абый! – дип кабатлап, юлчылар аның артыннан иярде. 
Урманчы Потыр хатыны белән шуннан ерак түгел казылган землянкада 

яшәп ята икән. Җәйгә Көмеш елга буенда өйләре дә әзер булырга 
тиеш. Потыр Михайлов моңа кадәр Волжск районында зур гына урман 
хуҗалыгының директоры булган, көзлектә Сурокка гади урманчы итеп 
җибәрүләрен үзе сораган. Чодраялда унике яшьлек кызлары калган, 
каенанасына иптәш булыр дип, шундый карарга килгәннәр; кыз баланы 
җир асты өенә алып килеп тә булмый бит инде. Юлчыларга боларның 
барысы хакында да Потырның хатыны – ачык йөзле, тәмле сүзле Улинә 
түти сөйләде.

Улинә түти тумышы белән Курамас (Яңа Карамас, Мари иле белән Татар 
иле чигендәге авыл) кызы. Көел белән Курамас арасы – ике чакрымлык 
юл. Хатыннарның үз якташлары икәнне белгәч, ул аеруча ачылып китте. 
Өстәвенә, Гәүһәрнең атасы Фәләхи абзый аларга алты почмаклы йорт 
та салып биргән булган. Татар авылы Көел белән мари Курамасы гомер-
гомергә аралашып, туганнарча ярдәм итешеп яши, мари ягында агач күп 
булса, татарлар тимерчелеккә, балта эшенә оста.
1 Кузе тендан лумда – маричадан: Исемегез ничек?
2 Мыйын лумем – маричадан: Минем исемем.
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– Пагален ужына – түрдән узыгыз! – дип, ул аларны табынга дәште.
Улинә түти ачылып китеп, хәрби лагерь турында сөйләргә авызын ачкан 

иде, Потыр аны шундук туктатты. 
– Баралар бит, күрерләр, – диде ул, үзалдына мыгырданып. Ире югында 

ишеттергәннәреннән шул мәгълүм булды: Потыр моннан ике ай элек үзе дә 
солдатка чакырылып, лагерьда – хәрби өйрәнүләрдә булып кайткан. Сурокта 
түгел, Суслонгерда. Потырның урманчы икәнлеген белгәч, командирлар 
бронь әмәлләп, аны якындагы хәрби урманчылыкка куйган. Хәрби лагерь 
янындагы урманны кисәргә рөхсәт юк икән, утынны бирегә моннан 
берничә чакрым ераклыктагы Звенигово урманчылыгыннан ташыйлар. 
Фашистларга каршы корал ясарга бик күп тимер, корыч кирәк. Шуңа күрә, 
тимер мичкәләренә ягу өчен утын поезд вагоннарында заводларга озатыла. 

– Ник! Безнекеләр монда урман кисеп ятамыни, мылтыктан атарга 
өйрәнмиме?! – дип, беркатлы сорау биргән иде Гәүһәр, Потыр тагын ачулы 
мыгырданып: – Атарга да өйрәнәләр... Нарат ботагына асылынырга да... – 
диде. Соңгы җөмләсен ярымпышылдап әйтте.

Хатыннар килү белән үзләренең урманда таланулары хакында сөйләгән 
иде инде. Аларның башында буш кул белән анда барудан ни файда, бәлки, 
кире өйгә кайтып китәргә дә, берәр атнадан тагын юлга чыгаргадыр, дигән 
фикер җитлегә башлаган иде. Ләкин Потыр ашыкмаска кушты: «Иртәгә 
кадәр ни дә булса уйлашырбыз, хәзергә ял итегез, төнгә каршы барыбер 
юлга чыгып булмый», – диде. 

Улинә Рәхимәнең каткан күкрәкләре йомшарсын өчен кулдан иләнгән 
байбак тиресе каплады, бераздан хатынны чаршау артына яшереп, 
күкрәкләрен саудырды. Рәхимә җиңеләеп калды. Йокылары да, тамаклары 
да туйгач, юлчыларның кәефләре дә бераз күтәрелде.

Иртән Улинә түти аларның икесенең дә кулына зур төенчекләр 
тоттырды, анда ниләр булуын да тәфсилләп сөйләп бирде. Потыр кичәге 
аюны атып алган да итен урман аша гына Сутнор базарына алып барып, 
икмәккә алыштырып кайткан. Калай банкалы «тушёнка»лар да бар икән 
төенчекләрендә. Потыр алар турында кат-кат кисәтеп әйтте: «Сезне 
тикшерәчәкләр. Каян алуыгыз белән кызыксынсалар, базардан сатып алдык 
диярсез! Карагыз аны, бутамагыз, Сутнор базарыннан сатып алдыгыз!»

Потыр атын җигеп, ашыгыч рәвештә урман хуҗалыгы конторына китеп 
барды, аларны юлга Улинә озатты. Хатын өстәп, тагын бер бәләкәйрәк 
төенчек тә тоттырды: монысы командирларга, диде. Анда кылыч борынлы 
бер кансыз офицер бар икән, килүгә төенчекне шуңа бирергә киңәш итте. 
Алайса эшләр харап булачак, ирләренә дигән ризыкларны да талап алырга 
күп сорамый, ди, ул кансыз бәндә. Шуны бирмәсәң, сакчылар лагерьга 
якын да китермәячәк икән. Аерылганда, хатын-кыз бит, нишләтәсең, 
Улинә тиз генә үзенең йөрәк серен чишеп алды. Унсигез яшьлек уллары 
Адашны да Сурок лагерена өйрәнүләргә алган булганнар. Анда бик яман 
икән, халык ачтан кырыла, ди. Потыр ниндидер җаен табып, кемнәрнедер 
көйләп, сыйлап, малайны лагерьдан йолып калмакчы булган. Ләкин 
аларның ниятен сизгән кылыч борынлы офицер егетне атып үтергән, имеш. 
Качып барганда, куып җитеп, урманда аткан, гәүдәсен дә җирләргә рөхсәт 
бирмәгән, елгага ташларга кушкан. Имеш, бу эшне Потыр үз куллары белән 
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эшләгән! Әлеге вакыйганы нигәдер кат-кат, һәр сүзенә басым ясап сөйләде 
Улинә. Әйтерсең, юлчы хатыннар аңа ышанмыйлар иде. Тик болар хакында 
җәелеп сөйләшергә дә, ул турыда тыңлап торырга да вакытлары юк иде 
юлчыларның. Рәхимә монда икенче әйләнеп килүендә, Адаш вакыйгасын 
ишетеп, үз күзләре белән күреп, таң калды. Адәм баласы яшәү өчен 
ниләргә генә бармый да, нинди генә юллар уйлап чыгармый! Алда ботак 
сынган тавышлар ишетелде. Улинә ашык-пошык саубуллашып, тиз генә 
кире борылды. Хатыннар яңа көн тууга, ул күрсәткән юл буенча кургашка 
әверелгән аякларын көчкә өстерәп, лагерь ягына таба китте. 

Урман юлы шундый ул, якында гына дигән җиреңә дә атлый-атлый 
хәлдән таясың, ерак дигәненә исә, ничектер агачлар арасыннан ялт кына 
килеп тә чыгасың. Рәхимәнең әле дә исендә: Морки базарына барган юл 
шулхәтле ерак һәм озын тоелган иде, кайтканда, күз ачып-йомарга да 
өлгермәгән шикелле булды. Әллә сыер койрыгына ябышып кайту аякларны 
тизләтте инде, аңламассың да. 

Улинә түти лагерь моннан ерак түгел диде, алар өчен нәрсә ул барлы-
юклы биш чакрым?! Тик иртәрәк куанган булып чыктылар, әлеге биш 
чакрым араны узу шактый михнәтле булып чыкты. Бераз юл үтүгә 
каршыларына арба тарткан ир-атлар очрый башлады. Арбаларында аннан-
моннан кагылган такта табутлар! Аларны бераз арырак елга үзәнендәге 
тирән чокырга ыргытып китәләр, анда кадәр барырга хәле булмаганнар 
мәетләрне янәшәдәге күл ярында калдыра! 

Бу юлны ничек узганнарын гомергә онытасы юк Рәхимәнең. Гәүһәр дә 
әүвәлрәк «ай, абау!» дип кычкырып барды-барды да тынды, кыз күңеле 
таш булып каткан иде. Шулар арасында аның Хәлиле дә, газиз абыйсы 
Нәфи дә булырга мөмкин бит! Рәхимәнең ире Шәйхи шушы табутта булса?! 
Бу хакта уйларга да куркыныч, шуңа күрә алар, ару-талуны да тоймады, 
тизрәк атларга тырышты.

Лагерьга килеп җиткәч тә, җиңел суларга җай булмады, икесен 
бергә тактадан әмәлләнгән бүлмәгә кертеп яптылар. Бүлмәләр кечкенә, 
һәркайсында ерак җирләрдән ирләре, абый-энеләре белән күрешергә килүче 
кыз-хатыннар иде. 

Сакчылар беренче эш итеп, төенчекләрен тикшерергә алды, Гәүһәр, 
өлкәнрәк күренгәненә Улинә түти биргән күчтәнәчне тоттырса да, берәү 
дә мәрхәмәт күрсәтергә ашыкмады. Чөнки күчтәнәч Кылыч борынга 
эләкмәгән иде. Төенчекләрен алдылар да үзләрен зуррак бүлмәгә төртеп 
керттеләр. Анысы чыннан да зур, тәрәзәләре дә бар иде. Диварда мари 
хатыннарының кызыл җеп белән чиккән постау-сөлге өстенә идәннән 
түшәмгә чаклы арага Сталин портреты эленгән. Сталинны күргәч, 
хатыннарның күңелләре ничектер йомшарып киткәндәй тоелды. Сталин 
булып эшләүче әлеге мыеклы абый, саран гына елмаеп, аларны күзәтә кебек. 
Әле ярый өсләрендәге иске-москыны салып, төенчекләренә төрделәр, бу 
киемнәр белән Сталин хозурында булу алай ук оят түгел дип уйлады Гәүһәр. 

Хәлилне фронтка озатып өлгергәннәр икән, күрешү бүлмәсенә абыйсы 
Нәфине чакырып китерделәр. Ә Рәхимәгә көтәргә кушылды, Шәйхине, 
имеш, бик мөһим йомыш белән каядыр җибәрелгән, диделәр. 

Гәүһәр абыйсын күргәч кенә аңына килде – кулындагы төенчеге буш, 
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ул аптырап, кулларын күтәргән дә әле абыйсына, әле шул буш кулларына 
карап тора. Хәтта елый да алмый, күзләренә тыгылган кайнар яшь, кан 
тамырлары буйлап, кызның йөрәгенә сава. Рәхимәнең дә төенчеген алып 
калганнар. Ләкин ул тәҗрибәлерәк хатын, өч калай банканың берсен күкрәк 
арасына, икесен корсагына яшерергә өлгергән. Менә аның фамилиясен 
кычкырдылар да, алдагы ишеккә күрсәттеләр. Ирле хатыннарны, күрәсең, 
аерым бүлмәдә күрештерәләр. Ул җәһәт кенә күкрәк турысына яшергән 
банканы алды да Гәүһәргә сузды һәм ишеккә атылды. Ләкин хатыннарны 
энә күзеннән үткәреп торган солдатларның берсе: 

– Самогон алып килдегезме?! Самогонмы бу тушёнка банкасында?! 
– дип кычкырды. Аннан Нәфине төртеп җибәрде дә банканы үзенә алды 
һәм тикшерергә дигән булып: «Самогон, ди җир бит!» дип чыгып китте. 
Рәхимәнең борын төбендә үк ишек ябылды, каяндыр икенче бер солдат 
пәйда булып, хатынның кендек турысына төртте һәм, бишмәт астына кулын 
тыгып, калган ике банканы тартып чыгарды. 

– Самогон! – дип кычкыра-кычкыра, анысы да күздән югалды.
Шәйхиен танымады Рәхимә! Киемнәре сәләмә, үзе коры сөяккә калган. 

Әле ярый хатынын күргәч, елмаеп җибәрде, шул елмаюыннан төсмерләде 
ул аны. Ләкин икесе дә ни дип әйтергә дә белмичә, бер-берсенә карашып, 
тик басып тордылар. Аптырагач, Рәхимә буш кулларын күтәреп күрсәтте. 
Елмайгандай итте. Шәйхи дә һаман елмая, хәленең шәп түгеллеген 
хатынына сиздерәсе килми, имеш. Бүлмәдә икесе генә иде. Шәйхи хатынын 
агач сәкегә утыртты да:

– Син, Рәхимә, борчыла күрмә тагы! Монда бөтен кеше шулай. Бер мин 
генә түгел. Күрәсең бит – сугыш! Гитлер кабахәт! Борчылма син. Мин менә 
үзем борчылам әле, шулкадәр ерак юлга ник чыгасы иттең? 

Рәхимә ирен кочаклап алды. Башыннан сыйпады, күкрәгенә 
кысты. Күкрәкләре янә сөт белән тулырга өлгергән иде. Монда күпме 
күрештерәселәрен белгән юк, шуңа күрә ул ашыгып:

– Ишек бикләнә микән? – дип сорады һәм үзе тикшереп килеп, аның 
элгечен эләктергәч, янә Шәйхие янына утырды. Ах бу Мәсти нәселе, биле 
сынса да, бирешәсе түгел, һаман елмайган була, үзенең эчәкләре эчәккә 
ябышкан бит инде канә!

Рәхимә тиз генә бишмәт төймәләрен ычкындырды, кофтасын чиште һәм, 
күкрәк изүен ачып, иренең башын үзенә таба тартты. Кайнар сөт Шәйхинең 
битенә сиптерде. Рәхимә иренә сөтен, бала имезгән кебек, башыннан 
сыйпый-сыйпый ашатты. Бер имие җиңеләеп калды. Шәйхинең инде 
елмаюы сүрелсә дә, күзләрендә очкын пәйда булган, йөзләре алсуланып 
киткән иде. «Хәзер, хәзер!» – диде хатын, кабаланып, икенче күкрәген 
ача-ача. – Хәзер, хәзер...

Тик Шәйхине, фамилиясен атап, чакырып алдылар. Ул хәзер әйләнеп 
киләм, көт дигәндәй, ым какты да урамга ашыкты. Ишектән Гәүһәр 
килеп керде. Ул елаудан шешенеп беткән. Тик Рәхимәнең ачык күкрәген 
күреп, елавыннан шып туктады. Аптырап, әле як-ягына, әле Рәхимәгә 
карады. 

– Рәхимә апа... – диде кыз, пышылдап. – Рәхимә апа... Әллә?..
Аның артыннан, аякларын көч-хәл сөйрәп, Нәфи кереп килә иде...
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Мәрьям әбисенә гәҗит укый
Рәхимәнең оныгы Мәрьям мәктәптән туп-туры дәү әнисе янына кайтты. 

Мәрьям – Мәдинәнең өлкән кызы. Ул күбрәк дәү әнисе тирәсендә үсә. Туган 
авылында кияүгә чыгып калган Зәйнәбенең балалары яшькә кайтышрак. 
Аның да зур кызы Әнисә: «Дәү әни, менә, кайнар ипи алып мендем сиңа!» 
– дип, ни арада килеп тә җитә дә, ни арада күздән югала. Мәрьям бүген дәү 
әнисендә куна, мөгаен, иртәгә мәктәпкә баручы иптәшләренә иярә китәр. 

Мәдинәсе күрше авыл егетенә тормышка чыкты Рәхимәнең. Оныгы кич 
буе шигырьләр өйрәнә, дәү әнисенә дә сөйләп күрсәтә. Рәхимә аның һәр 
сүзеннән кет-кет көлә, чөнки кыз чын артистларча оста сөйләргә тырыша 
һәм бу эше үзенә килешеп тә тора. Шигырьләр Рәхимәгә бик ошый, ул 
аларны кат-кат сөйләтә. Бигрәк тә Такташның «Мокамай»ын. Ул аны 
Мәрьям өйрәнгән арада үзе дә ятлап бетерә язды. Бигрәк тә:

Белмим,әллә күпкә, әллә бик озакка,
Ахры, мәңге оныта алмамын
Тамбов урманнары уртасында... 

Ошбу шигырь юллары, хәтер пычагы капылт кисеп җибәргәндәй, шул 
урында өзелә дә колакка «Мари урманнары» дип ишетелә.

Әкияттәге ике бала кебек
Күпме җәфа чигеп яшәдек, 

– дигән юллардан соң битендәге тирән җыерчыклар буйлап, кайнар яшь 
тамчылары тәгәри. Шигырь юлларындагы һәр сүз йөрәккә тамган бозлы 
тамчы кебек...

Мәрьям беркөнне диварда бик күптәннән эленеп торган Сталин 
портретын алып куйды. Сурәт каплаган урында шакмак булып ак тап 
калды... Ак тап Шәйхиенең яшәлмәгән гомере, ике ятимә кызының 
әтиләрен өзелеп-өзелеп сагынулары. Үтелгән гомернең хәтердә ак таплар 
белән янәшә каралары да байтак. Әнә бит оныгы сөйли, Сталинны хәзер 
тәнкыйть итәләр, ди. Газетадан Суслонгер һәм Сурок лагерьларында булган 
хәлләр турында укый. Берсе дә рәсми хәбәр түгел. Анда булган кешеләрдән 
журналистлар язып алган язмалар гына. Бәгырен пычак белән телем-телем 
кисә ул язмышлар Рәхимәнең... Мәрьям куркып туктап тора, дәү әнисенә 
карый. «Укы, кызым, укы... сөйлә, – дип куя тегесе тыныч кына. 

Андагы фаҗигале хәлләрдә Гитлерның гаебе юк. Фашист аягы басмаган 
ул урманнарга! Андагы канлы хәлләр үзебезнекеләрнең җинаяте, анда 
эләккән ир-атларның, унисез-егерме яшьлек егетләрнең ачы язмышлары, 
кичергән газаплары Ил намусында... Ил башында торган җинаятьче түрәләр 
намусында. Хәер, намуслары булса инде... 

Мәрьям сөйләгәннәрдән (ул урысча укый да татарчага әйләндерә):
«Анда мәхшәр ике ел дәвам иткән. Хәзер шулар арасыннан берсе булса да 

бу хакта җитәкчеләргә ничек язып җибәрмәде икән, дип аптырыйлар, ди...»
Оныгы укый-укый сөйли, Рәхимә аны тыңлый да тыңламый да, бары ул 

сөйләгәндә, башыннан кичкәннәре янә йөрәге аша уза. Кинодагы кебек... 
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Чиратлап та бара ул сурәтләр, кайчак ахырыннан башланып, баш өлешеннән 
тәмамлана да шикелле. 

«Яфрак кебек селкенеп торучы сәләмә киемле ирләрне бер сафка 
бастырдылар. Өч ирдән каршы як койма читендә чокыр казыттылар. 
Көрәкләре кулларыннан төшеп-төшеп китә. Тезләнәләр, ләкин барыбер 
казудан туктамыйлар. Менә чокырлары казылып бетә, шуның артыннан ук, 
яннарына өч офицер килеп, боларның башына ата. Өчесе дә үзләре казыган 
чокырга барып төшә. Баксаң, бу егетләр койма артындагы чүплектән 
бәрәңге кабыклары табып ашаган икән, офицерларның берсе күреп алган 
һәм: «Позорники!» – дип кычкыра-кычкыра, халыкны мәйданга җыйган. 
Имеш, алар чүплектә казынып, Совет солдатының, кызылармияченең 
исеменә тап төшерә! 

Бу хәлләрнең шаһиты булса да, Рәхимәнең әле дә булса аңлап бетермәгән 
нәрсәләре күп. Офицерлар казарма читләрендә абзарлар төзетеп, анда 
күпләп, дуңгыз үрчеткән. Аларны солдат ашханәләреннән ашатып 
симерткәннәр, ди. Ач солдатлар, төнлә кача-поса, шунда бара һәм чүплеккә 
ташланган сөякләрне казып алып, шуларны кимерә торган булган. Әгәр 
моны «тук» иптәшләре, командирлар тирәсендә чүпләнүче ялагайлар күрә 
калса, шундук командирларга барып әләкләгән. 

Солдатларга тиеш кыска туннарны, киез итекләрне, калай банкалы 
консерваларны базарда акчага алыштыручы аерым ялагайлар барлыгын 
белеп торганнар. Солдатлар исә катыргыдан укмаштырылган аяк 
киемнәреннән (Америкада ясалган) йөргән, ачлыкка, хурлыкка түзә 
алмаганы аяк чолгауларын карават башларына яки урманга чыгып, агач 
ботакларына бәйләп асылынган. Йөз кешегә исәпләнгән җир куышларында 
өчәр йөз солдатны тотканнар. Анда урын җитмәгәннәрне кар өстенә плащ-
палатка корып, шунда яшәткәннәр... 

«Суслонгер» дип сөйлиләр дә... Аның Шәйхие Сурок дигән җирдә иде 
бит. Күпләр әлеге хәрби өйрәнүләр лагере хакында белмәде дә. Хәер, бу 
лагерьларның икесе бергә телгә «Суслонгер» дип керә. Бистәнең төньяк һәм 
төньяк-көнбатыш өлешләре Оборона министрлыгына караган җирләр була.

Сурок бистәсе Кундыш авыл советыныкы, Йошкар-Ола – Казан юлының 
сул ягына урнашкан. «Силикатный» дип аталган бистәдән сигез чакрым 
ераклыкта, аннан ары Суслонгер башлана.

Бистәгә узган гасырның егерменче елларында нигез салынган. Урман 
кисүчеләр яшәгән урын булган ул. 1927 елда Сурок бистәсе аша Казаннан 
Куяр станциясенә кадәр тимер юл сузалар. 

Халык йортларны күл буена төзи. Җиләк-гөмбәгә дә, киек-мазарга да 
бай була бу җирләр. Урман эшенә тирә-юньнән дә, шәһәрләрдән дә халык 
җыела һәм алар тора-бара төпләнеп яши башлый.

1941 елның 17 ноябрендә сугышка алынучыларны хәрби эшкә 
өйрәтү өчен әлеге тыныч урынга запастагы 31нче укчы хәрби бригада 
китерелә. Офицерлар өчен бәләкәй өйләр салына, кайбер солдатларны 
җирле халыкның өйләренә урнаштыралар, ә күпчелек кызылармиячеләр 
землянкаларда яши. Землянка эченә кышын тимер мичкә – «буржуйка»га 
ягалар, сәке урынына киртәләр җәелә, юрган урынына ылыслы ботаклар 
файдаланыла. Ләкин иң куркынычы ачлык була. Иртәнге ашка суга 
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тугланган ясмык боткасы, бәрәңге кабыклары, бер тустаган кайнаган су. 
Төшке ашка исә шул ук ясмыктан аш, ботка, дүрт кешегә бер «кирпеч» 
ипи бирелә. 

Командирлары НКВД офицерларыннан. Шул елларда төрмәләрдән 
күпләп җинаятьчеләр азат ителә, аларны да монда китереп тутыралар. 

...1972 елда әлеге лагерь тирәсендә зур янгын чыга һәм бар нәрсә кара 
күмергә әйләнә.

Теге заманда биредәге башбаштаклыкка Ворошилов чик куйган, дип 
сөйләүчеләр дә була. Рәхимә моны ишеткәч, Сталин портретын кире диварга 
элә. Алар бу хакта белмәгән, имеш! Ни сәбәпле адәм заты шул хәлгә төшкән? 
Нәрсә мәҗбүр итә аны кешелеген югалтырга?! Сталин бу хакта белмәгән дә 
бит! Ишеткәч, әнә, Ворошилов дигән командирын җибәргән, янәсе... 

Газета укучы оныгы бәхәскә керсә дә (ул Сталинны гаепли), Рәхимә 
юлбашчыны яклый. Соң... оныгы белми ләбаса! Миллионлаган солдат 
сугышка «Ватан өчен! Сталин өчен!» – дип керде бит... 

***
ТАССРның юбилей көннәре иде ул. Авылга да бәйрәм рухы килеп 

җиткән. Онык тагын бәхәс кузгатты: «Татарлар автономияле республикада 
гына яшәргә тиеш түгел! Безнең заманасында үз дәүләтебез булган!» – ди. 
Рәхимәнең гыйлеме булмаса да, тормыш тәҗрибәсе зур, ул, көлемсерәп 
тыңлап тора да: «Безнең әтиләрнең ул чакта ничек куанганнарын белмисең 
шул син, бала! Ниһаять, безнең халыкны да санга суга башладылар, 
үзебезнең республика бар хәзер дип, бәйрәмнәрдә кайнар күз яшьләре белән 
шатлыктан елый торган иде алар!» – ди, ипле генә итеп. Онык ул хәтлесен 
белми, шуңа күрә дәү әнисенең әлеге сүзләренә ышанмый хәле юк.

Мәрьям мәктәпкә баргач, тарих укытучысыннан сорый. Тарих фәнен 
укыткан мәктәп директоры Изил абый, гадәтенчә, тыныч кына укучысының 
сүзләрен тыңлап тора да: «Казан ханлыгы егылгач, татарның тагын нинди 
дәүләте... бүгенгечә әйтсәк, Республикасы булган?» – дип, сорауга каршы 
үзе сорап куя. Тарих фәненнән гел «бишле»гә барган Мәрьям тотлыгып 
кала, иреннәрен тешли-тешли, үҗәтләнеп исенә төшерергә тырыша... Тик 
укытучыга каршы әйтерлек дәлил таба алмый, көлеп җибәрә. Шуннан 
Изил абый кызны тагын ипле генә итеп: «Син алай дип сөйләп йөрмә инде 
бүтән, сеңлем», – дип, аталарча кисәтә. 

Мәрьям шул көнне үк мәктәптә булган сөйләшүне түкми-чәчми, дәү 
әнисенә кайтып сөйли. Алдагы көнне кыз белән бәхәскә кергән дәү әнисе 
бу юлы аның сүзләрен колак читенә дә элми. Үз мәшәкате куәтлерәк аның 
– сөт кәҗәсенең печәне беткән. Иртәгә Мәрьям укырга китүгә уфалласын 
тартып, Пәриле күл буена печәнгә китәчәк ул. Оныгы үзең генә йөрмә бу 
аксак аякларың белән дип, күпме генә ялынса да, барыбер тыңламаячак. 
Өлкән буынның үз фәлсәфәсе, һәр нәрсәгә үз фикере: «Иртәгә ни буласын 
кем белгән? Кинәт, тагы сугыш башлап куйсалар! Ышаныч юк... Иртәгәсе 
көнгә ышаныч юк... Ә сугыш вакытында үлән, печән түгел, шырпы сыңары 
салам да алып кайта алмыйлар иде басудан... «Ходаем, безне тыныч 
тормыштан аерма!» – дип пышылдый һәм авыз эченнән дога укырга керешә 
Рәхимә карчык.
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«Алла хакы өчен!»
– Рәхимә апа... – диде кыз, пышылдап. – Рәхимә апа... Әллә?..
Гәүһәрнең әлеге сүзләрен Рәхимә ишетми иде. Ул тәрәзәгә баккан, 

урамнан Шәйхигә охшаган кешене эзли, үзе әледән-әле ябык ишеккә карап 
ала. Нәфи авып китмәс өчен диварга сөялгән, күзләре Рәхимәнең ачык 
изүләрендә.

Шулчак такта ишек ачылып китә, аннан ач яңаклы, кылыч борынлы 
офицер керә дә шәрран ярып кычкыра: 

– Гимадиева! Свидание окончено! Твоего мужа отправили на фронт! 
Молись богу! Скажи спасибо! Иди домой!

Шулай боера да эчке бүлмәгә узып, ишеген каты итеп яба. Ике бүлмә 
арасында кечкенә генә тәрәзә бар, эчтән аның пәрдәсен тарта төшүләре 
күренә. Шушы хәлне аптырап күзәткән Гәүһәр абыйсын җитәкләп, 
Рәхимә янына утырта һәм теткәләнеп беткән чабата башына күз яшьләрен 
тамызып: «Рәхимә апа, Алла хакы өчен дип сорыйм! Үлә бит абый...» – 
дип пышылдый. Рәхимә эшнең нидә икәнен аңлап, «дерт» итеп китә һәм 
ачык изүен кулы белән каплый. Нәфинең иләмсез дәү башы хатынның 
күкрәгенә авып төшә.

Гәүһәр берәрсе керә-нитә күрмәсен дигәндәй, ишек тоткасына барып 
ябыша, аны бар көченә тартып тора. Күрше бүлмә тәрәзәсенә төртелгән 
офицернең кылыч борыны җәмпәкләнеп-җәелеп, ярты пыяланы каплый яза. 
Моны күреп алган Гәүһәр җәһәт кенә шунда атыла һәм аркасы белән тәрәзә 
каршысына килеп баса. Бүлмәдә тынлык урнаша. Рәхимә икенче күкрәгенең 
бушаганын тоюга, Нәфинең талпан урынына кадалган башын читкә этеп 
җибәрә, калтыранган бармаклары белән изүен каптыра. Беркавымнан ишек 
ачылып китә. Кылыч борын Нәфи белән Гәүһәрне төрткәләп, урамга чыгара 
да ишекне эчке яктан эләктерә һәм әле һаман аптырап утырган Рәхимә 
өстенә юнәлә. 

Рәхимә берни ишетми дә, күрми дә, бары тик колак яныннан баягы 
тавышны һаман куып җибәрә алмый утыра бирә:

– Алла хакы өчен!..
Хатын үзенә иелгән кылыч борынны якын җибәрмәскә тырышып, 

кулларын аның күкрәгенә тери һәм ялварып:
– Алла хакы өчен! – дип пышылдый.
Беркатлы юка тәрәзә аша плацтан тавышлар ишетелә: 
– Раз, два! Раз, два! Шире ногу!
Шулчак тышкы яктан такта ишекне бәреп диярлек ачалар, ишектә чәче-

башы тузгыган, ярсудан бит алмалары кып-кызыл булган Гәүһәр күренә. Ул 
килеп керешкә кылыч борынны Рәхимә өстеннән тартып ала да җилтерәтеп, 
каршысына бастыра һәм үзенең күкрәк изүләрен ачып:

– Мә! Мине көчлә! Мин кыз кеше! Балалы хатын нигә кирәк сиңа! Менә, 
кара, имиләрем шалкан кебек! – дип кычкырырга керешә. Кылыч борын 
кызның тулышып торган күкрәкләрен күреп, тораташтай катып кала. Үз 
күзләренә ышанмагандай, тырпаешып торган ими башларына бармак башы 
белән тиеп-тиеп ала, күзләре ут булып яна... Көтелмәгән бүләк ымсындыра 
аны. Тик шулчак бүлмәгә ике офицер атылып керә, алар кылыч борынның 
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кулларын каерып тоталар да төрткәләп, урамга алып чыгып китәләр. Плацта 
ыгы-зыгы башлана. Тышта күн курткалы, агач кобуралы офицерларның, 
шинельле солдатларның тыз-быз чабышканы шәйләнә. «Мәскәүдән генерал 
килгән!» – дигән хәбәр тарала.

***
Юлчылар кирегә бик авыр тойгылар белән кузгалды. Хәзер инде 

каршыларына ирләре янына ашыгучы хатын-кызлар очрый башлады. 
Рәхимә урманда йөри белми иде. Гәүһәрне әйтәсе дә юк – күзе бәйләнгән 
сукыр кебек юлдашы артыннан ияреп теркелди генә. Соңгы очраткан 
кешеләре Әтнә хатыннары булып чыкты. Берсе Күлле Кимедән, икенчесе 
Арчаның үзеннән, диде. Дөбъяздан бирле җәяү киләләр икән. Ләкин алар 
бик арыган, башлары да чуалган, олы юлга алып чыга торган сукмакны 
үзләре дә бутаган икән – рәтләп берни аңлата алмадылар. Юлчылар 
атлый торгач, тагын адашты. Югыйсә шушы сап-сары комлы юл аларны 
кайтыр юлга алып чыгарга тиеш иде. Гәүһәр кинәт чырылдап кычкырып 
җибәрде. Каршыдагы агачка бер ир-ат бау бәйләгән дә, астагы юан 
ботакка басып, элмәккә башын тыгарга азаплана. Рәхимә әүвәл каушап 
калды, тик бик тиз аңына килеп, наратка таба йөгерде. Артыннан ук 
килеп җиткән Гәүһәр җәһәт кенә үрмәләп, бауга ябышты, Рәхимә тегенең 
аякларын кочаклап, күтәрергә азапланды. Асылынырга җыенучыны 
көч-хәл белән элмәктән алдылар да ылыслы мүк өстенә сузып салдылар. 
Япь-яшь егет кисәге икән, мыек та чыгарырга өлгермәгән! Ул аңына 
килеп, хатыннарга карап ята башлады. Кызылармияче Николай бирегә 
моннан ерак түгел генә урнашкан мари авылыннан килгән. Рәхимә аны 
җилтерәтеп торгызды да:

– Әйдәле, егеткәем, болай ярамый! Син нәрсә! – дип, алга таба төрткәли 
башлады. Тегесе карусыз атларга кереште.

– Нишлибез моның белән, Рәхимә апа? Тотсалар? Артыннан куа 
килсәләр?!

– Потырларның землянкасын эзләп табабыз...
Озак эзләде хатыннар Потырның җир асты торагын, ахыр чиктә барыбер 

таптылар. Потыр үзе дә, Улинә түти дә өйдә булып чыкты. Кыскача гына 
хәлне аңлатып бирделәр.

– Яшерергә кирәк егетне, – диде Потыр һәм үз артыннан тау астында 
урнашкан иске йортка таба алып китте. – Артыннан куа чыкканнардыр 
инде, – дип аңлатты ул үзе белән ияргән хатыннарга. Потыр тышкы яктан 
мүк баскан иске бер өйнең йозагын тартып кына алды да болай да таралырга 
торган ишеген ачып җибәрде. Өй эчендә әрдәнәләп өйгән мәетләрне күргән 
хатыннар хушсыз калды.

– Күмеп өлгерә алмыйлар. Миңа шушында тутырып барырга куштылар. 
Соңыннан яндырачаклар...

Потыр сүзен әйтеп бетермәде, мәетләр әрдәнәсе арасыннан бер егет 
башы калыкты:

– Әти, бүтән түзә алмыйм мин монда! – диде ул, еламсырап.
– Адаш, улым, ашыкма! Тагы бераз түз! Килеп тикшереп китсеннәр 

инде. Аннан мин сезне Кожла ягына, ерак урманга озатам.
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Потыр ишеккә йозак элде.
Ул хатыннарны бу юлы өенә чакырып тормады, кайтыр юлны яхшылап 

өйрәтте дә үзе ашыга-кабалана, мылтык тавышлары яңгыраган якка – 
землянкасына таба китеп барды.

«Кайттыңмы?»
Сугыш башланды дигән хәбәр бар халыкның йөрәгенә кара кайгы 

булып укмашты, Рәхимәгә бу икеләтә авыр иде: хәрби өйрәнүләргә дип 
озатып калган Шәйхидән бернинди хәбәр юк. Бертуган абыйсы Хафиз 
военкоматка барып белешеп тә кайтты (аның үзен дә сугышка алдылар), 
Шәйхи салам арасында югалган энә кебек юкка чыкты. Имеш-мимешләр 
йөрде йөрүен. Янәсе аларны туп-туры Брестка озатканнар, юлда фашист 
самолётлары аларның поездын бомбага тоткан икән... Имеш, Брестның 
үзенә үк барып җиткәннәр, дошман белән орышка беренче булып кергәннәр 
икән... «Икән»нең койрыгы җилкән түгел, җил белән булса да, Рәхимәгә 
иреннән бернинди хат-хәбәр килмәде. Эскерттәге энәдәй югалды Шәйхи. 
«Һәлак булды» дигән кара тамга алу коточкыч авыр кайгы, әмма «хәбәрсез 
югалды» дигән сүз аз гына булса да өметкә урын калдыра иде. Көтте Рәхимә. 
Хәбәр көтте. Һич югы, «үлгән» яки «аяк-кулсыз, гарипләнеп кайткан» дигән 
хәбәргә дә әзер иде ул. Сугыш тәмамлангач та көтте. Инде ике кызы да 
үсеп җитте, балаларга аң керә башлады, алар да бик көтте. Өметсез шайтан 
гына була ди шул...

Сугыш тәмамланып, дөньялар бераз тынычлана төшкәч тә, «хәбәрсез 
югалган»нар кайтып күренә башлады. Үз авылларында да бар иде мондый 
очраклар, күрше-тирә авыллардан да матур хәбәрләр килде. Һәм аларның 
һәрберсе сүрелә башлаган өмет учагын янә дөрләтеп җибәрә иде: 

– Бәлки, безнеке дә?.. Бәлки, ул да шулай бер көнне?..
Рәхимәгә Шәйхие нишләптер төнлә кайтып керер кебек тоела иде. 

Кайтып керер дә сак кына капкага шакыр... Юк ла инде, нишләп алай 
шакып, гаиләсен куркытып торсын! Арттан, бәрәңге бакчасы ягыннан 
гына килеп керсә дә була лабаса. Олы юл шул якта бит. Аның кайтканын иң 
беренче тупыл башында утырган козгын хәбәр итәр шикелле тоелды. Төнне 
уятырга куркып, акрын гына Рәхимә ишетелерлек итеп кенә коркылдап 
куяр ул Ходай кошы. 

...Өмет тулы еллар уфалла тәгәрмәчедәй алга тәгәри торды. 

***
Менә Бөек Җиңүнең чираттагы юбилеен бәйрәм итәргә җыеналар. 

Сугышта һәлак булучыларның гаиләләренә бүләкләр тапшырачаклар, 
мәктәп балалары концерт куячак икән. Артистлар, бәлки, Дөбъязның 
үзеннән үк килер дип тә сөйләшәләр. Кызларның икесенең дә бәйрәмгә 
барасы килә, тик кеше арасына чыкканда кия торган күлмәкләре берәү 
генә буганлыктан, Мәдинәсе барыр инде, анысы олырак бит.

Кемдер әллә шаяртып, әллә чынлап: «Быел «хәбәрсез югалган»нарга да 
медаль бирәчәкләр икән!» – дигән хәбәр тараткан. Имеш, аларның кайтып 
керүләре бар: кайткач, медальләре өйдә көтеп торгач, күңелле булыр 

МӘДИНӘГӘ МЕДАЛЬ БИРӘЛӘР



32

үзләренә. Халык төрлесен сөйли. Нәфи хатыны Гөлчирә: «Андыйларга 
кәҗә мидәле өләшәләр икән!» – дигән хәбәр чәчкән. Юри, үч итеп әйтәдер. 
Сугыштан кайтуга, Нәфи аны аерып җибәреп, икенче хатынга өйләнде. 
Чөнки тегесе ирем кайтканчы үз әниләремдә яшим дип, карт каенанасын 
калдырып чыгып киткән булган. Барып алмады Нәфие, ялгызы утырып 
калды шунда. «Суслонгерга килмәдең, Шәйхи хатыны Рәхимә килде!» – 
дип, сугыштан ук ачулы хат язган булган. Рәхимәгә шуннан бирле үчле 
Гөлчирә – бар гаепне аннан күреп яши. Ни хәл итмәк кирәк, һәр бәндәнең 
ни уйлавы, күңел түрендә нинди таш йөртүе үз ихтыярында... Нәфинең 
күрше авыл хатынына йортка керүе яхшы булды үзе, монда күз көеге булып 
йөрмәс ичмасам.

Кайткан шәпкә килде ул Рәхимә янына. Туры өенә аяк басарга шүрләдеме, 
уңайсызланды-оялдымы – анысы мәгълүм түгел, Нәфи фермадан эштән 
кайтканда, каршысына чыкты. Исенә төшкән – күзләрен томырайтып басып 
тора. Рәхимә көне буе фермада эт булып арыган, сөйләшеп торырга бер 
дә вакыты юк иде. Ни дисәң дә, Шәйхи белән бергә булдылар бит, бәлки, 
нинди дә булса хәбәр әйтер, дип өметләнде. Сүзне үзе башламады, Нәфинең 
авыз ачканын көтте. Шулай тагын бер-ике минут дәшмичә басып торса, 
кузгалып китәсе иде. Ниһаять, тегенең теле ачылды.

– Ходай мине синең өчен исән калдырды, Рәхимә.
Әлеге сүзләр Рәхимәнең кытыгына тиде, ул пырхылдап көлеп җибәрде, 

арыганлыгы да онытылып торган кебек булды хәтта.
– Ие, чынлап менә! Ышанмыйсың инде син...
– Ходай андый карарга килгән булса, сине түгел, Шәйхине исән-сау 

кайтарган булыр иде. Бар, кит, торма монда каршымда күз көеге булып!
– Әйдә, мин сиңа бер пот он китерәм, Рәхимә! Мин сине әле дә 

төшләремдә күрәм. Кире какма мине!
Рәхимә кеткелдәп көлеп куйды:
– Нәрсә, кияүгә чакырасың мәллә?
– Соң, нигә кияүгә, ди әле... Бүген төнлә киләм, арт капкаңны ачык 

калдыр...
Бу оятсыз адәмгә отыры ачуы килсә дә, көне буе фермада сыер савып, 

шуның өстенә атлар карап, җеп өзәрлек хәле калмаса да, хатынның 
горурлыгы, төртмәле теле үз эшен эшләде:

– Төнлә азапланып килеп йөрмә инде син. Менә бит салам чүмәләсе! – 
диде ул бик җитди тавыш белән. 

Нәфи җанланып китте: 
– Кеше йөрми монда бу вакытта, ие бит...
Рәхимәнең әлеге сүзләре Нәфинең канын кыздырып җибәрде, Рәхимә 

сүзләрендәге мыскыллы төсмерләрне сизәрлек башы юк иде аның. Зур 
җиңүгә ирешәсен тәгаен белгән батыр кебек хатынга таба китте, инде 
якын ук килеп җитәм дигәндә, Рәхимә, бер адым кырыйга атлады да, бар 
булган көченә айканып, яңагына тондырды. Көтелмәгән мондый һөҗүмнән 
ир кисәге, чайкалып китеп, җыелып торган сыер тизәгенә килеп төште. 
Рәхимә җил-җил атлап, өенә таба элдерде. Беркавым барды да инде аягына 
торып басып, чалбарындагы пычрагын кагарга керешкән Нәфигә ачулы 
тавыш белән:
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– Нигә дип Гәүһәрне өеңнән куып чыгардың!? Ул син дип... ул абый 
дип... – Хатын кайнар күз яшьләренә буылды.

Нәфи кычкырып диярлек: 
– Теле озынга күрә! – диде һәм алпан-тилпән фермага таба юнәлде. 
...Өенә кайтып кергәндә, Рәхимәне «Шәйхие» көтеп тора иде. Шәүлә 

кебек каяндыр лапас ягыннан чыкты да Рәхимәгә өй ишеген ачарга 
булышты. Үзе кереп тормады. «Кайттыңмы?» – дип кенә пышылдый алды 
Рәхимә. Ул арада Шәйхи шәүләсе каядыр эреп юкка да чыкты...

Җиңүнең егерме еллыгы
Хафиз абыйсы Рәхимәнең «уфалла» арбасын яз башында бер төзәтеп 

биргән иде инде, менә ул тагын таралды. Пәриле күл буеннан печән 
ташуга арба кадәр арба да түзми, ватыла, ә Рәхимә бирешми, түзә, көн саен 
чалгысын сала да межа ягына чыгып китә. 

Сарыкларына, сөт кәҗәсенә, аның бәтиләренә ярарлык тәмле печән 
Пәриле күл буенда гына шул. Пәриле күлгә аяк басарлык түгел, ярты авыл 
шунда. Мари ягындагы кипкән елгада тагын да шәбрәк үлән бар, ләкин 
ул ерак шул. Бердән, авырткан аяклар белән анда бару кыен булса, печән 
төялгән уфалланы өстерәп кайтуы тагын да авыр. Барганда аксаклап булса 
да, тиз бара Рәхимә, ә менә кайтканда вакыт озак уза. Югыйсә үзе генә дә 
түгел бит инде, «Шәйхие» арттан этешә.

...Кәҗәсе быел ике бәти китерде. Аякларына басуга, сикерешә-
сикерешә уйный башладылар, җетеләр, тереләр. Рәхимә аларны туу белән 
«сөйләшергә» өйрәтә, олы кәҗәләр белән күптән сөйләшә инде, ә менә 
бәтиләр белән аңлашу баштарак авыр. Тыңламыйлар. Тамаклары туюга 
янә уйнарга керешәләр.

Аларның тамаклары туйсын өчен көн саен уфалла арбасын тартып, 
печәнгә барырга кирәк. Болай да җәй буе йөри инде. Дөресрәге, йөриләр: 
Рәхимә, уфалла һәм алтылы чалгы. Дуслашып беттеләр, үзара медер-медер 
сөйләшәләр. Болында аларны беркем дә ишетми. Ишетсәләр, чигәләренә 
төртеп, бармакларын борган булырлар иде, янәсе, Рәхимәнең капка түбәсе 
чалшая башлаган. Чалшаерга, капкасының болай да түбәсе юк аның. 
Авылдагы бар фронтовик хатыннарының капкасы түбәсез әнә. 

***
Иртәгә 9 Май. Иртәгә халык бәйрәм итәчәк. Радиодан бертуктаусыз: 

«Бөек Ватан сугышында җиңүнең егерме еллыгы җитә!» – дип кабатлап 
торалар.

Уфалла әйтә, «әйдә, Рәхимә, без дә бүгеннән үк бәйрәм ясыйк үзебезгә, 
Пәриле күлгә кадәр өстерәлеп барып тормыйк», ди. Рәхимә, әлбәттә, каршы 
килә. «Хәйләкәр син, арба дус. Барабыз. Бармасак, Шәйхи абыең ни әйтер? Ул 
кәҗә бәтиләренә нәрсә ашатырбыз?» Алар шул рәвешле бәхәсләшергә керешә.

Уфалла усал, турысын әйтә:
– Шәйхи дә бәйрәм итсен бүген! Фронтовик дисең бит син аны!
Рәхимә җавапсыз каласы килмәгәнгә генә:
– Хәбәрсез югалганнар исемлегендә бит ул... – дип куйды.
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– Мари урманында югалмаган бит ул! Утын урларга барган җиреннән 
юкка чыкмаган?!.

– Юк, сугышта... Аларны Брестка ук җибәргән булырга тиешләр, дигән 
сүзләр йөри бит. – Рәхимә авыр сулады, хәтта арбаны этеп барган җиреннән 
капылт туктап калды. Уфалланың моңа эче пошты:

– Туктама син. Туктасаң, кайгы тагы да катырак баса ул! 
Рәхимә кеткелдәп көлеп куйды һәм янә кузгалып:
– Кайгының ни икәнен каян беләсең инде син? И-и, хәчтерүш, сөйләнгән 

була тагы! – дип куйды.
– Беләм! – диде уфалла, гайрәтләнеп. – Ник белмәскә! Әнә, үзең кара, 

туктасак, печән авырлыгыннан көпчәкләр сыгылып килә. Барганда, алай 
түгел. Шыгырдыйлар гына.

– Ярар, Хафиз абыйдан майлаттырырмын.
– Хафиз абый да, Хафиз абый, дисең син! Беткән, ди, аның эше. Үзенең 

дә өй тулы бала-чагасы. Аларны ашатасы, киендерәсе. Кайчак төннәрен дә 
кешегә мич чыгара, дисең бит!

Рәхимә уфалла белән килешкәндәй:
– Алайса Гыйлаҗ абыйдан инде... – дип куйды.
– Аның да биш бала! – дип шыңгырдады уфалла һәм кинәт шат тавыш 

белән кычкырып җибәрде:
– Әһә, таптым!
– Нәрсә таптың тагы?
– Насрый, күрше Насрый, үзенең ат арбасының көпчәген майлаганда, 

пумаласын миңа да тигезеп алса бит инде канә!
Рәхимә янә кеткелдәп куйды.
– Син минем һәр сүздән көләргә генә торасың!
– Көлмим. Хак сүз әйттең, диюем генә.
Уфалланың кәефе күтәрелеп китте, мактана ук башлады:
– Арбалар ялгышмый алар!
Уфалла беркавым дәшмичә барды. Күренеп тора, аның Рәхимәгә кире 

каккысыз, шәп дәлилле сүз әйтәсе килә иде. Ул моны тапты да шикелле.
– Чөнки уфалла арбалары йөк күтәрә, ат арбасы кебек арттан тагылып 

йөрми!
Рәхимәнең үз сүзен дә арба көпчәге астында калдырасы килмәде, ул 

баядан бирле уйлап барганын әйтеп салды:
– Дөнья йөген берүзең тарткан кебек сөйләшәсең тагы!
Уфалланы бу каты сүздән үпкәләр дә башка дәшмәс, үз көенә тик 

шыгырдап барыр дип уйлаган иде. Тегесе үҗәт булып чыкты, алай гына 
да түгел, фәлсәфәче дә икән. 

– Без, Рәхимә дус, синең белән икәү болай да бар дөнья йөген, ил йөген 
тартып барабыз!

– Шуннан, шуннан?
– Ирең сугышта үлеп калдымы? Калды! Нинди сугышта? Ватан 

сугышында! Ил өчен башын салды Шәйхиең. Мәгәр ул исән-сау булса, 
син, аның яраткан хатыны, картаеп барган көнеңдә болай арба тартып, туя 
белмәс кәҗәләреңә печән ташып йөрмәс идең! Ил йөген тартып барабыз 
без! Аксак аякларың белән! Дөресме?
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– Белмим, – диде Рәхимә күңелсез генә.
Уфалла сүзне читкә борды, әңгәмәне ул Рәхимә сөйләшергә теләмәгән 

юлдан алып китте. Шуңа күрә хатын җавап биреп тормады, эченнән 
ниндидер күңелле көй көйли-көйли, тәртәне этүендә булды.

– Дәшмисеңме? Тагын әйтәм, дөньяны өч кит та, ирләр дә күтәреп 
тормый! Дөнья гомер-гомергә хатын-кыз җилкәсендә!

Аның бу сүзләреннән Рәхимә пырхылдап көлеп җибәрде. Тик уфалланы 
үпкәләтәсе килми иде, бер кулын тәртәдән алып, җәһәт кенә авызын 
каплады, тик йөзендәге елмаю яшерерлек түгел иде:

– Каян килә торгандыр башыңа әллә нинди тузга язмаган уйлар? – диде 
ул. Рәхимә җавап бирмичә булдыра алмый иде, чөнки тыштан уфаллага 
каршы төшсә дә, күңеленнән үзе дә аныңча уйлый.

– Дөньяны хатын-кыз ашата! – дип дәвам итте сүзен уфалла.
– Хатын-кызның ашарга пешерүен әйтәсеңме?
– Аны да... Адәм баласы тугач та хатын-кызның күкрәгенә сузыла. Чөнки 

ашыйсы килә! Күкрәк сөтен имезеп үстерә ул кеше токымын!
– Үз баласын! – дип дөресләде аны Рәхимә.
Алар колхоз басуы аша уза торган такыр юлга килеп чыкты. Кырда 

комбайннар, тракторлар эшли, машиналар фермага печән ташый. Люцерна 
басуында, юл кырыенда ук, печән чабучы комбайн туктап калган. Аны 
Гәүһәр малае йөртә. Ватылганмы, әллә чокырга төшкәнме?

Уфалла аны ерактан ук күреп алды һәм гаярь тавыш белән:
– Төне буе кызлар артыннан чабалар да, йокылары туймый, күзләре 

күрми башлый! – диде.
– Әй, шыгырдамале, күп беләсең! – диде Рәхимә аңа каршы.
– Беләм чөнки! Капка ярыгыннан бар да күренеп тора бит.
– Йөрсеннәр! Безнең кызларның, әнә, клубка чыгарлык күлмәкләре дә 

булмады! Хәзер бар да бар, Ходайга шөкер! 
– Син дә шул Нәфи токымын яклап торган буласың тагы! – дип үҗәтләнде 

уфалла. – Узган ел тугызынчы май алдыннан нишләде җиңгәсе?!
Рәхимә җавап кайтармады, бу хакта сөйләшүдән бигрәк, әлеге хәлне 

искә төшерәсе килми иде.
– Дәшмисең, дөрес сүз күзгә төртелә! Шулчак мине урамда калдырган 

булсаң соң!
– Нишләгән булыр идең?
– Чиләге ние белән миңа сөртенеп егылган булыр иде. Мөртәт! Бер 

чиләк кәҗә мәрҗәне китереп куйган бит капка төбеңә, адәм страмы. Имеш, 
бәйрәм алдыннан Шәйхигә кәҗә мидәлләре!

– Куйса соң... Бер дә аптырап тормадым әле, бакчага алып кердем дә 
сиптем. Кәҗә тизәге кызыл чөгендерне яхшы үстерә, ди.

– Алайса үз кәҗәләрең юк инде!..
– Иш янына куш булды!
– Абау, кире син, сыртың белән төшсәң дә егылдым, димәссең!
– Үкереп җылап утырыйммы шуның өчен! Мескен бит ул! Ие, мин 

түгел, ул – мескен!
– Ник шулай үч ала ул синнән, Рәхимә?
– Күп белсәң, тиз картаерсың!
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– Ярар, әйтмәсәң әйтмә шунда, Майшәкәрдән сорыйм. Аның белмәгәне 
юк. Йә, Разиядән!

Рәхимә авыр сулап:
– Аларның белмәгән нәрсәләре дә күп тормышта! – дип куйды.
Комбайн яныннан узып барганда, уфалла: 
– Шул кирәк сиңа, ватылдыңмы! – дип кычкырмакчы иде дә, үзенең 

башка кешеләр белән «сөйләшә» белмәгәне исенә төшеп, шыгырдаган аваз 
гына чыгарып куйды.

Гәүһәр малае үзе чыкты каршыларына.
– Ватылмадым мин, Рәхимә апа, сине көтеп торуым.
– Ие, улым, ни булды?
– Сезнең лапас артына бер олау люцерна аударып киттем. Клеверлы ул. 

Кәҗәләргә әйбәт.
Малай шулай диде дә комбайнына таба атлады.
– Алланың рәхмәтләре яусын сиңа, улым! Әниең әйткәндер инде?
– Юк, Рәдис кушты. – Шулай диде дә артыгын сөйләп тормыйча, 

комбайнына утырып китеп тә барды. Әле мәктәптә генә укыса да, әтисе 
янында комбайн ярдәмчесе булып эшкә өйрәнде егет. Рәдис дигәннәре 
Рәхимәнең оныгы – Зәйнәпләренең төпчек малае. Алар Гәүһәр малае белән 
классташ. 

– Кара, дәү әнисен кайгырта башлаган, кәтүк малай! – дип, Рәхимә бу 
хәбәргә ихластан сөенде.

Уфалла баягы ялгыш сүзләре өчен үзен бик гаепле тоя иде, күрәсең, 
шактый ара шыгырдамый барды, аннан барыбер түземлеге төкәнде:

– Әйдә, басу ягыннан гына кайтабыз! 
– Урлаган үлән түгел бит, ник алай дисең?
– Күршеләрең Мәдинәңә, Зәйнәбеңә әйтсәләр, уфалла белән үлән ташып 

йөрүеңне! Белсәләр, үзеңне орышырлар бит аннан! Һәм дөрес орышырлар, 
аксак аякларың белән азапланып йөрисең!

– Син бигрәк инде, үзең турында уйлыйсың, ахры, уфалла! Ярар, бүтән 
барасың килмәсә, Габделханның арбасын сорап торырмын!

– Һәй, үпкәләде тагы!
– Мәдинә белән Зәйнәпнең үзләренеке үзләренә җиткән, беләсең, итәк 

тулы балалары бар, борчыйсым килми аларны! Аннары без гомер буе 
азапланган да җиткән! Кызларым минем шикелле азап күрмәсен!

– Ярар, ышандырдың, бүтән каршы килмим. Тик бу үләнеңне бушаткач, 
мине капка янына ук илтеп куярсың әле, яме. Форточкаңны да ачып җибәр.

– Нишләп тагы?
– Насрый малае Шамил мине күргәч, күчәремне майлап китәчәк. 
– Ә форточка белән нишлисең?
– Радио тыңлыйм.
Рәхимә уфалла белән ризалашты, бу юлы каршы килмәде, нәкъ ул 

теләгәнчә эшләргә булды. Гәүһәр малае китергән үләнне дә урнаштырасы 
бар иде әле аның.

Капкадан керүгә аларга сәлам бирүче әле яңа гына бәтиләгән сөт кәҗәсе 
«Күмәч» булды. Хуҗасының кайтканын сизеп, мекердәп куйды ул.  

– Көткәнсеңдер шул, Күмәчем, көткәнсеңдер. Бәтиләрең бигрәк 
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тиктормас, җелегеңә кадәр суырып бетергәннәрдер инде. Хәзер 
сиңа апаң тәмле үлән бирә, су бирә. Хәзер, хәзер, үләннәрне генә 
урнаштырыйм да. 

Кәҗәнең Рәхимә кушкан кушаматы шулай булса да, күмәч түгел, 
каткан ипи дә күргәне юк. Ни хәл итеп, икмәк кадәр икмәкне хайванга 
бирмәк кирәк, ди. Бу кәҗәнең сөте шулкадәр тәмле, аны күмәч белән 
ашарга ярата Рәхимә. Исем дә, әнә шулай, тиктомалдан гына ябышып 
калды сөтбикәгә. Иң кызыгы шул: кәҗәләрнең һәркайсы үз кушаматын 
белә, әйтүгә йә борылып карый, йә йөгереп үк килә. Мәдинәсе көлә: 
«Әни, син циркач шикелле, малларны да кеше гадәтләренә өйрәтеп 
бетергәнсең», – ди. 

Мамык кәҗәсе дә бар әле аның, Гыйлаҗ абый Ырынбур якларыннан ук 
китерделәр, ди. Иң затлы мамык кәҗәсе ул авылда. Мамыгыннан бәйләнгән 
шәлгә чират торалар. Рәхимә аңа да кушаматны тиз тапты: «Ырынбыр». 
«Күмәч»нең яңа туган ике бәтиенә генә әлегә исем юк. Мәрьяме килгәч, 
табып бирер әле, андыйга ул бик оста.

Рәхимә кәҗәләргә үләннең иң тәмлесен генә сайлап алып керде. «Күмәч» 
әүвәл борынын төртеп иснәп караган булды, аннан башы әйләнеп киткәндәй 
кыланды да:

– Һай, апак, каян җыйдың мондый тәмле үләнне? – дип мактагандай итте.
Рәхимәнең күңеле булды. Ике бәтине дә кулына алып, бала сөйгәндәй 

кочып яратты да лапастан ишегалдына чыкты. Бүген Майшәкәр янына да 
керә алмадым, Фәйрүзә дә югалткандыр дип, үзалдына сөйләнә-сөйләнә, 
өй ишегенә таба китте. Юлын уфалла бүлде:

– Әле генә радиодан әйттеләр, сугышта егерме миллион кеше һәлак 
булган икән, ди.

– Булыр, булыр, дүрт ел буе барды бит ул, чебен кебек кырылды халык.
Уфалла аның сүзләрен тыңлап та тормады, үзенеке куәтле иде:
– Күпме була ул егерме миллион? Бу авылда шулхәтле кеше бармы?
Рәхимә бусагага утырды һәм көлеп куйды. Уфалланың авыл белән 

чагыштыруы ошады аңа.
– Әти элек «Көелдә дүрт йөздән артык кеше яши», дип әйтә торган иде. 

Аннан соң сугышта күпме ир-ат кырылды. И, башымны катырмале, яме.
Уфалла аның саен үҗәтләнде:
– Егерме миллион ничә авыл була ул?
– Башкайларымны катырма, дидем, әнә, Мәрьямнән исәпләтерсең. 

Саннарга, исәпләргә бик ярата ул.
– Авыл көтүе аның чаклы бармы?
Рәхимә бу юлы көлмичә булдыра алмады һәм хәзер инде җитди кыяфәт 

чыгарып:
– 17 сыер бар безнең хуҗалык көтүендә!
– Ә колхозныкында?
– Күп!
– Ә менә алайса егерме миллионнан ничә колхоз көтүе булыр иде?
– Сугышта җан биргәннәрне колхоз көтүе белән чагыштырып тормасаң! 

Шәйхи абыең, беләсең килсә, берүзе миллион ир-атка торырлык иде. Менә 
шулай булгач, исәпләп кара тагы...
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Уфаллага үпкәләп, Рәхимә өенә кереп китте һәм шартлатып, форточканы 
ябып куйды.

...Иртәгә – 9 Май, иртәгә – Җиңү көне иде! 

***
Бүген Бөек Җиңүнең егерме еллыгы. Ветераннарны һәм сугышта 

ирләре, уллары һәлак булган хатын-кызны, көндез клубка җыеп, концерт 
күрсәтәселәр, ди. Ветераннарга беренче мәртәбә тантаналы рәвештә медаль 
тапшырачаклар, фронтовик гаиләләренә районнан бүләкләр дә буласы икән. 
Бу хакта бер атна элек хәбәр ителде, чакырылган кешеләрнең исемлеге 
төзелде. Радио иртәдән бирле батыр совет солдатларын мактый. Рәхимәнең 
концертка да, күчтәнәч-бүләк алырга да барасы юк. Китаплар арасыннан 
калай тартманы табып алды да андагы «орден-медальләр»не өстәлгә 
бушатты. Мәдинә аларның һәркайсын, мәктәптә укыганда катыргыдан 
кисеп ясап, китаплардан карый-карый, чын медальгә охшарлык итеп буяган, 
кайберсен чытырдавык кәгазьләр белән бизәгән иде. Аларның һәммәсе чын 
орденга, чын медальгә охшап тора. Артларына бала кулы белән: «Әтигә!» 
Яисә «Герой әтиемә!» дип язылган. Рәхимә диварга кулдан суккан бизәкле 
киндер сөлге беркетеп, әлеге «бүләкләрне» шунда тезеп чыкты. Тик 
яннарына Шәйхинең фотосурәтен генә элеп булмый, чөнки сагынганда, 
күңел өчен карарлык рәсеме дә юк иде аның...

Тол карчык шушы гамәленнән канәгать булып, ишеккә зур йозак салып, 
болынга юнәлде. Мамык кәҗәсе – Ырынбыр тиздән бәтиләргә тиеш иде. 
Әүвәл ул аны абзарда калдырырга уйлады, җиленнәрен капшап карады да 
бәтиләргә әле иртәрәк дигән фикергә килеп, үзенә ияртте. Нигәдер өйдә 
утырасы килмәде аның. Болында клуб янындагы багана башына эленгән 
радио тавышы да ишетелмәс, үзе дә тынычланып кайтыр, кәҗәләргә дә 
бер сәяхәт булыр, дип уйлады ул.

Көн аяз, болында рәхәт иде. Янына Шәйхие дә «килде». Алар икәүләшеп, 
кәҗәләрен калкулык җиргә алып менделәр. Шәйхи яр буеннан бәтиләргә 
сусыл тал ботаклары сындырып бирде дә, гадәтенчә, саубуллашмый-нитми 
генә кояш нурларында эреп югалды. 

Тау башында кар иртә эрегәнлектән, бәбкә үләне ишле булып чыккан, 
күл буенда ат кузгалаклары күтәрелгән. Яз иртә килде шул быел, кар 
апрель уртасында ук эреп бетте. Үлән дә мул шытты. Ләкин кәҗәләргә 
үлән кирәк түгел иде, алар тал ботакларын сырып алды. Башка чак булса, 
талга беренче булып, Ырынбыр чабар иде. Тик бүген бик сүлпән иде ул. 
Үләнне дә бер-ике мәртәбә чемченеп алды да, кояш җылысына сыртын 
куеп, әледән-әле як-ягына карана, йә җирне исни дә, ятып карый, аннан 
тагын Рәхимә янына килеп баса. 

– Нәрсә, Ырынбыр, өйгә кайтасың килә, ахрысы? Кәефең булмаса 
кайтыйк? – диде ул, аның сыртыннан сыйпап. – Бәтиләргә җыенасың 
бугай... Күңелсез күренәсең, шуңа әйтүем.

Рәхимә башка сүз катмады. Моннан ферма янындагы җил тегермәне 
күренеп тора. Тегермән канатлары әлегә әйләнми, онны иртәдән тартмыйлар, 
ахры. Тегермән канатын күргәч, фермада эшләп йөргән вакытлары исенә 
төште Рәхимәнең. Каршысына Нәфи килеп чыкканнан бирле, эшкә ул 
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урамнан йөрми башлаган иде ул. Шулай да ул чакта Нәфи барыбер тагын 
очрашу җаен тапты, бер вакытны аның төнге кизүдә икәнлеген белеп, 
кичкырын бар кеше кайтып беткәч килеп керде. Районда комсомолда кемдер 
булып эшләгән чагы, икенче хатыны белән райүзәктә тора башлаган иде ул.

Вакыйга кыш көне булды. Каравылчы бүлмәсенә изүләре ачык пәлтәдән, 
бүреген салып, култык астына кыстырган көйгә килеп керде ул. Ишектә 
тавыш булгач, әүвәл борылып та карамады Рәхимә, чөнки олы кызы 
ашарына бәрәңге пешереп китерергә ниятләвен әйткән иде. «Буржуйка»ның 
утыны беткән, шуңа пүлән тыгып маташкан хатынны кинәт артыннан кочып 
алдылар. Борылып караса, авып китә язды хатын – каршында Нәфи басып 
тора. Ул аны төртеп җибәрмәде, ипләп кенә кочагыннан шуып чыкты да 
ишек катына килеп басты.

– Нишләп йөрүең бу?!
– Сине сагынып килдем, Рәхимә! – диде тегесе, аңа якынлашып.
– Мине сагынып?!
– Тынычлан, тынычлан, әйдә, утыр әле, сөйләшик. Сүзем бар сиңа, – диде 

ул. Рәхимәнең ачуы басыла төшкән иде, шулай да кырыс кына:
– Сүзе бар кеше төн ката йөрми ул, Нәфи, – диде.
Тегесе инде сәкегә менеп кунаклаган хатынны кабып йотардай булып 

карап торды-торды да тамагын кырып:
– Кыендыр сиңа бер башыңа? – дип сүз катты.
– Аллага шөкер! Бер башым түгел, алма кебек ике кызым бар!
– Мин сиңа ярдәм итәргә телим. Фронтовик хатыны булып та 

саналмыйсың бит син... Авырдыр?
– Түзәбез, – диде хатын, йомшара төшеп. Нәфи тагы да кыюланды. 
– Авырдыр, беләм. Мин сиңа ярдәм итеп торган булырыем.
– Ә нәрсә комачаулый? Шәйхинең фронтка китеп баруын үзең күрдең 

бит. Урманда качып ятмады.
– Рәхимә, мин бит сине төшләремдә күрәм! Мәгәр үз күзләрем белән 

күрмәгән булсам... шушы ферма киемнәре, шушы бишмәтең, бишмәт 
өстеннән кигән кара халатың астында нинди сихри матурлык барын 
белмәгән булсам, билләһи, яныңа аяк та атламасыем. Синең хакта төннәр 
буе хыялланып, татлы газап утында янмаган булырыем.

Нәфинең сүзләре ихлас, нияте бозыклыкта булса да, җанында ялкын 
дөрли. Рәхимә тавышын тагын да йомшарта төште, ташы кызган иргә 
каршы ни әйтәсен белми иде әле ул – чәнечкеле сүз эзләде.

– Тагын ими каптырыйм мәллә, Нәфи... Шуның өчен йөрисеңме төн 
уртасында йокыңнан калып? – Ул моны җитди кыяфәттә әйтте, әмма 
тавышында мыскыллау, көлү аһәңе төсмерләнә иде. Аңы томаланган Нәфи 
моны сизмәде, ялт кына сәкегә кунды да, хатынны кочаклап:

– Каптыр! Үкенмәссең! Барыбер әрәм булып ятасың бит... Кулдан 
килгәнчә ярдәм итеп торырмын!

Рәхимә сикереп торды, Нәфи күтәрә башлаган халат итәген рәтләде һәм 
тагын да тынычрак тавыш белән:

– Йөрмә, Нәфи, мине мыскыл итеп. Тол хатын дигәч тә... Кайтачак минем 
Шәйхием. Менә күрерсең, кайтып төшәчәк ул. Энә түгел лә, нинди сүздер 
инде, тапканнар, хәбәрсез югалган, имеш. Ышанмыйм мин моңа!
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Хатын шулай тыныч сөйләшкәч, Нәфи һаман батырая, әрсезләнә бара 
иде. Ул бар көченә хатынны биленнән кочып, сәкегә аударды. Шулчак ишек 
ачылып китте, аннан әүвәл урам салкыны белән кергән томан күтәрелде. 
Ул арада Рәхимә Нәфинең кочагыннан котылырга өлгергән иде. Ишектән 
әнисенең иске шәленә уранган Мәдинәсе килеп керде. Ул аптырап, әле 
әнисенә, әле райкомолда эшләгән кайры тунлы абыйга карады, тик ни дип 
сүз башларга да белмәгәнлектән, әүвәл тамак кырды. Тиз ушына килде кыз. 
Үткен, кыю иде ул. Чукраклар арасына эләккәндәй:

– А-а-б-ы-ый, анда атың ычкынып киткән! Марига таба чапты. Мине 
дә бәреп ега язды! – дип шәрран ярды.

Ул төнне Рәхимә ферманың каравыл өендә кызы белән бергәләшеп 
төн уздырды. Кизү чираты булганда, иптәшкә гел кызларының берәрсен 
ияртергә ияләнде. Нәфинең үз янына башка аяк та басмаячагын белми иде 
әле ул.

Нәфинең каладан кунакка кайткан сеңлесе Гәүһәр, абыйсының Рәхимәне 
эзәрлекләвен ишетеп, ниятеннән ваз кичәрлек иткән булып чыкты аны. 
«Тагын бер мәртәбә Рәхимә апаны җәберлисе булсаң, ике дә уйлап тормыйм, 
районга барып, җәвит итәм. Заградотрядта булуыңны бөтен районга 
сасытам! Безнең солдатларны артларыннан атып йөрергә куюларын салган 
баштан үзең сөйләдең! «Герой», «фронтовик» дип, күкрәк киереп йөргән 
буласың тагы! Түшен орден-медаль белән тутырган да! Бәлки, Шәйхи 
абыйны да Рәхимә апаны үзеңнеке итү өчен син атып үтергәнсеңдер әле?!! 
Комсомол вожагы, имеш!» – дип, астына шыр җибәрерлек иткән ул.

Нәфи Рәхимәнең күзенә башка күренмәде. Әмма астыртын рәвештә үч 
алудан да туктамады.

...Көн тиз узды. Рәхимә кәҗәләрен кайтарып япты да өенә кереп, чәй 
куйды. Башы әйләнгән сарык кебек әрле-бирле йөрде, бер лапаска чыгып 
керде, бер чоланда нидер эзләгән булды. 

Төн уртасы якынлашканда, Ырынбыр ике бәти алып кайтты. Моңарчы 
әсәрләнеп йөргән җаны тәмам утырды Рәхимәнең, хәзер бар мәшәкате шул 
бәтиләрне карауда булды. Салкындыр, туңа күрмәсеннәр тагын дип, әле 
өйгә алып керде, әле имезергә дип, кабат әниләре янына чыгарды.

Ул мендәренә башын куйганда, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән, туар 
көннең таңы беленеп килә иде.

Кәҗә комсомолга керә...
Мәдинә тормышында быел зур үзгәрешләр көтелә: сыйныф белән 

комсомолга керәчәкләр. Бу шатлыклы вакыйгага көздән – уку елы 
башлангач ук әзерләнергә кереште ул. Комсомол Уставын ятлады, махсус 
җырлар өйрәнелде, бәйрәм уңаеннан күрсәтәсе концерт номерларына 
кадәр әзер. 

Мәдинәгә мәктәптә уку бик ошый. Кайчандыр әтиләре тимерчелектәге 
эшеннән аерылып, кечкенә кызын җитәкләп, бәйрәм күрсәтергә алып 
килгән иде аны. Бу вакыйга хәтер почмагында күңелле төш булып 
кына сакланып калган. Бәйрәм хөрмәтенә (ТАССР төзелү бәйрәме 
икәнлеген соңыннан әнисеннән белде) җәйнең иң матур чагы – 25 
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июньдә авыл халкы җыелышып, өмә үткәрде. Соңыннан күл буендагы 
мәктәп янына җыелыштылар. Баганадагы радиодан күңелле көйләр 
агыла. Сталинның чыгышы тапшырылды. Кем икәнлеген белмәсә дә, 
Мәдинәнең радиодан сөйләгән абыйны бик игътибар белән тыңлаганы 
исендә калган. Иртән бәйрәм хөрмәтенә туптан атканнар. Анысы өмәгә 
чакыру булган икән.

Казан халкы Театр мәйданы дип аталган урында янгыннан зыян 
күргән хәрабәләрне чистарткан. Шуннан Юнысов мәйданында Мулланур 
Вахитовка куелачак һәйкәл урынына тантаналы рәвештә таш салынган. 
Сөембикә манарасы каршында исә – митинг, кич белән кызылармиячеләр 
сараенда тантаналы җыелыш узган. Мәдинә өчен иң истә калганы – әтисенә 
ияреп, мәктәпкә керү һәм багана башындагы радиодан ишетелгән җырлар 
иде. Чыгыш ясаган абый татар халкының йорт нигезенә – дәүләтенә нигез 
ташы салынган көн, диде. Әлбәттә, боларның мәгънәсенә төшенмәде кыз: 
әмма йорт нигезе дә, аларның гаилә-дәүләтенең терәге дә бары бер кеше, 
ул да булса, аның әтисе икәнлеген җаны-тәне белән тоя иде ул. 

1945 елның маенда шуңа охшаш бәйрәм мәктәп янында тагын 
кабатланды. Ул көнне бәйрәм итүчеләрнең күзләре яшьләнеп беткән иде. 
Икенче сыйныфта укучы Мәдинә дә, Сталинның сөйләвен бик дулкынланып 
тыңлады. Урысчаны такы-токы аңлаган кызга Сталин кинәт татарчага 
күчәр дә: «Мәдинә! Борчылма, сугыш бетте, тиздән әтиең кайтыр!» – дип 
әйтер сыман тоелды. И өметләнде бала: күзләрен йомды да Сталин сөйләп 
бетергәнче ачмады. Үзе көткән сүзне ишетмәгәч, бәлки, күзне йомганга 
күрә ишетми калганмындыр дип, көне буе кайгырып йөрде. Шулай да өмет 
чаткысы җаныннан җуелмады. Кайтыр әтисе, кайтачак ул, сугыш беткән 
бит инде. Сугыш булмагач, нишләп йөрсен ул читтә, аны өендә көтәләр, 
аны тимерчелектәге эше көтә ләбаса!..

...Инде көзге салкыннар башлануга карамастан, Мәдинәнең аякларында 
кара эчле галошлар иде. Башта районнан килгән комсомол секретаре кызның 
аякларына карап, борынын җыерды. Ләкин кыз шулхәтле дулкынланган, 
борчулары исә тагын да куәтлерәк. Әгәр Уставның сүзләрен онытса, мәгәр 
каушаудан райкомол кешеләре биргән сорауларга җавап таба алмыйча 
тотлыгып калса?!

Ни гаҗәп, аларга берәү дә Устав турында сорау бирергә җыенмый 
иде. Чираты җиткәннәрне алга чыгарып сораштырырга керештеләр. 
«Әтиең кайсы фронтта булган, нинди орден-медальләре бар? Бабаң мулла 
нәселеннән түгелме? Өегездә намаз укучы өлкәннәр юкмы?»

Читтә тыңлап торган Мәдинә әлеге сорауларга да тиз-тиз җаваплар 
әзерләде: кызның комсомолга бик тә, бик тә керәсе килә иде. Бик тә тагасы 
килә иде түшенә Ленин бабай рәсеме төшерелгән значокны! Значокка да 
охшамаган әле ул, нәкъ медаль кебек.

Берәү узды сынауны, икәү, өченчесе. Мәдинәгә чират җиткәч, сары 
чәчле, кара киез каталы абый аннан да әтисе турында сораштырырга 
кереште. 

– Кайсы фронтта булган? 
– Әтием фронтта хәбәрсез югалган!
– Бәлки, пленга эләккәндер дә, качып ята торгандыр ул нимечләр ягында? 
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Әнә, фәлән авылның фәлән кешесе пленга төшкәч, Германиядә яшәгән, 
фашист кызына өйләнеп калган!

Баштагы сорауларга тыныч кына җавап биреп барган кыз, монысын 
ишеткәч, бурлаттай кызарды һәм күзләренә килеп тыгылган кайнар 
яшьләрне кешегә күрсәтмәс өчен урамга чыгып йөгерде.

Өенә дә йөгерә-йөгерә кайтты ул, шундый ук кызулык белән ишектән 
керде, дөбер-шатыр килеп, үзенең калай тартмасын тартып чыгарды. 
Рәсемгә оста иде кыз. Катыргыдан кисеп, комсомол значокларын күптән 
ясап куйган иде. Аларны чын значоктан аерырлык та түгел хәтта. Тимер 
булмагач, артык ялтырамый гына. Шуны түшенә тагып, көзге янында 
бөтерелергә ярата иде ул. 

Ул бераздан күз яшьләрен сөртеп, дөньядан үзенең ятимлеге өчен үзенчә 
үч алырга булды. Тормышның мәрхәмәтсезлегенә каршы шулай әмәл 
табып, күңелен күтәрергә, гарьлеген «онытырга» өйрәнде кыз. Бу юлы да 
карават башына бәйләп куелган пионер галстугы белән үзе ясаган комсомол 
«значогын» эләктерде дә җәһәт кенә лапаска йөгереп чыкты ул. Аннан 
аратадан сөт кәҗәсе «Сыхари»ны лапас уртасына сөйрәп чыгарды. Әүвәл 
кәҗә муенына галстукны бәйләде һәм кызыл чүпрәккә катыргы билгене 
беркетеп куйды. Кәҗәгә бигрәк тә галстук ошады, ул аны бер кырыеннан 
чәйнәргә үк кереште. Ләкин Мәдинә аны каршысына бастырды да:

– Син, Сыхари, гомер буе пионерларча намуслы һәм тырыш булдың! Күп 
итеп бәтиләр китердең, безгә тәмле сөт биреп торасың! Хәзер син пионер 
гына түгел, чын комсомолка да! Мин сине тантаналы рәвештә комсомоллар 
сафына кабул итәм! – диде. 

Кәҗә шатлыгын белдергәндәй мекердәп куйды.
– Бу исемгә киләчәктә дә лаеклы кәҗә булырга ант ит, Сыхари! «Ант 

итәм!» – диген! 
Кәҗә җавап биргәндәй, янә мекердәвен белде. Кыз лапастан чыгып 

киткәндә, ул кабат галстук кырыен тәмләп чәйнәргә керешкән иде.
Әнисе кич эштән кайтканда лапаска сугылса, чак артына авып китмәде. 

Муенындагы кызыл элмәгеннән киртә башына эленеп, Сыхарилары батыр 
комсомолларча җан тәслим кылган иде.

Ул чакта әнисенең, кызлардан качып, яшерен генә елаганын сизде 
Мәдинә, әмма баласын орышып, ник бер ачулы сүз әйтсен шунда?! Бары 
эче пошкан чакларда гел кабатлый торган такмагын гына көйләде:

Дөнья каты чикләвек.
Ватып караган идек, 
Эче тулы корт икән –
Анда безнең йорт икән...

Җиденче сыйныфта укыганда, «комсомол хәлләре»ннән соң, «Ул – ил 
дигән йорт икән» дигән юлны инша язган чакта Мәдинә үзе өстәде...

Колхоз рәисе аны икенче көнне үк райкомсомолга утыртып барып, кара 
тавыш чыгарды, ул Нәфи белән бик каты сүзгә килде. Нәтиҗәдә, Мәдинәне 
шул көнне үк комсомолга алып кайтарып җибәрделәр. Алай гына да түгел, 
кыш буе кара эчле галош киеп йөргән кызны кайгыртып, итекчедән колхоз 
хисабына киез ката да суктырдылар.
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***
Авылда мәктәп җиде класслы гына иде. Укуын дәвам итәсе килүчеләр 

Мәмдәл урта мәктәбенә бара. Мәдинәнең дә Казанда укып, табиб буласы 
килде. Әнисенең аяклары торган саен күбрәк аксый. Җитмәсә, борчак 
басуыннан кулын сындырып кайтты. Белем алса, үз куллары белән дәвалар 
иде ул әнисен! Ләкин анда ук барып укырга кешенеке төсле рәтле киеме 
юк. Әнисе аяклары авыртса да, кулы гарип булып калса да, колхоз эшеннән 
туктый алмый, көн итәсе бар. Күрше бригадир Мөхәррәм абый, Мәдинәнең 
сигезенчегә бармаганын белгәч, ялынып-ялварып диярлек, ындырга, төнге 
эшкә кушты. Ашлыкны җилгәрергә кеше җитми иде. Өстәвенә бик авыр эш. 
Мәдинә каршы килмәде, икенче көнне үк әвенгә менеп китте. Тырышып 
эшләде. Кызның тырышлыгын күрделәр, яраттылар. Ындыр табагында 
эшләр тәмамлангач, җыелышта, әйбәт эшләгәне өчен, Мөхәррәм абый 
кызны медпунктка фельдшер Саимә янына эшкә куярга теләве турындагы 
фикерен җиткерде. Шулай итеп, Мәдинә Саимә апасы янында эшли 
башлады. Аңа өч йөз сум хезмәт хакы да билгеләделәр. Чорына күрә зур 
акча иде ул.

Кыз Саимә апасына зур ярдәмче булды. Хәтта укол ясарга да өйрәнде, 
нинди авырудан нинди дару кирәген хәтеренә сеңдереп барды, ике ел 
эчендә үзе дә дипломсыз табибка әверелеп җитә язды. Баласының шулай 
кул астына керә башлавына бик куанды Рәхимә. Зәйнәбе дә бишенче 
сыйныфны тәмамлагач, мәктәпкә барып тормады, ферма малларына бәрәңге 
пешерергә алынды. Анысына нибары ун яшь иде.

Дөнья йөге
1979 елның декабрь таңы. Егерме бишенче көне. Казанда укып йөрүче 

оныгы Илнур, гадәттәгечә, шаяртып язган: «Дәү әни, Яңа ел алдыннан 
Кыш бабай бүләкләре апкайтам! Дәү әниеңә нәрсә кирәк икән, хат язып 
сал әле, ди Кыш бабай». Рәхимә карчык хатны укыгач, намаз алдыннан 
оныкларының һәммәсенә, кызларына, кияүләренә исәнлек-саулык сорады. 
Илнурның хатына җавап итеп: «Улым, дәү әниеңә бернәрсә дә кирәкми. 
Сугыш чыкмасын! Дөньялар имин булсын! Каладан үзең исән-сау әйләнеп 
кайт!» – дип язасы итте. Иртәнге намазын укырга соңга калудан куркып, 
күптән уяу ята иде ул. 

Көн әллә ничек башланды: карчык намаз укыганда да буталып 
бетте, яшьтән хәтер түрендә сакланган догаларын да онытып җибәрде. 
Хәрәкәтләре дә авыр, гәүдәсе кыйнап ташлаган кебек тоелды. Сәҗдәгә 
китә алмыйча озак азапланды ул. 

Күңеленең бу чаклы әсәрләнүе юкка булмаган икән, кичкырын гына 
күрше авылдан оныгын ияртеп, Мәдинәсе килде. Кәефсез иде ул. Шулай 
да сер бирмәскә тырышты: «Әни, сине алырга килдек. Яңа елга. Аннан 
бездә генә торып калырсың. Җитте берүзең азапланырга!» – диде. Оныгы 
шул ара: «Абау, дәү әни, чынаякларың саргайган икән бит!» – дип, суына 
сода сала-сала, савыт-сабаны ялтыратып куйды.

Кунакка барса барыр, әмма кияү йортына күчеп торырга бер дә теләми 
иде Рәхимә. Зәйнәбе авылда гына, ул да күптән чакыра. Тик моңарчы гел: 
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«Мин өйдә булмасам, әтиегез кая кайтып йөрер? Сирәк булса да, яныма 
кайтыштыра бит әле ул!» – дип, баш тарта килде ул. Хәзер дә күтәрелеп 
бәрелергә уйламады, ризалашкан булды, тик үз йортын ташламаячагы 
катгый иде.

Мәдинә белән оныгы кич куна калдылар. Кияве иртән барысын бергә 
җигүле ат белән килеп алырга тиеш иде. Рәхимәнең төне буе күзенә йокы 
кермәде, сәгать уникене суккан чакта Шәйхие «кайтты». Ул, гадәттәгечә, 
дәшми-нитми генә өй буйлап йөрде дә, оныгының ачылып киткән юрганын 
рәтләгәндәй итте һәм ишегалдына юнәлде. Лапас ягында кар шыгырдаган 
тавышка кадәр ишетте Рәхимә. Бу юлы Шәйхи дә борчулы иде.

Халыкка рәсми рәвештә игълан ителмәгән хәбәр:
«1979 елның 25 декабрендә Амудәрья аша сузылган понтон күпердән 

Совет гаскәрләре күрше Әфганстан чикләре аша үтте».
Рәхимә лапаска керде. Кәҗәләре мекердәп, сәлам бирде. Ул бүген хәтта 

алар белән дә исәнләшмәде, каерып, лапас капкасын ачты, аргы якка чыкты. 
Әйләнә-тирәне кар баскан иде. Лапас артында дивардагы зур тимергә элеп 
куелган уфалла арбасы янына килде. Боз белән капланган арбаны сыйпап, 
елак тавыш белән:

– Ни җитми бу кешеләргә?! Тагын сугыш башлаганнар, – дип көрсенде.
Хуҗасын күргәч, туңып каткан арбага җан керде:
– Беләм, тегермән канатлары җиткерде, – диде ул, авыл артындагы җил 

тегермәненә ымлап.
– Тамак ипигә туеп, дөньялар тынычланды дигәндә генә... Гитлерны да 

юкка чыгардылар бит инде канә! 
– Беркая да китмәгән ул Гитлер. Патшаларның алтын сараенда качып 

яткан. 
– Баш шәрифләрендә качып торган диген!
– Сүзең хак, Рәхимә! Өстемә берәр иске кожан булса да капла әле. Тәмам 

бозланып каттым. 
Рәхимә лапас капкасына якынайгач, тагын әйтеп куйды:
– Бик онытып бетермәле син мине... Быелгы җәйдә тагын кирәгем чыгып 

куюы бар...
– Телеңә тилчә чыксын! – дип уфтанып куйды карчык. 
Үзе берсүзсез аның гозерен үтәде, утыннар өстендәге иске кожанны 

арба өстенә күчереп элде.
Шомлы кыш шыгырдый-шыгырдый узып та китте...

***
Институтны тәмамлагач, Рәхимәнең оныгы Илнур да гариза язып, 

армиягә китте. Имеш, тормышны өйрәнә! Шул җәйне Рәхимә карчык лапас 
артындагы арбасына янә көпчәкләр киертте. Дөнья хәлен белеп булмый, 
бәлки, кызларына аның ярдәме кирәк булыр, дип уйлады ул үзенчә.

Уфалла да картайган, ахрысы, элеккечә үзе теркелдәми, авырайган.
– Илнурдан Нураниягә хат килгән, «Татарларны, мөселман булгач, 

Әфганга җибәрәләр», дигән. Зәйнәпнең Рәдисе дә үсеп килә әнә, – диде 
Рәхимә. 

– Әйбәт бит инде үсеп килүе. Булышчы булыр.
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– Әйбәтен әйбәт тә... кем әйтә ала ул баланы да шул әфганнарына 
апкитмәсләр дип?! Кызларым бер ярдәмчесез калса? Күп итеп сарыклар 
алдым әнә. Быел бәрәңгене дә бөтен бакчага утыртам.

– Җил тегермәне әйтә, Гитлер үлмәгән икән ул, ди. Патшалар шуңа 
каршы көрәшкә әзерләнә, ди. Узыша-узыша корал ясыйлар, әледән-әле 
сугыш чыгарып торалар, ди. 

– Тагы нәрсә ди ул телле бет?!
– Тагымы? Тагы шул без хаклы синең белән, патшаларның үз 

башларындагы «гитлерлары» үлмәгән. Шул тыпырчына...
– Ярар, телеңә күп салынма!
– Сезнең шул булыр инде, дөресен сөйли башлауга, авызны томалыйсыз 

да куясыз!
– Без арба түгел чөнки, без кешеләр!
– Үз күләгәгездән куркучылар...
Рәхимәнең уфаллага дөресен сөйлисе килмәде. Дөресе шул иде: бүген 

төнлә тагы Шәйхие кайтты. Эреп югалыр алдыннан: «Пәриле күл буенда 
үлән котырып үскән», – диде.

– Кайда да бер инде ул үлән.
– Картайган көнеңдә пәриләрдән курка башламагансыңдыр ич?!
– Көл, көл, әйдә!
Рәхимә, уфаллага каршы берәр усал сүз әйтергә дип, авызын ачмакчы 

иде, кинәт күк күкрәгәндәй тавыш ишетелде.
– Пәриле күлгә күк ишелеп төшә мәллә анда!
Гөрелте көчәйгәннән-көчәя барды. Офыкта козгын чаклы гына самолёт 

күренде.
– Әһә, тагы «кукурузник»! – диде уфалла. – Харап итә икән җыясы 

үләнне...
Кукурузник ел саен очып килеп, колхоз басуына корткычларга каршы 

агу сиптереп китә башлаган иде. 
– Кукурузник бугай шул...
– Тагы бал кортлары үлеп бетә икән, – дип көрсенде уфалла. 
Рәхимә, башын күтәреп, зәңгәр күктә очкан кошларны сокланып күзәтә 

иде.
– Тургайлар да кырылачак икән быел, болай булгач...
Рәхимә бу юлы да җавап бирмәде, акрын гына арба этүендә булды.
– Умартачы Сәйфи узган җәй елый-елый каргаган, ди, ул агу 

сиптерүчене... Дөресме шул?
Рәхимәнең уфаллага җавап кайтарырлык чамасы юк иде, күңеленә шом 

кергән карчыкның: сугыш вакытындагы кебек оча бу самолёт... Киноларда 
күрсәтелгәнчә... Узган җәйне дә үз басуларында беренче мәртәбә самолёт 
күргәч, шул рәвешле коты чыккан иде. Югыйсә корткыч бөҗәкләргә каршы 
агу сиптереп йөргәнен белә бит...

Бу юлы урак белән генә ургач, Рәхимә үләнне күп җыя алмады. Арба 
төбенә генә салырлык булды. Ләкин моңа да бик канәгать иде ул. Уфалла 
белән икәүләшеп, авылга таба юл тоттылар. Беркавым баргач, арбаның 
көпчәге күчәреннән чыгып тәгәрәде. Икесе дә лып итеп артларына утырды.

– Көпчәкне ничек киертәсең инде хәзер? – дип, уфалла кара кайгыга 
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төште. Карчык читкә тәгәрәгән тәгәрмәчне алып килеп, уфаллага сөяде. 
Аны киертер өчен арбаны бер кул белән күтәрергә, икенче кул белән 
тәгәрмәчне урынына утыртырга кирәк иде. Арбаны күтәрде күтәрүен, тик 
тәгәрмәчне күчәргә туры китерә алмады.

– Шәйхиең дә килеп чыкмый ичмаса, – дип куйды уфалла, карчыкны 
кызганып.

Рәхимә аңа каршы бер сүз дә дәшмәде, тагын азапланып карады. Тик 
гарипләнгән уң кулы тыңларга һич теләми иде. Бик озак маташты ул. 
Арыды, хәлдән таеп, түмгәккә утырды. 

– Җир әле җылынып җитмәгән, астыңа печән булса да сал, – дип, уфалла 
аның хәленә керде. Тагын ниләрдер әйтергә теле кычытты, әмма Рәхимәнең 
ачуын китермим дип, дәшмичә түзде-түзде дә әйтеп салды:

– Кияүләрең, кызларың гел ярдәм итеп тора! Күршеләрең дә өрмәгән 
җиргә утыртмый үзеңне. Ник болай азапланып йөрибездер инде без ике 
карт җүләр, име, Рәхимә?

– Әйтмә инде, кордаш.
– Илнуры Әфганга китәргә үзе гариза язган икән. Тормышны өйрәнә, 

имеш...
– Гыйлаҗ абыйның Фидаисен дә Әфганга алганнар, алар да ут йотып 

яши, – дип куйды Рәхимә. 
Карчыкның күкрәк турысы чәнчеп куйды, ул җиргә ауды.
– Тор инде, ятма болай! Җир салкын, эчеңә суык үтсә! – дип өзгәләнде 

уфалла. Тик Рәхимә аны ишетми иде инде...
– Тор инде, тор дим, әй, кордаш!
Шул рәвешле шактый яткач, Рәхимә карчыкка җан керде. Әллә туңудан 

уянып китте.
– Их, сине! Их, безне! Әгәр берәрсе печәнгә киткәнне кызларыңа әйтсә! 

Беттең бит аннан! Авызыңны да ачтырмыйча, үзләренә кайтарып, түр 
башына утыртып куялар бит! Ә мине утынга ватачаклар!

Кызлары Рәхимәне килгән саен үзләренә чакырып үгетләвен уфалла яхшы 
белә иде. Тик әниләре: «Әтиегез кайтып йөри бит, балалар! Ул кайтканда, 
мин өйдә булмасам! – дип, авызларын томалый да куя иде. Күкрәк турысы 
тораташ булып катты, сулыш алуы да авырлашты Рәхимәнең.

Шулчак авыл ягыннан җил-җил атлап килгән бер ир-ат күренде. Таныды 
аны Рәхимә, Нәфи иде ул. Күптән түгел генә Нәфинең игезәк оныкларын 
кургашын табутка салып кайтардылар. Солдатка чыгып киткәндә, сөлек 
кебек егетләр иде. Нәфи шуннан бирле күңеленә урын тапмый өзгәләнә 
икән, дип сөйләделәр. Муенына таш асып, күлгә дә сикереп караган, 
кешеләр күреп коткарган, ди, имеш. 

Нәфи килеп җитте дә җәһәт кенә тәгәрмәчне урынына утыртты һәм 
ягымлы тавыш белән:

– Күчәренең тимере ычкынган булган икән, – диде. Рәхимә «әйе шул» 
дигәндәй, баш какты да алар икесе җигелеп, уфалланы авылга таба тартып 
киттеләр.

Нәфинең Рәхимәне юатырлык ни дә булса әйтәсе килә. Тик тел очында 
сүзе юк. Рәхимәнең дә Нәфигә җылы сүз әйтәсе килә, әмма үпкәсе 
кысканлыктан сөйләшүе авыр. Шулай да Нәфи:
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– Килен Мәдинәләр авылына барып кайткан. Синең Илнурыңны Әфганга 
җибәрмәгәннәр, ди бит! Командиры: «Хөкүмәт сине, акча түгә-түгә, нигә 
дип биш ел буе укытты? Анда барып, таш арасында калсын өченме!? Әүвәл 
укыткан хакка Ил алдында бурычыңны кайтар», дигән, имеш. Авылда 
шулай сөйләнәләр, – дип куйды.

Рәхимә әлеге хәбәрне ишеткәч, Нәфине кочаклап алырдай булды. 
«Аллаһы Тәгалә бар шул ул... Бик сораганыем Илнур өчен, Мәдинәм 
өчен... Аллага шөкер!» – дип пышылдады ул үзалдына. Нәфи хәзер колакка 
катырак икән, Рәхимәне ишетмәде, арба этүен белде. Моңарчы, үзе генә 
булганда, Рәхимә арбаның тәртә арасына кереп җигелә иде. Бүген, икәү 
булгач, киресенчә, этеп баралар, таш юлдан тәгәрәгән борчак кебек элдерә 
генә уфалла! 

– Мин әйтәм, әллә моннан соң печәнгә икәү йөрибезме? – дип шаяртты 
карчык, кеткелдәп көлеп. Бөкрәебрәк барган Нәфи Мослы урманындагы 
төз имән агачыдай гәүдәсен турайтты, каерылып, Пәриле күл ягына таба 
карап алды һәм кабат Рәхимәгә борылып:

– Йөрербез дә... – диде юк кына нәрсәдән дә күңеле булган малай-
шалай кебек. – Әнә теге эскерттә туктап ял итә-итә барырбыз, ял итә-итә 
кайтырбыз, – диде. – Бигрәк аулак урын, эт тә йөрми. 

– Эскерттә дисеңме? Ие шул, саламын күрсәң аның! Кызыгып, үзең 
ашарлык! – дип куйды Рәхимә. Гүя бу карт белән карчык шул рәвешле 
аксый-аксый, бар дөнья йөген икесе генә тартып бара иде... 

Нәфи дәшмәгәч, Рәхимә сүзне янә дәвам итте:
– Кызыл сыер барые безнең... Мескенем ул да күрде инде... Черек салам 

болгатып бирә идек. Анысын да тирес өстеннән җыеп алып.
– Кешеләргә генә түгел, малларга да күрсәтте бу сугыш! – дип җөпләде 

Нәфи. Аннан яңалык әйткәндәй, күптән булган вакыйганы искә алды:
– Сезнең Мәдинәгә дә мидәл биргәннәр икән, име?..
– Бишбылтыр бит инде. Герой ана бит ул, күп бала тапканга бирделәр.
Нәфи авыр көрсенде һәм ачынып:
– Күп булгач, әйбәт инде ул. Киләчәктә терәк булырлар. Бу Әфганнары 

гына тизрәк тынсын! Күз карасыдай үстергән балаларны алалар да китәләр...
Алар шулай сөйләшә-сөйләшә, юлларын дәвам итте.

Уфалла язмышы
Ишегалдындагы арба форточкадан көн буе радио тыңлады. Ул яраткан 

«Матбугатка кыскача күзәтү» тапшыруы да булды. Урам аша гына күршедә 
яшәгән Мөхәррәм дә сөйләде. Уфалла аны тавышыннан таный һәм ишеткәч 
шатланып туя алмый. Рәхимә белән гәпләшергә менә дигән сәбәп бит! Тик 
күршесе сүз башлауга, шатлыкны борчу алыштырды. Мөхәррәм Суроктан 
ерак түгел Суслонгер лагеренда булган икән. Моңарчы аның бу хакта 
күршеләренә дә әйткәне юк иде, чөнки ул чактагы документлар һаман 
«хәрби сер» дигән мөһер астында булган. «Казан утлары» журналы аның 
язмасын урнаштырган һәм шул хакта бүген радио аша дөньяга шаулаталар! 
Рәхимә күренүгә Мөхәррәмнең сөйләгәннәрен түкми-чәчми җиткерде аңа 
уфалла:
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«Сталинград өчен барган сугышларда 1942 елның җәй башларында 
каты яраландым. Казан госпиталендә өч ай буе дәваланырга туры килде. 
Шуннан безне – берничә кешене, Мари АССРның Суслонгерга – тимер 
юлдан ике-өч чакрым урман эчендә урнашкан запас полкка җибәрделәр. 
Хәер, анда берничә полк булган икән. (Мөхәррәм ага тәгаен белмәскә дә 
мөмкин, алар «бригада» дип аталган. Ике запас укчы бригада булган, икенче 
бригада чак кына соңрак – ноябрь аенда, 31нче запас укчы бригада (31 
ЗСБ) Сурок лагеренда урнаша. Янәшәдәгесе сентябрь аенда ук Суслонгер 
бистәсенә килеп утыра. – Автор искәрмәсе). Безне гаҗәпләндергәне 
шул: нигәдер солдатлар кәефсез йөри. Үзләре бик ябык, хәлсез, барган 
җирләрендә сөртенеп егылалар. Мине килү белән 2 нче батальонның 4 нче 
ротасына беркеттеләр.

Кичен яртылаш җир астына иңгән ашханәгә алып бардылар. Ике такта 
киңлегендәге озын өстәлгә иллешәр кеше утырдык. Ун кешегә биш литр 
сыешлы кәстрүл белән кәбестә шулпасы, дөресрәге, кайнаган су, 200 грамм 
дип исәпләнсә дә, 100 граммнан артмаган икмәк сыныгы өләштеләр. Башка 
бер нәрсә юк. Бер рота солдатны сыйдырырлык землянкага 240-250 кеше 
шыплап тулды. Иртәнге физзарядка дигәне – өч чакрым йөгереп барып, 
берәр метр итеп киселгән ике утын пүләнен бил каешына бәйләп алып 
кайтасың. Кәбестә баландасыннан соң кабат урманга, өч-дүрт чакрым 
араны көнгә дүртәр тапкыр узабыз. Кайбер ротадагыларны 15-17 чакрымга 
да йөгертәләр. Алты кеше бер бүрәнәгә ябышасың. Озынлыгы алты метр 
ярым, егерме биш-утыз сантиметр юанлыктагы агачны иңбашына күтәреп 
ташыйсың. Барган җирдән егылып үлүчеләр дә була. Ашау-эчү начар дигән 
идем. Без ит, май, шикәр ише ризык күрмәдек. Икмәккә туймадык. Шул 
сәбәпле кырылды солдатлар. Иртән торышка землянкадан һәр көнне дүрт-
биш мәет чыгара тордык. Землянкалар саны егерме бишләп иде. Димәк, 
көн саен төн чыкканчы гына да йөздән артык кеше кырылган.

Моң-зарыбызга колак салмадылар. Ашханә янындагы черегән бәрәңге 
кабыгын җыеп ашаган өчен мине дә штабка алып кайтып, өч тәүлеккә 
гауптвахтага утырттылар. Хатларыбыз бик нык тикшерелеп чыгарылды. 
Үзебезгә килгәннәрен дә энә күзеннән үткәрделәр. Шулай бервакыт 
безне урман эчендәге станциягә азык-төлек бушатырга алып киттеләр. 
Бик куанышып, тамак туяр дип өметләндек. Кая ул! Тимер әрҗәләргә, 
капчыкларга тутырылган ризык брезент белән яхшылап томаланган. Алып 
та, эчендә ни барын белеп тә булмый. Бер үткен урыс егете капчыкны 
тешләп тишкән. Киптерелгән икмәк, ди. Күгәрә башлаган. Булдыра алганча 
тутырган бу сохариларны. Безне дә сыйлады. Соңыннан солдатларга дигән 
әлеге ризыкны җиргә күмделәр. 

Мин үзем лагерьларның Суслонгер бистәсендәгесендә 28 көн тордым. 
Әгәр тагын бераз яшәсәм, аяк сузган булыр идем. Сугышка дигәч, шатланып 
киттем. Юлда хәлсез солдатларны өстәмә паек биреп тергезделәр. Мәскәү 
янындагы урманлыкта унбиш көн буе өстәмә норма белән тукландырдылар. 
Шуннан соң гына Көнбатыш фронтка җибәрделәр. 

Суслонгер турында, – анда әле Сурок дигәне дә бар иде, аралары 12 
чакрымнар тирәсе, диделәр – соңрак ишеткәләдем. Әгәр хак булса, анда 
Ворошилов килгән икән. Лагерьда калган солдатлар безнең аша югары 
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оешмаларга хат язып җибәрде. Шул нигездә тикшерү комиссиясе килгән. 
Корткычлыкны фаш итеп, күп кенә офицерларны атканнар. Ләкин бу вакыт 
эчендә якты дөнья белән бәхилләшергә өлгергән солдатларның да хисабы 
чутсыз булган шул инде. 

Исән калуыбызга куанып, дошманны ачу белән кыйнадык һәм җиңдек. 
Шулай да Суслонгер һич истән чыкмый. 

Дошманга сатылган явыз җаннар безнең халыкны күп кырды шул 
анда...»

(Бу мәгълүматны миңа Рәхимәнең юл аша гына каршы күршесе һәм 
аның кызларына кулыннан килгән саен игелек кылучы Мөхәррәм Шәрип 
улы Шәриповның кызы Дания ханым юллады. Мөхәррәм абый сугыштан 
соң колхозда мал табибы булып эшләде. Бик миһербанлы, олы җанлы кеше 
буларак исемдә калды ул. Дания ханым әле дә әтисе турында тыныч кына 
сөйли алмый. Күптән түгел алар Суслонгерга да барып кайткан. – Автор 
искәрмәсе.)

– Күрдеңме инде хәзер, белдеңме инде: Сталин эше булган бу! Ул 
сугышка барачак хәрбиләрне махсус шулай юкка чыгарткан!

Рәхимәнең бу сүзләргә бик ачуы килде: 
– Юк-бар сөйләп утырмале монда! Сталинның нинди катнашы булсын, 

ди! Дөберсантлар эше ул! Ышамасаң, әнә, Мәрьямнән сора! Аңа укытучысы 
әйткән!

– Булыр пычагым, диверсант! – диде уфалла аңа каршы. – Совет власте 
шулай эшләгән! Сталин кушуы буенча! Белмисеңмени, Сталинның бар 
хыялы татарны кырып бетерү булганын. Башта кырым татарларын, аннары 
Казанныкыларны, тора-бара Себер, Әстерхан татарларын! Радио сөйли бит! 
Ышанмасаң, Мәрьямеңнән сора! Ул укыган бала! 21 елны Идел буендагы 
ачлыкны да андагы халыкларны кырып бетерү өчен оештыра Сталин! 
Икмәк төялгән баржаларны Иделгә батыралар! Ә халык бер-берсен үтереп 
ашый башлый! «Искуе мултан» дигән китаптан өзек укыдылар радиодан!

– Син үзең иске, белдеңме! Күптән чыгарып атарга вакыт инде хәрабәңне!
– Галимҗан Ибраһимов та искеме алайса?! «Адәмнәр» дигән әсәре 

турында радиодан бер галим сөйләде! Барысы да Сталин эше!
– Тукран булдың тәмам! Сталин да Сталин, имеш!
– Сталин шул! Хәзер Сталин булып эшләүче Брежнев дигәне татар телен 

юкка чыгарып ята! Башта татар мәктәпләрен ябып бетерде!
– Чын булса да, сөйләмә тузга язмаганны!
– Язган шул, язган! Ишетмәдеңмени кырым татарларын ничек 

сөргәннәрен?!
– Алар Гитлер ялчылары булган!
– Булган, пычак! Алайса, 44 тә Казан татарларын да сөрергә әзерләнгән, 

ди Сталин! Моңа да ышамыйсыңмы?! Белмим тагы, радиодан сөйлиләр бит!
– Ул радионы синең кебек мин дә тыңлыйм! Бер дә ишеткәнем юк әле!
– И надан карчык! Мин бит синең кебек татар, урыс радиолары белән 

генә чикләнмим.
– Анысы нәрсә тагы?!
– Габделхан малае Габделхәй, лапас түбәсенә бакыр чыбыктан антенна 

сузды. Печәнлегендә чит ил радиоларын тыңлап ята! Миңа да килеп ирешә!
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– Пычагым беләмени алар анда?!
– Безгә әйтелмәгәнне белә алар!
Рәхимә карчыкның тәмам кәефе кырылды. Ул калтыранып:
– Бүтән сүз әйтәсе булма Сталинга, безнең Брежневка да тел-теш 

тидермә! – дип кычкырды.
Ни хәл итсен, уфалла да картайган иде, бер теленә хуҗа була алмады, 

Рәхимә ишегалдына чыккан саен уфалла Габделхәй малае транзисторыннан 
ишеткән уй-фикерләрне чәчте. Ахырда Рәхимә түзмәде, аксый-туксый 
арбаны капкадан этеп чыкты да титаклый-титаклый, Пәриле күлгә таба 
юнәлде.

«Тагы үләнгә барабыз, ахры!» – дип сөенде уфалла үзалдына. Әмма 
күчәр үзәгендә хәерсез шик-шом да бар иде: Рәхимә бу юлы арбага ни 
урак, ни чалгы салмады! 

– Үләнне кул белән йолкымакчы буласың мәллә, җен карчыгы? – дип 
шыгырдады уфалла. 

«Син әйткәннәрне ишетеп, оныкларым урамда сөйләп йөри башласа?! 
Аларны алып китүләрен, ябып куюларын телисеңме? Нинди «кунтыр» 
сүзләр бу?!» Җелегенә сеңеп калган бу фикерен эченнән генә уйлады 
Рәхимә. Уфалла аны барыбер «ишетте». 

– Беләм бит инде мине ник монда калдырырга теләгәнеңне. 
Оныкларымның тамаклары тук булсын, аларның мине өстерәп йөрергә 
хәтта башларына да килмәсен дип, күздән яшерүең, Рәхимә карчык! Сиңа 
үпкәләргә дә урын юк», – дип шыңгырдады ул үзалдына. Берара сүзсез генә 
бардылар. Рәхимә уфалланы Пәриле күл читендә калдырып, фани дөнья 
буйлап юлын дәвам итте... 

Тик озак бара алмады ул: үпкәсенә салкын тигәне ачыклануга, аны 
Мәмдәл хастаханәсенә илтеп салдылар. Шуннан туган авылына кабат 
әйләнеп кайта алмады, туп-туры Шәйхие янына китеп барды.

Шәйхие, хатыны киләсен алдан белеп торган кебек, Рәхимәне җәннәт 
капкасы янында ук каршы алды.

– Син дә иртәләгәнсең әле, карчык! – диде ул. Тегесе, гадәтенчә, 
ярымшаяртып:

– Фани дөньялары каты чикләвек булса да, эче тулы корт икән, картым! 
– дип, көлемсерәде. 

Рәхимә карчыкның бәрәңге бакчасындагы тупыл гына һаман шул көе 
берүзе утыра бирә. Күренеп тора, дөньяның үзе кебек үк ул да картайган. 
Нәфинең игезәкләре Әфган сугышында һәлак булгач, кара козгын аңа бүтән 
кунмады. Каргыш үзеңә төшмәсә – нәселеңә кала, ди өлкәннәр. Рәхимә 
карчык бакыйлыкка күчкәч, гомер булмаганны, тупылның юан кәүсәсендәге 
куышка пар сыерчык оя корды. 
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С а л а в а т  
Р ә х м ә т у л л а

САГЫНУ

 ПОЭМА
Күрәчәкне алдан күреп булмый:
Буйсынганбыз язмыш җиленә.
Язмыш – көннәр түгел, 
                                      Көннәр генә
Таңнар булып алдан беленә.

Cалават РӘХМӘТУЛЛА (1942) – шагыйрь; «Космонавт булам», «Сандыктагы хәзинә», 
«Сандугачым, әйт үземә» һ.б. китаплар авторы. Башкортстан Республикасының Стәрлетамак 
шәһәрендә яши.  

1
Гомер – юлда...
Тагы юлга чыктым...
Язмышыммы усал алдашкан?
Әйләнмәгән тик бер җирдә генә,
Бураннарда гүя адашкан.

Язмышлардан узмыш юк, дигәнне
Аңламаска яшем азмы соң?
Урау юлларымда адаштырып
Адаштырды бугай язмышым.

Язмышлардан узмыш юк, дигәне
Миңа гына, ахры, юралган:
Адашканмын... Бер урында гына – 
Син бар җирдә юлым уралган...

2
Очрашулар өчен җир уңайлы:
Җир – түгәрәк,
Җир ул шар сыман. 
Безне (безне!) очраштырган «кемдер»
Югарыда – күктә! – Бар сыман.
Күктә булгач, Аллаһ Үзедер ул,

Үзе булгач чикмәс аршын да.
Иңнәрдәге фәрештәләреннән
Яздырыр Ул барсын, барсын да!

3
Миңа (Миңа!) бәлки бу урынга
Шул ук «кемдер» юллар сызгандыр.
«Гүзәл мизгелләр»не көтә-көтә,
Яшел яшьлек зая узгандыр.
Ә хәтере безнең очрашуны
Җуячак... Һәм тиздән җуячак.
Әйтелмичә калган сүзләрем дә
Гомерем буе җанны кыячак.

4
Ачып салып сөйләшәсе иде!..
Ә күзләр соң? Күзләр нигә соң?
Күзләр белән күзләр аңлашсыннар,
Ник йөрәгем газап чигәсең?
«Их, янымда булса!» – 
Әллә нинди
Яшен-уйлар узды аңымнан.
Карашлары әйтте: «Озата бар,
Көне буе китмәм яныңнан...»
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5
Өең тулы кояш!
Баян!
Гүя мине көткән ул.
Гармунчы булу да күктән
Иңгән «нидер» икән ул!

Баян – өр-яңа. Бәгырьне
Өздерер чагы гына.
Йөрәгем серләрен сиңа
Сиздерер чагы гына!

Уйнасын әле. Җаныңны
Актарсын жәлләмичә.
Барсын да сөйләсен баян,
Телләре – әллә ничә...

Тыңлыйсың...
Ниләр уйлыйсың? – 
Гармун – төп һөнәр түгел.
Үзең дә белеп торасың:
Башкарак минем шөгыль.

Баяның да сагындырыр,
Уйларга сала-сала:
Күрекләрендә – моңнарым,
Телләрендә  бармакларым
Эзләре торып кала.  

6
Яшел күлмәгең кигәнсең,
Бусын да белгән икәнсең:
Яшел яраткан төсем.
Төснең кып-кызылына да
Китмәгән иде исем...

Яшел яулыгыңны бөркән,
Бу яшел билбавыңны.
Яшел – яшьлек төсе. Яшь син:
Алырлык күз явымны.

Яшьлегең яшәртә мине:
Яшәрдем – яшьмен хәзер.
Теләсәң, күктән йолдызлар
Алып төшәргә әзер!

7
Ничек белеп тудың чорның
Мин шагыйрь чагында син?!
Җыр итәрмен сине – уйла:
Гиннесс китабында син!

Керәчәксең ул китапка,
Җыр булып керәчәксең.

Иң асыл җырларны сиңа
Язармын – күрәчәксең.

Ул китапта гел бөекләр.
Ә мин... мин юк һаман да!
«Аңа мең җыр язганнар», – дип,
Сине данларлар анда.

8
Уты үземә гомергә
Җитәрлек йөрәк иде!
Сине очраткач та, йөрәк
Үземә кирәк иде.

Кирәк иде! – Дөрли-дөрли
Күмергә калсын сана.
Йөрәккәем! – Ул бит хәзер
Икебез өчен яна...

9
Таң...
Таң туа:
Аңлашасы иде..
Ә күзләргә ни соң... ни булган? – 
Күзләр белән күзләр аңлашсыннар,
Аңлашулар әллә тыелган?

«Их, гомерлек булса!..» – Тагы... тагы
Яшен-уйлар узды аңымнан.
Карашлары әйтте: «Көттем... Үттең...
Читләп үттең яшьлек таңымнан...»

Таңнар алсу-алсу! Син булганга
Алсу микән әллә бу таңнар?
Таңнар белән мин китәрмен инде,
Мин аңламый моны кем аңлар...

10
Әллә ниләр уйламыйча,
Озатчы, җаныкаем:
Китәм бит, китәм – бер генә
Сүз катчы, җаныкаем.

«Хуш!» – дип әйтергә тел бармый,
Әйтәм тик: «Сау бул!» – диеп.
Яшел маяктай балкып кал,
Яшел күлмәгең киеп.

Әйт, әйт бер генә сүзеңне:
Җаным бер сүзең көтә.
Язмышларны үзгәртергә –
Үзгәртергә язмышларны
Кайчак бер сүз дә җитә.

С А Л А В А Т   Р Ә Х М Ә Т У Л Л А
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11
Гомер – юлда... Тагы юлга чыгам.
Алда төн. Син ялгыз каласың.
Беләм сине төннең каралары
Уттан алып, бозга саласын.

Таң уяна! – Беләсең бит минем
Төннәр аша таңга атласын.
Мине Аллаһ саклар: Ул бар һәм Бер!
Фәрештәләр сине сакласын!

12
Гомер –  узар, бар гомерем – юлда:
Ят юлмы бу? Әллә үз юлым?
Күктән аваз: «Ике юл чатында
Утырып уйлан бераз, и колым!»   

Әллә нинди уйлар килә төнлә,
Әллә нинди уйлар – уйласам.
Кулда – каләм, алда – кәгазь, язам,
Янда – гармун, әгәр уйнасам.

Гармун уйнап бер җырлыйсы иде!
Уятырмын күрше-күләнне...
Йоклыйсыңдыр син дә (ярты төн бит):
Элдең микән ишек келәңне?

Аллаһ илһам бирсен, сине сагынып,
Төнлә шигырь язган кешеңә.
Гармун уйнап түгел, җырлап түгел,
Шигырь укып керим төшеңә.

13
Ара йөз чакрым...
Төнге өч... Дүрт...
Бүленсен лә йокың.
Телефон аша – уятып,
Сиңа шигырь укыйм.

Әллә ниләр сөйләсеннәр.
Ул гайбәтләрдән бушан.
Бушан... Ышан! Ә бу җырны
Шигырьләремә кушам:

«Телеграм баганасы
Олы юлга маяк ул;
«Сагынысыңмы», – дип сорыйсың,
Сагынмаган кая ул...»

14
Дәваханә палатасы... Кояш чыга да бата.
«Син онытсаң...», «Мин ут йотсам...» – 
Әллә ниләр уйлата...
Әллә ниләр сөйли табиб:
«Сизү сәләтең сүнгән...» – 
Кулларыма, чәчләремә
Чәчләре исе сеңгән!

Сүнгәнме сизү сәләтем?
Минме ис сизмим? – Ялган!
Аның исләре тәнемә,
Җаныма сеңеп калган.

Күзләрне бәйлик. Күлмәкне
Салыйм да өсләремнән:
Аны дөнья буйлап эзләп
Табармын исләреннән.

15
Янма-көймә, оныткандыр, димә,
Күңелеңнән күңелем җыр алган.
Күзләреңнән күзем нур алган бит,
Исләремә хисең уралган.

Маңгайларга күктә язылганны
Кемнәр монда – Җирдә кыралган?
«Сагынмыйсыңдыр» дип уйлый күрмә:
Сине сагынып... бер чәчбине сөйдем,
Минмени ул – синсез торалган...

Эпилог
Куанмасын һичкем. Безнең хакта
Дөньяларга гайбәт тулганга:
Бергә булсак – гайбәт чыкмас иде,
Гайбәт чыккан... аерым булганга. 

САГЫНУ
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Р ә д и ф  
С ә г ъ д и

АЛЛО, КЕМ ӘЛЕ БУ?!

РОМАН*

***
Ишек ачылды. Приюткинның карашы күк йөзедәй зәңгәр күзләр белән 

очрашты. Зәңгәр күз иясенең карашында юашлык, миһербанлык, шул ук 
вакытта кайгыру, сагышлану төсмерләре чагыла. Сары толымлы ханым 
ишек кагучыны танымыйча аптырап торучы Лариса үзе иде. Үзгәргән... 
Еллар, борчу-кайгылар үзенекен алган. Сылу гәүдәсе дә юаная төшкән, инде 
хәтердән җуела башлаган таныш йөзгә эз салып, җыерчыклар да кунган. 
Маңгай, чигә чәчләренә тасмаланып, чал йөгергән. Шуңа да карамастан, 
ул эзләп килгән яшьлек мәхәббәте табигый матурлыгын югалтмаган иде.

– Исәнмесез, Лариса Фёдоровна! – дигән тавыштан хатын сискәнеп 
китте, аптырап калды.

– Дима дип әйтимме соң?!
– Нәкъ үзе, Лариса! Менә эзләп таптым бит әле үзеңне! Бу чәчәкләр 

сиңа! – дип, кулындагы букетын сузды.
Хатын бүләкне күкрәгенә кысты, чәчәк таҗларына күз яшьләре тамды. 

Приюткин кулъяулыгы белән аның күзләрен сөртте.
– Борчылмагыз, тынычланыгыз, зинһар...
– Дмитрий Усадович! Сезне дә күрер көннәрем бар икән, – дип, Лариса 

башын аның күкрәгенә салып, тыела алмыйча үксеп еларга тотынды. Шул 
көе күпме басып торган булырлар иде, кемнеңдер: «Хәерле көн» дигән 
тавышыннан айнып киттеләр. Өске катта торучы, аның Юрасыннан өч-
дүрт яшькә өлкәнрәк күрше егете төшеп бара иде.

– Хәерле көн, Руслан улым, – дип, артыннан сәлам ирештерде Лариса 
ханым. Һәм Приюткинга борылып: – Гафу ит, зинһар! Өйгә дә дәшми 
торам. Әйдә, түргә үт! Сине күрермен дип, башыма да китермәгән идем!

Алар хрущёвканың эченә үтте. Хуҗабикә йозагын бикләде дә яңадан 
иркә баладай, ир кочагына сеңде.

– Мин бит инде сине күңелемнән күптән сызып ташлаган идем. 
Дөресрәге, сызып ташларга тырышып яшәдем. Эшеңә, гаиләңә дә зыян 
саласым килмәде. Нинди шатлык! Димушка, җан кисәгем, ничек эзләп 
таптың соң, күз нурым?!

* Журнал варианты. Икенче китап.

Ахыры. Башы узган санда.
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– Тамара Ивановна ярдәм итте!
– Тамара?! Ул бит миңа әле ике ай гына элек Кряж төрмәсендә утырам,  

дип язган иде.
– Эзләп тапты инде кирәк булгач.
Хуҗабикә кухня белән зал арасында йөри-керә, аягүрә сөйләште. 
– Дмитрий Усадович, теге чакта казематта утырганда, ярдәм кулы 

сузган өчен гомер буе рәхмәт укыдым сезгә! Тамара Ивановнаны да Ходай 
мәрхәмәтеннән ташламасын! Төрмәдә яшәсә дә, бик гадел кеше ул! Без 
аның белән бер камерага эләктек. Әллә нинди әшәке затлардан саклап калды 
ул мине! Сез дә гел бүләкләр биреп, күңелне күтәреп тордыгыз!

Приюткин: «Булгандыр инде», – дип куйды. Ә күңелен: «Дөрес булса, 
тагын бер бүләк ясаганмын түгелме соң мин сиңа!» – дигән уйлар кытыклады.

Бертуктаусыз тегендә-монда чапкан хатын, пластмасс савыт белән салат 
та китереп куйгач, ниһаять, үзе дә табынга утырды. Байларча ук булмаса 
да, колбаса-сыры да, солы печеньесы, очсызрак конфетлар да табынга 
тезелгән иде. Юкны бар итеп, ике-өч минутта табын корып куйган хатынга 
сокланып карап торды, күңеленнән аны кулы эшкә ятмаган үз хатыны белән 
чагыштырды Дмитрий Усадович. 

Хуҗабикә кунагына:
 – Ничек яшәп ятасың, Дима? Гаиләң, балаларың бармы? – дип, сүз катты.
– Гаиләм бар!.. Балаларым булмады, Лариса! Аллаһы Тәгалә язмагандыр, 

күрәсең.
– Алай икән! – дип, хатынның карашы уйчанланып калды. 
Полковник аның ниләр кичергәнен сизенә иде. Ләкин вакыйгаларны 

ашыктырмаска, тыйнаклык күрсәтергә тырышты. 
– Хатыныгыз кайда эшли?
– Белеме буенча музыкант ул. Әлегә өй хуҗабикәсе! – дигәч, ир авыр 

сулап куйды. Аннан сүзне икенче сукмакка борып җибәрде: – Онытып 
торам, сумкамда күчтәнәчләрем бар бит, – дип, урыныннан торды. Юл 
катомкасындагы ром белән коньяк, ысланган колбаса, кызыл уылдык 
банкасы һәм ике кап конфет өстәлгә чыгарып куйды. Аннан сумкасы 
төбеннән бер тартма чыгарды. Лариса кухняга чыккан арада аны ачты. 

– Менә бу алкалар сиңа бүләгем булсын! – диде ул, Лариса әйләнеп кергәч.
– Миңа?! Нинди матурлар! Бу яшел ташлар ничек атала икән? Рәхмәт 

сиңа, Дима! Синең төсең итеп саклармын! Рәхмәт!
– Зөбәрҗәтме шунда. Ә менә монысы алтын чылбыр – оныгың Олегка!
– Олегка?
– Әйе.
– Рәхмәт сиңа! – дигәч, хатынның күзләре кабат яшьләнде. – Әтисен 

генә күрә алмады бит бәбкәчем! Юра Дмитриевич кулга алынгач туды ул! 
– Ярый, ярый, тынычлан! Елаудан файда юк. Күз яшьләреңне юкка түкмә!
– Нишлим соң, бердәнберем бит ул минем!
– Атасы Дмитрий атлы идемени аның?!
– Атасы?! Атасы син аның! Мин бит аны төрмәдән чыккач таптым. Алты 

айдан соң, Дима, җанкисәгем. Бөтен көчемне биреп, төсең итеп кадерләп 
үстердем.

– Чынлапмы?!
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– Әлбәттә! Миңа синнән берни дә кирәкми. Хәлеңнән килгәнчә, 
улыбызны зинданнан чыгарырга гына булыш! Сиңа булган яшьлек 
мәхәббәтем хакына! Мин улыма ышанам! Үтермәгән ул! Кирәк икән, 
фатирымны да сатам. Көчле адвокат ялларга иде, Дмитрий Усадович! Алла 
хакы өчен, үтенеп сорыйм! Бер гаепсезгә башына җиттеләр бит баламның, 
бер гаепсезгә! – дигәч, Лариса Фёдоровна тагын җебеде.

– Лариса матурым, тынычлан, хәлдән килгәннең барысын да эшләрмен. 
Аннан сумка кесәсеннән бер пакет чыгарып, хатынга сузды.
– Нәрсә бу?
– Тамара Ивановна үзенең фатирын синең исемгә яздырган. Менә 

ышаныч кәгазе.
– Ә үзенә нәрсә? 
– Үзенә? Хәле авыр аның. Дөресен әйтергә кирәк... күп калмаган!
Лариса ханым өстәлдәге тастымалны алып, битенә каплады.
– Туганым кебек бит ул минем, туганым кебек... Улым Юраны да үз 

баласы кебек күрә...

***
Бу көтелмәгән күрешү Лариса Фёдоровнага авыр хәбәрләр дә ирештерүгә 

карамастан, аның күңеленә шатлык иңдерде. Кош тоткан кебек очып йөрде 
ул. Ике бүлмәле фатирларына да нур иңгәндәй тоелды. Шулай булмыйча 
соң! Яшьлегенең беркатлы, дәртле чагында, тормышының кайгылы, 
шыксыз көннәрендә юлына очраган, аңа төрлечә ярдәм итәргә тырышкан, 
полковник погоннары таккан офицер кайтып төшсен әле! 

Ошады аңа теге чакта төз гәүдәле, әйтергә кирәк, чандыр гына, зәңгәр 
күзле хәрби. Үзенең җылы мөнәсәбәте, ихтирамы, бәйрәм саен бүләкләр 
бирүе белән дә үзенә караткандыр, шәт. Аның хәтерендә кешегә мөнәсәбәтне 
чагыштырырлык мизгелләр ишле иде. Исерек атасы Фёдорның иртә таңнан 
бөтен авыл урамын яңгыратып, җиде катлы сүгенүләрен, бәйрәмнәрдә эчеп 
исерешкән мәнсез авыл ир-атларының юк-бар бүлешеп, канга батышып 
дөмбәсләшүләрен мәңге онытасы юк аның. Кичен клубка чыксаң да, 
җыен тозсыз сүзләр. Ындыр табагы, фермада да елга озынлыгы сүгенү 
такмаклары. Авыл яшьләренең кич белән кызык табып, затсыз шигырьләр 
җырлап, урам әйләнүләре, дисеңме... Урамга чыгып: «Нишләп йөрисез сез 
авылыбызны, чиркәү-зиратыбызны мыскыл итеп, ямьсез җырлар улап», – 
дия алырлык адәм рәтле кешесе дә табылмаган шунда. Бер уйласаң, колхоз 
рәисе Иннокентий Васильевич тәртип урнаштырырга тиеш иде дә, авыл 
советы җитәкчесе Митрофан абзый белән бергәләшеп, колхозчыларны 
да уздыралар иде. Күмәк хуҗалыкта берәр хәл килеп чыкса да, аты-юлы 
белән сүгенүне төп тәрбия чарасы буларак файдаланалар иде. Дөрес, сугыш 
ветераны, урыс теле укытучысы Евгений Иванович әйткәләп, көрәшеп 
карады, нәтиҗәсе генә булмады. Авыл побы Андрей Мироновичтан гына 
бераз өркә иделәр. Ул да нәсыйхәтен салып алган чагы булса гына, «Сезне 
тудырган анагызны...» дип башлый иде... Кыскасы, бар иде Ларисаның 
чагыштырып карар үрнәкләре. Ә төрмәдә, гомумән, иртә таңнан кара 
төнгәчә тозсыз сүзләр. Шул чакта аның юлында яшь, әйтергә кирәк, чибәр 
дә, итагатьле дә лейтенант Приюткин пәйда булды. Ул бит аның белән 
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бергә булу турында хыялланырга да шүрли иде. Ә менә бүген, ике дистәдән 
артык елларны арада ташлап калдырып, аның газиз баласының атасы 
кайткан. Эченә сыймаган шатлыгыннан елыйсы да, җырлыйсы да килде 
аның. Үзе нәрсәдәндер ояла, яшь кызлар кебек каушый да иде. Урынында 
тик утырып та торалмады. Әле ашын пешерде, әле бәрәңгесен кыздырды. 
Алары суынып өлгермәде, кәтлитләр әзерләде. Кулы кулга йокмады Лариса 
ханымның! Приюткин исә, аңа карап: «Натальяга да шундый уңганлык 
бирелсә икән», – дип сокланып утыруында булды.

Чәй табынына Лариса бер кочак фотолар күтәреп чыкты.
– Менә монысы улыма бер яшь, ә бусында – өч, биредә беренче класска 

барган көннәре, – диде дә, күңеле тулып, янә үксергә кереште.
– Булды, тынычлан, Ларочка! Елап кына берни майтарып булмый! 

Чарасын күрергә кирәк! – дип, чәчләреннән сыйпады Дмитрий Усадович. 
Үз сабый чагын хәтерләтүче фотоларны күреп, ирнең дә күңеле тулган иде. 
Бу кысан, әмма күңел җылысы белән тулган фатирда җиңел һәм рәхәт тә 
иде аңа. Үз гомерендә өй җылысы, ана назы күрмәгән совет офицерына 
шуннан артыгы кирәкми дә иде. Менә кайда икән бит аның гаилә учагы. 
Тик улы барлыгын генерал «бабасына» ничекләр генә җиткерергә икән?

– Лариса Фёдоровна, Юраның рәтлерәк ышанычлы дуслары бармы соң? 
– Бар-бар! Аның бөтен дуслары да – спортчы. Гөнаһ шомлыгына, шулар 

белән генә йөрисе калган да бит!
– Берәрсе белән күрешеп, киңәшеп аласы иде.
– Хәзер үкме? Әле юлдан кайтып ял да итә алмадың?!
– Соңыннан ял итәрмен! Ике атна отпускам калды, өлгерергә кирәк!
– Яхшы! Шалтыратып карыйм алайса?!
– Тәвәккәллә, сузма!
Лариса ханым телефонга – кухня ягына чыгып китте. Аның салмак 

йөрешендә дә хатын-кыз сөйкемлелеге бар иде. Гәүдәсе бераз тулыланып 
китсә дә, элеккеге чибәрлеген югалтмаган! Моңсулык өстәлсә дә, шул ук 
зәңгәр күзләр. Чәчләренә бераз чал йөгерсә дә, үзенә килешеп кенә тора. 
Приюткин, татлы хыялга бирелеп, күзен йомды. Аның уйларын кухня 
ягында кем беләндер элемтәгә чыккан хуҗабикә тавышы өзде.

***
– Марс энем, бу Лариса түтәң әле, Юра Бориковның әнисе. Улым, 

вакыт табып, безгә кереп чыгалмассың микән? Ничек дип әйтим микән, 
Юраның әтисе кайтты бит әле. Аларның әле гомердә дә күрешкәннәре юк! 
Ул Юраның эшен яңабаштан каратмакчы, тикшертмәкче була. Шул хакта 
сезнең белән дә киңәшләшергә тели. Зинһар, килеп кит әле, сыйланып, 
тамак ялгап та китәрсең, улым!

– Ярый, Лариса Фёдоровна, берничә сәгатьтән булам, – дип, Юраның 
иптәше трубкасын куйды.

Сәгать ярым да узмагандыр, ишек кыңгыравы тавыш бирде. Марс торт 
күтәреп килеп тә җиткән.

– Түрдән уз! Сезне күргәч, Марс энем, улым Юрам кайткан кебек, – дип, 
хуҗабикә алъяпкыч чабуы белән яшьле күзләрен сөрткәләп алды. 

– Приюткин Дмитрий Усадович булам, – дип елмаеп, ике куллап күреште 
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ул Марс белән. – Исегез китмәсен, Марс энекәш, шулай туры килде. Улым 
барлыгын үзем дә яңа белдем. 

– Койган да куйган Юра икәнсез, исәнмесез! – дип гаҗәпләнеп, офицерга 
карап торды Марс.

– Сөйләсәң озакка китә, анысын икенче юлга калдырыйк. Миңа Юраның эшен 
яңадан тикшертергә кирәк! Озын сүзнең кыскасы шул, яхшы адвокат табасы иде! 
Сез бит Казан кешеләрен күбрәк беләсез, – дип сөйләнә-сөйләнә, караштыргалый 
торгач, офицер Марс йөзендә ниндидер таныш чалымнар күргәндәй булды. 

– Без егетләр белән уйлашабыз инде. Ул утырган зонага аның исеменә 
бер «КамАЗ» суган, йөз килограмм ит һәм өч тонна шикәр комы да керттек. 
Ул утырган җирдә безнең егетләр күп, аңа кыенга туры килмәс. Паханнары 
да, братва да үз итәләр. Безнең ризык кертү дә абруй өстәде. Ләкин ни 
дисәң дә, төрмә төрмә инде, иптәш полковник! Өстәвенә, дөньяга килгән 
сабыеңны да бер тапкыр күрмә, хатының белән әниеңне кайгыга сал... Нык 
борчыла ул туганнары өчен!

– Сез ничек уйлыйсыз, Марс туган, гаебе бармы аның, үтерүчеме ул?
– Ул беркайчан да ялган сөйләгән егет түгел. Үзебезнең арага керткәндә 

дә сынап, тикшереп алабыз! «Марс, мин кеше үтерүче түгел!» – диде ул, мин 
аңа ышанам! Тик бөтен дәлилләр аңа каршы. Аның эшен майор Ярмәкәев 
алып барды. Ишетеп белүемчә, бик төгәл, бик тәҗрибәле тикшерүче. 
Аптыраган инде...

– Адвокатка үзем түлим. Яхшысын табарга ярдәм генә ит!
– Ярый! Берәү бар безнең күз уңында. Шуңа чыгып карыйм.
– Алайса килештек! – дип, Приюткин кулын сузды һәм хуҗаларча егетне 

табынга дәште. Бераз тамак ялгагач, Дмитрий Усадович сорамый булдыра 
алмады: 

– Гафу, Марс туган! Йөзегез шул хәтле таныш. Тик кайда күрешкәнебезне 
һич искә төшерә алмыйм!

– Әйтә алмыйм шул, Сез дә миңа бик таныш кебек тә, бәлкем, улыгыз 
Юрага охшаганга күрә генәдер! Күптән күргән бар кебек! – диде Марс, елмаеп.

– Сезгә Түбән Кама төрмәсендә булырга туры килмәдеме?! – дип 
кистереп сорады полковник.

– Хәтерегез әйбәт икән! Шактый сулар аккан! Без ул чакта дустыбыз 
янына барган идек. Ул чагында миңа әле унсигез тирәсе генә иде. 

– Ә мин гомерем буе шул өлкәдә хезмәт куйдым. Ни хәл итәсең! – дип, 
хәрби кеше аклангандай итте.

– Миңа барыбер, иптәш полковник! Мин кешенең һөнәренә игътибар 
итмим, иң мөһиме – кеше булсын! – диде Марс. 

Хәрби бу җаваптан бик разый калды. Рәхмәт әйтеп, егетнең кулын кысты.

***
Кабат үзен сынап карыйсы килгәнгәдерме, бу четерекле эшкә Инсаф 

Игламович Батыркаев алынды. Шушындый бәхәсле очрак кулына килеп 
керсә, ул чабыш атыдай ярсый, ыргыла башлый, һәвәсләнеп китә иде. Бу 
юлы да кызыксынып, эшкә чумды. Полковник Приюткинның зур ышаныч 
белдерүенә дә куанып, бу төенне чишәргә алынды ул. Сүз дә юк, шактый 
саллы мәһәре дә роль уйнамый калмады. Аңа бары тик бер әйберне 
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генә ачыклау мөһим иде – кеше үтерүдә Бориков гаеплеме, әллә юкмы? 
Ләкин җиң сызганып, тикшерү эшләрен башлаганчы ук, ул полковник 
Приюткинны: «Дмитрий Усадович, баштан ук кисәтеп куям! Улыгызның 
эшен бик тәҗрибәле тикшерүче – майор Ярмәкәев алып барган. Аның 
багажында йөзләгән тикшерү эше уңышлы ябылган, ул дистәләгән 
куркыныч җинаятьчене ирегеннән мәхрүм итүдә төп рольне башкарган 
шәхес. Аның ялгышлык җибәрүенә бер генә дә ышанасым килми. Әгәр 
дә ул хаклы булса, кесәгездәге сумнарны гына суга салачаксыз!» – дип 
кисәтеп куюны да кирәк тапты.

Приюткин аңа карап уйга калды, аннан:
– Беләсезме, Инсаф Игламович, күңелемнең бер чите белән сизәм, ә 

минем күңел сирәк ялгыша, Юра гаепле түгел кебек! Дөресен әйтим, үз 
улым өчен ул акчаны суга салсам да, кызганыч түгел! Миннән башка, ярым 
ятим булып үскән ул! Хәзер мин аның өчен булырлыгын да, булмастаен да 
башкарып чыгарга тиеш! – диде.

Үзе дөм ятим үскән Приюткинның бер гаепсезгә ярым ятимлектә үскән улы 
өчен йөрәге әрнеде. Батыркаев аның ниләр кичергәнен тоеп, авыр сулап куйды: 

– Яхшы, мин иртәгә үк Ярмәкәевкә чыгып, җыелган материаллар белән 
таныштыруын сорармын! Каршы килмәс, дип уйлыйм. Мөнәсәбәтләр 
яхшы безнең!

***
Төрмә коридорында «тыкы-тыкы» килеп атлаган авыр аяк тавышлары 

ишетелде. Ул якынайганнан-якыная бара иде. Кысыр, тар читлектә гомер 
сөрүче зекларның ишетү, сизү органнары шуның хәтле көчәя ки, алар 
хәтта кайсы камераны ачуларын, кайсы тимер рәшәткәнең ябылуын, 
сизгер ау этләре кебек кемнең ничек атлап йөрешенә хәтле үк танып 
алалар, төгәл беләләр иде. Бертуктаусыз тешләрен шыгырдатып йөргән 
кече сержант Герасимовны «Әнә «Кайрак» тәпили»; «черт-черт» итеп, 
еш төкерергә яраткан прапорщик Байковны бусы «Төкермән» үзе, дип 
үртиләр; кирәгеннән артык симергән Исхаковны «Пачка» дип атасалар, 
ни сәбәпледер бер аягына чатанлабрак, сулы белән җиргә каты итеп 
баскан Кандаковны «Шапылдык аяк» дип йөртәләр иде. Төрмә җитәкчесе 
Ходайкулов Алик Усмановичка исә «Колхозник» дигән кушамат тагылган. 
Соңыннан аңлашылганча, ул Бакуның авыл хуҗалыгы институтын бетереп, 
эшкә урнашулары кыенлашканга күрә генә хәрби хезмәткә кереп киткән.

Бүген дә коридорда каты басып атлаган ике кешенең аяк тавышлары 
ишетелде. Шунда түшәмгә багып, эче пошып яткан Баламут Краб 
кушаматлыга: 

– Пари тәкъдим итәм! Атлап килүчене кем тизрәк ачыклый, шул бәхәснең 
җиңүчесе. Бер пачка сигаретка килешәбезме? – дип куйды. Баламут ишек 
төбенә барып тыңлап торды, кемнәр үткәнен ачыклады.

– Минемчә, бу ике конвоирның берсе «Пачка» Исхаков булса, икенчесе 
– «Кайрак» Герасимы булырга тиеш! – диде Краб. 

Аяк тавышлары, ни сәбәпледер, алар «хата»сының ишеге төбенә 
туктады. Зекларның берсе гадәттәгечә: «Кем башына?» – дип, җавапсыз 
сорау биреп куйды. Шалтыратып, ишек тәрәзәсе ачылды. Аннан Пачканың 
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калын бите, шул симезлеге аша кечерәеп калган, ике чепи күзе чекерәеп 
карап тора иде. Ул камера эчен бәбәкләрен әрле-бирле йөртеп, бераз 
тикшереп алды да, үпкәсенә салкын тигән дуңгыздай гыжылдап кына: 
«Бориков Юрий Дмитриевич, на выход!» – дип, әмер бирде. 

Бу кинәт әйтелгән чакырудан, әйтерсең лә, төрмәдә утыручының өстенә 
көтмәгәндә салкын су сиптеләр. Ул җәһәт кенә урыныннан сикереп торды. 
Бер мизгелдә аның башыннан мең төрле борчулы уйлар сызылып үтте. 
Нигә чакыралар икән? Сорау алыргамы, әллә элек милициядә эшләгән, 
үтерелгән Гыйбаевның үчен алмакчы булалармы? Бәлкем, бүтән камерага 
күчерәләрдер? Ул Анатолий Петрович ягына күз салды. Тегесе аңа: «Үзеңне 
тәвәккәл тот, мескенләнмә!» – дип, фатихасын бирде. Бориков дистәләгән 
ятаклар арасыннан ишеккә юнәлде.

***
Юра Бориковны, беләзегенә cалкын тимер богаулар элеп, коридор буйлап 

алып киттеләр. Кая алып баралар, ни өчен? Әйтүче юк! Каравылчылар бер-
берсенә ым кагып, ваемсыз гына тимер рәшәткәләр аша баруларын белә. 
Анда-санда камераларда кычкырып бәхәсләшкән, талашкан тавышлар 
ишетелә, шул ук вакытта музыка яңгырый. Кайсыдыр катларда тимер 
рәшәткәләрнең шалтырап ачылуы, конвоирның арестантларга дорфа тавыш 
белән биргән әмерләре ишетелеп кала. Ниһаять, төрмә җитәкчесеның ишек 
төбенә туктагач, гадәттәгечә, диварга каратып, бөгеп куйдылар. Пачка 
ишекне шакыды, эчтән рөхсәт бирелде. Сержант Исхаков бүлмәгә үтеп, 
ничәнче сан астындагы арестантның китерелүен хәбәр итте.

Бориковны өстәл каршына ук китереп бастырдылар. Төрмә җитәкчесе 
янәшәсендә шундый ук полковник погоннары таккан тагын бер офицер 
утыра иде.

– Йә, тормышлар ничек, гражданин Бориков Юрий Дмитриевич? Бик 
кыен түгелме, нинди дәгъваларыгыз бар? – дип сорады чәчләренә чал 
йөгергән, калын кашлы, итләч борынлы, бәбәкләренең агы кызарган, 
таза гәүдәле Ходайкулов Алик Усманович. Бориков алдан өйрәтелгәнчә, 
армиядәге кебек төгәл җавап бирергә тырышты: 

– Бернинди дә дәгъвам юк, барысы да канәгатьләнерлек, иптәш 
полковник! – диде ул.

– Алай икән! Ашау ягы да әйбәтме, тамагыгыз туямы?
– Так точно! Барысы да тәртиптә, җитмәгәнен зонага иптәшләрем китерә.
– Менә анысы мактауга лаек. Иптәш иптәшкә һәрчак ярдәм итәргә 

тиеш! – дигәч, төрмә җитәкчесе конвоирларга: «Чыгып торыгыз!» – дип, 
кулы белән ишарә ясады. 

Берникадәр вакытка тынлык урнашты. Бориков шомланып калды. Янәшәдә 
утырган икенче хәрбигә күз салды. Аның зәңгәр күзләре мәрхәмәтле карый иде. 

– Таныш булыгыз, полковник Дмитрий Усадович Приюткин! – диде 
Алик Усманович.

Яңа танышы урыныннан торып, тоткын янына килде. Аннан башын 
иеп, тәрәзә каршына барып басты да, кесәсеннән кулъяулыгын чыгарып, 
сиздермәскә тырышып, яшьләрен сөртте. Ни галәмәт бу? Якыннары белән 
берәр хәл булмагандыр бит? Егетнең күңелен шундый уйлар биләп алды.
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– Сезгә, арестант Бориков, Приюткин Дмитрий Усадович дигән исем 
берни турында да сөйләмиме?

– Юк, иптәш полковник.
Приюткин: 
– Мин сезнең әниегез Лариса Фёдоровнаны яшь чагыннан белә идем, 

– дип, Юраның күзләренә төбәлде. 
Юра Бориковка яшен суккандай булды: Тамара Ивановна сөйләгән 

зәңгәр күзле, чандыр офицер... 
– Кичер, улым! Шулай туры килде! Мин синең барлыгыңны белмәдем 

дә! Тугач та әйткән булсалар, күптән эзләп тапкан булыр идем! Әниеңне 
ярата идем бит мин! Ә ул хәбәрсез югалды... Сез, зинһар, Алик Усманович, 
гафу итегез инде, тойгыларым көчәйде! Картаям, ахры!

– Ярый, ярый, туган! Әйдәгез, өстәл янына утырыгыз, берәр чынаяк 
кофедан баш тартмассыз бит?

Приюткин урынына барып утырды. Бориков кына ата кешене кабул 
итәргә ашыкмады.

– Гражданин Бориков, сез нишләп утырмыйсыз? – диде төрмә җитәкчесе.
– Гафу итегез, иптәш полковник! Сез тоткыннар арасында минем 

исемне ничек пычратуыгызны аңлыйсызмы? Мин хәзер зекларга әтисез 
үскәнемне, аның барлыгын беркайчан да белмәвемне ничек аңлатыйм? 
Андый малайлар белән зонада ни кыланулары сезгә яхшы таныш! Башымны 
бетерәчәкләр! 

– Алик Усманович, зинһар, күз-колак булыгыз инде егеткә. Хәзер 
аның эшенә бик тәҗрибәле тикшерүче алынды. Тиздән кассацион дәгъва 
бирәчәкбез! Аерым камерада тотып булмас микән?

– Беләсез бит инде, Дмитрий Усадович – ун кешелек камераларда 
егермешәр кеше! Кайберләрендә аннан да артык! Мин авторитетларга үзем 
аңлатырмын! Кулдан килгәннең барын да эшләрбез!

– Юра Дмитриевич, анда дус егетең Марс та килгән иде. Күрешү 
пунктында көтеп утыра, – диде Приюткин. 

Өметсезлек чоңгылына чумып утырган егет таныш исемне ишеткәч, 
авыр уйларыннан арынып, башын югары күтәрде: 

– Миңа аның белән күрешергә кирәк!

***
Бориковны кабат кулларын богаулап, төрмә коридорлары буйлап алып 

киттеләр. Тимер баскычлардан төштеләр, тагын караңгы, шомлы, күп 
михнәтләр шаһиты булган коридордан атладылар. Рәшәткәле пыяла тәрәзә 
артында Марс көтеп утыра иде. Ул барысыннан да хәбәрдар булып чыкты. 

– Син турыдан-туры паханга аңлатып, сөйләп бир! Курыкма! Читләр 
аша килеп ирешкәнче, камерага кайту белән үзең аңлат! Дмитрий Усадович 
белән киңәштек, ул ике «КамАЗ» азык-төлек, шул исәптән биш тонна ит, 
бер тонна сало, ике тонна шикәр комы юнәтәчәк. Атна азагына килеп җитәр. 
Сезнең хатага синең исемгә тагын ике әрҗә ит консервасы, бер кап шоколад, 
ун кило чәй, ун литр бал, ун кило чикләвек, утыз блок сигарет керәчәк. Бер 
өлешен Кацапка да тапшырырга тырышыгыз! Анатолий Петровичка сәлам 
әйт, Марстан диген! Аннан, эш кыенга китсә, Яшко Горох биредә икән, аңа 
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да хәбәр җиткерербез. Барысы да тәртип булачак, борчылма! Ярый, хуш, 
нык бул! – дип, иптәше саубуллашканда, җебеп төшкән Юра рәхмәттән 
ары сүз әйтә алмады.

***
Бориков кабат уйлары сыман авыр ботинкаларын сөйрәп, тимер коридор 

буйлап атлады. Камера ишегеннән гади арестант булып чыгып киткән Юра, 
полковник улы дәрәҗәсендә кайтып бара. Кайда-кайда, әмма да ләкин биредә 
файдага эшләми торган дәрәҗә иде бу.  

Бориковны диварга маңгае белән терәтеп, бөгеп куйдылар. Зиндан 
ишекләре шыгырдап, чинап, күңелне телгәләп, кабат ачылды. Тимер 
беләзекләрен ишек бикләнгәч, «баланда» өләшү тәрәзәсе аша гына 
салдырдылар. Юра үзенең ятагына таба тәпиләде. Очрашулар нәтиҗәсендә 
туган кичерешләреннән айнып бетә алмый интекте ул. Анатолий Петрович 
аны сораулы караш белән каршы алды. Юра аның янәшәсенә килеп утырып, 
пышылдап кына паханга: «Петрович, бик мөһим мәсьәлә буенча киңәшәсе 
бар!» – диде. Тәҗрибәле рецидивист: «Кич һава суларга чыккач!» – дип, 
сүзнең җитдилеген аңлап, ризалык бирде. 

***
– Анатолий Петрович, мин бит үземнең әтиемне бүгенге көнгәчә 

белмичә, алимент та күрмичә, мохтаҗлыкта үстем. Бүген, менә сиңа мә – 
егерме җиде елдан соң атам табылган! – дип, Юра барын да түкми-чәчми 
сөйләп бирде.

– Әлбәттә, хәзер басым ясарга, этләнергә теләүчеләр табылачак анысы! 
Мин үземнең егетләргә барысын да төшендерермен! Тик үзең беләсең, теге 
шакал Кирилл үз янына тинтәкләрне җыя. Камерада өстенлекне алмакчы 
була.

– Телисезме, Анатолий Петрович, мин аны!
– Кирәкми, болай да срогың зур! Вакыты җиткәч – күз күрер!
– Аңлавыгыз өчен рәхмәт!
– Анатолий Петрович, аннан тагын бер мәсьәлә бар...
– Әйт!
– Марс белән сөйләшкәндә, ул атна азагында ике «КамАЗ» бәрәңге, 

суган, ит, сало, шикәр китереләчәген әйтте.
– Начар түгел бит!
– Акчасын миңа әти тиешле полковник бирәчәк, диде.
– Булса соң? Сиңа түләнмәгән алимент урынына булыр! Ни булган, ди?!
– Чынлап әйтәсезме?
– Әлбәттә! Синең исемгә керә бит ул!
– Анысы шулай! Бүген төнлә тагын провизияләр кертәчәкләр! Марс 

сезгә җиткерергә кушты, Кацапов Витюкка да өлеш чыгаруны сорады.
– Хәтерлисеңме, Юра, соңгы тауарны алгач, шундук безнең камерада 

сакчылар «шмон» ясады.
– Әйе!
– Хатада әләкче бар! Бөтенесен җиткереп тора. Мин үз элемтәләрем аша 

эзләтә башладым. Провизия төгәл бүген төнлә керәме?
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– Әйе! Шулай диделәр.
– Алдан кисәтеп куюың әйбәт! Камерага кертергә ярамый! Без аны Михаил 

Степановичның китапханәсенә урнаштырырбыз! Ничаклы товар анда?
– Ике кап ит тушёнкасы, бер кап шоколад, ун литр бал, утыз данәләп 

микән чәй, төгәл санын оныттым инде, шуларга өстәп, чикләвек тә булырга 
тиеш. Әле ничәдер блок сигарет та бар.

– О-о-о, бик зур күчтәнәч инде бу, братан! 
– Ә-ә, уылдык турында онытып җибәргәнмен. Нинди икәнлеген белмим. 

Кызыл, ахрысы.
– Әй, энекәш, монда бит аның ташкабакныкы да әйбәт бара, күбрәк кенә 

булсын, – дип, пахан көлеп җибәрде. Бориков та аңа кушылды. 
Аларның хихылдауларын Столбинский ялагайлары гына чырайларын 

җимереп, күзәтеп торды. Соңгы арада Кирилл янына елышкан иярчене – 
Үләксә Андрей атаманнарына тагын нидер пышылдады.

– Безнең көлүдән йөрәкләре яна теге пижоннарның. Бу Дохлый Андрей 
килеп кабачак әле тиздән! Ул 69 нчы камерада утырганда, братваның общак 
акчаларын чәлгән, эзенә төштеләр! Көймәсе комга терәлгән аның! Әлегә 
икебезнең арада гына калсын! Әләкче дә шулдыр дип шикләнәм. Ярый, 
син безнекеләр янына бара тор! Мин провизия мәсьәләсендә кирәк кешегә 
пышылдыйм, – дип, Анатолий Петрович китеп барды.

Өч көн дә үтмәгәндер, яңалык калкып чыкты. Үләксә Андрей артистланып: 
– Дөрес булса, братцы, безнең хатада полковник малае бар, диләр! – дип, 

уйнаган гына булып, әйтеп салды. 
– Анатолий Петрович, дөрес булса, сез аны үз түбәгез астына алган, 

диләр. Күпме түлиләр инде шуның өчен? – дип, Кирилл Столбинский да 
сүзгә кушылды.

– Кирилл, юктан бар ясама! Сүзләрең өчен җавап бирергә туры килмәсен! 
Аның егетләре зонага ике тапкыр икешәр «КамАЗ» азык-төлек керттеләр. 
Синекеләр нәрсә дә булса китерделәрме?!

– Монда сүз әлегә провизия турында түгел, күпме зекның канын эчкән 
полковник турында бара.

– Мин барыгызга да үзем белгәнне генә әйтәм! Бориков үзенең әтисе 
барлыгын зонага эләккәч кенә белде. Егерме җиде елга беренче мәртәбә! 
Нинди ата булсын ди ул! 

Ләкин учакка керосинны кабат Үләксә Андрей сибеп җибәрде. Хуҗасына 
ошарга тырышуы да, үзен эшлекле итеп күрсәтергә теләве дә теленә 
тынгылык бирмәде аның. Сиздермәскә тырышса да, Бориковка булган, 
тирәнгә яшерелгән үче дә үз эшен эшли иде.

– Ә без каян белик, әтисен биредә генә күрде микән, әллә инде элек-
электән бергә яшәгәннәрме? Братан, Кирилл дөрес әйтә. Бәлкем, безне 
сатып ятарга дип, аны махсус кертеп җибәргәндер! Теге юлы, әнә, тик 
торганнан шмон ясадылар. Кем эше бу?!

Бориков торып:
– Туганнар, әтигә килгәндә, мин аны элек тә белмәдем, хәзер дә! Әнигә дә, 

миңа да бер тиен түләмичә качкан кеше ул! Ә минем ике тапкыр төрмә җитәкчесе 
кабинетына чакыртылуның сәбәбе – эшемне яңадан карый башладылар, шул 
гына, – дигәч, төрмә ияләре Үләксә Андрей коткысына бирелеп: 

АЛЛО, КЕМ ӘЛЕ БУ?!
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– Аның урыны параша янында! Братва арасында түгел! – дип шаулаша 
башлады.

Бу спектакльне Кириллның алдан хәстәрләп куйганлыгын Анатолий 
Петрович сизеп алган иде. Ул торып басты.

– Базарны туктатыгыз! Хәзер мине тыңлагыз! Акыл белән уйлап карагыз! 
Бүгенге көндә братва 69 нчы камерадан общак акчасын урлаган бәндәне 
эзли. Тиздән табачакбыз! – диде.

Тавышлы халык тынып калды. Ул тәвәккәлләп, сүзен дәвам итте.
– Общак акчасын урлаганнарны ни көткәнне үзегез беләсез! 
– Беләбез инде! – дип, берәү еламсыраган тавыш белән куәтләп куйды. 
«Арт санына ут капты моның», – дип, эченнән генә уйлап куйды пахан. Аннан: 
– Әгәр дә берәрегездә мәгълүмат бар икән, әйтегез, курыкмагыз, общак 

акчасын урлаган шайтанның йөзен ачкан кеше сатлыкҗан саналмый дип, 
Юра тирәсендәге бәхәсне икенче якка борды.

– Без, Анатолий Петрович, эзләп карарбыз аны. Ул бәндә инде срогын 
тутырып чыгып ук китмәде микән. 

– Ишетүемчә, ул әле зонада!
Пахан күз чите белән генә Дохлыйга караш ташлады. Теге агарынып 

каткан, юка иреннәре сизелер-сизелмәс кенә дерелди. Дулкынлануын тыя 
алмый, шуны сиздермәс өченме: 

– Аны табарга һәм чыраен җимерергә! – дип кычкырды. 
– Бәлкем, әләкче дә безнең арададыр! Күңелем төгәл сизә, полковник 

калдыгы булырга тиеш ул! Манчырга кирәк үзен! – дип, Столбинский 
фетнәгә өнди башлады.

– Иртәгәле-бүгенле әләкченең кемлеге билгеле була. Шундый хәбәр 
колакка килеп иреште. Ахырдан, ялгышлык чыкмасын дип, дөреслеген 
тагын бер тикшерәләр.

Хата тынып калды. Әкрен генә таралыша, нараларына ук барып утырыша 
башладылар. Юра Бориков эченнән генә паханга рәхмәтләр укыды. 

Кич белән һава суларга чыккач, күптәнге ышанычлы иптәше Гриша Мухамор: 
– Чәнчелдеримме, Толян, теге әләкчене? – дип, паханнан рөхсәт сорады. 
– Кирәк-кирәкмәгәнгә җаныңа гөнаһ алма, братан! Шулай да урынына 

утыртырга кирәк, – диде пахан.
Бу кич Юра Бориковның җәза отрядында катнашып, Столбинскийны 

дөмбәслисе килсә дә, Петрович аңа: «Кысылма, эшеңне кабат тикшерәләр, 
читтә кал! Берәр хәл булса, мәңге чыкмаслык срок чәпеп куюлары бар! – 
дип, егетне ялгыш адымыннан туктатты. 

Төн уртасында Анатолий Петровичның иң гайрәтле, җитез егетләре Кирилл 
Столбинский йоклаган кубрикка юнәлде. Ә теге – тәкәббер, кыйбласыз бәндә, 
башта тыгынырга, аннан ат кебек пошкыра-пошкыра йокларга ярата иде. Бүген 
дә ул бүксәсен дыңгычлап тутыргач, ятуга ук гырылдый башлады. Нинди 
төшләр күреп яткандыр, бер Ходай гына белә! Караңгы төндә, кемнеңдер 
көчле кулларыннан сызгырып төшкән кирза итеге башына кунгач, түшәм 
ишелгәндәй тоелгандыр аңа. Бер ун минутлап «темный» ясап дөмбәсләгәч, 
ботарлап ташланган корбаннары яныннан киткән ерткыч җанварлар кебек, үч 
алучылар таралып юкка чыкты. Кирилл Столбинский ялагайлары гына тын 
алырга да куркып, белмәмешкә сабышып ята бирде.
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Берничә сәгатьтән Үләксә Андрейның гына йокы аралаш саташып 
еламсыраганы ишетелде.

Кириллны конвоирлар иртәнге тикшерүдә генә күреп алып, арбага 
салып, лазаретка озатты. Камерада шундук «шмон» башланды. Бер-бер 
артлы чакыртып сорау алулар тотынды. Тик төнге вакыйгаларны беркем 
дә күрмәгән булып чыкты. Ахрысы, алдан килешеп куйганнардыр, 
эшне тирәнгә җибәртмәс өчен Гриша Мухомор барысын да үз өстенә 
алды. Аны кулларына богаулар салып, бәргәләп, изоляторга алып 
киттеләр. Тикшерүчегә ул: «Анамны телгә алып сүгенде, мыскыллады», 
– дип акланды. Әлбәттә, аңа ышанмадылар. Ияге, өч кабыргасы сынган 
Столбинский бер айга якын урын өстендә ятты. Тикшерүче аңардан 
сөйләшә алырлык кеше рәте кергәч кенә, сорау ала алган. Аның исә, Гриша 
Мухоморның сүзләрен раслаудан гайре чарасы калмаган. Шуның белән ул 
аз гына булса да, төрмә абруйлылары арасында үзенең дәрәҗәсен саклап 
кала. Чөнки төрмә кабахәтлекләргә түзә, тик әләкчеләрне генә кичерми иде.

Юра Бориков тирәсендәге киеренкелек шуның белән бөтенләй диярлек 
юкка чыкты. Ләкин ара-тирә камера ияләре арасында вак-төяк ызгышлар 
барыбер булгалый торды. Барысын да җайга салырга Петровичның бер 
сүзе җитә иде. Шуның белән төркемгә бүленүләргә чик куелды.

Ә беркөнне һава суларга чыккач, Юра Яшко Горохны иптәшләре 
арасында шәйләп алып, аңа сәлам бирергә булды. Таныр микән, янәсе.

– Исәнмесез, Яшко Кондратович! – дип елмайды ул. Абруйлы карак аңа 
карап торды-торды да:

– Ә-ә-ә! Казанныкылар!.. Хәзер, хәзер, искә төшерәм! Юра бит әле! 
Таныдыммы? – диде шатланып.

– Нәкъ үзе!
– Нәрсә өчен биредә инде син?
– Үтермәгән килеш үтерү чәпеп куйдылар. 
– Анысы начар икән! Сезнең паханыгыз кем анда?
– Анатолий Петрович!
– О-о-о, Толян булгач әйбәт инде. Егетләр ничек? Марс, Игорьлар?!
– Килеп хәлне белеп киткәлиләр. Дядя Яшко, сезгә дигән күчтәнәчләрне 

ничек тапшырырга икән?
– Бик җиңел ул, энекәш! Әнә, Анатолий Петровичка әйт, ул биредә үгез 

арканлаган кеше. 

***
– Хөрмәтле баш судья! Гаепләү ягыннан мин дә, элек тикшерү эшен 

алып барган Ярмәкәев Азамат Әлмәвирович та сезне эш нәтиҗәләре белән 
җентекләп таныштырды. Азамат Әлмәвирович тәҗрибәле, оста тикшерүче, 
үзенең эшен профессионалларча, намус белән башкарган! Тикшерүдә 
хилафлык юк! – дип, прокурор Азат Габделәхәтович һәр сүзенә басым ясап 
сөйләде, Гаепләүченең дә, яклаучы Инсаф Игламович Батыркаевның да 
карашы баш хөкемдар Илсинә Фәритовна Сәүбәновага текәлде. Хөкемдар 
ханымның күп утырудан хәрәкәте кимеп, симерә барган калмык битенә 
талчыгу төсмерләре иңгән иде. Вакыт-вакыт ул ярдәмчесе керткән чәйне 
йоткалап куйды, калын чәчләрен рәтләштереп алды.

АЛЛО, КЕМ ӘЛЕ БУ?!
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– Инсаф Игламович, эшне тизләтеп булмас микән? Суза башладык кебек!
– Сез хаклы, Илсинә Фәритовна! Хөрмәтле сәркатип, Сезгә тапшырылган 

пленканың беренчесен судта катнашучыларга күрсәтеп алыгызчы!
Экран кабынды. Видеоязмада Гыйбаев яшәгән хрущёвка ишегалды. 

Менә, подъезддан Гайшә түтәй чыкты. Кай тарафкадыр, азык-төлек 
сеткасын тотып, салмак кына тәпиләде. Озакламый «Лада» машинасында 
Юра Бориков килеп туктады һәм подъездга юнәлде. Бераздан Гайшә түтәй 
кире кайтты. Күп тә үтмәде, урамга Юра атылып чыкты һәм кабаланып, 
кулларын кулъяулыгына сөрткәләп, машинасын акыртып китеп барды...

– Үзегез күрәсез, Азамат Әлмәвирович судка тәкъдим иткән язма шушы 
һәм биредәге дәлилләр аша тикшерү дөрес алып барылган. Барысы да дөрес.

– Дәвам итегез, Инсаф Игламович!
– Хөрмәтле баш хөкемдар, Сезнең рөхсәт белән, эшкә ачыклык кертер 

өчен шаһит буларак, Касыймова Диләфрүз Хисамовнаны чакырам!
– Пристав, шаһидә керсен!
Калын имән ишектән өстенә яшькелт пәлтә кигән, башына да уҗым 

төсендәге яулык бөркәнгән ханым күренде. Каушаудан йөзе алсуланган 
Диләфрүз шикләнеп, тирә-ягына каранды. Халык арасыннан кемнедер 
шәйләгәч, йөзендә курку төсмерләре чалынды.

– Борчылмагыз, Диләфрүз Хисамовна, сезгә беркем дә явызлык кылмаячак! 
Миңа җиткергән мәгълүматларның барын да сөйләсәгез, суд искә алыр!

Шаһидә ханым трибуна янына килеп басты. Пристав, аның паспортын 
сорап алып, баш судья өстәленә куйды. 

– Тыңлыйбыз сезне, Диләфрүз Хисамовна! – диде Илсинә Фәритовна, 
паспорт битләрен караштыргалап.

– Нидән башларга да белмим инде!.. СМУга сәркатип булып эшкә 
урнаштым. Җитәкчебез Габдулла Кәримович миңа чиксез игътибар күрсәтә 
башлады. Җылы карашы, бәйрәм саен кыйммәтле бүләкләре белән үзенә 
каратты. Ләкин аның ике баласы һәм... үзеннән биш яшькә өлкән Оркыя 
Йолдызовнасы бар иде. Габдулла Кәримович җитәкчесенең сазаган 
кызына карьера ясар өчен генә өйләнгән булган. Аларның гаиләсен Оркыя 
ханымның әтисе Йолдыз Хәмзович кына тотып торган. Без шулай кача-
поса, кеше-карага сиздерми йөри торгач, өч ел узып та китте. Ул арада 
Йолдыз Хәмзович та дөньядан китте. Габдулла Кәримовичның балалары 
инде үскән. Ул аларның икесенә дә фатир юнәтте, укырга кертте. Шуннан 
Оркыя ханым белән аерылыштылар һәм без кушылдык! Ул миңа «сагыз 
авызлы» яшүсмерләр кебек, акылын югалтып гашыйк булган иде. Хатыны 
белән аерылышкач, аның белән гаилә төзүне гөнаһка санамадым!

– Гафу итегез, нинди авызлы дидегез әле?
– Бездә ир-ат булып җитлегеп бетмәгән, тәҗрибәсез үсмерләргә «сагыз 

авыз» диләр.
Суд сюжетының кызыклы юнәлеш алуыннан Илсинә Фәритовнаның 

күңеле күтәрелә башлаган иде. Ул кеткелдәп көлеп җибәрде. Күршесендә 
утырган судьяга: «Фирлис Саклабашович, теркәп куй әле, «сагыз авыз»ны, 
мәгънәсен дә яз!» – дигәч, шаһидәгә карап, «дәвам итегез», – диде.

– Габдулла Кәримович уртак балабыз булуын бик теләде. Тик, 
бәхетсезлеккә каршы, дүрт айлык йөгем барында юл һәлакәтенә эләктек. 
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Бу – Оркыя Йолдызовнаның үч алуы булды. Үзем исән калсам да, балам 
төште, – дигәч, Диләфрүз елап җибәрде. – Дөрес, гаеплеләрне өч елга 
утырттылар, тик сабыемны гына кайтарып булмый. Иремә дә сәламәтлеген 
ныгытыр өчен шактый вакыт хастаханәдә ятарга туры килде. Шөкер, 
соңрак, ниһаять, тормышыбызга шатлык өстәп, көтеп алынган балабыз 
туды. Шундый матур, шук малай инде, безгә тынычлык, бәхет алып килде 
ул. Аның белән юанып, тормышыбызга куанып яшәгәндә генә, көтмәгәндә, 
кабат явызлык кылырга теләүчеләр табылды.

Шаһидә ханым әрнеп елап җибәрде. Шактый вакыт тынычлана, үз-үзен 
кулга ала алмый җәфалангач, баш судья сәркатипкә: «Зинһар, су бирегез әле 
үзенә!» – диде. Диләфрүз калтыранган куллары белән суын эчеп бетерде, 
кабат күз яшьләрен сөртте. Аннан әле читлектә утырган Бориковка, әле 
залда урын алган куркыныч затларга караш ташлады. Хөкемдар икеләнгән 
хатыннан: 

– Сез кемнән дә булса өркисез, ахры?! – дип, кайгыртучанлык күрсәтеп 
сорап куйды. 

– Мин сезгә бөтенесен дә сөйлим! – дип, тиз-тиз тезеп китте Диләфрүз.

***
Көн аяз, күк йөзендә ник бер болыт әсәре күренсен! Июль. Челлә. Эссе.   

Май-июнь айларында бәрәкәтле яңгырлар явып үтсә дә, соңгы өч атна 
дәвамында җиргә ник бер тамчы төшеп карасын. Вакыт-вакыт, көннең иң 
кызу вакытында урам буйлап «пәри туйлары» – тузан өермәләре күтәрелеп 
чаба тора, бөтерелә. Әйтерсең, җен-пәриләр вальс әйләнә! 

Диләфрүз көне буе яшелчә бакчасында кайнашты – суын сипте, чүп 
үләннәрен уташтырды... Маташа торгач, көннең кичкә авышканы сизелми 
дә калды. Ул кызарып пешкән помидорларны, сабакларында эленеп торган 
кыярларны өзгәләп, кәрзиненә салды. Аның өйгә кереп, аш-су хәстәрлисе 
бар иде әле. Ире кичке ашка берничә кунак белән кайтырга ниятләве 
хакында кисәткән иде. 

Табын, туйныкы кебек үк булмаса да, байлар өстәленнән ким түгел иде! 
Хатын юынып, өс-башын алыштырган арада кичке биш тә тулды. Ире кичке 
ашка кайтканчы, Әлмирне балалар бакчасыннан алып, берочтан малайның 
чәчен алдырырга да кереп чыгарга ниятләде ул. 

Тик малайның чәчен чәчтарашка барып җиткәнче үк кыркырга 
җитешүчеләр табылган булып чыкты. 

– Ничек кистеләр, кем?! – дип, аптырашта калган ана кеше улының сул 
чигәсендәге бер тотам чәченең кыркылган булуына игътибар итте.

– Апа кисте! – диде өч яшьлек бала. 
Диләфрүз тәрбиячене чакырып, аңлатма ала башлады. 
Түгәрәк битле, калын иренле, шомырт кара чәчәле тәрбияче Фирлисә 

Фәрдиевна балаларны урамга һава суларга алып чыккач, бер ханымның 
күптән белгән кешедәй, «Ой, Әлмирчик, матурым, ничек зур үскән икән!» 
– дип, баланы килеп кочаклавы, «Сез кеме буласыз» дигәч, «Әнисенең дус 
кызы», – дип таныштыруы хакында җиткерде. 

– Әлмир үзе дә аңа елышкач, мин сүз әйтә алмадым, гафу итегез! – дип, 
акланды тәрбияче.

АЛЛО, КЕМ ӘЛЕ БУ?!
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– Нишләп сез балам янына чит кешене якын җибәрдегез! Ни хакыгыз 
бар иде?! – дип ярсыды ана. 

Әле күптән түгел генә балкып торган ханымның йөзенә курку 
йөгерде.  

– Зинһар, гафу итегез, Диләфрүз Хисамовна! Үтенеп сорыйм, 
мөдиребезгә җиткерә күрмәгез! – дип өзгәләнде тәрбияче.

Әлеге очрактан соң Диләфрүз ниләр генә уйлап бетермәде. Оркыя 
Йолдызовнаның төрмәдән чыгуы хакында ишетелгән иде. Ул микән? 
Әллә башка берәүнең эшеме? Аларга сабыйның бер тотам чәче нигә кирәк 
булган? Сихер, бозым ясамакчы булалармы? Бәлкем, Әлмирне өйдә генә 
тотарга, үз янында гына тәрбияләргәдер? Шундый борчулы уйлар белән 
йөреп, көн артыннан көн үтә торды. Инде иренә җиткерергә микән, юк 
микән дип йөри торгач, үзе дә тынычланып калды. Иң мөһиме, нияте 
ачыкланмаган хатын да балалар бакчасы тирәсендә бүтән күренмәде. 

Август та килеп җитте. Диләфрүз дөнья мәшәкатьләренә чумып, 
йорт-бакча тирәсендә кайнашып йөргән көннәрнең берсендә телефон 
шалтырады. Карлыккан ясалма тавыш белән берәү:

– Диләфрүз Хисамовна, сезнең белән күрешеп сөйләшәсе сүз бар! Бу 
күрешү – үзегез өчен кирәк! – дип кисәтте.  

Аптырап калган хуҗабикәнең йөрәге «жу» итеп куйды: 
– Кем белән сөйләшәм? – дигән соравына: «Күрешкәч белерсез! Бу хакта 

ирегез белергә тиеш түгел! Сүзнең ни турында баруын үзегез аңлыйсыз!» 
– дип, шалтыратучы күрешү көнен, урынын билгеләп, трубканы куйды. 

Хатын төне буе йокыга китә алмыйча бимазаланып чыкты. Күзләре 
йомылгач та, әллә нинди яман төшләр күреп саташты. Ул шабыр тиргә 
батып, уянып китә. Һушына килгәч, янәшәдә яткан иренә күз сала. Анысы 
бер хәбәрсез, мыш-мыш килеп, ваемсыз гына йокы симертүен белә.

Йокылы-уяулы килеш ул үткән тормышын, Габдулла Кәримович белән 
яңа танышкан чакларын хәтерендә яңартты. 

...Көз көне иде. Шәһәр буйлап атлаганда, тукталыштагы игъланнарга күз 
салды. «Кирпеччеләр кирәк!», «Балта осталары!» , «Вахта эше – газ кертү» 
кебек белдерүләр арасында  «СМУга секретарь кирәк» дип язылганы да 
бар иде. Тулай торактан урын да булачак, диелгән иде. 

СМУда аны үзенә алмаш эзләүче сәркатип Вера Самойловна каршы алды. 
– Ә сәркатип булып эшләве кыенмы? – дип сорады Диләфрүз, танышып, 

бер-ике кәлимә сүз алышкач. 
–  Юк, бер җаена төшенсәгез, бер кыенлыгы да юк!
Шул чакта  телефон шалтырады. «Әйе, Габдулла Кәримович,  керәбез!» 

– дип җавап биргәч,  кызны ашыктырып алып кереп китте.
Кабинет әллә ни байлардан түгел иде. Искереп беткән лаклы өстәл, 

кыршылып беткән урындыклар. Җитәкче: «Утырыгыз, кызлар!» – дип, 
урын  тәкъдим итте. Шунда ук Диләфрүзнең чибәрлеген  чамалап алып, 
күңеленә салып куйды. Туп-туры исемен, кайда эшләгәнен сорады.

– Бүгенге көндә штукатур-маляр булып төзелештә хезмәт кылам! 
Киләчәктә читтән торып булса да,  укырга да керергә хыялланам! – дип, 
кыю гына җавап бирде кыз. 

Үзенең  практикантына тәҗрибәсен тапшырганда, Вера Самойловна 
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аны: «Бик якынаерга тырышма үзе белән! Хатыны Оркыя Йолдызовна бик 
абруйлы, йогынтылы кешенең бердәнбер кызы!» – дип кисәтеп киткән иде. 

Бик тырышып үзләштерде сәркатиплек һөнәрен Диләфрүз! Гүзәллеге 
ташып торган чибәркәйгә ошый иде җылы, чиста  бүлмәләрдә эшләве. 
Хуҗасына килгән кешеләр йә шоколод, йә  чәкчәк, йә бер кап конфет, хәтта 
затлы шәрабка хәтле  күтәреп керәләр. Эшенең менә шушы ягыннан аеруча 
канәгать иде ул. Ә инде  беренче хезмәт хакына  өстәлеп бирелгән кырык 
сум  премияне дә күргәч, бөтенләй кәефе яхшырып китте. Шул ук көнне  
директор аны бүлмәсенә чакыртып алып, хәлләрен сорады. Соңыннан: 
«Мин сезнең эшегездән  бик канәгать, Диләфрүз Хисамовна!» –  дип, 
бер кап конфет сузды. Конфет кабын ачып җибәрсә, тагын йөз сум акча 
күз кысып  ята иде. Сәркатип шатлыгыннан җитәкчесен кочаклап алып 
суырып үпте. «Рәхмәт, Габдулла абый, җаным! Кышка ничек тун  алырмын 
икән дип йөри идем, бик вакытлы булды әле бу!» – дип өстәде. Икенче 
көнне үк Габдулла абыйсы: «Менә шушы адрес белән бар, анда сиңа бер 
әйбер бирерләр, шуны  алып кайт әле!» – дип, аңа йомыш кушты. Барып 
керсә, бу туннар сату  салоны  икән. Директоры биргән конвертны Гайнан 
Абрековичка сузды, тегесе  язуны укыды да серле елмаеп куйды. 

– Сез, сеңлем, утырып торыгыз,  мин хәзер, – дип чыгып югалды. 
Кыз шул арада: «Габдулла абый нәрсәгә дип бирегә җибәрде икән? Әллә 
хатынына, йә булмаса кызына бүләккә тун алып сюрприз ясамакчымы? 
Бик мөмкин, гәүдәләре минем  чама булса, бүләк ияләренә сиздермичә 
генә   сюрприз ясарга  теләгәндер!» – дип уйлады. Әмма тун аның үзенә 
дигән бүләк иде. Диләфрүзнең аны киң күңел белән кабул итеп алуы «Мин 
риза!» дигән сүзе иде. 

***
Кара күзлекле, чәченә чал кунган, өстенә көрән плащ элгән, күн папка 

тоткан адәм аны Җиңүчеләр бакчасы эскәмияләренең берсендә көтә иде. 
Ул Диләфрүзне күреп алу белән үзенә ымлады.

– Менә бу сурәтләргә күз салыгыз! – дип, папка төймәләрен чыртлатып 
ачып, Диләфрүзгә фотолар сузды. Аларны күреп, яшь хатынның өне 
алынды, куллары дерелди башлады. Беренчесендә Диләфрүз тикшерүче 
белән кафеда утырса, «Космос» кунакханәсенең ишеге төбендә елмаеп 
басып торулары сурәтләнгән! Димәк, болар Диләфрүзнең җинаять эшен 
тикшерүче белән ике арада булган мөнәсәбәтләрне ачыклаган! Кемгә 
кирәк бу? Оркыя Йолдызовнагамы, әллә Вера Самойлова үч аламы? 
Дулкынланудан, хатынның уч төпләренә хәтле тир бәреп чыкты. Ул теләр-
теләмәс кенә өченче сурәтне дә ачып карады һәм кунакханәнең люкс 
номерында үзенең ят ир кочагында анадан тума назланып ятуын күреп, чак 
кына һушыннан язмады. «Йа Ходам!» – диде ул, тозакка килеп капканын 
сизеп. Беркавым гаҗиз булып, сүз әйтә алмас хәлдә утыргач:

– Йә, ни диярсез, Диләфрүз Хисамовна?! – дигән сүз, аны өстенә бозлы 
су сипкәндәй айнытып җибәрде. Ул калтыранып:

– Ни кирәк сезгә? – дип пышылдады.
– Әлегә бу дәлилләр минем кулда. Фотоларның сезгә яманлык теләгән 

адәмнәргә барып җитү-җитмәве үзегездән тора... – диде шантажчы.

АЛЛО, КЕМ ӘЛЕ БУ?!
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– Күпме телисез инде сез? Күпме кирәк бу фактлардан котылыр өчен? 
– дип кызыксынды хатын үзенә хас булмаган мескен тавыш белән.

– Дошманнарыгыз утыз мең вәгъдә иттеләр. Мин бу сәнгать әсәрләрен 
алар кулына тапшырмаганым өчен, илле мең сумлык компенсация сорыйм.

– Илле мең?!
– Уйлагыз! Минем заказчылар тәкъдим иткән суммага ризалашу-

ризалашмавым сезнең ихтыярдан тора!
Шантажчы заказчыларның исемен атаудан баш тартты. Ә Диләфрүзнең 

берничә көн эчендә тиешле сумманы җыеп бирергә ризалашудан гайре 
чарасы калмады. 

– Тик бу серне тирәнгә, мәңгелеккә күмүегезне үтенеп сорыйм! – дип, 
ул шантажчы белән ике көннән шушы ук урында күрешергә сүз куешты.

***
Диләфрүз акчаларны илтеп тапшырды, берничә атнадан тынычлана, үзенең 

элеккеге халәтенә кайта башлады. Шулай да улының чәче кисеп алынуы җанын 
тырнап торды. Барысын да онытып торыр өчен улын алып, туган авылына – 
Иштирәккә кайтып килергә булды. Әй, сабые әби-бабайсы янында кунак булып 
кинәнде инде. Өлкәннәр дә аның белән юанып, һәр кыланышына куанып, 
яшәреп киттеләр! Әбисе белән тавык-казларны ашатып керәләр. Бабайсы белән 
мунча ягалар. Тырт-тырт атлап, кибеткә дә барып киләләр. Аеруча бабайсының 
аты Байкалга атланырга яратты Әлмир. Бергәләшеп бәрәңге, кишер-чөгендер 
алулар үзе зур бер бәйрәмгә әйләнде. Бәләкәй куллары белән берәмтекләп алып, 
чиләкләргә тутыра. Абынып китеп, егылса да еламый, тырыша-тырмаша торып 
баса! Әнисе аңа карап соклана, күзсенә генә күрмәсен дип пошына. Эш барда, 
ни дисәң дә, күңелсез уйларга бирелергә вакыт калмый, тик арып-талчыгып, 
ятакка кереп ятуы була, яман, куркыныч уйлар кабат күңелне бимазалый 
башлый. Аңа тагын нинди дә булса куркыныч хәл сагалап тора сыман тоела. 
Әнисе дә сизенә: «Берәр хәл булмагандыр бит, кызым, йокыларың бигрәк 
тынычсыз?!» – дип төпченә. Диләфрүз: «Әнкәй, борчылма, бар да әйбәт!» 
– дип, аны тынычландыра. Ә үзенә, муллыкка, бәхеткә күмелгән дөньясы 
менә-менә ишелеп төшәр кебек тоела! 

Диләфрүзнең күңел сиземләве урынсыз булмаган икән.
Сентябрь башында Казанга кайтып төшүгә, телефоннан кабат шантажчы 

тавышы ишетелде! Билгеләнгән урында тиз арада кабат күрешү таләп итте 
ул! Авыр кичерешләреннән сыгылып төшкән Диләфрүз, чарасызлыктан, кабат 
буйсынырга мәҗбүр булды. 

***
Алдан сөйләшенгәнчә, сентябрь ахырының әле кояшлы, әле яңгырлы 

һавасы астында Диләфрүз билгеләнгән урынга килешенгән сәгатьтә кабат 
Җиңүчеләр бакчасына китте. Менә ул парк капкасыннан кереп, аллеялар 
буйлап атлый. Вакыт-вакыт вак яңгыр явып үтеп, аның битен чылата, 
әйтерсең лә, яшь хатынның гөнаһларын юып төшермәкче була. Ул да түгел, 
ялтырап кояш чыгып, бичара хатыннан көлгәндәй, елмаеп ала. Хәлбуки, 
Диләфрүзгә шулай тоела. Таныш-белешләр күзенә чалынмасам ярар иде дип 
кайгырып, башын аскарак иеп атлый ул. Каршысыннан көлешә-шаярыша 
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яшьләр узып китә. «Нинди матур көз! Нинди саф һава!» – дип сөйләнеп 
баралар. Тик күңеле борчу белән тулган Диләфрүзгә генә бу көзге көн шыксыз 
тоела. Балалар арбасы этеп, янәшәсеннән әллә ничаклы ана узды, таякларына 
таянган өлкән яшьтәге түтәй-абзыйлар үтеп китте, ул да түгел, каяндыр илеп 
чыккан яшүсмерләр җил уйнатып, көпчәкле такта өстендә җилде... Күзенә 
чалынган да кебек алар, чалынмаган да кебек! Үз уйларына баткан хатынга 
барысы да караңгылык аша бер шәүлә кебек кенә күренә иде. Аллеяда үсеп 
утырган каеннар кинәт кенә искән көчле җилдән сискәнеп куйды, тротуарга 
әле саргаеп өлгермәгән яфраклардан шыбырдап, тамчылар коелды. Диләфрүз 
үзенең борчуларын иңенә салып атлый да атлый. Соңгы көннәрдә күзгә 
күренеп олыгаеп киткәндәй тойды ул үзен. Йөзеннән шатлык качты, каратут 
чыраена хәтле агарынып калгандай булды. Шомырт кара толым араларында 
чаларган чәч бөртекләре күренгәләвен дә чамалады. «Тагын ни тели болар, 
инде илле мең сумны илтеп бирдем бит! Тагын нәрсә таләп итәрләр икән?!» 
– дип, хәсрәт эченә чумып атлады да атлады ул. Кара күзлекле шомлы бәндә, 
гадәтенчә, шул ук эскәмиядә утыра иде.

– Саумысыз, Диләфрүз ханым! Бик күркәм күренәсез, авыл һавасы 
килешкән, ахры?! – дип, сүз башлады ул. – Табигый чибәрлегегезгә 
бүгенге шыксыз һава да тап төшерә алмый. Әле сезнең салмак кына атлап 
килүегезгә карап, сокланып күзәттем! Көнләштем дә хәтта! Мәйтәм, шушы 
сылу затны кемдер коча, сөя! Татлы иреннәреннән үбә! Бар инде бәхетле 
кешеләр, мәйтәм!

– Гафу итегез... Әлбәттә, чибәрлегемне зурдан бәяләгәнегезгә рәхмәт... 
Миннән дә күпкә матурраклар миллионлаган! Сезгә миннән тагын ни 
кирәк?! Сораган акчагызны бирдем бит инде...

– Бик дөрес һәм урынлы сорау! Гафу итегез, минем аз гына булса да, 
табигать, сезнең гүзәллек белән хозурланып утыру мизгелен сузасым килгән 
иде, шул гына! Сезгә күңелсез хәлләрне җиткермичә, ашыгып, күңелегезне 
төшермәскә теләвем генә иде...

– Әйтегез!
– Улыгыз Әлмир 157 нче балалар бакчасына йөри бит, шулаймы!
– Нишләттегез улымны?! – дип, хатын урыныннан ук сикереп торды.
– Борчылмагыз, улыгыз исән-сау, балалар бакчасындадыр! Монда сүз 

бөтенләй башка мәсьәләдә!
– Нинди мәсьәлә ул тагын? Ни кирәк сезгә минем гаиләмнән?!
– Зинһар, тынычланыгыз, мин сезгә, ярдәм кулы гына сузмакчы булам!
– Нинди ярдәм кулы тагын?
– Улыгызның сул ягыннан чәчләрен кисеп алулары хәтерегездәме? 

Алайса шул: дошманнарыгыз ирегез һәм улыгызның ДНК материалларын 
файдаланып, молекуляр-генетик экспертиза ясатты! Бу экспертизаны әлегә 
Европада һәм Мәскәү белән Петербургта гына эшлиләр. Мондый хезмәтнең 
күпме торганын чамалыйсызмы? Йөз илле мең сум! Сезне батырыр 
өчен көндәшләрегез шундый зур сумманы да кызганмады. Өстәвенә, 
башкарылган эш өчен миңа да йөз мең тама! 

– Кемнәр соң алар?
– Мин сезгә элегрәк тә әйткән идем, андый сер фаш ителми. Безнең 

эштә аеруча да!

АЛЛО, КЕМ ӘЛЕ БУ?!
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– Мин аларның кемлеген күптән беләм! Һәм белеп торсыннар, бу юлы 
аларны өч елга гына түгел, озаккарак төрмәгә тыгачаклар!

– Диләфрүз Хисамовна, кадерлем, сүз бит бу хакта бармый! Алар инде 
күптән сезнең гаиләне туздыра ала иде. Мин каршы төшмәсәм, билгеле. 
Сезгә булган соклануым микән, әллә инде кызгануыммы... Фотоларны 
аларга түгел, сезгә тапшырдым бит!

– Фатир алырлык акча бәрабәренәме?
– Безнең эш бик кыйммәт исәпләнелә шул, Диләфрүз ханым! Чөнки 

четерекле дә, гаугалы да, куркыныч та һөнәр бу!
– Йә, экспертизагыз ни күрсәтә инде?
– Эшкә күчик алайса! Бер ай элек җибәрелгән заказ ике көн элек кенә 

кайтты. Нәтиҗәсе шул, – дигәч, шантажчы папкасыннан кәгазь бите 
чыгарды. Анда акка кара белән «Габдулла Кәримович һәм аның улы 
саналган Әлмир Габдуллович арасында туганлык җепләре 0,00 процент!»  
дип язылган иде. 

– Бу ни дигән сүз? – дип, Диләфрүз урыныннан ук сикереп торды. 
– Бу инде Диләфрүз Хисамовна, улыгыз Әлмир Габдулла әфәнденеке 

түгел дигән сүз!
– Мөмкин түгел, ялган! – диде хатын, ышанырга теләмичә.
– Яхшылабрак уйлап карагыз! Бәлкем, фотодагы тикшерүче белән 

уздырган мизгелләр бушка гына китмәгәндер, ә?! 
– Ышанмыйм! Бу кәгазь – ялган! Афёра бу! Акча талар өчен корылган 

капкын! – дип бәргәләнде хатын.
– Чәбәләнмәгез, Диләфрүз ханым! Уйлап бетерегез! Югыйсә соң булуы 

бар! Акча ул бүген бетә, иртәгә тагын табыла! Ирегез белсә, бернәрсәсез 
калуыгыз бар!

– Дөрес анализлар түгел бу! Мин ул чорда ирем белән генә булдым. 
Аның бер кешелек палата иде. Көн аралаш ике ай буе янында кундым. 
Әлмирем бары тик аныкы гына!

– Мин сезгә үземдәге мәгълүматны җиткердем, уйлап бетерегез...
– Күпмедән бәялисез инде бу шантаж кәгазен?!
– Өч йөз мең сум!
– Өч йөз мең!!! Шаштыгыз мәллә? Бу бит безнең коттедж бәясеннән дә 

артык! Талау бит бу! Андый акчаны каян табыйм мин?! Каян?
– Ирегезнең банк счётында биш миллион да 600 мең сумнан артык акча ята.
– Ятса ни? Ничек алыйм мин аны? Белсә, бәреп үтерәчәк бит ул мине! 

Кирәкми миңа сезнең ялган ДНК экспертизаларыгыз, хушыгыз! – дип, 
Диләфрүз китеп барды. – Мөмкин түгел! Һич мөмкин түгел! Мин бит 
көне-төне палатада ирем янында булдым! Әлбәттә, ялган кәгазьләр! Шулай 
булмыйча соң! – дип, күңелен тынычландырырга тырышты ул.

Ә көннәрдән бер көнне ире чырае җимерелеп, усалланып кайтып керде. 
Керә-керешкә юл сумкасын тотып бәрде, аяк киемнәрен чөеп ыргытты.

– Диләфрүз, бу нинди галәмәт? Тикшерүче белән мин хастаханәдә 
ятканда, арагызда ниләр булды? Яхшы чакта дөресен әйтеп кал! – дип 
үкерде ул.

– Берни булмады! Сорау ала иде дә, аннан мин синең янга бүлнискә 
чаба идем!

Р Ә Д И Ф   С Ә Г Ъ Д И



73

– Ә бу нәрсә, болар ни, сөйрәлчек? – дип, ул фотосурәтләрне идәнгә 
чөеп җибәрде. Аннан Диләфрүзне сугып екты. 

– Дөрес түгел, ялган сурәт алар! Монтаж ясаганнар! Оркыя Йолдызовна 
белән Вера Самойловнаның гына эше бу! Алар безгә каршы фетнә 
оештырырга детектив яллаган! Детективлары шантаж ясап, миннән дә 
акча таләп итте. Габдулла, бәгърем, минем сиңа хыянәт иткәнем юк, җан 
кисәгем! Әлмиребез бары синеке генә! Ничек үлеп тора бит ул әтием дип... 
Балабыз хакына үтенеп сорыйм, әллә кемнәргә ышанма, бәгърем! – дип, 
Диләфрүз идәндә тәгәри-тәгәри, иренең аякларын кочып, үксеп елады.

– Яхшы, мин анализларны кабат тикшертергә бирәм. Әгәр экспертиза 
әлеге кәгазьләрнең дөреслеген раслый икән, ник туганыңа үкенәчәксең! 
– дип, кәчтүмен дә идәнгә салып ыргытып, баскыч буйлап икенче катка 
менеп китте. Анда йокы бүлмәсендә бәхетсез хатынның телевизоры эшләп 
калган иде, ире шуны күтәреп, идәнгә бәрде, ахры, нәрсәләрдер дөбер-
шатыр килде. 

Бу ДНК анализлары, фотолар, алар тормышына ахыргача үз төзәтмәләрен 
кертте. Элеккеге хөрлекнең эзе дә калмады. Атна ун көн эчендә Диләфрүз 
ханым суырылып калды, уй-хәрәкәтләре таркауланды. Кухняга берәр әйбер 
алырга керсә дә, нигә кергәнлеген исенә төшерә алмыйча аптырый, ут 
кабызса – сүндерергә оныта башлады, аш куйса – ашы ташып интектерде. 
Элек гөрләп торган өйләренең коты качты! Өлкәннәрнең үзара мөнәсәбәте 
балага да тәэсир итми калмады, Әлмир дә көйсезгә әйләнде. Гомерендә 
булмаганны, әнисе аңа юк-бар өчен дә кычкыра башлады, бала тияргә 
ярамаган берәр әйберен эләктерсә, кулыннан тартып, йолкып алды...

Тагын өч атнадан яңа молекуляр-генетик экспертизаның нәтиҗәләре 
кайтты. Чибәр ханымның тормышы шул мизгелдә ахыргача чәлпәрәмә 
килде! Детектив алдамаган булып чыкты, Диләфрүзнең өметләре 
акланмады. Суд аларны аерып, улы Әлмирне дә әтисез калдырды. Хөкем 
карары укылып, утырыш таралгач, яшь хатын үз-үзенә кул салырга да 
риза иде. Әлмире булу гына аны мондый адымнан саклап калды. Улының 
Габдулла Кәримович утырып киткән машина артыннан: «Әтием, мин дә 
синең белән барам!» – дип өзгәләнүләреннән Диләфрүзнең иптәш кызы 
Зөмәрәгә хәтле елап җибәрде. 

***
– Шулай итеп, галиҗәнап хөкемдар, мин дүрт яшьлек улым белән урамда 

калдым. Дөнья яхшы кешеләрсез түгел, дигәндәй, элекке төзелеш эшендә 
миңа гашыйк булып йөргән прораб бар иде. Утыз биш яшенә җитсә дә, 
бер тапкыр да өйләнмәгән егет ул. Миңа булган мәхәббәте дә суынып 
бетмәгән икән. Барып, хәлләрне сөйләгәч, фатирына кертте. Шунда бергә 
яшәп ятабыз. «Тора-бара тулай торакка күчәрбез», дигән идем, кирәкми, 
биредә генә яшәгез, диде.

– Улыгыз Әлмирнең әтисе кем инде?
– Әнә ул, биредә утыра! Мине эзәрлекләгән, юкка чыгару белән янаган 

лейтенант Галимуллин, – дип борылып, халык арасыннан төртеп күрсәтте. 
Тегесе дулкынланып, урыныннан торды, каушаганлыгы кыяфәтенә 
чыккан иде.
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– Сез нәрсә, сез нәрсә, ханым! Мин, галиҗәнап хөкемдар, аны беренче 
тапкыр күрәм! 

– Ялганлама, кабахәт! Үзеңнең карьераң өчен куркасыңмы, хатыныңның 
югары урыннарда утырган туганнарыннан шүрлисеңме?

– Сез, ханым, яла ягасыз! – дип кычкырды Галимуллин.
– Сезгә сүз бирелмәгән иде әле! Баскансыз икән, җавап бирегез! Сез 

бит бу эш буенча тикшерү алып баргансыз, гражданин Галимуллин? Ник 
яшерәсез? – дип, баш хөкемдар аңардан сорау алырга кереште.

– Бәлкем, шулайдыр! Ел буена дистәләгән эш кенә каралмый! Барысын 
да хәтерләп бетерә торган да түгел! – диде лейтенант Галимуллин.

Бориковның яклаучысы Инсаф Игламович та телгә килде. Баш судьяга 
мөрәҗәгать итеп, ул:

– Хөрмәтле Илсинә Фәритовна, мөмкин булса, тагын бер видеоязманы 
карап китә алмабыз микән? Ул кайбер билгесезлекләргә ачыклык кертәчәк! 
– диде.

Хөкемдар рөхсәте белән, экран кабат кабынды. Адвокат видеоматериалга 
аңлатма биреп барды.

– Җәмәгать, менә карагыз, Юра Бориков килер алдыннан, ягъни ике 
сәгать алдан подьезд каршына бер машина килеп туктый. Игътибар итик, 
аннан ир кеше һәм безгә таныш Диләфрүз ханым чыга. Алар нидер сөйләшә, 
ир кеше Диләфрүзне үгетли булса кирәк. Шуннан хатын икеләнә-карыша 
торгач, теләр-теләмәс кенә подъездга кереп югала. Үгетләүче ир кешене 
кем дип беләсез инде? Әлеге дә баягы суд залында утыручы лейтенант 
Әнфәс Кадыйрович Галимуллин галиҗәнаплары! Ул бер сәгать чамасы 
көтеп азапланганнан соң, хатын подъезддан чыга. Күрәсезме, ул карак 
мәче кебек як-ягына карана. Үкчәсенә ут капкандай ашыга. Алар күздән 
югалып, тагын ярты сәгатьтән артык вакыт үткәч кенә, Юрий Дмитриевич 
пәйда була. Игътибар итсәгез, беренче видеоязмада Галимуллин белгән 
Диләфрүз ханым юк иде! Үзегез күрәсез, хөрмәтле хөкемдар! Бер үк 
җирдән алынган язмаларның икесе ике төрле! Бу ни дигән сүз?! Димәк, 
аңлашылганча, беренче видеоязмага монтаж ясалган, ягъни аны кемнәрдер 
кисеп кыскарткан! Ә Диләфрүз ханым, үз гөнаһларын берникадәр аклау 
һәм хөкем карарының йомшартылуын өмет итеп, дөресен сөйләргә алынды. 
Гражданка Диләфрүз Касыймованың яшь баласы да барлыгын истә тотсагыз 
иде.

Хөкем залында бер мизгелгә кабер тынлыгы урнашты. Читлек эчендә, 
иелгән башын учлары белән каплап утырган, хөкем ителүче Юра Бориков 
та, ниһаять, уянып киткәндәй, беренче тапкыр күтәрелеп карады. Халык 
арасыннан гына колак салып, эш барышын күзәтеп утырган берәү 
урыныннан калыкты. 

– Гафу итегез, хөрмәтле хөкемдар! Бер генә сүз әйтим әле! Мин – 
Бориков Юрий Дмитриевич эшен алып барган тикшерүче, подполковник 
Азамат Әлмәвирович булам! Димәк, мин алданганмын, миңа эш процессы 
барганда, ялган материал төртеп уйнатканнар! Лейтенант Галимуллин, 
нигә миңа ялган материал бирдең? Син, мөртәт, барысы өчен дә җавап 
бирәчәксең әле! – диде ачу белән, уңайсыз хәлдә калган подполковник 
Ярмәкәев.
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– Гражданка Касыймова! Үтерелүче Гыйбаев яшәгән подъездга сез 
нинди максат белән килдегез? 

– Бер тискәре юлга кереп, намусыңны корбан итәсең икән, аның 
чоңгылыннан үзеңне тартып алу бик кыен! Кайчак мөмкин дә түгелдер 
ул! Аның сазлыгы сине әкертен генә үзенә йота бара. Минем төп гаебем – 
әзергә-бәзер булып кына, бәхетле тормыш төзергә омтылу иде. Башкаларның 
өлеше барына да игътибар итмичә, кеше бәхетсезлеге өстендә үземә рәхәт 
тормыш төзеп маташуым, байлыкка, мул тормышка җиңел юл аша омтылуым 
– зур җинаятькә этәрде. Иң әүвәл ирен тартып алып, болай да сөелү-наз 
күрмичә яшәгән Оркыя Йолдызовнаны рәнҗеттем, аның уртак баласы булуы 
белән санлашып тормадым. Шуңа өстәп, лейтенант Галимуллин белән дә 
азгынлыкка баруым бүген мине сезнең каршыгызга китереп җиткерде...

***
– Сөйләгез, Диләфрүз Хисамовна, дәвам итегез! Шуннан!
– Мине ирем аерып җибәргәч, Гыйбаев минем белән кабат күрешү 

җаен тапты. Бу юлы ул лейтенант Галимуллинның хатынына да безнең 
мөнәсәбәтләр турында җиткерү белән, өр-яңа баштан янарга кереште. Мин 
улымның әтисе белән элемтәгә чыгып, Гыйбаевның планнары хакында 
җиткерергә булдым. Нәтиҗәдә, без Гыйбаевның фатирына барырга, ул 
кабат шантаж аша таләп иткән илле мең сум акчаны тапшыргандай булып, 
мәңге тынмаячак янауларга нокта куярга килештек. Галимуллин мине 
Гыйбаев игътибарын югалткан арада чәенәме, аракысынамы үзе юнәткән 
ак порошокны салырга үгетләде. Әүвәл мин кеше үтерүгә бара алмыйм, 
дип карыштым. Галимуллин: «Йә ул безне, йә без аны. Монда ике төрле 
сүз була алмый. Югыйсә ул, сине дә, мине дә элмәккә менгерәчәк. Әлмир 
дөм ятим калачак, шул турыда уйла!» – дип сүгә торгач күндем. Ул «Иртәгә 
аңа СМУны талап ятучы Бориков дигән адәм киләчәк! Син ул килгәнче 
акча төргәген илтеп бирергә тиеш. Эш беткәч, аны кире алып чыгу – синең 
максат. Әлмирга алиментым шул булыр. Бер кыенлыгы да юк – порошок 
саласың да вәссәлам! – диде.

– Ә Юрий Дмитриевич Бориковның киләсен каян белде инде ул, – дип, 
прокурор эшкә ачыклык кертеп җибәрер өчен шаһитны бүлдерде.

– Аңлавымча, телефонын тыңларга куйган! Калганын экранда үзегез 
күрдегез!

– Кергәч ниләр булды? – дип, Бориковның яклаучысы Диләфрүзнең 
бәянын дәвам иттерде.

– Мин аны кара күзлекләр артына яшеренмәгән көе, беренче тапкыр 
шунда гына күрдем. Гәүдә-килбәте дә матур гына! Тик күзләре... Боз кебек 
салкын, явыз иде. Үзе шат күңелле күренергә тырышып елмайган да итә, 
авызы ерыла, ә күзләрендә нурның әсәре дә юк. Ул үзен бик сак тотты! 
Аңлавымча, иминлек саклау органнарында эшләгән чагында, лейтенант 
Галимуллин аның өстеннән шикаять язган булган. Гыйбаев аңа үч саклаган, 
кичермәгән. Мин аңа төргәкне суздым да: «Санап алыгыз, төп-төгәл илле 
мең!» – дидем. Ул сынаулы караш ташлап: 

– Журнал өстәле янына утырыгыз! Төргәкне дә сүтеп, өстәлгә җәеп 
салыгыз! – диде. Боерыгын үтәдем. Шуннан ул: «Мин бу илле мең сумны 
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улым Әлмирнең лейтенант Галимуллин Әлфис Кадыйровичның улы 
булганлыгын аның якыннарына ирешмәсен өчен бүләк итәм!» – дип 
кабатларга боерды. 

Минем артка чигенер юлым юк иде, тизрәк бу пычрак адәмнән 
котыласым, аның тынчу фатирыннан чыгып качасым килү дә, күп уйлап 
тормыйча, ул сүзләрне кабатларга мәҗбүр итте. Шуннан соң гына минем 
бөтен хәрәкәтемне камерага төшерә барганлыгын аңладым. Шуннан ул: 

– Менә хәзер кабул итеп алдым. Шуның хөрмәтенә, берәр бокал тотып 
куябызмы? – дип, исерткеч эчемлекләр тәкъдим итте. Ярардан башка нәрсә 
әйтим инде? Шуннан ул миңа кухняга чыгып, табын хәстәрләргә кушты. 
Үзе журнал өстәле артына чумып, купюраларны таслый башлады. Мин 
тиешле вакыт җиткәнен аңлап, тиз генә ишек төбендә калган кул сумкамны 
элеп, кухняга юнәлдем. Башта ысланган казыны юка гына турап, тәлинкәгә 
тездем, шоколад, конфетларны барладым. Шуннан ике бәллүр рюмкага 
коньяк тутырдым. Гыйбаевның бирелеп, акча хисаплап утыруы ишетелеп 
тора иде. Шуннан файдаланып, рюмканың берсенә алдан хәстәрләнгән 
порошокны томырып, тиз генә бал кашыгы белән болгатып куйдым. 

Сискәнеп, борылып карасам, теге мөртәт, мыскыллы елмаеп, мине 
күзәтеп тора икән. 

– Нәрсә, Галимуллин сөйрәлчеге! Агуларга план корган идегезме?! – дип, 
муенымнан эләктереп, буарга тотынды. Сулышым кысылганнан-кысыла 
бара, күз алларым караңгылана, ә ычкынып котылып була торган түгел. 
Уң тез башымның аның бот арасына туры килгәнен чамалап, исән калу 
өчен соңгы мөмкинлектән файдаланырга карар кылдым. Бөтен гайрәтемне 
туплап, шул җиренә берне дөңгелдәттем! Ул ачы сүгенеп, муенымны 
ычкындырырга мәҗбүр булды һәм урталай бөгелеп төште! Шуннан үз-
үземне белештермичә, зур кухня пычагын эләктереп, аркасына китереп 
кададым. Мондый явызлыкның һәм көчнең миңа кайдан килгәнлегенә әле 
хәзер дә аптырыйм! Үз-үземне саклап калу чарасы булгандыр, күрәсең. Йа 
Ходам, үзең кичер! 

Яралы Гыйбаев канын агызып, йокы бүлмәсенә юнәлде. Урын җиренең 
кайсыдыр җиреннән пистолетын тартып чыгарды. Шуны тоткан килеш 
иләсләнеп калган йөзе белән гөрселдәп, идәнгә ауды. Мин тиз генә өстәлдә 
яткан акчаларны җыеп алдым, Гыйбаевның видеокамерасын да сумкама 
алып тыктым. Аннан кухняга чыгып, рюмкаларны бушатып, яхшылап юдым. 
Закускаларны кире суыткычка тыктым. Каушавымнан үз-үземә урын таба 
алмый бәргәләндем. Башым эшләми, котым качкан. Шулай да канга батып 
үлеп яткан Гыйбаевның пистолетын кулыннан каерып алдым! Мин үтердем ул 
албастыны! Җанымны алды, канымны эчте!.. – дип, Диләфрүз башын мөнбәргә 
салып, елап җибәрде. Аңа сәркатип кабат су китерде. Бераздан тынычланганын 
күреп, прокурор: «Ә пистолет кайда соң хәзер?» – дип сорады. 

– Улмы, ул... аны Галимуллин кая куйгандыр, белмим, – диде хатын. 
Халык арасыннан лейтенантның: «Ялганлый ул, минем бу эшкә катнашым 
юк! Мин сезне үзем судка бирәчәкмен!» – дип, урыныннан торып, чыгу 
юлына юнәлде. Судья приставка аны кулга алырга боерды. Галимуллинны 
полковник погоннары таккан икенче берәү тотып алган иде инде.

– Сезнең мине тоткарларга хакыгыз юк! – дип чәбәләнде лейтенант. Аны 
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туктаткан өлкән офицер Бориковның табылган атасы Приюткин Дмитрий 
Усадович үзе иде. 

– Басыгыз! Суд үзенең карарын чыгарырга кереп китә! – дип, сәркатип 
әмер бирде. 

Хөкемдарлар чыгып киткәч, халык гөж килеп, гәпләшә, фикерләшә 
башлады. Приюткинның шатлыгы эченә сыймады. Ул халыкны аралап, 
яклаучы Инсаф Игламович янына килеп: «Сезнең эшегезгә сокланам, 
иптәш подполковник! Ерып чыкмастай авыр мәсьәләне хәл итә алдыгыз 
бит!» – дип кочып алды. 

– Хәлдән килгәннең барын да үтәдек, Дмитрий Усадович! Иң мөһиме – 
дөреслек өскә калыкты, хәзер хөкем карарын гына көтәсе калды!..

***
– Басыгыз! Суд килә! 
Бу зал өчен гадәти әмер яңгырады. Халык үрә катып, хөкем карарын 

көтте.
– Россия Федерациясе исеме белән... – дип сүзен башлап, хөкемдар 

«Кеше үтерүдә гаепләнеп, 13 елга, СМУ малына кул сузганы өчен 3 елга, 
гомумән алганда, 16 елга хөкем ителгән Бориков Юрий Дмитриевичның 
гаепсезлеге ачыклану сәбәпле, шулай ук Бориков тарафыннан урланылып, 
төзелеш идарәсенә салынган зыянны гаепләнүченең якыннары СМУга кире 
кайтару сәбәпле, акларга һәм суд залында ук иреккә җибәрергә!» – дигән 
карар чыгарды һәм тәртип саклау органнары исеменнән гафу үтенде.

***
Телефон шалтырады... Алучы булмагач, ул тынырга уйламады да. 

Күн диванда яткан берәү, ятагын кармалап, дивар читендә үк яткан кесә 
телефонын табып алды. Йокысы ачылып җитмәгән килеш иренеп кенә: 
«Алло, кем әле бу?!» – дип сорады. 

– Мин әле бу, мин, братан, классташың Фәндәс! Хәлләр ничек? – дип, 
чәрелдәде трубканың икенче очында берәү. 

Бориков коры гына: 
– Ярыйсы! – дип куйды. 
Теге аңа: 
– Беләсеңме, Юра, монда шундый файдалы эш чыгып тора! Күпләп сату 

базасына склад мөдире кирәк, аңлыйсыңмы? Анда ни генә килми, эшелон 
белән чикләвекләр, шоколад-конфетлар, уылдык-балык, тушёнкалар! 
Өстәвенә, шәрабны шешәләргә тутыру цехы да синең кул астында булачак! 
Аңлыйсыңмы? Ул шәраблар мичкәләр белән килә. Шешәләргә тутырганда, 
шалт бер-ике чиләк суны! Коньяклар да шунда эш ителә, үз өлешеңне 
аласың да мичкә саен суын саласың гына! Беләсеңме, күпме акча эшләргә 
була! – дип тезде дә тезде судан коры чыга белә торган классташы. 

Юрий Дмитриевич аны тыңламый да иде инде. Ул телефонын мендәре 
белән каплап әйләнеп ятты. Сөйли бирсен әйдә... 

АЛЛО, КЕМ ӘЛЕ БУ?!
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КЕШЕ ҺӘРЧАК САЙЛАУ БЕЛӘН СЫНАЛУДА...

МӘСӘЛЛӘР

Күзлексез җир – ул, мөгаен,  җәннәттер...
Бәхәс  бара  Күзлеклеләр илендә.
Һәрберсенең гөман-уе – телендә.
Һәрберсенең тик үз сүзе үзәктә,
Хакыйкатьне  үз  күзлеге  күрсәтә.

Кара  күзлек  иясенең  сүзе – сүз:
– Бу дөнья бит башыннан  ук гаделсез,
Яралган ул, имеш, гөнаһ кылудан,
Ни гаҗәп соң гөнаһ  арта торудан?!

Ал күзлекнең  иясендә  башка сүз:
– Сез  дөньяның  гүзәллеген күрмисез!
Сөеп карасаң син аның  күзенә,
Мең  нур  булып якты төшәр йөзеңә.

Күрә караучысының да сүзе бар:
– Алдагыга  ымсынудан – дөнья тар,
Үз тирәңне, үз гамеңне бел дә тор – 
Күпне  күргән йөрәккә йөк арттырыр...

P.S. Гәп-бәхәснең  тынганы юк. Тынмас та.
Бар күзлекләр  салынган  чак булмас та.
Ул күзлекләр  тумыштан ук сайланган,
Дөнья  көтү  шул рәвешле җайланган.

Күзлексез җир – ул, мөгаен,  җәннәттер...
Тик  Җир өчен ул тәгаен  жәлрәктер...

Лилия ФӘТТАХОВА (1972) – шагыйрә; «Танырсыңмы?..» дигән китап авторы. Чаллыда яши.
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Бармаклар һәм Йодрык
Бармакларның Йодрыкка ачуы чыккан
(Бөтенләй санга сукмый, каһәр суккан):
– Тотасың да бөгәсең, тотасың да бөгәсең,
Көчең белән, имеш, безне җиңәсең!

Биштән оешып, бер булсак без үзебез –
Берәгәйле килеп чыгар сүзебез!

– Бергә чакта бер әйтәсез, – дигән ди
Йодрык шунда. – Әллә юкка бөгәм мин?!
Морадыбыз бер чагында – камчылыйм,
Ә кайвакыт тыеп торган йөгән мин.

P.S. Хикмәт монда түгел, хәтта кем бөгүдә,
Хикмәт монда – уртак максатны белүдә.

Шарлавык белән Елга
Әйткән, ди, Шарлавык Елгага:
– Суың синең бигрәк тын ага.
Минем гайрәтемне күр менә –
Ташлар сикерешеп, үр менә!

Буш күбекләр күккә сикергән,
Тыныч Елга сүзен җиткергән:
– Таш күчерү әле – көч түгел,
Тереклекне сакла көч түгеп!

Чәчәк атсын болын-тугайлар,
Җырын сузсын җырчы тургайлар,
Балкып торсын йөзе кешенең –
Тәгам-сыен татып эшенең.

P.S. Җир-Анага исә бар да үз – 
Икесен дә көтә зур диңгез.

Балыкчы белән балыклар
Яр буена тезелешкән балыкчылар,
Һәммәсе дә иң зур балык тотмакчылар.

Телсез-өнсез, белми хәйлә-мазар, диләр,
Җим күрүгә, балык хәзер кабар, диләр.

Су төбендә гәпләшә, ди, балык халкы:
«Тагын басты яр буйларын адәм заты.

И кардәшләр, җим күреп, сез алданмагыз,
Беләсез бит, хәйләкәр ул адәм-явыз.
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Ачыгавыз була калсаң, ул тиз тотар.
Кармагына эләктерсә – кабар-йотар».

P.S. Корбанына күрә һәрчак әзер кармак,
Кайчан кемнәр оттырачак – бу табышмак.

Битлек
Күр әле син, Йөз – Битлек белән тартыша:
«Кимим сине, эт түгел мин, – дип карыша.
– Авыз-борынымны минем томалама!
Борынчаклар кияргә мин диванамы?!»

Ә Битлекнең бер кылы да селкенмәгән:
«Яшисең бит гомерең буе битлек белән.
Эчең пошты күренгәнен кигәч кенә,
Бер мизгелгә чын йөзеңне күргәч кенә».

P.S. Кайбер битлекне киюләр кирәк була,
Кайбер битлекне салулар сирәк була.

Бер Мичкә Бал, Бер Тамчы Дегет
Бер Тамчы Дегет масаеп әйткән икән,
Бер Мичкә Бал янына килеп:
– Бозар өчен тәмең – тамчым җитә,
Егәрем бар – тор син шуны белеп!

Бер Мичкә Бал җавап биргән көлеп:
– Егәреңнең зурлыгына шигем юктыр,
Ләкин син дә, дегеткәем, белсәң иде –
Аллаһның да кодрәтенең чиге юктыр.

Салган бит ул инсаннарның күңеленә
Дегет белән балны аеру кирәклеген.
Һич оттырмас – үзлекләрне безнең белгән –
Ташламаса әгәр акыл-зирәклеге.

P.S. Һәр нәрсәнең файдасы бар. Зыяны да!
Кеше һәрчак сайлау белән сыналуда.

Җыенда
Барлык киек-җанвар җыйнаулашып,
Читлектәге яшь бүрене хөкем итә.
Уен эшме?! Бугазлаган эт өерен!
Кемдер җәза даулый, кемдер аяу көтә.

– Ул яшь әле, – ди Карт Бүре, – кызу канлы. – 
Өер башлыгына куйыйк бу дәгъваны.
Кем өстергән ул өерне аңа каршы?
Әнчек түгел бүре ләса! Җавап – шушы!

Л И Л И Я   Ф Ә Т Т А Х О В А
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– Котыртучы күп булыр ул, – ди бер Төлке, 
Һәрберенә ябырылу – бу бит көлке.
Җайлашмыйча ничек гомер итмәк кирәк?
Бер хәйләсез көн күрүче илдә сирәк.

– Хәйлә белән мәкерне син гел бутыйсың! – 
Вәкарь белән сөйләп киткән бер Арыслан. – 
Хәйлә-ачкыч эзли бары үзенә йозак,
Мәкер азса, һәр адымда булыр тозак!

Төлкедән дә, Бүредән дә шүрләп, Куян,
Һәрберенең сүз ахырын җөпләп куйган:
– Әйе, әйе... Көчләр тигез түгел...  – дигән.
– Әйе, әйе... Яраклашсаң – җиңел... – дигән.

Сүз әйтүне кирәк тапкан Ябалак та:
– Өер кануны куркыныч ялгызакка.
Ялгызларны яклыйк диеп, дау күтәрик,
Күмәк гамьнең көч-куәте – яу китәрлек!

P.S. Бәхәс әле тынмаган, ди, һаман да.
Гадел булу язганмы бу заманда?
Хакның хакын уйлар вакыт җиткәнме?
Читлек кемгә: Бүрегәме? Эткәме?
Әллә нәүбәт янә Гаделлеккәме?!

Сүз
Бер Сүз  игезәген күреп,  куркып киткән:
Бигрәкләр дә төссез, ипсез, өтек  икән.
Сүз беркавым өнсез торган, ә аннары
Сорап куйган: «Ник син – төптә, мин – югары?»

– Аптыравың урынлы да сыман, юк та, – 
Икенче Сүз  башын  игән бу хурлыктан.
– Бәхетеңә: күрде сине бер Зур Исем,
Зур Исемнең Сүзе булгач,  ник кер тисен?

Йөрисең син үз дәрәҗәң  белеп кенә,
Ә миңа гел карадылар көлеп кенә.
Ишетеп тә ишетмәгән кыландылар,
«Мин дә шул ук  Сүз дигәчтен – хурладылар.

– Тик иямә генә була бу кадерем?
– Казый түгел, әйтә алмам ул  кадәрен.
Мин бары тик шуны гына төгәл беләм:
Кешене – Сүз, Сүзне кеше күтәрала.

P.S. Бу мәсәлгә сүз ахырын яза алмыйм,
Мин дә Хакны тик бер яклы гына аңлыйм.
Зур  Сүзнең дә кечерәеп калганы бар,
Чүп Сүзнең дә биек урын алганы бар...

КЕШЕ ҺӘРЧАК САЙЛАУ БЕЛӘН СЫНАЛУДА...
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САРЫ КАЕШ БИЛЛӘРДӘ

АВТОБИОГРАФИК БӘЯН

Мин яңадан туган ягымда!
Зур сәяхәткә барып, кушылган эшләрне уңышлы гына башкарып кайткан 

өчен миңа өйгә кайтып килергә ике атна ял бирелү турында боерык игълан 
ителде. Бу шулкадәр көтмәгәндә булды ки, мин хәтта аптырашта калдым. 
Иптәшләрем котлый, кулымны кысалар. Һәммәсе минем өчен сөенә. Үземчә 
нәтиҗә ясыйм, димәк, мине үз итәләр. Кеше өчен сөенә белү, иң затлы 
сыйфат. Кызганыч, Тәлгат белән генә бу шатлыкны уртаклашып булмый. 
Аның туган якка сәламнәре, бәлки, йомышлары да бардыр. Эх, һәр кеше 
кулында телефон булса иде дә, шундый кирәк чакта тиз генә сөйләшеп ал 
идең! 

Билетны Мәскәү аша түгел, башкаланы урап үтә торган итеп алдым. Алай 
иткәндә, юл кыскарак тоелды. Моның өчен Ряжскида, аннан Сызраньда 
поездларга күчеп утырдым. Ике көннән кичкә таба мин инде Нократ 
Аланында идем. Перронда әнине күреп алдым. Димәк, телеграмманы 
алганнар. Аның белән кочаклашып күрештек. Станциядән ерак кына 
түгел торучы әнинең сеңлесе Зәйтүнә апаларга кердек. Алар кайтасымны 
белмәгән. Мине күрүгә бик куандылар. Рәхимулла җизнәбез – бик кунакчыл 
кеше, барыннан да элек ул сөенде кебек. Малайлары Мансур белән Зиннур 
да урамнан йөгереп кайттылар. Тиз генә табын әзерләп, туганнар белән 
сөйләшеп утырдык. Минем кайтканны белеп, күрше «мишәр хатыны» 
Разия апа килеп керде. Ул сүзгә бик оста.

– Күр син, менәтерәк, туганнар кебек күршеләр дип, боларны кем 
әйтер? Ерактан солдат кайткан, миннән башка гына шатлык пилмәне ашап 
утыралар! Алай булмый ул, кәбәм. Разия белми каламы соң инде мондый 
яңалыкларны? Җир астында нәрсә булганын да белмәсәм, мин нинди мишәр 
булам? – дип гөрли-гөрли килеп керде. 

Табын тагын да җанланып китте. 
– Әле Гарифуллам капка төбендә калды. Хәзергә үзем генә кереп чыгам, 

солдат белән утырасың килсә, әнә кибеткә чыга тор, хәстәрен күр, кунакка 
чакырып алырбыз, дидем. Мишәр хатыны белән түзеп торган кешегә рәхмәт 
инде. Түзә Гарифулла, түзә. Түзми нишләсен, алма кебек кызларыбыз бар. 

Ахыры. Башы узган санда.
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Солдат күргәч, нигә йөгереп кергән дип уйлыйсыз? Кызлы кеше малайлы 
да булырга тели. Безгә Ходай малай бирмәде инде. Менә солдатлар күзләргә 
кала. Малай дигәннән, кара, кара, киткәндә, йомшак кына малай сыман 
идең, кай арада ирләрчә ныгып кайткансың, диемме. Әрмия шулай итә ул, 
чын ирләр – солдат тормышын күрергә тиеш, ди торган иде минем әтием 
– Сергач мишәре.

Табын янындагылар рәхәтләнеп көлешәләр. Сөйләвенең башкаларга 
ошавы Разия апаны тагын да рухландырып җибәрә.

– Менә мине барысы да мишәр хатыны, диләр. Әтсәләр, әтерләр, миңа 
барыбер. Тик болай әтүләре Гарифуллама бер дә ошамый. «Сине мишәр 
хатыны дигәч, мин дә мишәр булырга тиеш бит. Ә мин нинди мишәр? 
Сине очратканчы, мишәрләрне төшемдә дә күргәнем юк иде», – дир. Мин 
аңа әтәм: мишәр синең кебек аягүрә йоклап йөрми ул, менә минем кебек 
кылны кырыкка яра, дим. 

Ул арада ишек ачылып китә дә Гарифулла абый килеп керә. 
– Алты яшәр читтән кайтса, алтмыш яшәр күрешә керер, ди. Минем 

мишәр хатыны алдан кереп өлгергән икән.
– Шылай, шылай, картым, әйдә уз, миннән башка бер минут та тора 

алмыйсың тагын. Бераз синнән котылып торыйм дип кенә кергән идем. 
Артымнан кереп җиткәнсең. Солдат кайтканга түгел, мине сагынып 
кергәнсең син.

Менә шулай кайтуым болар өчен дә күңелле бер хәл булуына мин чиксез 
шат идем. Аннан инде туган абыем Хәкимулла килеп җитте. Чәй табыны 
тагын да түгәрәкләнде. Ул безне кызулый башлады:

– Монда кадәр кайтып җиткәч, үзебезгә дә ерак калмады. Мин машина 
белән килдем, әйдә, киттек, ди.

Зәйтүнә апа белән җизнинең бүгенгә генә булса да, бездә генә кунсын 
инде диюләренә карамастан, ул сүзендә торды. 

– Әле сездә дә булыр, тагын бергәләп тә килербез, төбәп кайткан өендә 
көтәбез бит. Әйдә, бөтенегез безгә. Муча ягылган, бәлеш пешкән. 

Әни белән мин, шулай ук Зәйтүнә апа белән җизни машинага кереп 
кысылдык. Абыйлар Нократ Аланы шәһәрен тимер юл гына аерып 
тора торган Түбән Тойма авылында торалар. Быел әнине дә монда алып 
килгәннәр. Ерак ара түгел. Тиз барып җиттек.

Безне җиңгәм Гәүһәрия каршы алды. Өйләре артык зур булмаса да, 
күңелләре киң. Кичкә таба шул тирәдә яшәүче безнең авылдан күчеп килгән 
Халик, Мөнирләр хатыннары белән килеп җиттеләр, күршеләре Гыйлемхан 
белән Мәгъдәния, Миңнерахман белән Миңнегөл дә өстәлделәр. Бәйрәм 
дәвам итте. Иртәгә якшәмбе, һәммәсе дә ял итәләр икән. Шуңа күрә берсе 
дә ашыкмый. Уйнап-көлеп, җырлашып утыру төн уртасына кадәр дәвам 
итте. Иң куанганы, әлбәттә, әни иде. 

– Әрмия дигәч, бик курыккан идем. Клубларда гына, райкумда гына 
йөреп, авырлык китереп эшләп күнеккәне булмагач, ничекләр хезмәт 
итәр инде дип уйлаган идем. Менә, Аллага шөкер, исән-сау хезмәт итеп 
кайттың бит, ди-ди шатлана. – Болай булгач, калган елларыңны да әйбәт 
кенә үткәреп, сау-сәламәт әйләнеп кайтырга насыйп булсын.

Гыйлемхан өстәп куя:
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– Бер дә кайгырма, Нурхәяттә, менә бит ялт итеп кайтуы бер нәрсә, әнә 
җилкәсенә кызыл тасмалар да тагып кайткан бит ул. Ул безгә генә кызыл 
чүпрәк. Армиядә аның бәясе бик зур. Ул инде солдат түгел, сержант. 
Ягъни солдатлардан өстен кеше. Офицерлар көндез эшли дә кайтып китә, 
солдатлар тәүлек буе  Фоат кебек сержантлар карамагында яши. Фоат 
аларның командиры. Бу инде дәрәҗә. Ул үзенең кемлеген армиядә дә 
күрсәтә алган. Кая барса да, югалмый андый кеше.

Флотта хезмәт иткән Халик исә үзенекен мактый.
– Әй, егетләрнең асыллары шулай да флотта хезмәт итә инде. Менә анда 

җилкәңә мондый лычкалар тагу кыенрак. Аның өчен җан тиреңне түгәргә, 
куәтле диңгездән өстен булуыңны күрсәтергә кирәк. Авиациядә хезмәт 
итсәләр дә, боларның самолёт күргәннәре дә юктыр әле. Парашюттан да 
сикермәгәннәрдер.

Миңа да сүз кыстырырга җай чыга.
– Бер тапкыр сикердек. Анысы да кукурузниктан.
Барысы да шаулашып көләләр. 
– Анысы ничек булды, ник кукурузниктан?
– Нинди самолёттан сикерүнең ни аермасы бар? Иң мөһиме – тиешле 

биеклектән булсын. Беренче тапкырында кукурузниктан булуы әйбәтрәк 
тә. Аннан сикерү җайлырак, диләр. 

Бу сүзне әни игътибарсыз калдырмый.
– Балакаем, башларың ниләр генә күрмәгән икән!? Бик хәтәрдер бит ул 

сәмәлүттән төшеп калу?! Моннан соң, зинһар, алай итә күрмә!
Әнинең бу сүзләре ярты сәгатьләп уен-көлке сөйләшү өчен сәбәп булды.
Ялым Тоймада әнә шулай бик күңелле башланып китте. Әмма туган 

авылымда булып килмәсәм, күңел түгәрәкләнмәячәк иде. Мин кайтканда, 
әни каламы соң? Ике көннән без аның белән унике чакрымдагы Арпаяз 
авылына кайтып киттек, дөресрәге, Хәкимулла абый безне машина белән 
илтеп куйды. Әнинең сеңлесе Гайшә апабыз өчен безнең кайтып керү 
көтелмәгән вакыйга булды. Улы Камил белән кызы Асияне әйтәсе дә юк.

– Әле кичә генә хатыңны алган идек, анда кайтуың турында берни дә 
язмагансың. Алдымда басып торуыңа ышанасым да килми.

– Ышан, ышан, апа. Шулай көтмәгәндә кайтарып җибәрделәр. Туган 
якларыңны күреп кил, аннан кайткач, көч-куәт күп кирәк булыр, бер 
җаваплы эш бирергә торабыз, диләр. Нинди икәнен әйтмәделәр, армиядә, 
ни кушсалар да, каршы сүз әйтеп булмый.

– Хәерле эш булсын. Кулыңнан килердәйдер. Син әллә нинди булдың 
инде, кайда да югалып калмыйсың, булдырасың. Әниеңә түгел, менә 
минем үземә охшагансың. Мин яшь чакта шундый идем. Әле кичә хатыңда 
кәртечкәң дә бар иде. Әнә көзге алдына кыстырып куйдым. Авылга вәеннәй 
киемдә кайтмагансың икән. Сине шул рәвештә күрәсем килгән иде. 

– Ул киемем бераз ял итсен, дидем. Әле аны тагын ике елга якын киясе.
– Шуннан да артык булмасын инде, Ходай дөньяга тынычлык бирсен.
Чәй эчкәч, мин үзебезнең югары очка менеп төшәргә булдым. 
Менә авыл буйлап әкрен генә барам, урам буп-буш. Беркем дә юк дияр 

идем, бераздан Сәхәбетдин абый очрады. Капка төбендә кар көри. Ул 
элегрәк ферма мөдире иде. Бәлки, хәзер дә шул эштәдер?

Ф О А Т   Г А Л И М У Л Л И Н



85

Бик яктырып күреште. 
– Әйдә, чәй эчәргә кер. Бу нигез синең өчен ят түгел.
Ул дөрес әйтә, әле мин бала чагында монда безнең бабайның энесе 

Заһидулла абзый тора иде. Без аны Мулла абый дип йөртә идек. Чынында 
ул мулла түгел, әмма шулай гадәтләндергәннәр, аны үзеннән кече туганнары 
барысы да шул исем белән атыйлар. Алар бакыйлыкка күчкәч, өен шушы 
Сәхәбетдиннәр сатып алды.

– Юк, рәхмәт, үзебезнең очны күреп кенә төшим дигән идем. Очраган 
кеше саен керә башласаң, авылны урарга ике көн кирәк булыр.

Хәл-әхвәл сорашкач, мин юлымны дәвам иттем. Үзебезнең кечкенә 
абыстайларга чакырмасалар да, үзем сугыласы иттем. Чөнки болай гына 
узып китүне күз алдына да китереп булмас иде. Кечкенә абыстай дип 
йөртә торган Кафия апаның әнисе Кәшифә тәтә (без аны «бал тәтә» дип 
йөртә идек) – бабайның бертуган сеңлесе. Алар белән кечкенәдән керешеп-
барышып яшибез. Кечкенә абыстайның ире Фәйзрахман да сугыштан 
кайтмаган. Шуңа күрә моңнарыбыз-зарларыбыз да уртак. Аннан алар 
үзләре дә бик туганлыклы. Биш бала Сания, Габделфәт, Мәрзия, Рафаэль, 
Разияне шундый авыр елларда исән-сау үстерү өчен аңа да никадәр көч 
кирәк булгандыр? Язмышларыбызның шулай уртак булуы да безне барын 
бергә, югын уртак итеп яшәргә этәргәндер.

Бу юлы да әлеге хәерхаһлы өйдәге туганнар белән күрешү ләззәте 
күңелемне җылытты. 

Кибет турыннан узганда, Салих Рафаэле очрады. Сумка тутырып, 
ниләрдер алган. Без аның белән бергә уйнап үстек. Аның әтисе сугыштан 
исән кайтты. Шуңа күрә ул, ихтимал, без кичергән авырлыкларны 
күрмәгәндер дә, әмма бу безгә дус булырга комачауламады. Аларның 
капка турыларына җиткәч, ул да өйгә керергә кыстады. Мин, ашыгуымны 
искәртеп, керәсе итмәдем. Аерылганда әйтеп куйды:

– Без әле һаман да син оештырып калдырган театр түгәрәген яшәтергә 
тырышабыз. Тик яңа әсәрләр юк. Синең яза торган гадәтең бар иде. Берәр 
пьесаң юкмы, без аны куяр идек. 

– Син әүлияме әллә? Чыннан да, күптән түгел бер шундый әсәр язып 
караган идем. Минемчә, ул куярлык. Армиядән кайткач, мин аны сиңа 
кулдан күчереп кенә җибәрермен. Ул – бер пәрдәле «Кодалар» дигән 
комедия.

– Алай комедия дә булгач, җибәр әле син аны. Март аенда районда 
язгы олимпиада башлана, ягъни үзешчән сәнгать смотры. Син инде аны 
яхшы беләсең, үзең шуны оештыручылардан идең. Шунда алып барып 
күрсәтербез. 

Без шулай килешеп, кул кысыштык.
Менә мин, ниһаять, үзебезнең өйгә килеп җиттем. Тирә-юньне кар 

баскан. Капка өстеннән атлап керешле. Тәрәзәләре дә кадакланып куелган 
булгач, өй моңсу. Мин, рәшәткә янына басып, озак кына карап тордым. Бу – 
минем туган нигезем! Монда минем балачагым, үсмерчагым үтте. Күңелдә 
күпме хатирәләр урнашып калган. Алар бер-бер артлы хәтер төпкеленнән 
күтәрелеп чыга тордылар. Истәлекләрнең иге-чиге юк. Күпме торсаң да, 
бетмәле түгел. 

САРЫ КАЕШ БИЛЛӘРДӘ
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Күрше Миңсылуттәйгә кереп, хәер биреп чыккач кына, күңелем бераз 
канәгатьлек тойды. Мин әле өебезнең болай мескен хәлдә булуын беренче 
тапкыр күрәм. Әлегә кадәр монда әни каршы ала торган иде. Ул Нократ 
Аланына күченеп киткәч, өйнең ятим калуының никадәр аянычлы бер хәл 
булуын мин хәзер генә күңел ачысы белән тойдым. 

Гайшә апамнарга менә шундый тойгылар кичереп төштем. Аларның 
үз мунчалары искергән, кыш көне җылы тотмый икән. Шуңа күрә күрше 
Гыйльмулла абзыйларныкына якканнар. Парланып, юынып чыккач, яңа 
туган бала кебек булып калдым. Мәтрүшкәләп, чәй дә эчеп җибәрәч, малай 
чакка әйләнеп кайттым. Безнең Сәрбиҗамал әби үләннәрнең хикмәтләрен 
бик нечкәләп белә торган карчык иде. Өй чормабызда аларның ниндиләре 
генә асылынып тормый. Авыл кешеләре, сырхауласалар, аңа киләләр. 
Чормага менсәң, бөтен үләннәрнең исе кушылып, кыш көннәрендә дә 
үзеңне җәйге болында дип хис итүеңә бер дә гаҗәпләнәсе түгел. Миңа шул 
вакытлар әйләнеп кайткан кебек тоелды. Сәрбиҗамал әбием мин беренче 
сыйныфка укырга кергән елны февраль аенда вафат булган иде.

Гайшә апам ике көнсез дә җибәрмим дип шәпләнгән иде дә, планнарны 
үзгәртергә туры килде. Аларның күршеләре Габидә апа фермада эшли. 
Авылдагы бердәнбер телефон шушы ферма өендә генә. Анысы да эшләгән 
көнне генә эшли. Кышкы кыска көн караңгылангач, шушы Габидә апа килеп 
керде. Фермадан кайтышы икән. Бу инде безнең авылның иң мәгълүматлы, 
бөтен нәрсәгә үз карашы булган төпле фикерле апасы. Сөйләшүе дә 
ипле, кеше белән мөнәсәбәте дә җитди. Әле дә сүзне хәтерен эшкә җигеп 
башлады:

– Армиягә китүеңә кичә генә кебек. Иртәгә китәсе дигән көнне 
Кукмарадан баянчың Рөстәм белән бергә кайткан идегез. Клубта концерт 
куйдыгыз. Син шунда саубуллашу турында җыр җырладың. 

Сау бул инде, минем туып-үскән җирем, 
Сау бул инде, урман буйларым...

– Әйе шул, ул «Наемщик» әсәреннән Батырҗан ариясе дип атала.
– Арияме, марияме, анысы миңа караңгы. Әмма бу җырың синең үз 

сүзләрең кебек булды. Шушы көндәге хәлеңне җырлап киттең син. Фермада 
сыер сауган вакытларда да шул искә төшеп моңланып алам. Хәзер шуны 
радиодан җырлый башласалар да, син күз алдына киләсең. Менә, исән-сау 
булгач, ялт итеп кайтып килгәнсең бит әле.

– Габидә апа, син, авылда калып, хата эшләгәнсең, синнән менә дигән 
сәнгать кешесе чыгар иде.

– Син дә әйттең сүз, сәнәк кешесе булырга туган без, тәкъдирең шулай 
булгач, әллә кая китеп булмый. Бөтен өмет синдә, күңелең теләгән кеше 
була күр. Әле менә кайтып та җитмәгәнсең, инде сине Кукмарадан эзлиләр. 
Авыл советына шалтыратканнар, аннан безнең фермага хәбәр бирделәр. 
Сине иртәгә үк район клубына килеп җитсен, дигәннәр.

– Кайтуыңны кайдан белгәннәр диген?
– Мин аларга, ялга кайтам дип, хәбәр биргән идем.
– Кирәкле кишер яфрагы булу – үзе бер бәхет инде. Кемгә дә булса 
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кирәгең булмаса кыен. Чакыргач бар, син Кукмара өчен көтеп алынган кеше. 
Иртәгә Баян Тимере шунда ат белән бара икән. Ул иртән ферма өенә керми 
калмас, мин аңа әйтермен, Фоат белән әнисен дә эләктереп кит, диярмен.

Чыннан да, Тимергали безне атына утыртып алып китте. Зират яныннан 
узганда, анда бер төркем ир-атларның кабер казуларын күрдек. Мостафа 
абзый вафат булган икән. Әни зират яныннан узганда, дога укып барды.

Район мәдәният бүлегендә мине көтә-көтә көтек булганнар да эзләү 
эшенә керешкәннәр. Килеп керүгә Асия Гыйниятова белән Рәйсә 
Фәтхуллина чат ябыштылар:

– Кайтам дип, телеграмма биреп, безне кинәт сискәндереп җибәрдең 
дә үзең каядыр югалдың. Һич күренмисең. Без монда кайту хәбәреңне 
шимбә көнне яшьләр кичәсендә дә хәбәр иттек. Алар синең концерт 
бирүеңне сорыйлар. Без инде, үзең күренмәсәң дә, анда катнашучыларны 
да барладык. Төп урын, сүз дә юк, сиңа биреләчәк, – дип тезеп киттеләр.

Бу көтелмәгән хәбәр иде. Ул шулай ук минем санаулы гына ял көннәремне 
уздыруның тәртибен дә тамырыннан үзгәртеп җибәрәчәк. Шуңа күрә бераз 
гына кирегә сукалап алдым кебек.

– Минем инде елдан артык сәхнәдә булганым юк. Хәзер яңа җырлар 
чыгып, минем репертуар искереп тә барадыр...

– Сине үз репертуарың белән сагындылар. Шуңа күрә бу турыда 
хафаланмаска да мөмкин. Әле бу вакытта гына сиңа туры килерлек җырлар 
да чыкмады кебек. 

 – Хәзер инде баянчы Рөстәм Әхмәтшин да, шаян-шуклык белән концерт 
алып баручы Хәмит Кәримуллин да юк. Икесе дә армиядә. Ул көзне без 
өчебез дә билгә солдат каешы будык.

 – Аның каравы талантлы яшьләребез үсеп килә... Менә үзең дә күрерсең.
Ул арада Нәфисә исемле кыз килеп керде. Ул – армиягә кадәр минем 

театр коллективында уңышлы уйнап килгән кыз. Минем белән бик җылы 
итеп күрешкәннән соң, сүзнең булачак концерт турында барганын белгәч, 
куанычлы хәбәр әйтте.

– Яңа гына урамда Марс Кәшиповны күрдем. Ул да кичә генә кайткан. 
Әле берничә көн Кукмарада була икән. Марс абый сәхнәгә аккордеоны 
белән чыкса, ярты уңыш дип сана.

Әйе, Марс – көчле музыкант. Ул – рәссам да. Иң элек Казанда сынлы 
сәнгать училищесында укып, рәссам-бизәүче белгечлеген алды, Кукмараның 
татар мәктәбендә рәсем һәм җыр дәресләрен алып барды. Армиядән соң 
Казанда музыка училищесында белем ала. Хәзер инде ул соңгы курста 
булырга тиеш. Аның кебек аккордеонист бөтен тирә-якта юк. Дөрес, элегрәк 
Кукмарада Роберт Туктамышев дигән озын буйлы бер егет бар иде. Менә ул 
уйный иде! Хәзер каядыр читтә яши сыман. Хәер, Марс та осталык ягыннан 
аннан калышмыйдыр дип беләм. 

Без бу хәбәрне китергән Нәфисәнең үзен аңа илче итеп җибәрдек. Алар 
бер тирәдә яшиләр. Зинһар, РДКга килеп чыга күрсен, концерт турында 
сөйләшәсе бар дип әйт, дидек. 

Марс, әлбәттә, риза булды. Ул да Кукмара тамашачыларын сагынган. 
Аның биредә яшьлек дуслары, туганнары күп. Алар белән сәхнәдән дә 
очрашып алу аңа да күңелле булачак бит.
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Концертны шимбә көнгә билгеләдек. Әле аңа кадәр өч көн вакыт бар. 
Күп кенә нәрсәләрне хәзерләргә мөмкин булачак дигән сүз. Әлбәттә, минем 
ялның мондый борылыш алуына әни башта бик үк риза да булмаган иде. 
Әмма инде дусларымның кайтуым хөрмәтенә шундый бәйрәм оештырырга 
алынуы аны да йомшартып җибәрде. Шулай итеп, концерт әзерләү 
мәшәкатьләренә чумдык. 

Халыкта күз курка, кул эшли, дигән әйтем бар. Ул бу очракка бик тә туры 
килә. Оешып бетә алырбызмы, бераз аерылып торганнан соң халык ничек 
кабул итәр, тамашачы булырмы, дип борчылулар артта калды. Тамаша залы 
тулы, барысы да уңай бара. Концерт күтәренке рухта башланды. Шулай да 
Марс Кәшипов белән мин үзәктә булып чыктык. Икебезне дә бик җылы 
каршыладылар. Миңа ике бүлектә дә алтышар-җидешәр җыр башкарырга 
туры килде. Тамашачыларны үзем дә бик сагынган икәнмен. Болай 
рухланып җырлау еш булмый. Әлбәттә, монда тамашачының әле беренче 
җырны башкарганчы ук сине үз итеп каршылавы бик зур этәргеч бирә. 
Бу авансны аклыйсы, тыңлаучыларга рәхмәтеңне күңелең аша уздырып 
җиткерү теләге туа. Моңа исә җырыңны да хис-кичерешләргә төреп бирүдән 
башка ирешеп булмый. Шушындый халәттә башкарган беренче җырыңны 
кабул итәләр икән, шул вакытта чын мәгънәсендә ике ара аерылмаслык 
җепләр белән бәйләнә. Тамашачы белән син бер үк тойгыларны кичерүче 
булып әвереләсең. Ул сине үз алдында тотып торырга, шул халәтне озаграк 
дәвам иттерергә тели. Бу кичәдәге чыгыш минем өчен нәкъ шундый булып 
әверелде дә. Бигрәк тә иң соңыннан Р. Яхинның Г. Зәйнашева сүзләренә 
язган «Китмә, сандугач» җыры көчле эмоцияләр дулкынын барлыкка 
китерде. Аны кабат башкарырга туры килде. Бу инде, сүз дә юк, концертның 
уңышы турында сөйли иде.

Концерт тәмамлангач, киез итеп фабрикасының профсоюз оешмасы 
җитәкчесе Равилә ханым сәхнәгә менеп, кулымны кысты, исән-сау хезмәт 
итеп бетереп, яңадан сиңа яраткан тамашачыларың белән шатланып 
күрешүләр насыйп булсын дигән теләкләр теләде. Кукмарадагы, Нократ 
Аланындагы, авылдагы туганнарым да, әни дә залда иде. Бу кичәнең 
шундый рәвеш алуына алар да бик куаныштылар.

Санаулы көннәр тиз уза, диләр. Чыннан да, шулай икән. Әни минем 
янда рәтләп тора алмадың, ди. Бу шелтәсе болай иркәләнеп кенә әйткән 
сүз инде. Ул да халыкның улын шулай хөрмәтләп каршы алуына шат 
иде. Әйе, кеше белән аралашудан үзем дә канәгатьләнү хисләре алдым. 
Нократ Аланыннан поездга утырып киткәндә дә, әле шул уй-кичерешләр 
тәэсирендә идем. Әни елап калды. Поезд кузгалып киткәч кенә, әнидән, 
туганнардан, туган яктан шактый дәвамлы вакытка тагын аерылып китеп 
баруымның сагышлы чынбарлыгы биләп алды. Кукмарадан узып киткәндә, 
һәр йортка, мәдәният йортына сәлам биргәндәй итеп кул болгыйсым, 
күренгән кешеләрен сәламлисем килде. 

Казанда кичке поездга кадәр дүрт сәгать вакытым бар икәнен белдем. 
Мин Кукмарада чакта баянчы булып эшләгән дустым Рөстәм Әхмәтшинның 
апасы  янына кереп чыгарга булдым. Бикә апа керүемә шатланды. Рөстәм 
ГДРда хезмәт итә, хат-хәбәре килеп тора икән. Чәй янында фотолар карый-
карый иркенләп утырдык. Бикә апа мине поездга кадәр озатып та куйды. 
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Анда барышлый, Луковск урамындагы фотосалонга кереп, бергә рәсемгә 
төштек. Мин аны Рөстәмгә салырмын, аңа бер сюрприз булсын әле, ди.

31 гыйнварда иртәнге унда мин инде Мәскәүдә идем. Грязигә барасы 
поезд кичке унбердә генә икән. Минем кебек ялдан Воронежга китеп баручы 
бер солдат белән Кызыл Мәйданга бардык. Шунда озаклап тарих музеен 
карап йөрдек. Анда татарлар белән бәйле байтак экспонатлар бар икән. 
Күбесе безне каралтып күрсәтүгә исәпләнгән. Алар янына язып куелган 
табличкаларның эчтәлеге шул турыда сөйли. Барысын карап чыккач, 
шундый фикер калды: татарлар ил тарихында, нигездә, тискәре эзләр 
калдырганнар икән. Бүген дә, имеш, моның шаукымы яши, тамырлары 
саклануын дәвам итә. Аларны чын совет кешесе итеп тәрбияләүне 
эзлекле рәвештә көчәйтергә кирәк. Димәк, идеология көчләре күзлегеннән 
караганда, татарлар әле дә ышанычлылык ягыннан башкалардан калышалар. 
Мин моны тормышта үзем сизмәсәм дә, гомумән алганда, безгә мөнәсәбәттә 
шундый караш яшәвен аңлаткан бу музейда булу миңа авыр тәэсир ясады. 
Юлдашым – рус егете, Рязаньнан. Ул, әлбәттә, мин алган тәэсирләрнең 
берсен дә кичермәде, бары тик кызык эзләп кенә йөрде. Аларның бөтен 
җирләре түгәрәк шул, барысы да аларча. Кешегә тагын ни кирәк?

Февральнең беренче көнендә мин кабат Грязи җиренә аяк бастым. Бүген 
КППда безнең рота солдатлары кизү тора икән. Алар туганнар кебек ачык 
йөз белән каршыладылар. Икесенә дә күчтәнәчләр суздым. Иптәшләремә 
дип, Мәскәүдән байтак тәм-том алган идем. Аларны ротада кием үтүкләү 
өстәленә чыгарып салдым. Егетләр бала-чага кебек шаулап-гөрләп, аларны 
тиз генә алып та бетерделәр.

Болар гына Маленко дигәненең кече теленә дә йокмады, ахры.
– Бу күчтәнәчләр безнең өчен ят әйберләр түгел, алар теләсә кайда булырга 

мөмкин. Ә менә нәкъ татарныкы булган ризык алып кайтмадыңмыни? – ди.
Шайтан икән, мин үзем дә, шуны уйлап, Казан вокзалындагы буфеттан 

зур гына чәкчәк тә алган идем. Күрәсең, тамагы туймас, зур гәүдәле Херсон 
егете күбрәкне өмет иткән. Мин чәкчәкне ачуны соңгарак калдырырга 
уйлаган идем. Әмма, Маленконың сүзләрен башкалар да күтәреп алгач, чәк-
чәкне дә өстәлгә куймыйча булдыра алмадым. Тартманың өске капкачын 
ачып куйгач, барысы да миңа карадылар: карашларында моны ничек итеп 
ашыйлар, – дигән сорау иде. 

Мин әйтәм:
– Бу – чәкчәк. Русча әйтсәк, чуть-чуть дип атала. Аны чеметеп-чеметеп 

кенә алып, чәй эчкәндә ашыйлар.
– Чәйсез генә ашасаң, ни була?
– Берни дә булмый. Кискәләргә пычак кына кирәк.
Кемдер каптенарустан пычак алып килде. Күчтәнәчне вак-вак кисәкләргә 

бүлдем. Һәрберсенә авыз итәрлек булды кебек. Бер мизгелдә бу тәмле 
ризык та юк ителде. 

Авыз кырыйларын ялап куйган Пычко дигәненә чәкчәк аеруча ошады 
булса кирәк.

– Күчтәнәч күп булмый, диләр. Шулай да икене алган булсаң, ярыйсы 
буласы икән, – ди. 

Федчун икенче яктан суктыра:
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– Егетләр, гадәттә отпусктан ябыгып кайталар. Безнең Фоат, киресенчә, 
тазарып кайткан. 

Шул ук Пычко аның авызын каплый:
– Син татарларны үзеңә тиңләмә. Аларда тәртипләр икенче, ди.
Шулай итеп, мин яңадан күнегелгән тормышка кайттым. 
Мин кайтып килгән арада уналты хат килгән. Аларның барысына да 

туган якларда булуымнан алган тәэсирләремне уртаклашып, кыска-кыска 
гына җаваплар яздым. Тәлгаткә дигәнен озын итеп сырладым. Мин никтер 
аның алдында үземне гаепсездән гаепле итеп сиздем. Бергә килдек, ә менә 
ялга кайту миңа гына насыйп булды. Аңлашыла, бу бөтенләй дә миннән 
тормый. 

Хезмәт дәвам итә
...Сизенүем дөрескә чыкты. Февраль урталарында мине подразделениенең 

комсомол секретаре итеп сайлап куйдылар. Моңа кадәр бу вазифаны 
контракт буенча хезмәт итүче бер сержант җәмәгатьчелек тәртибендә алып 
бара иде. Хәзер инде мин, аннан аермалы буларак, бары тик шушы эш 
белән генә мәшгуль булырга тиеш идем. 23 февральдә – Совет Армиясе 
көненә багышланган тантаналы җыелышта миңа сержант званиесе бирелү 
турында боерык та игълан ителде. 

Бу минем хезмәт юлында бик тә кискен борылыш иде. Моңа кадәр 
аңлаешлы гына вазифаларым, бурычларым бар иде. Ягъни үзебезнең 
радиостанциянең төзеклеге, сугышчан әзерлеге тәэмин ителсә, димәк, 
солдат бурычымны әйбәт үтәп барам дип, канәгатьләнергә мөмкин иде. 
Нәрсә генә эшләсәң дә, үзеңә бәйле. Хәзер исә мин йөзләрчә-йөзләрчә 
иптәшләремнең хезмәте, тормышы, тәрбиясе, сугышчан әзерлеге өчен 
җаваплы булырга тиеш. Моңа кадәр җәмәгатьчелек тәртибендә генә эшләгән 
секретарьдан ул кадәр таләп ителмәгәндер дә. Чөнки аның төп эше дә 
булган бит. Мин исә бары тик шушы оештыру-тәрбия эшләре белән генә 
шөгыльләнергә тиеш булам. Шуңа күрә минем уйланып калуым табигый 
иде. Хәзер мин биредә хезмәт итүчеләрнең барысы өчен дә җаваплы, шуңа 
күрә аларны белергә, омтылышларын аңларга бурычлы, аларның да мине 
үз кеше буларак кабул итәрлек итеп эшләргә тиеш. 

 Ай-һай, моңа ирешү бик җиңел булмаячак. Ник дигәндә, яшерен-
батырын түгел, егетләр арасында төрлесе бар. Илнең төрле почмакларында 
үз милли үзенчәлекләрен күңелләрендә саклап, шуларны идеаллары буларак 
санап яшәүләрен дә исәпкә алганда, минем вазифаның катлаулылыгы 
тагын да аңлашыла төшә. Шул ук вакытта егетләрне берләштерә, якынайта 
торган яклар да күп. Алар бер үк максатларга хезмәт итүче мәктәпләрдә 
белем алганнар, пионер отрядлары аркылы узганнар, күбесе азмы-күпме 
җәмәгать эшләрендә дә катнашкан. Димәк, миңа иң әүвәл аларның шушы 
тәҗрибәләренә таянырга, шуларны үстереп җибәрү турында уйланырга 
кирәк булачак. Гомуми киртәгә сыймый торган кайберләре белән аерым 
максатка ярашлы эш алып барырга туры киләчәк. Миңа әлегә командирлар, 
сәяси җитәкчеләр ышаныч күрсәттеләр, әмма ул гына җитми, әнә шул 
йөзләгән иптәшләремнең ихтирамын да яулап алырга кирәк. Монысы 
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инде – иң катлаулысы. Дөрес, барысына ярап бетү мөмкин дә булмас. Әмма 
күпчелек белән уртак тел таба алуыма ышанычым юк түгел.

Шулар өстенә полкның элемтә ротасына  әле шушы арада гына утызга 
якын кыз китерделәр, барысы да хәрби киемнәрдән. Эш урыннары частьның 
төрле урыннарына таралган булса да, үзләренә аерым бер казарма тәшкил 
итеп яшиләр. Башка хәрби хезмәт башкаручыларга куелган таләпләр 
тулысы белән аларга да кагыла. Димәк, аларны да гомуми эш мәйданына 
тартырга кирәк булачак дигән сүз.

Миңа политбүлектә эш урыны да булдырдылар, аның җитәкчесе майор 
Бугарков кабинеты белән янәшә генә. Капитан Духновскийга икенче вазифа 
да йөкләнде. Ул комсомол оешмалары эшенә күзәтчелек итәргә тиеш 
булды. Ягъни минем турыдан-туры җитәкчем булып барыбер ул калды. Бу 
минем өчен әйбәт тә. Кирәк чакта киңәш, ярдәм сорарга кешем бар. Ул бу 
өлкәдә шактый тәҗрибәле, акыллы, ипле, башкаларны аңлый торган кеше. 
Шушы арада гына Грязи шәһәр һәм район комсомол конференциясендә 
мине үзләренең пленум әгъзасы итеп тә сайлап куйдылар. Бу инде хәрби 
частьның яшьләр оешмасын җирле органнар белән бәйләү өчен кирәк 
булгандыр. 

Мин инде радиостанция экипажындагы вазифаларымнан азат ителдем. 
Үз урыныма Тула өлкәсенең Узловая шәһәре егете Анатолий Сикачев дигән 
егетне тәкъдим иттем. Ул әлеге эшне белә, техникага күңеле тартылучан кеше. 

Эшне нидән башларга? Тирә-яктагылар да миңа шундый сорау белән 
карыйлардыр кебек тоела. Чыннан да шулайдыр. Бу нәрсә эшләр инде дип 
уйласалар да, ни гаҗәп? Син башлаган эшләр коллектив тарафыннан да 
хупланырга, аларны дә мавыктырырга тиеш. Урынлы-урынсыз шау-шу 
кубарудан мәгънә юк. Мин шулай уйлыйм, эшне җай гына, артык күзгә 
ташланмыйча гына башларга кирәк. Үзең генә берни дә эшли алмыйсың. 
Үз яныңа булдыклы егетләрдән актив туплау мөһим. Менә сержант 
Станислав Власенко җәмәгать эшләрендә актив катнашырга ярата. Моңа 
кадәр командирым булган сержант Козырев та таяныч булырлык егет. 
Рядовой Фиюн Мөхәммәтҗанов та культура эшен оештыру буенча ярдәмче 
булырлык. Казаннан Альфред Нугаев дигән егет бар. Очраганда якташ 
дип, үз итеп күрешә. Тере генә күренә. Шулай сайлый торгач, байтак 
кеше таптым. Кызлардан Татьяна Кравцова дигәне булдыклы кебек. Бер 
акыл аерым юнәлештә фикер йөртсә, күп акыл төрле якларны иңли. Һәр 
башлангыч оешмадан кимендә бер кешене комитет составына кертергә 
кирәк дигән фикергә килүемне дә дөрес дип саныйм. 

Шулай эшләдек тә. Сайлаган кешеләрнең күбесе, чыннан да, җәмәгать 
эшләренә бик теләп алынды. Алар белән киңәшеп, нәтиҗәләренең нинди 
буласын ачык фаразлап башланган эшләр әкренләп уңай нәтиҗәләрен бирә 
башлады. Миңа яшьләр белән аларны белеп аралашырга кирәк. Шуңа күрә, 
кайсы гына подразделениедә җыелыш-фәлән, башка чаралар булса, мине 
дә чакыруларын сорадым. Шулай да җыелышлар белән артык мавыгырга 
ярамас. Төп бурыч – барлык подразделеииеләрдә хәрби-сәяси хәзерлекне 
көчәйтүгә ярдәм итү. Шуңа күрә, бигрәк тә өйрәнүләргә чыкканда, һәр 
урында булырга тырышам, кешеләр белән аралашам, аларның эшләрен 
күзәтәм, нинди кыенлыклар барлыгын ачыклыйм, аларны хәл итү юллары 
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турында мәслихәтләшәбез. Шулай әкрен генә аларга үземнең гомуми эштә 
катнашуымның файдалы икәнлеген күрсәтә барам. Сержант-солдатларның 
үз арасыннан сәяси-тәрбия эшләре буенча тагын бер оештыручы барлыкка 
килүенең кирәклеген әкренләп күрсәтә бара алуым әлеге эшләремнең уңай 
нәтиҗәсе иде. 

Часть клубында радиоузел бар. Ул барлык подразделениеләр белән 
тоташкан. Бакча уртасындагы баганада көчле репродуктор да куелган. 
Кайвакытта радио аша төрле белдерүләр тапшыралар. Кукмарадагы 
тәҗрибәм буенча, мин политотделдан рөхсәт алып, атнага бер тапкыр 
яртышар сәгатьлек радиогазета чыгару эшенә дә керештем. Төрле 
дәрәҗәдәге командирларны, сержантларны һәм хәтта солдатларның 
чыгышларын яңгырата башлау тыңлаучыларның игътибарын җәлеп итте. 
Ун-унбиш минутта һәвәскәрләребезнең җырларын бирү, әдәби әсәрләр 
уку күңелләренә аеруча хуш килде. Атнага бер тапкыр сугышчан листок 
чыгарып, аны күбәйтеп, барлык подразделениеләргә таратуны оештырам. 
Үзләрен бары тик яхшы яктан гына күрсәткән солдатларны шәһәргә читтән 
килгән концерт һәм башка тамашаларны карарга алып баруны гадәткә 
керттек. Бу да үзенә күрә бер әйбәт кызыксындыру чарасы булып чыкты. 

Тора-бара Мәскәү хәрби округында чыга торган «Красный воин» 
газетасына, частебыз тормышындагы уңай тәҗрибәне уртаклашып, 
мәкаләләр язып җибәрә башладым. Моңа бик тиз игътибар иттеләр. Ник 
дигәндә, шушы газетаның һәр санын клуб каршындагы витринага элеп 
баралар. Анда исем-фамилияләрен күрү һәркем өчен кызык иде. Газетаның 
һәр санын кызыксынып карап бару минем үземә дә бик ошый. Фирка 
җыелышларының берсендә командирыбыз да моңа кадәр безнең часть 
тормышының болай киң рәвештә күрсәтелгәне юк иде дип, бу эшемне 
хуплап куйды. Гел уңай якларны гына язасыз, бездә дә җитешмәгән яклар 
бар, аларны да язарга кирәк, ди. Мин дә чыгышымның бер урынында, аның 
бу сүзләренә мөнәсәбәт күрсәтергә теләп, әйтеп куйдым:

– Кешене камчылап кына түгел, аның уңай якларын файдаланып та 
тәрбияләргә була, дип әйткән бер акыллы кеше. Миңа бу фикер ошый. 
Мактап төзәтеп булмаган очракта каты сүз куллану да артык булмас.

Барысы да көлештеләр. Башка очракларда командир сүзенә мондый 
аңлатма бирү мөмкин булмас иде (ул – полковник, мин – сержант!), фирка 
җыелышында исә иркен сөйләшергә була, биредә нинди дә булса чикләүләр 
юк. Уставта фирка әгъзалары барысы да бертигез дип карала. Чыннан да 
шулай, монда әйтелгәннәр кемдер өчен хезмәтендә күңелсезлекләр китереп 
чыгарганлыгын, үч алуларны хәтерләмим. Бу инде командирыбызның 
кешелекле сыйфатларыннан да килгәндер.

«Красный воин»да эшләүчеләр миңа вакыт-вакыт хат җибәреп, теге яки 
бу темага язмалар көтәбез, дип тә мөрәҗәгать иткәлиләр. Менә шушылай 
үземә дә, башкаларга да эш табып кайнашу ошый миңа. 

1964 елның 21 апреле иде. Бу якларда яз бераз иртә килә. Бүген дә көн 
гаҗәеп матур. Ничектер шулай тоела, нинди дә булса шатлыклы хәбәр 
булыр кебек. Булды! Моны миңа майор Бугорков әйтте:

– Тимер юлчылар Мәдәният сараена Казаннан җыр-бию ансамбле килә 
икән. Полктагы татар егетләрен җый да концертка алып бар, ди.
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Мин беләм, бездә татарлар – унтугыз кеше. Тагын биш-алты башкорт 
бар бугай. Шуңа күрә Бугорковка әйтәм:

– Иптәш майор, рөхсәт итсәгез, башкортларны да алып барыйк, җәмгысы 
егерме биш кеше була.

– Нигә башкортлар? Алар татар концертын аңлап карарлармы соң?
– Татар белән башкорт – бер халык. Алар бер үк телдә сөйләшәләр, бер 

үк җырларны җырлыйлар. 
– Ярый, аларны да ал. Төп таләп шул – тәртип булсын!
Нигәдер бу концерт көндезге икегә билгеләнгән. Артистлар кичен 

каядыр башка урында чыгыш ясарга тиешләр икән. Без исә башланырга 
ярты сәгать кала килдек. Мәдәният сарае бакчасына халык җыелган. Бинага 
кертә башламаганнар да. Баксаң, әле ансамбль үзе дә килеп җитмәгән булып 
чыкты. Юлда тоткарланганнар, диләр. Безгә дә биредәге халык белән бергә, 
аларны көтми чара юк. Бик тә күрәсе, тыңлыйсы килә үзләрен. Әле армиядә 
туган телдә концерт карау бәхете елмайганы юк иде. Мондый форсатны 
ычкындырырга һич тә ярамый!

Мин эчкә үтеп, администратордан телефоннан шалтыратырга рөхсәт 
сорадым. 

– Иптәш майор, артистлар сәгать ярымга соңлыйлар икән. Безгә дә 
соңрак кайтырга рөхсәт итмәссезме икән?

– Ярый, ахырына кадәр карап кайтыгыз инде, рөхсәт, – дигән сүзләр 
йөрәккә бик ягымлы ишетелде. Җитәкчеләребез хәлне аңлый, урынлы 
үтенечләргә уңай карый. 

Күтәренке кәеф белән бакчага чыктым. Шундагы хатыннар сөйләшүе 
колакка керә:

– Солдатларны да китергәннәр икән. Алар татар концертында ни 
аңларлар икән?

– Ник алай дисең? Бәлки, араларында татарлар да бардыр.
– Кая булсын? Кара йөзләренә, берсе дә татарга охшамаган бит боларның.
– Ә синең татарларны күргәнең бармы соң?
– Күргәнем булмаганга килдем дә менә. Татарлар да татарлар, диләр. 

Безне татарлар дип куркытып үстерделәр. Чынлыкта алар нинди булалар 
икән? Кызык бит.

– Әнә бит, афишаларында рәсемнәре дә бар. Алар да безнең кебек 
кешеләрдер инде.

– Безнең кебек булса, исемнәре татар булмас иде. Алар башка төрле 
кешеләрдер, мөгаен.

– Әнә бусы – сержант. Командирларыдыр инде. Сорыйк әле.
Берсе миңа эндәшә:
– Егет, әйт әле, сезнең мондагы солдатлар арасында татарлар да бармы?
– Монда барысы да татарлар белән башкортлар. Үзебезнең артистларны 

күрергә килдек. 
– Булмас! Берегез дә татарга охшамаган!
– Паспорт чыгарып күрсәтер идек тә, солдатта паспорт булмый. Хәрби 

билетта милләт язылмый.
– Син дә татармы?
– Әйе, чып-чын татар!
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– Булыр, булыр, халыклар буталып бетте хәзер.
Бер читтәрәк басып торучы хатын-кызларга күзем төште. Биш-алты булыр. 

Арадан берсе генә яулыгын татарча дүртпочмаклап япкан. Башына түбәтәй 
кигән бер абзый да бар. Күренеп тора, болар – татарлар. Мин алар янына барам.

– Исәнмесез, абзый, сау-сәламәтләрмесез, апалар?
Болар шаккатып, миңа карыйлар.
 – Әле менә сез солдатларны сөйләшеп тора идек. Болар да кемнәрнеңдер 

газиз балаларыдыр инде. Концерт карарга килгәннәр икән, дибез. Барыгыз 
да сау-сәламәтләр, матурлар. Без исә армиядәге оныкларыбыз өчен 
кайгырып торабыз. Менә ничек матур итеп хезмәт итәсез икән! Бер дә 
кайгырырлык түгел, – ди берсе. 

Минем кайдан икәнлегемне сорыйлар. 
– Кукмарадан, дим.
– Кара син, безнең күрше генә икән. Без Бәтски Пүлән райуны Түбән 

Өшен авылыннан, – ди озын яулыклысы. – Менә ирем белән мондагы 
туганнарыбызга кунакка килгән идек. 

Ул арада бакча янына ике автобус килеп туктады. Алар тимер юл 
вокзалыннан артистларны, аларның әйберләрен алып килгән машиналар 
икән. Артистлар, аларга булышучылар тиз-тиз генә әйберләрне эчкә кертә 
башладылар. Аларга безнең егетләр дә кушылды. Артистлар белән туган 
телдә сөйләшә-сөйләшә, тиз генә ташып та бетердек. 

Артистлар кием-салымнарын тәртипкә китергәнче, бизәнеп-ясанганчы, 
тагын ярты сәгатьләп вакыт узды. Тамаша залы тулы. Боларның кайберләре 
«үзләренә охшамаган» татарларны карарга килгәннәр. Түземлекләре 
беткәннәре берничә тапкыр кул чапкалап та алдылар.

Менә, ниһаять, сәхнә пәрдәсе калтыранып куйды һәм ачылып та китте. 
Шулкадәр матур, күзнең явын алырдык ялтыравык бизәкле киемнәрдән 
басып торучы артистларнын күргәч, тамашачылар аларны үзләреннән-
үзләре кул чабып сәламләделәр. Сәхнәдән залга үзәк өзгеч «Зиләйлүк» 
җырының моңлы бормалары агылып төште. Ансамбльнең сәнгать 
җитәкчесе Җәвит Котдусовның матур хәрәкәтләр белән хорга җитәкчелек 
итүе үзе бер ләззәтле күренеш иде. Хорның беренче яңгыраган шушы җыры 
безне әсәрләндереп җибәрде. Чөнки туган моңнарның газизлеге мондый 
шартларда аеруча ачык тоела. Залдагы тамашачыларның күбесе өчен 
бу, сүз дә юк, бер экзотика гына иде. Әмма хорның зәвыклы гармониягә 
ирешеп җырлавы тамашачыларга да шактый көчле тәэсир итте булса 
кирәк. Җыр тәмамлангач, ихластан алкышларга кушылдылар. Иң яратып 
кул чабучылар, әлбәттә, без идек. Галия Гафиатуллина, Габделхак Шаһиев, 
Зәйтүнә Әхтәмоваларның үзәк өзгеч итеп җырлаулары күңелләрне айкады. 
Эмиль Җәләлетдинов чыгышын «Пар ат» җыры белән башлап, ике рус 
җырын башкарды. Аңа кулны аеруча көчле итеп чаптылар. Ул биюләрнең 
җитезлеге, катлаулы милли хәрәкәтләргә корылган булуы бу як халкы өчен 
моңача күрелмәгән искитәрлек тамаша иде. Шуның арасында бер карт белән 
яшь кызның шаян биюе аларның көлү өянәген уятып җибәргәндәй булды. 
Халык концерттан, тулаем алганда, бик канәгать калды. Инде тамашачылар 
арасында татарларга карата хуплау сүзләре генә ишетелә иде.

– Менә нинди була икән татарлар!
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– Менә бииләр, ичмаса! 
– Татар, әлбәттә, урыс түгел. Менә алар үзләренең кем икәнлеген 

күрсәттеләр. Җыр-бию аша да халыкның ниндилеген әнә ничек белеп була!
– Моннан соң татарлар турында авызны үлчәп ачарга туры киләчәк. 

Алар беркемнән дә ким түгел, булдыралар!
Без сәхнә артына кердек. Артистларга үз телебездә рәхмәт әйттек. 

Татарстанда күрешүләр насыйп булсын, диештек. Алар да безне коча-коча 
сөеп калдылар. Аннан соң хәрби частебызга кайттык. Майор Бугарковка, 
концертка җибәргәне өчен рәхмәт әйттем. Солдатлар тагын да тырышыбрак 
хезмәт итәргә сүз бирделәр, дидем. 

...Хезмәтебез шулай әкрен генә дәвам итә. Мин инде хәрби частьтан тыш 
булган эшләрдә дә катнашам. Шәһәрдә уза торган төрле җыелышларга, 
чараларга чакыралар, аларда, үзебезнең оешма мәнфәгатьләрен күздә 
тотып, чыгышлар ясарга да туры килә. Сизәм, миңа башка милләт вәкиле 
булуым өчен сыный да карыйлар. Теге яки бу очракта нинди караш белдерер 
икән, болар хәзерге көндәлек хәлләр хакында ни уйлыйлар икән дип, 
ниндидер аерым бер мөнәсәбәт көтәләр. Әмма, бәяләрдә һәм гамьнәрдә 
үзләренә бәрабәр хөкем йөртүне ишетеп, йөзләрендә шик-шөбһә эзләре 
бетеп китә. Мине дә гадәти иптәшләре буларак кабул итә башлыйлар.

Кайчакта тормышка көтелмәгән хәлләр кинәт давыл кубарып килеп 
керә. Тыныч кына аккан вакыт елгасы ярларыннан ташып чыга. Шулай, 
мартның урталары булса кирәк, мине төн уртасында уяттылар:

– ЧП (гадәттән тыш хәл)! Штабка чакыралар!
Чыннан да, ЧП икән шул! Каравыл бинасы алдында постта торучы бер 

солдатыбыз үзенә-үзе аткан! Шунда ук үлгән!
 Мин ул солдатны яхшы гына белә идем, дип әйтә алам. Ул – Мәскәү 

егете. Күрәсең, бик иркә шартларда үскән. Мөстәкыйль тормышка бөтенләй 
дә әзерләнмәгән. Хәтта ашау-эчүенең дә рәте юк. Алдына куелган ботканы, 
ашны калагы белән әз-мәз кабып чемченеп утырганчы, башкалар инде 
чәйләрен эчеп бетерәләр. Әнә шулай тамагын туйдырырга да өлгерми 
кала. Баштарак старшинабыз аңа бер тапкыр тиешле тәртипне бозып, 
ашап бетергәч, казармага  строй белән түгел, үзе генә кайтырга рөхсәт 
итеп карады. Кеше рәтендә тизрәк ашарга кирәклеген кат-кат әйтте. Юк, 
аның үз-үзен тотышы үзгәрүгә бирелми иде. Урын-җирен, кием-салымын 
да тиешенчә җыйнак итә алмый. Техника паркына барса, пычранып кайта. 
Старшина кием чисталыгын тикшергәндә, һәрвакыт аңардан риза булмый: 
якасына ак чүпрәк тегелмәгән, төймәләрен, каеш аелларын чистартмаган. 
Тумбочкасында тәртипсезлек хөкем сөрә. Итекләрен дә чиста йөртми. 
Шелтәле сүз ишетүгә дә күнеккән, ахры, старшинаның, сержантларның 
сүзләрен тыңлап тора торуын, әмма кушканны эшләми генә. Башын иеп, 
тик тора. Аны инде бер-ике тапкыр гауптвахтага да ябып карадылар. Аннан 
кайтуга, нәкъ әүвәлгечә эленке-салынкы йөрүен дәвам иттерә. 

Аның каравы Мәскәүгә якын җир булгач, әнисе ай саен диярлек килеп 
тора. Тәмле телле, ачык йөзле апа. Киемнәре чиста-пөхтә. Малаеның 
бөтенләй киресе. Шундый ханымнан мондый җубылгы малай ничек туып 
үскән? Бик гаҗәп!

Мин бу егет белән (документларында урыс дип язылса да, ул башка кавем 
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кешесенә охшаган) берничә тапкыр сөйләшеп карадым. Бер көнне рота 
командирыннан көндезге ашка кадәр аны кая да булса эшкә җибәрмәүләрен 
сорадым. Мин нәрсә эшләргә кирәклеген әйтеп тордым, ул үз куллары 
белән кушылганнарны эшли барды. Тумбочкасын тәртипкә китерде, артык-
портык әйберләрне чүп чиләгенә илтеп ташлады. Юыну, теш чистарту 
әйберләрен бер шүрлеккә, крем, ацетон, аяк киеме щёткаларын аскы бүлеккә 
куйды. Гимнастёрка якасына тегелә торган ак чүпрәкләрне юды, итекләрен 
чистартты. Чалбарын, гимнастёркасын үтүкләде. Мин исә бөтенесен күздән 
кичереп, белеп бетермәгән нәрсәләре булса, аңлатып тордым. Барысын да 
эшләп бетергәч, үзе дә канәгать калды кебек. Шулай да ул барыбер тиешле 
нәтиҗә ясамады. Аның: «Бу эшләрне башкару өчен, бүгенге кебек, өстәмә 
буш вакыт бирелсә иде ул», – дип әйтеп куюы шуны белдерә иде.

Бу сүзләргә нык ачуым килсә дә, тавышымны күтәрми генә, үзәгенә 
үткәреп әйтергә тиеш таптым:

– Юк инде, солдат боларны эш, занятиеләр арасында, көн саен бирелә 
торган шәхси вакытында башкарып барырга тиеш. Башкалар булдыра бит, 
син дә нәкъ шундый ук ике куллы, ике аяклы егет бит.

Бер килүендә мин аның әнисе белән дә сөйләштем. Фаразларым дөрес 
булып чыкты. Малай әтисез үскән. Бердәнбер улына ана бөтен мәхәббәтен 
баглаган. Малай әзергә бәзер үскән. Укуының да рәте булмаган. Музыка 
мәктәбендә теләбрәк укырга керешсә дә, аннан да гайрәте чиккән. 
Укытучылар таләп иткән өй эшләрен әзерләүне дә җәза буларак кабул 
иткән. Әнисе, аны армиягә җибәрмәскә күпме генә тырышса да, булдыра 
алмаган. Бары бер нәрсәгә генә ирешә алган – улын Мәскәү тирәсендәрәк 
калдырганнар. Аны йә салкын, йә эссе якка җибәрсәләр дип, котым очты, 
ярый әле, Россия уртасында калдырдылар, дип сөенеп бетә алмый. 

Менә ахыр нәтиҗә – малае тормыш белән исәп-хисапны шушы рәвешле 
ясады. Бу хәл бәхетсез ана өчен шулкадәр зур фаҗига иде ки, ул хәтта 
һәлак булган улын алырга да килә алмады. Мәетне өенә – Мәскәүгә үзебез 
алып кайттык. 

Әлбәттә инде, андый хәлләрдән соң тәрбия эшләренең куелышын 
тикшерүне, бу эштәге кимчелекләр турындагы мәсьәләләрнең куеруын 
көтәргә кала. Шулай булып чыкты да. Әлеге солдатның командирларына, 
шулай ук комсомол оешмасын җитәкләүчегә шелтә бирелде. Солдатлар, 
башка хәрби хезмәткәрләр белән индивидуаль тәрбия эшләрен яхшырту 
буенча бурычлар билгеләнде. Барыбызга да бу эшне көндәлек вазифа итеп 
кую бурычы йөкләнде. Һәр подразделениедә әлеге хәл уңае белән комсомол 
җыелышлары уздырдык. Үз-үзен тотышындагы ниндидер үзенчәлек булган 
һәркемне, үзләренә сиздермичә генә, күзәтү астында тотарга кирәклеге 
әһәмиятле бурыч буларак куелды. 

Хәрби частьтагы бу хәл турындагы хәбәр шәһәргә дә билгеле иде. Мин 
шәһәр комсомол комитетының яшьләр арасында тәрбия эшләрен оештыру 
мәсьәләсе тикшерелгән пленумында чыгыш ясадым. Бу хәлнең хәрби 
частьтагы тәртипләргә түгел, аерым бер кешенең үзенә хас холык-фигыленә 
һәм психологик үзенчәлекләренә бәйле икәнлеген аңлаттым. Полкта да, 
шәһәрдә дә фаҗиганең сәбәбен шушылай итеп аңлатуыбыз белән пленум 
килеште. Димәк, баланы кече яшьтән үк тормышка яраклы итеп тәрбияләү 
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мәсьәләсе гаиләдәге һәм җәмгыятьтәге иң үзәк бурычларның берсе булып 
кала. 

Апрель аенда мине Мәскәүдәге «Красный воин» газетасы хәбәрчеләре 
семинарына дәшеп алдылар. Политрук Бугорков мондый чарага безнең 
частьтан дә вәкил чакырылуына аеруча куанды, миңа анда катнашырга 
кирәклеген әйтте. Икенче көнне Мәскәүдә округ күләмендә хәрби частьлардагы 
комсомол оешмалары секретарьларының киңәшмәсе дә буласы, диделәр.

Менә мин яңадан башкалада. Безне биредәге бер хәрби частьның 
казармасына урнаштырдылар. Бик чиста-пөхтә итеп җыештырылган. 
Матрацлары да бездәге кебек каты-коты түгел, кунакханәләрдәге сыман 
калын, йомшак. Семинар да шушы ук хәрби берләшмә Мәдәният йортында 
булды. Бөек Җиңүнең егерме еллыгы якынлаша. Аны ил җитәкчелеге зурлап 
билгеләп үткәрүне бурыч итеп куйган икән. 

Грязигә поезд кичке сәгатьләрдә генә. Шуңа күрә Мәскәүне карап 
йөрергә булдым. Тагын бер мәртәбә Кызыл Мәйданны әйләнәсе иттем. 
Кремль күпере аша Василий Блаженный корылмасының манарасына 
карый-карый чыгып килә идем, юлның икенче ягыннан бер хатын-кызның 
кычкырганы ишетелде:

– Ой-вай, сержант! Сержант моего сына!
Мин тавышка борылып карадым. Машиналар арасыннан үтә-үтә, бер 

хатын миңа каршы чыгып килә иде. Аптырап туктап карап торам. Менә ул 
чыгып җитте, каршыма килеп басты.

– Бу сез бит, минем улым хезмәт иткән частьның комсомол секретаре!
Мин шунда гына төсмерләп алдым, бу – үз-үзенә кул салган солдатның 

әнисе иде. Ул җавабымны да көтмичә, мине кочаклап алды. 
Беравык тын торганнан соң, ул әкренләп сөйләрлек хәлгә килде.
– Улым әйтә торган иде: сез аңа бик булышкансыз, ярдәм иткәнсез. 

Рәхмәт игелеклелегез өчен.  
Ул сөйли, мин исә аңа ни дә булса әйтә алмыйм. Хәер, ул сүз әйтергә ирек 

тә бирми. Гел үзенекен сөйли. Хәсрәтен, шулай минем белән уртаклашып, 
җиңеләйтергә тели, күрәсең. 

Мин барыннан да элек шуңа гаҗәпләнәм: шушы кадәр зур Мәскәүдә, 
шул мескен егетнең бәхетсез әнисе белән очрашып кара син?! 
Сукмакларыбызның туры килүен могҗиза дими, ни дисең? Тормыш булгач, 
мондый хәлләр дә була, күрәсең. 

Без әлеге ана белән бик авыр аерылыштык. Ул мине култыклап, байтак 
озата барды. Метрога килеп җиткәч тә, күңелен бушатып озак кына 
сөйләшеп торды. Ниһаять, поезд китәр вакыт җитә, дигәч кенә, аркамнан 
сөеп, озатып калды.

Мин юл буе шул турыда уйланып бардым. Вагонның тигез тирбәлүенә 
йокымсырап киткән араларда гына бераз онытылып торам да, яңадан әлеге 
ана күз алдыма килә. Ана өчен баланың никадәр кадерле икәнен болай да 
белә идем, әмма, шушы очрашудан соң, мин моның шулай булуын тагын 
да тирәнрәк аңладым. Тагын шунысына төшендем: бала, никадәр кадерле 
булса да, аны иркәләү белән генә чикләнү әнә нинди фаҗигаләргә китерергә 
мөмкин икән. Бу очракта ана бары тик үзе турында гына уйлаган, аның 
киләчәге турында уйланмаган. 

САРЫ КАЕШ БИЛЛӘРДӘ
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Мәскәүдән әнә шундый тәэсирләр белән кайттым. 
Беркөнне Духновский әйтә:
– Әйдә, без синең белән Малиновкага барып кайтыйк әле. Андагы 

оешманы, читтәрәк булгач, гел күз уңында тота алмыйбыз. Карарбыз, кирәк 
булса, ярдәм дә итәрбез. Хәзер сезнең аларга да әйтер сүзегез бардыр.

Мин риза идем. Анда якташым Тәлгат хезмәт итә. Аны да күреп, 
хәлләрен белергә мөмкин булыр. Майор Бугорков, безнең анда баруны 
хупласа да, кистереп әйтте:

– Бары тик ике-өч көнгә! Май бәйрәме җитә, аннары Җиңү көне! Аларны 
сездән башка ничек уздырмак кирәк?! 

Без Пушкари станциясенә кадәр поезд белән барырга булдык. Мин 
эчемнән генә каршыларга, бәлки, Тәлгат килер әле, дип уйлап куйдым. 
Әмма алай булмады. Бер өлкән лейтенант белән миңа таныш булмаган 
шофёр килде. Соңыннан билгеле булганча, Тәлгатне берничә көнгә каядыр 
җибәргәннәр икән. Шулай да юл өсте генә аның белән дә күрешеп алу 
мөмкин булды. Ул кичтән кайткан. Әлбәттә инде, минем монда икәнлегемне 
белмәгән. Без Духновский белән ашханәдән чыгып килгәндә, хуҗалык 
взводы сафка тезелеп, иртәнге ашка килә иде. Старшиналары «разойдись» 
дип команда биргәч, минем аркага берәү сугып алды. Карасам – Тәлгат! 
Аның белән кочаклашып, кем әйтмешли, аркалардан тузан туздырып алдык. 
Хәл-әхвәл белештек. Әле безнең мин туган яклардан әйләнеп кайтканнан 
соң күрешкәнебез юк иде. Тиз генә тәэсирләремне сөйләп алдым. Аларны 
старшиналары ашыктыра:

– Галимов, ашханәгә керегез, иртәнге аштан каласыз!
Тәлгат бер сүзен әйтеп калырга өлгерде:
– Туйдым бу хозвзводта каңгырап йөрүдән, булдыра алсаң, мине 

«боевая» машинага утырту җаен кара әле!
Безне дә штаб янында машина көтә. Шулай итеп, очрашу ике-өч 

минутлык кына булды. 
Мин аңа соңгы итеп әйттем:
– Күңелем сизә, ике айдан бездә бер зур вакыйга көтелә, шунда 

иркенләбрәк сөйләшербез. 
Мин зур вакыйга дигәнемнең кырда өйрәнүләр икәнен, әлбәттә, әйтә 

алмадым. Малиновкадагы филиалның да анда катнашмыйча калмаячагын 
тәгаен белә идем.

Шулай аерылыштык. Безне Грязидә көтәләр.
Май башында бәйрәм арты бәйрәм китә. Беренче май бәйрәмендә 

шәһәрдәге чараларда катнашырга безне дә мәҗбүр итәләр. Шунысы 
кызык: Грязи шәһәренең дә Үзәк мәйданы Мәскәүнеке кебек Кызыл 
Мәйдан дип атала. Шунда уздырылган демонстрациядә армия белән халык 
дуслыгын күрсәтүче транспарантлар тотып, балаларның кайсын күтәреп, 
кайсын җитәкләп, йөзләп кешелек хәрби хезмәткәрләр колоннасында 
катнашуыбызны сорадылар. Солдатларга нәрсә, шәһәргә чыгасы булгач, 
атлыгып кына тора. Шулай да арадан тәртиплеләрен, йөзгә кызыллык 
китермәслекләрен алырга тырышам. Тумышы белән Башкортстаннан 
булса да, армиягә Ташкенттан алынган Фиюн Мөхәммәтҗанов кына анда 
селкенеп йөрисем килми, монда гына рәхәтләнеп китап укырмын дип, 
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шәһәргә чыгу тәкъдимемне кире какты. Аның каравы Рязань өлкәсенең 
Касыйм шәһәре егете Габделбарый Ваһапов мондый җирләргә чакырсаң, 
алтын хәзинәсе тапкан кебек шатлана. Мине калдыра күрмә дип, алдан ук 
әйтеп куя. Һәрвакыт чиста-пөхтә, тәртипле йөрүче бу егеткә ышанычым 
зур, аны шундый вакытларда, ныклы тылым итеп файдаланып, беркайчан 
да ялгышмыйм. Әйе, төрлебез төрле булган кебек, кемгәдер кызык тоелган 
тәкъдимнәргә аерым бер кеше битараф та калырга мөмкин икән. 

Шәһәр паркы – төп урыны күңел ачу. Уен-көлке, төрле уеннар, 
аттракционнар – ниләр генә юк. Танцыларны да кичке якка  калдырмаганнар, 
хәзер үк бакчаның ике ягындагы махсус урыннарда оркестрлар уйнап 
тора. Яшьләрнең күңелләрен ашкындырырга, җилкендерергә шул җитә 
кала. Йөзгә якын солдат бергә йөреп булмый бит инде. Без алдан ук болай 
килештек: бишәр-алтышар кешелек төркемчекләргә бүлендек. Һәрберсенә 
бер ышанычлы егетне җитәкче итеп билгеләдем. Иркенләп йөрисез, әмма 
солдат икәнлегегезне онытмыйсыз. Нәкъ кичке биштә шәһәр белән хәрби 
часть арасындагы урман полосасында очрашабыз. Гут-бай!

Шулай булып чыкты да. КППда нәүбәттә торучы таләпчән капитан 
Власов егетләребезнең йөзләрендә, үз-үзләрен тотышларында, кием-
салымнарында нинди дә булса килешмәгән билгеләр табарга тырышса да, 
уңышка ирешә алмады. Барысы да энә күзеннән үткәрелеп, шат кыяфәттә, 
күтәренке күңел белән эчкә үтеп китте. 

– Сержант Галимуллинның берәр кимчелеген табыйм дип тырышам 
тырышуын, әмма әлегә бәйләнер урын таба алмыйм, – дип, дустанә елмаеп, 
кулымны кысты капитан. 

Тугызынчы май – Җиңү көне. Әмма никтер бу бәйрәм шәһәрдә киң 
итеп билгеләп үтелмәде. Шуңа күрә безне дә чакырмадылар. Сүз дә юк, 
частебызда тантаналы җыелыш, бәйрәм белән котлаулар, кемнәргәдер 
чираттагы хәрби званиеләр бирүләр булды. Ашханәдә дә ризыкларны 
бәйрәмчә төрләндергәннәр. Концерт та куйдылар, кичен фильм да 
күрсәтелде. Хәрби звание бирелде дигәннән, мин элек үзем хезмәт иткән 
экипаждагы Кохась фамилияле егеткә кече сержант званиесе бирелүгә 
игътибар иттем. Димәк, аны алга таба башка вазифада файдаланачаклар. 
Бу хакта командиры Козыревтан да сорадым. 

– Әйе, бу егетне автомеханиклар төркеменә отделение командиры итү 
турында сүз бара, – диде ул.

Минем күз алдыма Тәлгатнең үтенеч белән тулы карашы килде. Шул 
турыда Козыревка да җиткердем. Ул шаянрак интонация белән әйтеп куйды:

– Риза. Тик ике шарт белән: үзең кебек әйбәт егет булса һәм аны 
Малиновкадан кузгатып, монда китертә алсаң! 

– Беренче шартыгызга гарантия бирәм. Икенчесе бик үк җиңел булмас, 
әмма нәрсә әйтим, өметсез – шайтан, ди. 

Җан биргәнгә юнь бирер, дигән сүз бар. Гамәленә керешсәң, Ходай ярдәм 
итми калмый. Күрәсең, Тәлгатнең бирегә килү теләге дә ихлас булгандыр 
дип уйларга кирәк, мәсьәлә, көтмәгәндә, уңай хәл ителде. 

Август башында часть командиры полковник Журавель мине үзе белән 
Воронеж шәһәренә алып барды. Анда ниндидер бер киңәшмәдә яшьләр 
оешмалары эшләре турында тәҗрибә уртаклашып, чыгыш ясарга кушты.

САРЫ КАЕШ БИЛЛӘРДӘ

4*



100

– Син Мәскәүдә бездәге эшне әйбәт кенә күрсәтә алгансың. Шуннан соң 
син ораторлык осталыгың буенча таныла барасың икән, – диде ул көлемсерәп. 
– Әйдә, воронежлыларны да ничек эшләргә кирәклеген өйрәтеп кайт әле.

Мин шуңа игътибар иттем: командирның шофёры гадәттә эшли торган 
Калуга егете ефрейтор Игорь түгел, бәлки, контракт белән хезмәт итүче 
миңа билгесез ниндидер кече сержант. Яше буенча да инде кимендә утызга 
якынлашып килә торган егет булырга тиеш. Мин эчемнән генә уйлап та 
куйдым:

– Күрәсең, андый зур шәһәрләргә барганда, командир тәҗрибәлерәк 
шофёрны ала торгандыр. 

Алар, мине бер хәрби частьта калдырдылар да, үз юллары каядыр белән 
китеп бардылар. Мин мондагы эшемне бетерүгә, әлеге егет мине алырга 
килеп җитте. Без бергәләп, командирның тиешле урындагы эшләрен 
тәмамлавын бер-ике сәгатьләп көтеп тордык. Шунда сүз иярә сүз чыгып, 
кече сержанттан сорап куйдым: 

– Игорь нишәп үзе килмәде, әллә зур шәһәр урамнарында машина 
йөртергә кыенсынамы?

– Нишләп кыенсынсын? Ул Мәскәүне дә яхшы белә. Хуҗа аны шуңа үз 
янында тотты да. Игорь соңгы елын хезмәт итә бит. Югары уку йортына 
керергә тели. Командир аны имтиханнар бирү өчен Калугага җибәрде. Әгәр 
укырга керә алса, монда кире кайтып тормас та. Шуңа күрә хәзергә менә мин 
йөреп торам. Бер әйбәт шофёр табылганчы, эшләп торуымны сорадылар.

Тәлгатнең сүзләре келт итеп исемә төште. Иманым камил, ул – оста 
шофёр. Командир белән дә эшли алыр иде. Дөрес, аңа Мәскәүдә йөрү кыен 
булыр. Әмма Тәлгат – зирәк егет, анысын да тиз төшенер. Генеральный 
штабка бару юлын өйрәнсә, башкаларын командир белән бергәләп 
эзләп табарлар. Эше канәгатьләндереп бетермәсә дә, бер килгәч, кире 
җибәрмәсләр. Аның каравы монда төпләнеп калыр. Берәр урын табылмыйча 
калмас. Әмма бу турыда командир белән ничек сөйләшергә? Җайлы-җайсыз 
сүз башлап булмый бит.

Монысы да үзеннән-үзе килеп чыкты. Кайтышлый командир сүз 
башлады:

– Син бит комсомол башлыгы, солдатларны миңа караганда яхшырак 
беләсең, миңа бер әйбәт шофёр табып бир әле.

– Була ул, иптәш поковник. Эзләрбез, табарбыз. 
Бераз уйланган кебек бардым да әйтеп куйдым:
– Бер бик әйбәт егетне беләм мин, әмма бер җайсызрак ягы бар.
– Нинди җайсыз як, без дә белик?
– Бүгенге көндә ул Малиновкада хезмәт итә. Икенче елын. Менә ул ас 

инде! Армиягә кадәр үк машина белән әвәрә килгән егет.
– Монысы яхшы. Фамилиясе ничек?
– Галимов, иптәш полковник.
– Галимов! Нәрсә, синең якташыңмы әллә?
– Шулай, иптәш полковник, шуңа күрә аны яхшы беләм дә. Булдыклы 

егет. 
– Галимуллин, Галимов, фамилияләрегез дә охшаган. Аларның 

мәгънәләре бардыр бит инде?
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– Бар, әлбәттә, Галимов – югары дигәнне белдерә, мәсәлән, югары уку 
йорты. Галимуллин исә югары дәрәҗәдәге мулла була. 

– Синең фамилия бигрәк хәтәр икән. Әйтәм аны, оратор булып танылып 
барасың. Ә менә, шофёр өчен сөйләү осталыгы мәҗбүри түгел. Машинаны 
югары дәрәҗәдә белеп, имин йөртә икән, аның өчен иң югары бәя шул була. 

– Ул яктан тыныч булырга мөмкин, бу таләпләргә ул тулысынча җавап 
бирә!

– Димәк, синең җаваплылыкта! Иртәгә үк күрсәтмә җибәрәм. Карарбыз, 
сөйләшербез.

Бераз баргач, ул тагын сорап куйды:
– Галимов Малиновкада нинди вазифада хезмәт итә?
– Хуҗалык взводында, иптәш полковник. Тамбов, Липецк шәһәрләреннән 

кайтып керми.
– Монысы да әйбәт, гел часть коймалары артында хәрби хәзерлек белән 

генә шөгыльләнгән кешегә яңа шартларда эшләргә җайлашу кыенрак 
булырга да мөмкин. Бер атнадан якташың монда булыр!

Мин иркен сулап куйдым. 
Атна-ун көн үттеме-юкмы, чыннан да, Тәлгат Грязи шәһәрендәге 

частебызда иде инде. Мин штабтан чыгып килә идем, ишек төбендә аңа 
тап булдым. Икебез дә көтелмәгән очрашудан аптырашып калдык. Минем 
иң беренче соравым шул булды:

– Син монда хезмәт итәргә үк килдеңме?
– Менә, кабул итсәгез, килүем инде.
– Ничек кабул итмәскә? Менә шәп булган. Әле кайда, ничек 

урнаштырасыларын белдеңме? Ниләр әйттеләр?
– Юк әле, менә килеп кенә җиттем. Штаб начальнигына тапшырырга 

дип документлар да биреп җибәргәннәр иде.
Мин кире борылдым. Аның белән яңадан штабка кердем. Документларны 

штаб начальнигына тапшырдык. Тәлгатне биредәге хуҗалык взводына 
урнашырга җибәрделәр. Командир үзе бу арада кайдадыр командировкада 
икән. Хезмәткә урнаштыру мәсьәләсен ул үзе генә хәл итәчәк, диделәр. 
Ике көн көтәргә куштылар. 

Аның каравы Тәлгат белән аралашу өчен безгә Ходай үзе җай чыгарды. 
Отпускада булуым, анда күргәннәрем, кичергәннәрем, уртак танышларыбыз 
турында иркенләп сөйләшә алдык. Икенче көнне, хозвзвод старшинасыннан 
рөхсәт сорап, әйберләр алып кайтасы бар дигән сылтау белән, Тәлгатне 
шәһәргә алып чыгып киттем. Аңа шәһәр күрсәттем, бер ашханәгә кереп, 
әйбәтләп сыйланып чыктык. Әлбәттә, сыра-фәлән турында сүз дә булырга 
мөмкин түгел. Беләм, Тәлгат тә ул нәрсәләргә исе китә торган егет түгел. Аның 
каравы кинотеатрда фильм карап чыктык. Иркенлектә йөреп, канәгатьләнү 
хисләре кичереп, частебызга кайтык. Әйтерсең лә, без өйгә кайтып килдек. 

Иртәгәсен эш урыныма килеп керүгә, коридорда ...Игорь очрады. Мин 
аптырап киттем, укырга керергә дип киткән кеше монда ни эшләп йөри? 
Башыма шундый сорау китереп бәрде. Шуңа күрә аңа биргән соравым да 
кискен булып чыкты:

– Игорь, без сине инде монда күрербез дип өметләнмәгән идек. Нинди 
җилләр белән?
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– Нинди булсын, каршы җилләр инде. Укырга керү барып чыкмады. 
Тагын монда өч ай хезмәт итәргә туры килә.

Бу сүзләр мине шактый пошаманга салды, әмма берни дә сиздермәдем. 
Сүз дә юк, командир бу берничә айда Игорь белән эшләячәк иде. Алар бер-
берсенә күнеккәннәр, җайлашканнар, мондый очракта башкача булырга 
да мөмкин түгел. 

Шулай булып чыкты да. Тәлгаткә хәзергә шул хуҗалык взводында 
эшләп торырга кушылды. Әмма минем моның белән килешәсем килмәде. 
Ник дигәндә, болай буласын белсә, ул Малиновкада да рәхәтләнеп кала 
ала иде. Күнегелгән җир, үз кешеләр. Хәлне төзәтү өчен, нәрсә дә булса 
эшләргә кирәклеге көн кебек ачык. Мин кабат сержант Козыревны искә 
төшердем. Аның шофёры Кохась инде башка отделениедә хезмәт итә. Аның 
урынында Мордовиядән килгән бер егет эшкә керешкән. Мин ничектер 
ишетеп калган идем, ул солдат хуҗалык взводыннан сугышчан экипажга 
алынуга бик үк риза булмаган икән. Аның шундагы эшен дәвам иттерәсе 
килгән. Бу турыда Козырев белән сөйләшергә кирәк иде.

Козырев та әлеге имеш-мимешне раслады. Әмма егет әкренләп эшкә 
тартылып килә, ничек булыр икән, дигән уйда калды. Шулай да син аның 
үзе белән сөйләшеп кара, миңа исә бу хакта сүз башлау уңайсыз, диде. Бер 
җай туры китереп, мин Саранск егетенә сүз каттым. Ул мөмкинлек булса, 
хужалык взводына рәхәтләнеп кайтыр идем, дигәч, җилкәдән авыр йөк 
төшкәндәй булды. Тиешле кешеләр белән сөйләшеп, Тәлгатнең бирегә 
килүенә бер ай чамасы узуга, аны Козырев экипажында күрә башладылар. 
Козырев миңа әйтеп тә куйды:

– Ай-яй, татар кенәзләре токымыннан булуың күренеп тора, эшне 
әйләндереп чыгара алдың бит, ә! Хәзер инде бөтенесе Галимовның 
ышанычыңны ничек аклавыннан тора.

– Аклар, аклар. Татар егете дигән марканы кулында нык тота торган 
егет ул! 

Шулай булып чыкты да. Тәлгат коллективта үзенең урынын җайлы гына 
тапты. Кем әйтмешли, машинасының сәгать кебек ышанычлы эшләве аның 
төп казанышы булды. Козырев үзе дә шундый солдатны табып бирүем өчен 
миңа рәхмәт әйтте. Көз көне Игорь кайтып киткәч тә, Тәлгатне урыныннан 
кузгатып тормадылар, ник дигәндә, аның биредә булуы кирәгрәк дип 
уйладылар. Бу дөрес тә иде. Чөнки Козырев та хезмәтен тәмамлап, кайтып 
китте. Яңа командир Анатолий Сикачевка эшне белүчеләр белән җитәкчелек 
итү яхшырак булачак дип исәпләделәр.

Мин Тәлгат белән сөйләшкәндә, аның яңа шартларда үзен ничек хис 
итүе белән кызыксынам. Ул дөресен әйткәндә, баштарак бик үк риза 
да түгел иде кебек. Ни өчен дигәндә, ел ярым хезмәт итеп, ул иртәнге 
физзарядкаларның, марш-бросокларда катнашуның, сафта йөрүнең, солдат 
тормышы өчен гадәти булган нәрсәләрнең күбесен белмәде дә. Менә хәзер 
инде ул да шуларның бөтенесен үтәргә тиеш иде. Беренче атналарда аңа 
шактый авыр булды кебек. Әмма моны үзеннән башка беркем дә белмәде. 
Тора-бара үзе дә күнекте. Чисталыгы, пөхтәлеге белән дә аерылып торды. 
Кием-салымы, урын-җире һәрвакыт тәртиптә. Биредәге солдатлар да аны 
күптәнге танышлары кебек кабул иттеләр, үзе күп сөйләшмәсә дә, һәрвакыт 
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кеше арасында булыр, иң кирәкле урыннарда гына сүз кыстырып, сөйләшү 
барышына ниндидер яңа борылыш биреп җибәрер, урынлы репликасы 
белән иптәшләренең карашларына үз мөнәсәбәтен белдереп куяр. Мин дә 
тыныч күңел белән эшемне дәвам иттердем.  

Без шул яклардагы Добринка районындагы бер колхозның комсомол 
оешмасы белән хезмәттәшлек итү турында килешкән идек. Көзге көннәрнең 
берсендә алар белән ныклабрак аралашу да булыр дип, без шул авылга 
берничә көнгә салам җыешырга бардык. Көзге кояшлы, җылы көннәрнең 
берсе. Күңелләр күтәренке. Тәлгат тә безнең белән. Мондый мохиттә булу 
аңа да тансык. 

Шәһәрдән килгән шәпкә безне кырга җибәрделәр. Комбайннар ташлап 
калдырган саламны бер урынга җыю, эскертләү эшендә авыл кешеләре 
дә кыймылдап яталар иде. «Кыймылдап» сүзе очраклы гына ычкынмады, 
чөнки эшләгән эшләренең нәтиҗәсе юк дәрәҗәсендә. Үзләре әйтүенчә, инде 
өч көн азапланулары икән, әмма әле бер кибән дә очлый алмаганнар. Безнең 
егетләр исә ярты көндә ике эскерт куярга өлгерделәр. Без килгәч, авыл 
агайлары, егетләргә нәрсәне ничек эшләргә кирәклеген күрсәтеп бирделәр 
дә, үзләре тел чарлап, эш барышын күзәтеп торучыларга гына әверелделәр, 
дияргә мөмкин. Хатын-кызлары да тел шомартып, уен-көлке сөйләшеп, кыр 
яңгыратып көлешеп, солдатларның күңелен иләсләндерүдән тәм табып, 
мәш килү белән генә мәшгуль булдылар кебек. Һәрхәлдә аларга да, безгә 
дә кызык, бу яңа аралашу мохите мавыктыргыч, гадәттән тыш хәл иде. 
Шулай эш кызып барганда, бригадирлары килеп, авылда безгә төшке аш 
әзерләнгәнен әйтте. Машинага төялеп, җырлый-җырлый авылга кайттык. 

 Солдатларның булышырга килүләре турындагы хәбәр авылга үзебездән 
алда кайтып җиткән икән. Безнең җырлаганны ишетеп, бөтенесе урамга 
чыккан, кызыксынып карап калалар. Бер өйдә аш әзерләгәннәр. Уртасында 
зур мич урнашкан иркен генә өй. «Г» хәрефе рәвешендә өстәлләр тезелгән. 
Егермедән артык егет кереп утыргач, өй эче кечерәеп калган кебек булды. 
Егетләр миңа урынны иң түрдә калдырганнар. Шунда ук лампасы янып 
торган икона эленеп тора. Моңа иптәшләрем игътибар иттеләр булса кирәк, 
миңа карап елмаеп куюларыннан шул сизелеп калды. Барысы да ачыккан, 
тәлинкә белән авыз арасында кашыклар бии башлады. Яшь кызлар безгә 
өстәмәләр китерергә өлгерә алмый. Барысы да кәефле. Кызларның аягүрә 
басып сыйлап йөрүләрен күптән күрмәгән егетләргә бу хәл бик тансык иде. 
Шул вакыт ишектә бер карчык күренде, ул да безгә тәмле ашлар теләде, 
иконага карап чукына-чукына, арты белән чигенә-чигенә кире чыгып китә 
дигәндә генә, безнең Хабалко дигән егетебез әйтеп куймасынмы:

– Әби, беләсеңме, син, иконага карап кына түгел, татар егетенә карап 
та чукындың бит. 

Әби каушап китте, үзен шактый уңайсыз сизде, нәрсә әйтергә дә белмәде. 
Егетләр көлеп җибәрделәр. 

Мин әбине җайсыз хәлдән чыгарырга теләп:
– Син кирәкмәгән нәрсәне күрмә, әби өскә – иконагага карап чукынды, 

шулай бит, әби?
– Шулай, шулай, улым. 
Ул бераз тынычлангач, минем янга ук килде. 
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– Син, улым, татармыни? 
– Без, әби, барыбыз да – кешеләр. Иң мөһиме – шунысы. Аш-суыгыз 

тәмле булган, менә монысы хәзергә иң кирәге. Рәхмәт сезгә.
Әби каударланып, ишеккә юнәлде. Бу сөйләшү безгә аш-су китереп 

торучы кызларны да  кызыксындырды кебек. Аларның карашын тоеп тору 
миңа бераз уңайсыз да иде.

Бу хәбәр яшен тизлеге белән авылга мәгълүм булган. Без өйдән чыгуга, 
кызыксынган карашлы авыл кешеләре, минем янга елышалар, аларның 
татар егетен күрәселәре килә. Аларга яңалар өстәлә, белгәннәре миңа 
төртеп-төртеп күрсәтәләр, кайберләре хәтта мине тотып-тотып карыйлар.

– Син, чыннан да, татармы? – дип сорыйлар.
Мондый кызыксынуның сәбәбе гади генә булып чыкты – бу тирәдә, гомумән, 

татарлар юк икән. Дөнья күргән ир-атлар, әлбәттә, йөргән җирләрендә күп 
халыкларны күргәннәр, аларда гаҗәпләнү юк диярлек. Авыл тирәсендә генә 
көн иткәннәре өчен, сүз дә юк, бу инде үзенә күрә бер вакыйга булып чыккан. 
Чөнки татарларга кагылышлы байтак имеш-мимешләр ишеткәннәр, шуларга 
дөреслектән ерак торган дәреслекләр дә өстәлгәч, ниндидер үзенчәлекле 
күзаллау барлыкка килгән. Солдатлар арасында бердәнбер сержантның да 
шушы татар егете булуы аларга кызык булып тоелган, имеш. Ә без исә армиядә 
кемнең нинди милләттән булуына түгел, бәлки аның кешелек сыйфатларына 
игътибар итәбез. Безгә шунысы мөһим. Гади халык өчен кемнең нинди 
милләттән булуы да әһәмияткә ия икән.

Аштан чыккач, шул ук Хабалко корсагын сыйпый-сыйпый, тагын бер 
мәсьәләне күтәрде:

– Иптәш сержант, болар барысы да әйбәт. Авылга килгәч, бер рәхәтләнеп 
мунча да керәсе килә бит. Шул якны да рәтләп булмасмы?

Дөресен әйткәндә, бу минем үземнең дә теләгем иде. Колхоз рәисе 
күренү белән бу хакта аңа да әйттем. Ул шактый уйга калды. 

– Авылда мунчалар бар барын.Тик алар, ике кеше керсә, борылырга да 
урын калмаслык кечкенә итеп салынган.

Бераз уйлап торгач, әйтеп куйды:
– Мунчаны тиз арада үзегез салсагыз гына инде. Мин пилорамадан 

материаллар бирә алам. Сез бит мунчаны үзегез белән күтәреп алып 
китмәссез, барыбер безгә калыр. Әйдә, кулыгыз кычытса, булдыра алсагыз, 
эшкә керешегез!

Мин яныма егетләрне җыйдым. 
– Менә шундый тәкъдим бар. Кемнәр нәрсә эшли ала? Дүрт-биш кешене 

төзелешкә калдырабыз да, башкаларыбыз саламны алар өчен дә җыябыз.
Иң элек Тәлгат кул күтәрде.
– Минем балта тотканым бар. 
Аңа шул ук Хабалко, тагын бер-ике егет кушылды.
Аларны председатель янында калдырдык та басуга китеп бардык.
Без киткәч, монда ниләр булганын Тәлгат миңа түкми-чәчми сөйләп 

бирде:
– Колхоз председателе безне полуторкасына утыртып, пилорамага алып 

барды. Анда такта яралар, төрле үлчәмнәрдә борыслыклар, төзелеш өчен 
яраклы башка нәрсәләр ясыйлар икән. Урман куенында урнашканлыктан, 
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агачларны да әллә кайдан китертәсе юк. Барысы да кул астында. Шунысы 
гаҗәп: шундый мөмкинлекләр була торып, авылда иркен итеп мунча салуга 
теләкләре булмаган, һәрхәлдә гамәленә керешергә куллары җитмәгән. 
Такта яручылар бригадирына эшне аңлаткач, ул ике куллап, ярдәм итәргә 
риза булды. 

– Әйдә, безнең авылда да гомуми мунча булсын әле, салыгыз, кулдан 
килгәннең барысын да бирербез, – ди.

Шуннан соң председатель сорый:
– Сезнең арада мунчаны ничек салырга кирәклеген белүче бармы соң?
Башкалар тын калгач, Тәлгат әйтеп сала:
– Минем мунча салышканым бар. Безнең авылда һәр өйнең үз мунчасы 

бар.
– Кайда инде ул сезнең авылда?
–Татарстанда.
– Әллә син дә – татармы?
– Әйе, татар.
– Тагын кайсыгыз татар?
– Монда мин генә бугай.
– Тагын сержантыгыз татар.
– Күрмәгән кешеләр рәхәтләнеп күрсеннәр, безгә ике татар егете килгән.
– Ә нишләп икегез дә татарга охшамаган?
– Ә татар нинди була?
– Безгә килгәннәре сезнең кебек була. Ә менә килмәгәннәре нинди 

буладыр, анысын белмим инде. Синең урыс булмавыңны сөйләшүеңнән 
үк белдем инде. Ә менә сержантыгыз тел тегермәнен бездән дә остарак 
тарттыра.

Шунда такта яручыларның берсе сорау бирә:
– Синең исем-фамилияң ничек?
– Тәлгат Галимов.
– Тәлгат! Андый исем буламыни?
– Буладыр инде, миңа кушканнар бит. 
– Фамилияң ничек дидең әле?
– Галимов.
– Безнең авылда Алимов бар. Аның исеме Серафим.
– Алимовлар безнең Татарстанда да бар. 
– Ул Алимов безгә читтән, каяндыр Кемерово ягыннан кайтып урнашты. 

Әллә ул да татармы икән?
– Анысын сез белергә тиештер инде. Йә, ярый, эшкә керешик. Сержант 

кайтса, нәрсә эшләдегез? – дип сорар.
Председатель әйтә:
– Алай мунча салганың да булгач, син прораб булырсың. Менә сайла, 

күрсәт, нәрсәләр аласыз? Тактамы, бүрәнәме? Язып бир, Добринкадан 
ниләр кайтарыйк? Кадак кебек нәрсәләр күпме кирәк? 

Тәлгат аларга барысын да аңлатып, язып бирә. 
– Ярый, боларын килештек, иптәш председатель. Мунча булачак урынны 

да күрсәтсәгез, эшкә керешер идек.
– Үзем дә шул турыда баш ватам, кайда салырга дигән сорауга җавап 
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таба алмый азапланам. Бу сорауны иртәнге якта биргән булсалар, әнә сез 
төшке ашны ашаган әби бакчасында салабыз, дияр идем. Хәзер булмый 
инде. Әбиебез сезне өендә кабул итүдән баш тартты. Ник минем өйгә чит 
кешеләр керттегез дип ачуланды да әле. Болай итәбез, мунча уртак була, 
димәк, аны авыл уртасындарак салырга кирәк булыр. Кибет артындагы 
бакчада бер иркен урын бар. Шунда салабыз.

Тәлгат шул җиргә казыклар кагып, булачак мунчаның планын билгели. 
Көрәк алып, нигез казырга керешәләр. Без кичен басудан кайтканда, нигез 
казылып беткән, вак ташлар, ком ише әйберләр китерелгән. Иртән цемент 
китерсәләр, нигезне сала башларга да мөмкин дип торалар иде. Тәлгат, 
чыннан да, монда төп оештыручы булып әверелгән. Барысы да аның 
авызына карап торалар.

Әйе, көндезге әбиебез бездән баш тарткан, шуңа күрә клуб сәхнәсенә 
салам түшәп, аның өстенә торыпша җәеп, безне шунда йоклатырга 
булдылар. Ашау-эчүне колхоз ашханәсендә оештырдылар. Кеше 
мәшәкатьләгәнче, башта ук шулай итәргә кирәк булгандыр да, нихәл итәсең, 
ялгыш гамәлләрне тормыш үзе төзәтә шул ул.

Кичке якта без урнашкан клуб янына авыл яшьләре җыелды. Кызлар 
күп килгәч, безнең егетләргә күңелле булды. Рәхәтләнеп биештеләр, 
җырлаштылар, шаярыштылар. Аннан авыл буйлап кайсы кая таралып 
беттеләр. Авыл егетләре әллә ни күп түгел икән, булганнары да шәһәрләргә 
китеп эшли, ди. Ял көннәрендә генә кайталар икән. Шуңа күрә авылда 
кызларга без хуҗа булдык, дияргә мөмкин. Мин кичтән үк егетләрне 
кисәтеп куйдым: тәртипле генә йөрергә, авыл егетләре белән нинди дә 
булса низагка кермәскә, төнге икедән дә соңга калмаска. Иртәгә Сабан туе 
түгел, безне эш көтә, дип тә өстәдем. Алар минем мондый шартларны аңлап 
кабул иттеләр. Шуңа күрә ул яктан тәртип, дияргә мөмкин. Дөрес, Хабалка 
кайтканда, таң беленә иде инде. Мин моны сизмәгәнгә салыштым. Иртәгә 
дә шул хәл кабатланса, әйтми дә булмас дип, күңелемә салып куйдым. Иң 
мөһиме – исән-сау кайтып яткан, юк белән кәефләрен җибәрәсем килмәде.

Икенче көнне көндезге ашны басуга ук китерделәр. Шофёрын күрү 
белән башымнан бу кеше татар түгелме икән дигән уй йөгереп үтте. Әллә 
ул кичә искә алынган Алимов дигән кешеме? Нәкъ менә безнең авылдагы 
Сәләхетдин Биктимере инде. Ягымлы, җитди йөз, зәңгәр күзләре белән 
кешегә сынап карап торуы белән бигрәк тә охшаш. Өстендәге эш киеме дә 
бөтен, чиста. Сөйләшүе дә тигез, ягымлы икән.

– Әйдә, егетләр, эш белән мавыгып, тамак ягын да онытмагыз, бүген 
көндезге аш үзе сезне эзләп килде.

Ул эскерт төбенә киң генә торыпша җәеп куйды. Аның белән килгән ике 
апа тәлинкәләр тезделәр, аларга тәмле ашлар салып чыктылар.

Егетләр өчен басуда ашап утыру аеруча күңелле тоелды, «романтика» 
дип куаныштылар. 

Мин әлеге шофёр абый янына килдем. Бернинди кереш сүзсез аңа 
эндәштем:

– Әссәламегаләйкем!
Абыем сискәнеп куйды, әмма үзен тиз кулга алды. Миңа җентекләп 

карап куйды.
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– Вәгаләйкемәссәлам!
– Сезнең фамилиягез Алимов бит, шулаймы?
Абзый кеше җавап бирде:
– Шулай...
– Исемегез – Серафим.
– Юк, Сәлим.
– Ә сез мине каян беләсез?
– Кичә фамилиягезне әйттеләр дә, Алимов булгач, татар түгелме икән 

дип кызыксындым. Исемегезне Серафим дигәч, юк татар түгел икән, дип 
нәтиҗә ясадым. Менә хәзер үзегезне күргәч, безнең авылның бер кешесенә 
бигрәк тә охшаган булуыгызны абайладым.

– Мин монда гына Серафим, чын исемем Сәлим.
– Сер булмаса, әйтсәгез иде, монда ничек килеп чыгасы иттегез? Бу 

якларда безнең кешеләрне очрату мөмкин түгел икән бит. Татар икәнемне 
белгәч, кичә миңа «экзотик экспонат» итеп караганнар.

– Шулай, шулай, аны миңа да әйттеләр. Әле монда юл тотканда, 
татар егете дигәннәре кайсысы икән дип уйлап килдем. Син үзең килеп 
эндәшмәсәң, танымаган да булыр идем. Мин монда татар икәнлегемне 
бик белдермәскә тырышып яшим. Без булачак хатыным белән Кемерово 
шахталарында эшләгәндә очраштык. Әти-әнисе авырый башлагач, хатыным 
бирегә туган якларына кайтырга булды. Ике балабыз да булгач, аңа иярдем. 
Балалар үсеп таралышты, мин дә шушы авылда бөтенләйгә калдым бугай 
инде. Татарча сөйләшергә кеше юк. Әле син эндәшкәч, бөтенләй икенче 
дөньядан килгән аваз кебек тоелды.

– Ә үзегез чыгышыгыз белән кайсы яктан?
– Маридан мин, Бәрәңге дигән районны ишеткәнең бармы? Шуннан. 

Анда туганнарым юк инде. Шуңа күрә кайтмаганыма да егерме биш ел 
бардыр.

Безнең татарча сөйләшкәнне беркем дә ишетмәде. Шуңа күрә бу безнең 
арада сер булып кына калды. 

– Син бу турыда беркемгә дә әйтмә инде, болар мине урыс дип 
уйлауларын дәвам иттерсеннәр. Минем синең белән иркенләп бер сөйләшеп 
утырасым килә килүен. Берәр җаен табарбыз әле... 

Авылда татарлар турында мәгълүматлы тагын бер кеше бар булып чыкты. 
Өлкән яшьтәге бер апа. Ул үзе мине эзләп тапты. Теге беренче көндәге әбинең 
үзен бик үк кунакчыл тотмавын ишеткән дә, шуңа борчылып килгән. 

– Сезнең аңа бик исегез китмәсен. Наданлыктан гына инде. Татарлар 
турында ниләр генә сөйләмиләр дә, ниләр генә язмыйлар бит. Бары да 
тузга язмаган нәрсәләр. Мин фронтта татар докторы кул астында шәфкать 
туташы булып эшләдем. Аның никадәр белемле, эшен җиренә җиткереп 
башкаручы, кыю, шәфкатьле кеше икәнлеген бик күп хәлләрдә күрергә 
туры килде. Менә сез да минем татарлар турындагы уңай карашымны 
тагын да ныгытып куйдыгыз.

Бу сөйләшүне тыңлап торган председатель дә:
– Хәзер иптәш сержантны безнең авылныкы дип саный алабыз. Безгә 

кунакка килеп йөрегез, – дип куйды.
Тәлгатләр якшәмбе көнне мунчаны төзеп тә бетерделәр. Чынлап 
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тырышсаң, әле ипләп бетерәсе урыннары бар барын. Әмма миченә ягып 
була, су җылына, ташы кыза. Безгә тагын ни кирәк? Калганын авыл 
кешеләре үзләре дә җиренә җиткерерләр. Без ул көнне кырдан иртәрәк 
кайттык. Биш көн эчендә колхозның барлык саламнарын бер урынга җыеп, 
эскертләр куйдык. Тузанга баттык. Тәннәребезгә кылчыклар кадалып 
җәфалады. Шуңа күрә мунчаны барыбыз да көтеп алдык.

Тәлгат – баш мунчачы – мичкә ягып җибәрде. Мич чыгаруны авылдагы 
бер оста абзыйдан сораган идек. Аңа кавказлы бер егетебез булышты. Алар 
да биредә бөтерелә, янәсе, мич тартамы? Тарта, төтене ургылып чыга. 
Сизәбез инде, абзыйның бераз тамак чылатып аласы да килә. Каян инде ул 
бездә андый нәрсә?! Мунчачылар су ташый, мич кыздыра, башкаларыбыз 
да шул тирәдә кайнаша. Авыл кешеләренең дә кайберләре кызык карарга 
килгән. Ниһаять, Тәлгат тантаналы рәвештә белдерә:

– Мунча әзер! Беренче булып кемнәр керә? Берьюлы алты-җиде  кеше 
юына ала, аннан артса, тыгызрак булыр.

Барысы да миңа карыйлар. Мин исә карашым белән Хабалконы эзләп 
табам. 

– Мунча салу турында сүзне Хабалко башлады. Беренче булып ул 
барсын.

Арттан кемдер кычкыра:
– Дөрес, дөрес, аның башка гөнаһлары да күбрәк булды, ул чистарынып 

чыксын!
Хабалкога нәрсә, аның авызы һәрвакыттагыча ерык. Беренче булып 

кереп китә. Аңа Херсон егетләре иярә. Мунча ишегеннән пар бөркелеп 
чыга. Чаж-чож чабыну, егетләрнең рәхәтлектән кычкырып-кычкырып 
җибәрүләре ишетелә. Тышта калганнар, аларның ләззәтләнүләренә 
кызыгып, көлешәләр, тиздән үзләренең дә каен себеркесе белән 
иркәләнәселәрен белеп куанышалар. Мин, Тәлгат, тагын ике-өч егет иң 
ахырдан кердек. Колхоз председателе белән бригадир кичке аш-суны да 
мулдан әзерләткәннәр. Миңа пышылдап кына:

– Әз генә градуслыны да өстәмибезме? – диләр. 
Мин катгый рәвештә кире кагам. 
– Армиядә коры закон, бетте-китте! Әнә мич чыгарырга булышкан 

абзыйны сыйласагыз, каршы түгел.
Дөрес, кичкә таба кайбер егетләремнең кызарган битләре күзгә 

ташланды ташлануын, әмма алары миннән башка гына булган хилафлык. 
Андыйларны күрмәмешкә салынудан да яхшысы юк.

Кыскасы, без бу сәяхәттән иркенләп аралашып, тагын да дуслашып, ял 
итеп, күңелләрне ачып кайттык. Председатель, бәрәңге алуда да булыша 
алмассызмы, дип калды. Бу сүзне ишетеп калган егетләр миңа үтенеч тулы 
күз белән карап, ялваргандай итәләр:

– Иптәш сержант, барасы булсагыз, безне калдырмагыз. Без тәртипле 
генә йөрдек, көз көне дә шулай булырбыз.

Мин дә елмаеп, күп мәгънәле итеп әйтеп куям:
– Беләм мин, кемнең ничек йөргәнен. Шулай да мин сездән канәгать, 

молодцы, булдырдыгыз. Мунча салу үзе генә дә ни тора!
Колхоз рәисенең «безгә кунакка килеп йөрегез» дигән сүзе, ничектер, 
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күңелгә кереп калды. Шул авылга тагын бер барып кайтасы килү теләге миндә 
генә булмаган икән, бу хакта башка иптәшләребез дә юк-юкта әйткәләп куялар. 
Көз көне анда барып чыгу мөмкинлеге чыккач, без берничә иптәш белән моны 
кулдан ычкындырмадык, барып та кайттык. Күңелле булды. Без салган мунча 
тик тормый икән. Көн саен диярлек чиратлап ягып торалар, аны бигрәк тә карт-
коры үз иткән. Шунысы кызык, аңа «Татар мунчасы» дигән исем кушканнар. 

Мин әйтәм:
– Ә нигә андый исем?
– Нигә булсын, син җитәкчелек иттең, теге уңган татар егете – синең 

энекәшең – үз кулы белән салды. Ник «Татар мунчасы» булмасын? Исем 
кушу өчен, шул җиткән инде.

Кайтканда, уйлап кайтам: безгә, татарларга, һәрвакыт үзебезне эштә, 
көрәштә ныклы булуыбызны, затлылыгыбызны раслап торырга туры килә. 
Әнә бит маршал Р.Малиновский да аермачык итеп «Татарлар арысландай 
сугышалар!» дип бәя биргән. Мәгүбә Сыртланованы берүзе эскадрильяне 
алыштырырлык бөркет дип, юкка гына әйтмәгәннәр. Кузбасста, Донбасста 
йөргәндә, татарларның иң йөрәкле, эшчән шахтёр булулары хакында ишеттем. 
Кайда татар – шунда җиңү! Бу инде ничәмә-ничә кат расланган хакыйкать. Җан 
кыючыларның балтасы баш өстендә эленеп торганда, «Үлемем дә яңгырар 
җыр булып!» дигән шагыйрь Муса Җәлил дә – татар халкы улы бит. Ә Фатих 
Кәрим? «Илең турында уйласаң, гомерең озын була» дип, бары тик үз халкына 
ахыр чиккә кадәр тугрылыклы булган кеше генә әйтә ала!

Менә бу асыл сыйфатлар ничек тәрбияләнә? Гүзәл туган телебезнең, 
рухи мохитебезнең, Ислам диненең шифалы суты белән! Урта гасырларның 
кара күңелле патшалары, баскыннары, чит-ят дин әһелләре халкыбызны 
сындыру өчен никадәр явызлыклар эшләгәннәр. Милләтебезнең теле, рухы 
нинди генә рәхимсезлекләргә дучар ителмәгән? Әмма әби-бабаларыбыз 
үзләренең асыл кыйммәтләрен саклап калган.

Хезмәтемнең икенче елы тәмамланып килә. Бу җиде йөз дә утызлап көн 
эчендә баштан нинди генә хәлләр үтмәде дә нинди генә кичерешләр күңелне 
тәэсирләндермәде? Аларны бергә тупласаң, үзе бер роман язарлык. Шулай 
да, Тәлгат тә монда булгач, рәхәтрәк. Туган яклардан килгән яңалыклар 
турында сөйләшәбез, күңелләрдәге уй-ниятләр дә уртак. Илдән килгән 
хатларда язылганнар да чит-ят түгел. 

Без Тәлгат белән 13 октябрь кичендә Ленин бүлмәсендә шулай сөйләшеп, 
телевизор карап утырдык. 

Төнлә мине дневальный уята:
– Иптәш сержант, торыгыз, сезне тиз генә штабка чакыралар. Бик тиз!
Ярый, әле кичтән генә яка астына чиста ак чүпрәк тегеп куйган идем. 

Тиз-тиз киендем дә, йөгергән шәпкә билгә каеш буып, тышка атылдым. 
Мин килгәндә, командир анда иде инде. Минем арттан ук политбүлек 
начальнигы йөгереп килеп җитте. Командир, «Машинага!» дигән команда 
бирүгә, ишеккә ташландык. Машина хәрби аэропорт тарафына элдертте. 
«Батя» хәлне юлда аңлатты:

 – Бик ашыгыч рәвештә шушы составта Мәскәүгә – округның Офицерлар 
йортына килеп җитәргә боердылар. Мин шуны аңладым: башкалада 
ниндидер гадәттән тыш хәл!
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Мәскәүдә дә бернинди дә тоткарлык булмады. Сәгать икедә без инде 
Офицерлар йортының зур залында урын алдык. Генераллар, полковниклар, 
башка офицерлар… Сирәк-мирәк безнең ише сержантлар да күренә. 
Ишектән керә торалар, буш урыннарга урнаша баралар. Зал тула. Барысы да 
нәрсәдер көтә. Мондый ашыгыч җыелуның сәбәбен беркем белми. Әкрен 
генә сөйләшәләр. Ярты сәгать чамасы утыргач, «Иптәш офицерлар!» дигән 
команда яңгырый. Барысы да урыннарыннан торалар. Сәхнәгә армия генералы 
Епишев килеп чыга. Ул – Совет Армиясе һәм Хәрби-Диңгез Флотының Баш 
сәяси идарәсе начальнигы. Аның артыннан генераллар, адмираллар, өч-дүрт 
полковник ияргән, ике-өч гражданский киемдәге ир-ат та бар... Барыбыз да 
урыннарыбызга утырабыз. Сәхнәдә Епишев кына басып кала. Ул мөнбәр 
янына килә, озак кына дәшми тора һәм коры, рәсми тавыш белән сүз башлый:

– Иптәшләр! Моннан өч сәгать элек КПСС Үзәк Комитетының 
Пленумы үзенең эшен тәмамлады. Ул оештыру мәсьәләсен карады. 
Иптәш Никита Сергеевич Хрущёв бөтен вазифаларыннан, ягъни КПСС 
Үзәк Комитетының Беренче секретаре һәм СССР Министрлар Советы 
Председателе булудан азат ителде. Никита Хрущёв ил белән идарә итүдә 
коллективлык принципларын тупас бозуда, масаюда, валюнтаризм белән 
мавыгуда гаепләнә. Ул хәзер гап-гади пенсионер булып калды. Әнә дачада 
чәчәкләр үстерсен, тавыклар асрасын, булдыра алса, яраткан кукурузын 
иксен. Пленум КПСС Үзәк Комитетының беренче секретаре итеп иптәш 
Леонид Ильич Брежневны сайлады. 

Шуннан соң ул шактый җентекле итеп, Брежневның тормыш юлы, 
эшчәнлеге, сугышчан юлы белән таныштырды. Аның җитәкчелегендә партия 
һәм халык соңгы вакытларда ил тормышында җибәрелгән ялгышларны тиз 
арада төзәтер, ленинчыл принциплар кире кайтарылыр, дип ышандырды. 
Епишев тагын шуңа игътибар юнәлдерде: яман аты чыккан волюнтаризм 
хәрби хәзерлек мәсьәләләренә кагылмады диярлек. Бу буталчык чорда да 
армия һәм флот үзләренең сугышчан мөмкинлекләрен сакладылар һәм хәтта 
үстерделәр. Яңа шартларда бу мәсьәләләргә игътибар тагын да көчәячәк. Бу 
залга җыелган Мәскәү хәрби округы һәм урыннардагы хәрби җитәкчеләр ил 
алдында торган бурычларның җитдилеген аңлыйлар һәм бер генә секундка 
да моны онытмыйлар. Хәзер үзегез урнашкан урыннарга кайтыгыз, личный 
составка үзегезгә хәзер генә билгеле булган үзгәрешләрне җиткерегез, 
бу исә хәрби һәм сәяси хәзерлекне тагын да югарырак баскычка күтәрү 
бурычын тормышка ашыруның нәтиҗәле башлангычы булырга тиеш 
икәнлеген һәрвакыт исегездә тотыгыз. Сезгә хәерле юл!

Зал бердәм рәвештә аякка басты, барысы да ишеккә таба юнәлде. 
Командирыбыз Здебловский да, политотдел җитәкчесе Бугорков та 

уйга калганнар. Берсе дә башлап берни дә әйтми. Армия генералының 
сүзләрен эчтән генә тәфтишләп баралар. Ихтимал, алар минем алда мондый 
көтелмәгән хәлләр турында сөйләшүдән тыелып торалар. Һәрхәлдә, мин 
моны шулай кабул иттем. Вертолёттан төшеп, автомашинага күчеп утыргач 
кына, полковник, ныклы карарга килгәндәй, әйтеп куйды:

– Иптәш Бугорков, клубка личный составны җыярсыз, Пленум кабул 
иткән карарларны сез аңлатырсыз. Анда мин дә, комсомол секретаре 
дә катнашырбыз. Аннан соң барлык подразделение командирларын, 
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политотдел хезмәткәрләрен җыярбыз, анда мин үзем чыгыш ясармын. 
Комсомол бу мәсьәләләрең асылын аңлаешлы итеп җиткерү юлларын һәм 
формаларын үзе табар. Ләкин сез әлегә ашыкмагыз, Пленум материалларын 
кулга язма рәвештә алыйк. Аннан соң иптәш Бугорков белән бергәләп, 
нәрсә һәм ничек эшләүнең юлларын билгеләрсез.

Башка вакытларда иртәнге политинформацияне аерым бер кеше генә 
ясый иде, бу юлы президиумда ике кеше пәйда булгач, барысы да бүгенге 
сөйләшүнең башкача булырга тиешлеген аңладылар. Бу подполковникның 
беренче сүзләреннән үк сизелде:

– Без, ягъни командир, политотдел начальнигы һәм комсомол секретаре, 
төнлә сез йоклаганда, Мәскәүдә, оператив уздырылган мөһим бер 
җыелышта булып кайттык. Армия генералы Епишев белән очраштык. Ул 
безгә КПСС Үзәк Комитетының төн уртасында гына тәмамланган чираттан 
тыш Пленумы кабул иткән карарлар турында хәбәр итте. 

Шуннан соң Бугорков җентекләп, карарларны аңлатты.
Клубтан чыккач, мин үзебезнең казармага кайттым. Иптәшләр барысы 

да тәмәке тарту урынында төркем-төркем булып сөйләшеп торалар иде. 
Барсының да телендә әле генә Бугорков сөйләгән яңа хәбәрләр. Яннарына 
килеп баскач, һәммәсе миңа таба борылдылар. Үземне уртага алдылар. 
Беләм, бу яңалыклар турында нәрсә дә булса өстәп әйтүемне көтәләр. Мин 
җилкәләремне генә җыерам:

– Нәрсә әйтим, Мәскәүдә әйтелгәннәрне Бугорков барысын да түкми-
чәчми җиткерде. Мин бер сүз дә өсти алмыйм, чөнки шулардан башканы 
белмим дә, дидем. 

Берничә көннән соң бу турыда Тәлгат белән икәү генә үз телебездә 
сөйләшеп утырдык. Мин, ничектер, үз-үзем белән сөйләшкәндәй, эчке 
дөньямны, яшереп-нитеп тормыйча, аңа ышанып тапшырдым. Чөнки 
башымда шулкадәр каршылыклы уйлар, аларны кем беләндер уртаклашасы, 
җиңеләясе килә иде.

– Хрущёв, бер уйлаганда, халык хәтерендә кыю кеше буларак калырдыр. 
Халыкның тамагын туйдыру өчен, чирәм-яткын җирләрне үзләштерә башлау 
аңардан колачлы эш таләп итте. Алай гына да түгел, башка республикаларда 
һәм өлкәләрдә дә авыл хуҗалыгын күтәрүгә ул керткән өлеш саллы булды. 
Америкага баргач, бу илдә терлекләр өчен кукуруз ашатуның никадәр 
нәтиҗәле икәнлеген күреп, шуны бездә дә кулланылышка кертергә тырышып, 
сөт-ит җитештерүдә  алга китешне сизелерлек тәэмин итүен кая куясың? 
Дөресен әйткәндә, 1917 елдагы хәлләрдән соң ил халкы Хрущёв җитәкчелек 
иткән елларда гына авыз тутырып икмәк ашый башлады. Космоска юл салу 
да аның фатихасы белән гамәлгә ашырылды. Андый дәрәҗәдәге җитәкченең 
һәр сүзе, гамәле ил язмышына йогынты ясый. Моның өчен әлеге шәхеснең 
эзлекле рәвештә салкын канлылык белән акыллы эш итүе вазифаларын 
лаеклы башкаруның төп шарты булып тора. Әмма Никита Сергеевич кайсы 
вакытта үзенең дөнья алдында җаваплы икәнлеген онытып та җибәргәләде. 
1959 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы сессиясендә мөнбәрне туфлие 
белән төйгән бу кешедә «культура» да бик чамалы булгандыр. Мондый 
гамәлнең илебезнең абруен төшерү икәнлеген аңлау өчен дә билгеле 
дәрәҗәдәге зыялылык кирәк булган шул. 
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Мине игътибар белән тыңлап торган Тәлгат тә сүз кыстыра:
– Син халыкка туйганчы икмәк ашатучы Хрущёв булды, дисең. Авылдан 

язылган хатларда Кукмарада ипи кибетләрендә берничә сәгать чират торып 
та ипи алып кайта алмаган чаклар күп була, диләр. Шушы көнгә кадәр 
Кремльдә шул ук Хрущёв утырды бит. Нигә ул шулай? Нигә бүген халык 
икмәккә интегә? Сугыш та юк, иген дә уңа, дип сөйлиләр. Кибеттә исә ипи 
юк! Грязи кибетләрендә дә шул ук хәл бит. Син шәһәрдә күбрәк буласың. 
Бу турыда анда ни сөйлиләр?

– Әйе, мин кичә генә Грязи шәһәрендә булдым. Пленум узганга ике генә 
көн. Инде кибетләрдә икмәкнең карасы да, агы да тулып ята. Ит-май ише 
нәрсәләрне дә чыгарганнар. 

– Ничек инде алай? Димәк, Хрущёв үз урынында утырганда да, боларның 
барысы булган дигән сүз! Шулаймы?

 – Нәкъ шулай!
 – Ә нигә алар кибетләргә чыкмаган?
 – Бөтен хикмәт тә әнә шунда шул. Кемнәрдер өчен Хрущёвны халык 

күзендә булдыксыз итеп күрсәтү кирәк булган. Алар астыртын эш иткәннәр. 
Халык өчен иң кирәкле ризык – икмәкне кибет киштәләреннән югалтудан 
башлаганнар. Хәзер исә, аны хакимияттән алып ташлау белән үк кибетләрне 
азык-төлек белән тутырганнар. Күрегез, янәсе, икмәк була торып, Никита 
Сергеевич аны халыктан яшергән. Яңа җитәкче, имеш, эшне шушы 
гаделсезлекне бетерүдән башлаган. Югары дәрәҗәләрдә булучылар да, 
үзләренә абруй өстәү өчен, әнә нинди алдашуларга баралар икән. Шәһәрдәге 
акыллы кешеләр шулай сөйлиләр.

 – Ни өчен бергә эшләүче җитәкче кешеләр Хрущёвны шулай 
яратмадылар икән соң? Югыйсә алар аның янәшәсендә булганнар бит 
инде? Хрущёвның гаебе аларның да гаебе түгелмени?

 – Минемчә, бөтен хикмәт тә әнә шунда: үзләренең гөнаһларын йолу 
өчен, алар бөтенесен бер кеше өстенә өйгәннәр. Янәсе, барысына да ул 
гына гаепле. Административ-территориаль реформа ясыйбыз дип, төрле 
өлкәләрне, районнарны кушып-аерып бетерделәр. Әнә, без армиягә киткән 
елны ук Кукмара белән Саба районын кушып куйганнар. Район үзәге итеп 
Саба авылын билгеләгәннәр. Тимер юлы буенда урнашкан шәһәр кебек 
Кукмараның Саба районына кертеп калдырылуы көлке бит инде. Тагын 
бер көлке: бер Татарстанда ике өлкә комитеты ясаганнар: берсе авыл 
хуҗалыгы белән, икенчесе промышленность белән җитәкчелек итә, янәсе. 
Хәзер республикада кайсы өлкә комитеты баш, кайсысы муен икәнлеген 
белмичә аптырыйлар. Бу исә чиновникларның бермә-бер артуына китергән. 
Ясалма рәвештә барлыкка китерелгән шушы оешмаларда күпме кеше, бер 
кабинеттан икенчесенә кәгазь күтәреп йөреп, хезмәт хакы ала? Моны бер 
Хрущёв кына уйлап тапмагандыр бит инде? Барысы бергә эшләгәннәр дә, 
бөтен гаепне аңа гына такканнар.

– Ә без монда боларны белми дә ятабыз, – ди Тәлгат.
– Син шулайдыр, әмма мин Грязи районындагы, мондагы өлкәдәге 

хәлләрнең барысын да диярлек белеп барам. Мине еш кына төрле 
җыелышларга чакыралар бит. Монда нәрсә булса, безнең Кукмара 
якларында да шул ук хәлләрдер инде ул. Ил барыбыз өчен дә бер бит. 
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– Авылда колхозчыларның бакчаларын үлчәп йөри башлаганнар, янәсе, 
шәхси хуҗалыкларында артык җир юкмы? Безгә дә кергәннәр. 

– Аны әйтәсең син. Безнең авылда да йөргәннәр алар. Минем әни хатта 
язган. Өч кеше, өй борынча йөреп, кешеләрне куркытып бетергәннәр. 
Авылның бригадиры, авыл советы секретаре, тагын Сабадан килгән кеше 
икән. Бер генә үлчәп ышанмагач, ике тапкыр үлчәгәннәр. Һәр икесендә 
дә безнең бакча биш сутыйга артыграк чыга икән, ягъни утыз сутый. 
Колхоз бригадиры бу артыгын киметү ягын каера, ди. Бу Нурхәяттәнең өч 
малае бар. Иң олысы Мәлик, армиядән кайткач, шахтада урнашып калды. 
Уртанчысы Хәкимулланы да Кузбасс якларында дип беләбез. Кечесе Фоат 
та авылга кайтып тора торган малай түгел. Нурхәяттәйнең берүзенә нигә 
утыз сутый бакча? 

Авыл советы секретаре исә малае армиядә хезмәт иткән ананың 
бакчасын кисү дөрес булмас, дип әйтә икән. 

Бу бәхәскә ноктаны Саба кешесе куйган: малае армиядән кайткач, теләсә 
нәрсә эшләрсез, хәзергә шул килеш калсын, дигән. Менә шулай да була икән 
ул, үз авылың кешесе мәрхәмәтсезрәк тә булырга мөмкин. Күзе чыкмаган 
булса, күрсен иде: ул бакчаның җиде-сигез сутыенда җимеш-фәлән бирми 
торган усак агачлары лепердәп утыра. Аларны кисеп ташларга да кызганыч, 
әти заманыннан калган агачлар. Ямь биреп тик үссеннәр.

– Без кайтканчы, мондый башбаштаклыкларны бетерерләр, бәлки. Әнә 
кибетләргә икмәк тә чыккан, дисең бит. 

– Шулай гына булсын инде, кешене күпме интектерергә була?
Шулай итеп, илдә бара торган вакыйгаларга Тәлгат белән үзебезчә бәя 

биреп чыктык. Чыннан да, күңелгә җиңел булып китте.
Чамалавыбыз дөрес булды. Озак та узмады, Кукмарадан хәбәр килде 

– районны яңадан кире кайтарганнар. Димәк, барысы да әкренләп эзенә 
төшә башлаган дигән сүз. Районы кайткач, аның газетасы да торгызылган. 
Аны «Коммунизм таңы» дип атаганнар. Мин газетаны котлап, редакциягә 
хат юлладым. Бер язмамны да җибәрдем. Аны «Полкташым Галимов» дип 
атадым, аңлашылганча, анда Тәлгат турында яздым. Бик матур фотосын 
да җибәрдем. Берәр ай үттеме, юкмы, мәкаләм басылган газетаны алдык. 
Ике данә җибәргәннәр, берсен Тәлгатнең үзенә бирдем. Аның авызы ерык:

– Син монда мине «икенче класслы белгеч» дип язгансың, әз генә соңрак 
җибәргән булсаң, «беренче класслы» дип яза алган булыр идең. Кичә менә 
шул турыда таныклык белән знак тапшырдылар, – ди. 

Мин исә аптырап калмыйм:
– Тагын бер тапкыр язарга җай чыккан, булдыргансың, – дим.
Бөек Җиңүнең егерме еллыгы якынлаша. Бу юлы бу бәйрәмне зурлап 

билгеләп үтәргә җыеналар. 9 Май көнен ял көне дип игълан иттеләр. 
Моңа кадәр алай булмый торган иде. Аны лаеклы каршылау өчен, хәрби 
дан эстафетасы оештырылды. Ярты ел чамасы элек башланган бу хәрәкәт 
торган саен киңрәк колач ала барды. Безгә – комсомол оешмалары 
җитәкчеләренә – яшьләребезне өлкәннәр күрсәткән батырлыклар 
рухында тәрбияләү бурычлы йөкләнде. Грязи – Малиновка маршрутлары 
буенча гына түгел, башка шәһәрләрдәге хәрби частьлар белән дә байтак 
аралашырга, бергәләп эш итәргә туры килде. Бу чаралар вакытында күп 
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кенә яшьләрнең яңа мөмкинлекләре, талантлары ачылды. Әле сугыш 
беткәнгә егерме генә ел булганлыктан, фронттан кайта алганнарның 
күбесе исән иде. Шуңа күрә алар белән очрашулар, дәһшәтле сугышның 
урыннарында булу солдатларны ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләүне 
уңышлы алып барырга ярдәм итте. Мин үзем мондагы чараларда, рус 
шагыйрьләре-язучыларының билгеле әсәрләрен сәнгатьле итеп уку белән 
бергә, татар авторларыннан Муса Җәлил, Фатих Кәрим шигырьләрен ике 
телдә яңгыратуны гадәт иттем. Каһарман шагыйрьләребезнең бер-ике 
әсәренең татар телендә, ягъни оригиналда яңгырап алуы һәр аудиториядә 
кызыксыну тудыра иде. Кайчакта кабат-кабат сөйләүне дә сорыйлар. Мин 
Брест герое Пётр Гавриловның батырлыгы турында сөйлим, аның да татар 
икәнлеген әйткәч, барысы да аптырашта кала. Әле аңа 1957 елда гына Герой 
исеме бирелгәнлеге турындагы хәбәрне дә тыныч кына кабул итә алмыйлар. 
Аның батырлыгы күз алдында булды бит, шуны тиешенчә бәяләү өчен, 24 
ел вакыт кирәк булган! Мондый да гаделсезлек булыр икән, дип куялар. 
Гадел Кутуйның «Рус шәһәрен ярсып яклаганда, күзләремә Казан күренә» 
дигән шигырь юлларын шәрехләп сөйләгәндә, аудитория кул чаба.

Әлбәттә, хәрби эстафета техника белән эш итү, ярышлар оештыру, 
конкурслар уздыру кебек бик күп чараларны да күздә тота иде. Болар барысы 
хәрби тормышка зур җанлылык алып килде. Мәскәү хәрби округында бу 
эш аеруча нәтиҗәле итеп уздырылды. Хәер, башка округларда да шулай 
булгандыр дип уйларга кирәк. Ниһаять, 1965 елның март аенда әлеге эшкә 
беренче нәтиҗәләр дә ясалды. Алар Мәскәү округы хәрби газетасының 1965 
елдагы 19 май санында «Награды за успехи в ратном труде» дигән исем 
астында игълан ителде. Анда минем Мәскәү Хәрби округы командующие 
боерыгы буенча бүләкләнүчеләр арасында булуым да хәбәр ителгән иде. 
Шул ук газетада миңа комсомол Үзәк Комитетының Мактау язуы бирелүе 
турындагы карар да урын алган. 

Тагын шунысы да истә калган: тантаналы чарадан соң безгә башкаланың 
хәрби музеен да күрсәттеләр. Безнең анда баруыбыз музейны Җиңүнең 
20 еллыгына тулыландырып ачуга әзерлек көннәренә туры килде. Шуңа 
күрә залларда музейга хас тынлык юк иде, нәрсәдер эләләр, кагалар, 
бәхәсләшәләр. Шул ук вакытта безгә дә карап-карап алалар. 

Мин, экспонатларны карап йөргәндә, ил халкының җиңүебезне  нинди 
каһарманлыклар кичеп яулап алганлыгын аеруча нык аңладым. 

Игътибарым тагын бер экспонатка юнәлде. Беренче катның сул як 
залындагы идәнгә АКШның 1960 елның 1 маенда безнең ил чикләрен 
үтеп кергән «У-2» самолётының ватыкларын өеп куйганнар иде. Моны 
күреп, хәйран калдым. Ник дигәндә, мин – аны очып барган хәлдә күргән 
кеше. Бу болай булды. Бәйрәм көне булса да, авыл кешеләренә язның матур 
көннәрендә ял итеп утырулар тими. Ул көнне без Заһит Идрисов исемле 
егет белән Арпаяз авылының Каенлык дигән үзәнлеге янындагы болыннан 
кайтып килә идек. Көтмәгәндә Саба ягыннан, түбәннән генә очып, ниндидер 
бер самолёт килеп чыкты. Ул шулкадәр тиз һәм тавышланып, баш очыннан 
гына узып китте, атыбыз куркып җан-фәрманга чаба башлады, арбабыз-
ниебез белән чак кына капланмадык. Без күтәрелеп караганда, самолёт 
дигәннең эзе дә калмаган иде инде. Аның шатыр-ботыр килүе офык 
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артыннан гына ишетелә иде. Ул Әгерҗе-Ижевск тарафына очты. Ике 
көннән соң радиолардан Свердловск тирәсендә Америка самолётының 
бәреп төшерелүе турында хәбәр бирделәр. Шул безне куркытып очып үткән 
самолёт булгандыр дип фаразладык. Ишетүебезчә, очучысы исән калган 
икән. Аны ун елга хөкем иттеләр. Ул үзенең Советлар Союзына разведка 
максаты белән кергәнлеген таныды. Президентлары Д.Эйзенхауэр исә, 
юк, ул разведка ясар өчен кермәгән, бары тик маршруттан гына тайпылган 
дип әйтеп караган иде дә, аңа кем ышансын, барасы юлыңнан читкә китү 
ун-унбиш километрга булырга мөмкин. Илнең Европа өлешеннән Азия 
башланган урынына килеп җитү инде уен эш түгел. Моны башбаштаклык 
дип кенә түгел, артыгы белән чамадан чыгу дип кенә карап була. Менә хәзер 
мин шул самолётның җимерекләрен аяк астымда күрәм. Ул кырыкмаса-
кырык ватык-сынык тимер-томырдан гыйбарәт. Мондый очрашу күңелдә 
шул вакыттагы халәтемне җанландырган кебек булды. Мин күпмедер 
тантаналы хисләр дә кичердем кебек. Теге чакта, әллә кем булып, яшен 
тизлеге белән очып үткән булган идең дә, ахыр чиктә менә, аяк астында 
ятасың. Мактанчык кешеләр бервакыт шулай көлкегә калалар инде алар. 
Димәк, бу очракта да без өстен булып чыкканбыз, америкалы очучыга 
илебез өстендә җәзасыз очып йөрергә ирек бирмәгәнбез. Безнең дә төшеп 
калганнардан булмавыбызны белеп торсыннар америкалы агайлар!

Җиңүнең егерме еллыгы, чыннан да, олы тантанага әверелде. Сталин үзе 
исән чагында ул тыйнак кына, тантаналы җыелышлар уздыру рәвешендә генә 
бәйрәм ителгән. Атна уртасында туры килсә, хәтта ял көне дә бирелмәгән. 
Күрәсең, Сталинның олы Җиңүебезнең данын кемнәрдер белән уртаклашасы 
килмәгән. Киресенчә, башкаларның бу эштәге өлешен тануга саранлык 
күрсәткән. Җиңүгә аннан ким өлеш кертмәгән Жуков һәм башка хәрби 
җитәкчеләрне икенче пландагы кешеләр итеп бәяләргә тырышуы шуны 
раслый. Хрущёв исә, үлеменнән соң булса да, Сталинның абруен какшатуны 
максат итте. Бер үк вакытта аның җитәкчелек итү алымнарын үзенә корал 
итеп алды, шул юл белән үз шәхесен культ дәрәҗәсенә күтәрергә омтылды. 
Ниһаять, ил җитәкчелеге Бөек Җиңүдә төп көч булып, халык торганлыгын 
танырга мәҗбүр булды – шушы юлда егерме миллион кешенең һәлак 
булуын әйтә башладылар. Моңа кадәр бу санны ун миллионнан да киметеп 
күрсәтәләр иде (хәзер инде егерме җиде миллион дип сөйлибез).

«Ватан сугышында җиңүнең егерме еллыгы» дигән медаль чыгарылу 
да бәйрәмнең быелгысын истәлеклерәк итте. Аны сугыш шартларында 
көрәшкән һәм җиңүебезгә тылда да фидакарьлек күрсәткән барлык 
кешеләргә дә бирделәр. Әлеге бүләк хәтта минем күкрәгемне дә бизәде. 

 Бу болай булды. Мине көтмәгәндә полковник Здебловскийга дәштеләр. 
Часть командирына керү көн саен була торган хәл түгел. Шуңа күрә 
аның белән очрашу алдыннан үзеңнең бөтен эшләреңне күз алдыннан 
уздырырга тиеш буласың. Нинди эшеңне килештермәгәннәр икән, нәрсә 
эшләп бетермәдем яки тиешенчә башкармадым дигән сорауларга җаваплар 
табарга кирәк була. Еш кына ул синең алга нинди дә булса яңа бурыч кую 
өчен чакыртып ала. Мин шуларны уйлый-уйлый, аның кабул итү бүлмәсенә 
ашыктым. Секретарь мине тоткарлыксыз кабинетка кертеп җибәрде. 
Полковник телефоннан сөйләшә иде. Ым кагып, утырырга ишарә ясады. 
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Трубкасын куйгач, алдындагы «делоны» кулына алды. 
– Син әтисез үскәнсең икән. Сугыш ятиме.
– Әллә әтием турында берәр хәбәр бармы, иптәш полковник?
– Кызганыч, бик үк төгәл хәбәрем юк. Тик шуны белдек, ул 1941 елның 

декабрендә Мәскәү янында һәлак булган. Подольскидагы хәрби архивта 
ачыклаганнар. Димәк, бернинди сугышчан бүләк алырга да өлгермәгән.

– Ул көннәрдә бүләк турында уйларга мөмкин дә булмагандыр.
– Шулай. Сез ничә бала калдыгыз?
– Өч малай. Иң кечесе – мин. Әти киткәндә, миңа нибары өч ай булган. 
– Сугыш башланганга 24 ел, син хәзер менә үзең ил сагында торучы. 
Озын гына паузадан соң, сорау бирде:
– Җиңү бәйрәменә комсомол ничек әзерләнә?
Мин аңа үзебезнең эшләр турында сөйләп бирдем. Сугышчан 

эстафетаның ничек оештырылуын һәм барышын бәян иттем. Ул 
сөйләгәннәремне хуплады һәм уңышлар теләп, миңа китәргә мөмкин 
икәнлеген әйтте.

Аның мине ни өчен чакырганын һич тә аңламадым.  Шулай да әтинең 
кайда һәм ничек һәлак булуы турында сорашуы көн буе башымнан чыкмады.

Менә 9 Май да җитте. Часть клубында сугыш һәм тыл ветераннары, 
хәзерге хәрби хезмәткәрләр, солдатлар җыелды. Тантана оркестрның 
Дәүләт Гимнын уйнавы белән башланды. Часть командирының бәйрәм уңае 
белән сөйләгән докладыннан соң, ветераннарга һәм офицерларга шушы 
медальне тапшырдылар. Бүләкләнүчеләр арасында минем фамилияне дә 
атагач, башта каушап калдым. Ялгыш ишетмәдемме? Миңа андый медальне 
ни өчен бирергә тиешләр әле? Дөрес яңгыраган икән, янымда утырган 
капитан Духновский кабыргама төртте:

– Сәхнәгә күтәрелегез, сезне әйттеләр бит!
Мин командир алдына килеп бастым. Ул залга карап, болай диде:
– Кайберәүләр аптырап та калгандыр, ни өчен әлеге медаль белән бүгенге 

сержант бүләкләнә? Монда аптырарлык бернәрсә дә юк. Галимуллинның 
әтисе сугышта бер медаль дә алырга өлгермичә һәлак булган. Сугышчан 
бүләкне аның улы алса, гаделлек булыр, дип исәплибез. Зал моны хуплап, 
гөрләтеп, кул чапты.

Мин исә тантаналы рәвештә җавап бирдем:
– Советлар Союзына хезмәт итәм!
Әйе, командир дөрес әйтте. Әтием Галимулла Сәмигулла улы сугышның иң 

хәтәр вакытында – дошман башкалабызга берничә дистә чакрымда калганда 
– декабрь аенда һәлак булган. Моны күреп калган бер райондашыбыз бу хакта 
авылга килеп, безнең гаиләгә сөйләп тә киткән булган. Нәкъ утыз яшендә 
якты дөнья белән хушлашкан әтием бу сугышны аңлап та өлгермәгәндер. 
Оста гармунчы буларак, ихтимал, бу һәлакәтле хәлләргә җиңелчәрәк, 
романтикларча караган булуы да ихтимал. Әмма кешелек тарихындагы иң 
явыз көч булган фашист кавеме шаярмый иде. Ул Җир йөзендә бары тик 
үзе ишеләр генә яшәргә хокуклы дип санады. Шуңа күрә бу сугыш барлык 
башка халыклар өчен яшәү яки үлем мәсьәләсен хәл итә торган тартыш булып 
чыкты. Моңа кадәр Советлар илен дошман күргән АКШ белән Англиянең 
сугышта безнең ил белән союзга кереп катнашырга барырга мәҗбүр булулары 
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ук шуны күрсәтә. Алар исәпләгәнчә, Советлар Союзы да, Германия дә ул 
вакытта бер-беренә тап килгән явызлык көчләре. Ләкин ахыр чиктә алар, 
Гитлер Германиясе белән түгел, бәлки, сугышта нәкъ менә Советлар Союзы 
белән бер яклы булып катнашырга тиеш булдылар. Әлеге факт үзе генә дә – 
гаделлекнең кайсы якта булганлыгын күрсәтүче ныклы дәлил. 

Бу дөнья күләмендәге сугышның һәр аерым бер кеше күңелендә тирән 
эз калдырган үзенә бер аерым нәтиҗәсе дә бар иде. Минем өчен ул бөтен 
гомеремә әтиемне тартып алган, мине ятим калдырган фаҗига булып калды. 
Мин, бу сугыш турында сүз чыкканда яки уйланганда, һәрвакыт иң элек 
шуннан чыгып бәя бирә торган булдым. Менә хәзер әтием алырга тиешле 
медальнең миңа бирелүе үк аның белән минем арадагы күзгә күренмәс 
бәйләнешне тагын да ныгытып куйгандай булды.

Сәхнәдән төшеп, Тәлгат янына утыргач, дустым котлап, кулымны кысты. 
– Син бүген әтиең яулап калдырган бүләкне алдың, тормышыңда үзеңә 

дә шундый бүләкләр алу насыйп итсен, – диде.
Мин шунда уйлап куйдым: кара син, нинди мәгънәле сүз әйтте бит, 

якташ! Чыннан да, шулай бит, әлеге медаль һәрвакыт әтиемне искә төшереп 
торыр. Бу исә миңа аның истәлегенә лаеклы булырга тагын бер этәргеч 
булып хезмәт итәргә тиеш!

...Җәй фасылы безнең часть өчен өйрәнүләрне тагын да ешрак һәм 
катлаулырак итеп уздыру айлары булып әверелә. Ел саен шулай. Быел да, 
бәйрәм көннәре узу белән, без шушы кырыс шартларда яши башладык. 
Теләсә кайсы мизгелдә, полкны тревога белән күтәреп, әһәмиятле бурыч 
үтәүне тапшырулары мөмкин. Шуңа күрә һәммәсе дә шундый хәбәрне көтү 
уе белән яши. Барысы да әзерме, сигнал булган очракта техниканың нинди 
дә булса бер шөребе җайсыз хәлдә калдырмасмы? Һәммәсен, кат-кат карап, 
тикшерәләр, майлыйлар, чистарталар.

Тәлгатнең әлегә сугышчан экипаж белән мондый өйрәнүләрдә 
катнашканы юк. Аның эше бу юлы шактый катлаулы булачак. Моңа кадәр  бу 
экипажда шофёр машинаның төзек булуы, барасы урынга вакытында илтеп 
җиткерү өчен генә җавап бирә иде. Бу – үзе бик мөһим бурыч. Әмма хәзер 
мондагы бер штатны кыскарттылар. Шул ук шофёр антенналар хуҗалыгы 
өчен дә җавап бирергә бурычлы булып чыкты. Димәк, ул, күрсәтелгән 
урынга килеп җитү белән, шунда ук антенналарны җәелдерү эшен тиешле 
вакыт эчендә нормативка туры китереп башкарырга да тиеш була. Әле 
аның моны эшләп караганы юк. Әлбәттә, радиостанция командиры белән 
механик аңа ярдәм кулын сузмый калмаслар, чөнки барысының да эше 
тулаем коллективның элемтәне тәэмин итүгә әзерлегеннән чыгып бәяләнә. 
Шулай да Тәлгат дулкынлана, борчыла, минем аркада башкаларга сүз 
ишетергә туры килмәсә ярар иде, ди.

Бу көн озак көттермәде. Унбишенче май иртәсендә тревога сигналы 
яңгырады. Барысы да, ут капкандай, урыннарыннан купты. Ярты сәгать 
дигәндә, капкадан машиналар колоннасы агыла башлады. Бирелгән 
маршруттан шул беленде, бу юлы да Аннино урманына таба юл алабыз 
икән. Мин өйрәнүләр вакытында төрле подразделениеләрдә булырга 
тырышам. Аларның барысы да минем өчен мөһим. Әмма бу юлы радио 
элемтәсе ротасында күбрәк булуны максат иттем. Чөнки якында булсам, 
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Тәлгаткә минем дә ярдәмем тияргә мөмкин. Ник дисәң, бу экипажда мин 
үзем дә хезмәт итеп алдым, андагы эшнең рәтен беләм. Дустым шофёр 
буларак, үз эшен эшләр, әмма өстәмә вазифасын мондый гадәттән тыш 
шартларда аңа беренче тапкыр башкарырга туры киләчәк. 

Билгеләнгән сәгатькә күрсәтелгән ноктага килеп җиткәч, барысы да 
җан-фәрманга радиостанцияне элемтә бирергә әзерләүгә керештеләр. Мин 
Тәлгат белән радио антеннасы колгаларының буыннарын бер-берсенә 
ялгап, күрсәтелгән координатларга туры китереп урнаштырып куйганнан 
соң, аларны тиешле юнәлешкә җайлап җәелдердек. Монысы – гадирәк 
антенна. Ләкин бу радиостанциядә пирамидага охшаш антенна да бар. 
Анысы җәелдерү шактый мәшәкатьле, аннан да бигрәк четерекле эш, чөнки 
ул сантиметрына кадәр төгәл урнаштырылганда гына, комачаулаучы чит 
тавышлардан арынып, кайдадыр тегендә эфирга чыгучы дулкыннарны 
«таный» ала, аның каравы, бу режимда эшләгәндә, элемтәнең тотрыклылыгы 
даимирәк була. Боларны башкарып чыгу өчен, нормативта күрсәтелгән 
ярты сәгать вакыт җитә язды. Нибары биш минутка сыя алмадык. Аның 
каравы, радиостанция чип-чиста итеп «телгә килгәч», иркен сулап куйдык. 
Радиостанцияне көйләп бетерүдә  командирга да минем ярдәмем кирәк 
булып чыкты. Шунысы мөһим, бурыч үтәлде. Тәлгатнең җилкәсеннән тау 
төшкәндәй булды. Һәрхәлдә ул хәзер мондый хәлләрдә үзенең ни эшләргә 
тиешлеген яхшы төшенеп калды. Әмма шунысы да бар, кайсы чакта, яңа 
урында урнашып, элемтә бирергә өлгермисең, сиңа икенче координат 
бирәләр, шунда барып җитү вакыты билгеләнә. Тәлгат әйтә:

– Монысы булды, инде командирлар күңеленә Ходай миһербанлык 
бирсен дә шушыннан кузгалырга гына кушмасыннар.

Аның теләге кабул булды. Бу өйрәнүләрдә әлеге экипаж башыннан 
ахырына кадәр бер урында гына торырга тиеш дип планлаштырылган икән.

Мин исә хезмәтем буенча барлык подразделениеләрдә булырга тиеш. 
Аларның урнашу мәйданы йөз квадрат километрга якын. Шуңа күрә мин 
Тәлгатләр урнашкан ноктага тагын бер айдан, өйрәнүләрнең иң соңгы 
көнендә генә әйләнеп килә алдым. Алар үзләренә куелган бурычларны 
әйбәт үтәп барганнар. Командирлары елмая:

– Тәлгат машинаны әйбәт йөртүче, менә дигән такелажник кына булып 
чыкмады. Аш-су әзерләргә кулы ята икән. Менә күрегез, монда өчебез дә 
тазарып, түгәрәкләнеп киттек, бу – Тәлгат эше!

Әйе, Тәлгат биредә үзен кирәкле кеше итеп раслаган. Шуның белән 
үзенең уңганлыгын, булдыклылыгын тагын бер тапкыр күрсәткән.

Мин Грязидәге хәрби шәһәрчегебезгә дә алар машинасына утырып 
кайттым.

Кайтуыбызга атна-ун көн үттеме, Тәлгат минем янга йөгереп килде. 
– Безнең экипажны радиостанциябез белән Малиновкага күчерәләр. 

Андагы курсантлар шушы техника белән практика үтәчәк икән. Без исә 
аларга мастер-инструктор булабыз, ди. Даими шунда калачакбыз, диләр. 
Мин һич кенә дә шул авылдан еракка китә алмам, ахры. Дембельгә дә 
шуннан кайтып китәсе булыр кебек. 

– Кайчан китәргә?
– Бүген үк.
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– Мин андый карар кабул ителүен беренче тапкыр синнән ишетәм. Нихәл 
итәсең? Син хәзер инде шулай да Малиновкада хуҗалык взводында түгел, 
уку-укыту ротасында хезмәт итәчәксең. Без барыбер бер частьта булабыз, 
бәлки, күрешә дә алырбыз. Булмаса инде, гражданкада! Хәерле юл!

Шулай итеп, без тагын аерылыштык. 
Чын дус, бөтен сүзләреңне тартынмыйча сөйли ала торган Тәлгат китеп 

баргач, тагын ямансу булып калды. Әмма тормыш дәвам итә. Мин инде 
хәзер үземне биредә даими яши торган кеше кебек хис итәм. Бер үк вакытта 
мин хәрби-сәяси мәктәптә укый идем. Хәзер аның соңгы ае бара. Тиздән 
имтиханнар башлана. Хезмәттән калган вакытларда, бөтен көчне куеп, шуңа 
әзерләнәм. Политэкономия, фәлсәфә, агымдагы сәясәт, хәрби тарих кебек 
фәннәр минем өчен бик кызык, аларны, монда укымасам да, кызыксынып 
өйрәнеп бара идем. Хәзер исә, бер системага салып өйрәнә башлагач, элек 
белгәннәремнең таркау булганлыгын аңлап, үзем дә шаккаттым. Чын белем алу 
белән болай гына танышып бару арасындагы аерманы шунда ук абайладым. 
Шуңа күрә имтиханнардан курыкмыйм. Мине монда ни өчендер испан телен 
өйрәнү классына яздылар. Моңа кадәр һәрвакыт алман телен өйрәнергә туры 
килгән иде, хәзер исә – испанча. Күрәсең, Куба белән мөнәсәбәтләр тыгызлана 
барган саен, хәрбиләргә бу телне белү дә кирәк булыр дип санаганнардыр. 
Сизеп торам, әле хәзергә әйтмәсәләр дә, ахыр чиктә алга таба да миңа армиядә 
калырга тәкъдим итәчәкләр. Шулай булды да. Полковник Бугорков (әле яңа 
гына аның хәрби дәрәҗәсен күтәрделәр) әйтә:

– Фоат Галимуллович, без сезне армиядә хәрби-сәяси кадр итеп 
күрәбез. Бөтен якларың да бу таләпләргә туры килә. Мин сезгә офицер 
булып калырга тәкъдим итәм. Бу минем генә сүз түгел. Хәтерлисезме, 
Воронеждагы полковникны? Ул сезне онытмаган, алай гына да түгел, бу 
елларда сезне күзеннән ычкындырмаган. Тәкъдим дә аңардан чыкты. Без 
дә моны хуплыйбыз.

Мин шунда ук җавап бирмәдем.
– Уйларга, киңәшләшергә рөхсәт итегез, иптәш полковник. Бу минем 

тормышта бик зур борылыш китереп чыгарыр иде. Монда бераз уйламыйча 
булмас, – дип кенә җавап бирдем.

Ул үзе дә шундыйрак җавап көткән икән.
– Дөрес итәсең, әгәр дә шунда ук уңай җавап бирсәң, без дә моның сүзе 

ихласмы икән дип уйлаган булыр идек. Төптән уйлап кына хәл итә торган 
мәсьәлә. Ярый, җавап көтәрбез. Әмма озак көттермә.

Октябрь ае тәмамланып килә. Күпме генә очрашырга туры килсә дә, 
мин дә, Бугорков үзе дә бу сөйләшүне бүтән искә төшермәде. Мин инде 
уйлый да башладым: күрәсең, аларның ниятләре үзгәргәндер. Ә үзем сүз 
башлап, бу хакта сөйләшәсем килмәде. Ниһаять, Бугорков, бер киңәшмәдән 
соң, миңа калырга кушты. Һәм минем күзләремә карады.

Мин сүзсез дә аңладым, полковник миннән җавап көтә иде.
Мин уңайсызланып кына булса да, сөйләп киттем:
– Иптәш полковник, мин үземнең гомер буена хәрби кеше булып 

калуымны күз алдына китерә алмыйм. Мин әдәбият, сәнгать мохитендә 
яшәргә телим. Әлбәттә инде, туган телемдә, туган халкым сәнгатендә-
әдәбиятында. Бу елларда мин татар телен, татар җырларын өзелеп 
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сагындым. Армиядә алар юк бит. Шуңа күрә гафу итегез инде. Уңай җавап 
бирәсе булмагач, әйтергә дә уңайсызланып йөрдем.

– Нихәл итәсең, моны сез үзегез генә хәл итә аласыз. Боерык биреп 
эшләнә торган эш түгел. Ярый, тулаем совет халкына түгел, татар халкына 
хезмәт итәргә телисез алайса.

– Иптәш полковник, татар халкы да шул ук совет халкы бит инде?
– Анысы да дөрес. Сезгә уңышлар телим. Тиздән сезнең призывтагыларны 

өйләренә кайтара башлыйбыз. Сез 1962 елның 1 ноябреннән хезмәт итәсез. 
Әмма минем бер үтенеч бар: шәхсән сезне 9 ноябрьдән дә иртә җибәреп 
булмас. Ник дигәндә, Октябрь революциясенең 48 еллыгын бәйрәм итүне 
оештырып, аны югары дәрәҗәдә үткәрергә ярдәм итсәгез иде. Ә тугызы 
көнне мин сезне үзем озатып җибәрермен.

– Ярый, иптәш полковник, эшләрбез! 
Әйтүен әйттем дә бит, әмма бергә килгән иптәшләрдән аерылып калу 

бик сәер икән ул. Кайтарып җибәрүне гадәттә иң тәртипсез, иң ялкау 
солдатларга гына кичектерәләр, иң соңгы көннәргә калдыралар. Хәтта башы 
гауптвахтадан чыкмаган Хабалко да 30 октябрьдә кайтып китте. Миңа кул 
биргәндә, нәрсә дигән була бит әле:

– Иптәш өлкән сержант (бәйрәм уңаеннан чыгарылган боерык белән 
миңа шул исемне биргәннәр иде), иң тәртипсез солдат сез булдыгыз бит 
әле. Сезнең урында мин булсам, җибәрмәсәләр дә, чыгып йөгергән булыр 
идем. Ярый, сезгә сабырлык телим!

Без аның белән кочаклашып хушлаштык. Тәлгат тә үтеп барышлый 
Сызрань шәһәреннән телеграмма җибәргән: мин инде Татарстанның капка 
төбенә җитеп киләм, әйдә, син дә озаклама, дигән. Менә шулай минем белән 
килгән «дедлар» частьта калмады. Барысы да яңалар, яшьләр. Күңелне ачып 
аралашыр, сөйләшер кеше калмады да дигәндәй. Өч ел хезмәт итү бу кадәр 
озак булмаган кебек иде. Шушы бер атнаны ничек этеп-төртеп уздырырга 
белми аптырадым. Үз иптәшләрем берсе дә юк. Яшьләр безнең ише 
«олыларны» чит итәләр, ниндидер кул җитмәс кешеләр итеп карыйлар. Әмма 
миңа аларны бәйрәм чарасына җәлеп итәргә, репетицияләр үткәрергә туры 
килде. Шулай итеп, алар да мине үз кешеләре буларак кабул итә башладылар. 

Соңгы айларда шигырь язуны читкәрәк куеп торган идем. Бу араларда 
үзеннән-үзе рифмалап уйлый башладым. Кәгазьгә күңелемдәге кичерешләр 
түгелә. Аларның күбесе сагыну, якын көннәрдә гражданкага чыгу белән 
бәйле. Мин аларны хәтта җырлап йөри башладым.

Кайсы солдат илгә кайту көнен
Көтеп алмый икән йотлыгып.
Кайтыр сәгать суккач, мин үзем дә
Калдым беравыкка тотлыгып.

Мин бүгеннән хөрмен, иреклемен,
Шатлыгымнан эчми исердем.

Мең дә туксан биш көн хезмәт итеп,
Кайту көнемне дә җиткердем.

Рәхмәт, поезд, җилләрне дә узып,
Туган якка алып барасың.
Тәгәрмәчләр, тигез генә җырлап,
Якынайта дуслар арасын.

Бәйрәм дә, гадәттәгечә, бик әйбәт узды, барысы да тиешенчә булды. 
Шуннан соң минем биредә бер генә эшем дә калмады. Күңелдә бушлык 
барлыкка килде. Дөресен әйткәндә, үземне кая куярга белми торган 
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бер халәткә килдем. Бу көннәрдә башымдагы уйларның исәбе-хисабы 
булмады. Иң нык уйландырганы – армиядән кайткач, тормышымны ничек 
башлармын? Аннан инде, җан биргәнгә Ходай юнь бирер әле дип, үз-үземне 
тынычландыра идем. 

9 ноябрь иртәсендә мине Бугарков штабка чакыртып алды. Сүзендә 
торган, миңа кирәкле документларны әзерләп куйганнар, юллык акча 
да, бүләк тә бирделәр. Бугорков һәм Духновский белән кочаклашып 
саубуллаштык, машинага утыртып озатып калдылар. Бер солдат мине Грязи 
шәһәре вокзалына китереп куйды. Поезд мине туган ягыма алып китте.

Шул көннәрдән соң 50 ел узган икән. Үзе бер гомер. Дөрес, шушы 
вакыт аралыгында Тәлгат белән икеме-өчме очраштык без. Алары да аяк 
өсте генә булды кебек. Һәркемнең үз мәшәкате, үз гаме дигәндәй. Инде 
солдат дустым бакыйлыкка да күчкән, диделәр. Ә мин каберен дә зыярәт 
кылмадым бит әле. Ярамый болай, ай, ярамый. Быел җәй, Кукмарага 
кайтышлый, Янсыбыга кереп чыгарга кирәк булыр. Хәер биреп, Коръән 
укытып. Дөрес, вафатын ишеткәч, бер мәчет картыннан укыттырган идем. 
Мәрхүм булганнарга дога һәрвакыт кирәк! 

...Әлеге кыз чыгып киткәч, мин әнә шулай бик озак уйланып утырдым. 
Әле генә бәян иткән хәл-әхвәлләр бер-бер артлы хәтеремдә җанланды. 
Ниһаять, үземнең җитмеш яшькә килеп җиткән өлкән кеше булуымны 
тәгаен аңладым. Дустымның оныгы инде шушындый кыз булып җитешкәч, 
моның белән килешмичә, кая барасың? Моның өчен көтмәгәндә, бу кызның 
күз алдында пәйда булуы да кирәк түгел, үзеңнең улларың-кызларыңның да 
егерме яшьтән ашкан балалары бар лабаса. Алары инде – минем оныклар. 
Гомернең иң матур чаклары артта калган дигән сүз. Хәзерге көн инде 
шул балаларның, оныкларның заманы. Инде, Һади Такташ әйтмешли, 
алар яратсыннар, алар сөйсеннәр, үз вакытыбызга үзебез хуҗа дисеннәр. 
Олыгайган көннәрендә, шул үткәннәренә карап, шөкер итә алсыннар. 
Бездән хәер-фатиха.

Мин янәдән тәрәзә янына килеп бастым. Куаклыкта чыпчыклар, җылы 
кояш нурларында иркәләнеп чыркылдашуларын беләләр. Яз сулышы 
аларны да куандырган. Тормыш шулай дәвам итә. Бу – мәңгелек хәрәкәт. 
Шул тормыш агышының үзебезгә тигән өлешендә без дә кулыбыздан 
килгәнне эшләргә, яшәешне матурлатуга өлешебезне кертергә тырыштык. 
Инде алга таба дилбегәне әнә шул оныклар ала торган булсын. Шул чагында 
гына безнең яшәвебезнең мәгънәсе булачак. Әйе, тагын яз җитә, табигать 
уяна, тормыш җанлана.

Кинәт, дәрес башларга кирәклекне белдереп, кыңгырау яңгырады. 
Оныкларга өлкәннәр тәҗрибәсен, алар тудырган акыл байлыгын җиткерү – 
минем бүгенге яшәвемнең төп мәгънәсе икәнлеген шушы кыңгырау тавышы 
һәркөнне искәртә тора. Димәк, мине хәзер дә шундый дәресләремнең 
нәүбәттәгесе көтә. Моны аңлау минем аякларыма җегәр өсти. Мин, үземчә 
ашыга-ашыга, студентларым көткән аудиториягә таба атлыйм...

САРЫ КАЕШ БИЛЛӘРДӘ
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Рүзәл Әхмәдиев 1989 елда Аксубай районы Шәрбән 
авылында туа. Урта мәктәптән соң Казан төзелеш 
көллиятен, КФУның юридик факультетын тәмамлый. 
«Татарстан – Яңа Гасыр» телерадиокомпаниясендә 
тапшыру алып баручы булып эшли. Шигырьләре «Идел», 
«Ялкын» журналларында, «Мәдәни җомга» газетасында 
даими басыла. 

Р ү з ә л  
Ә х м ә д и е в

БАРЫ СИҢА ҖИҢЕЛӘСЕМ КИЛӘ

Минем төн
Тузан бөртегеннән җинел булган матдә
Сыекчамы, әллә инде зәһәр төтен?
Саташулар, онытылу, йому күзне
Һич кирәксез, артык сыман... 
Бу – минем төн.

Син урлаучы минем җанны бер рөхсәтсез,
Син хурлаучы, юраучыга әверелдең.
Айга очу, ялгыз, тынчу, бу – минем төн – 
Җыерчыклы алиһәсе тәүлегемнең.

Минем төн ул – икеләнү, җавап эзләү,
Акыл – кизләү. Кара – йөзләр, шомлы сүзләр...
Төрмәләрдә бөгәрләнгән ихласлыгым
Хафалана-хафалана хәреф эзләр.

Һәм ул сүзләр, галәм тынын яра-яра,
Өзелгәндә язар каләм очларыннан, 
Шикләнер дә, тәрәзәгә карый-карый, 
Бер кычкырып, ярсып елар борчылудан.

Сүз офыгы ерак, ләкин тәрәзә – чик.
Күкрәгемә мылтык төрткән бер сунарчы.
Ә мин корбан... Бу – мәңгелек вазифамдыр,
Чит-ят язмышларны даим кабатлаучы.

Бу – минем төн...

Яңа исемнәр
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Синең белән…
Синең янда саташасым килә,
Адашасым килә яңгырда,
Сине сөю бөек  ялгыш булса,
Ялгышасым килә тагын да.

Синең янда һич саныйсым килми
Сиздермичә үткән көннәрне.
Син дә мине яратырга өйрәт,
Һич онытмам шушы «һөнәр»не.

Синең белән йөгерәсем килә,
Биек тауга, ерак урманга,
Бары сиңа җиңеләсем килә,
Сиңа гына шушы дөньяда.

Учак ягып җылытасым килә,
Багышлыйсым килә шигырьләр.
Көнләшүдән безгә бармак төртеп:
«Алар бераз сәер», дисеннәр. 

Уятасым килә иртәләрен,
Назлап чәчләреңне тарыйсым,
Күзләреңдә бәхет очкыннары – 
Тик син шулай сөеп карыйсың.

Синең белән  серләшәсем килә,
Әрләшәсем килә, дулыйсым.
Йөзләреңнән яшең сөртә-сөртә
Үземнең дә килә елыйсым.

Декабрь
Чакыр мине, чакыр, әй, декабрь!
Синең хакка кышны эзләрмен.
Кеше күңеле оямыни сиңа?
Озынайды гүя көзләрем.
 
Бураныңда адаштыру юрап
Адашкансың, ахры, үзең дә.

Яңгыр белән җитәкләшеп йөреп
Язгансың бит юлдан, күр менә! 
 
Күпме җаннар адашырга тели,
Сатлык бураныңда йөгереп.
Күпме җаннар җылынырга әзер,
Карлы юрганнарга төренеп.

Синсез…
Шәһәр асфальтының күлдәвеге
Күргән чакта сүнгән күзләрне
Көзнең  зыңгылдаган салкыннары
Үткенләнде, төсе үзгәрде. 

Подъездларның җансыз икәнлеген
Бәян итсә купкан диварлар,
Күзең йомып, син ярлыка мине!
Ялгышымны кемнәр абайлар?

Ялгышымны йөрәгеңә алып,
Җылы өйгә ашык, хафалан. 
Адым саен догада бул бары:
«Хәтеремне чистарт, йа Аллам!»

«Тукталышта очрашырбыз», – диеп,
Нәтиҗәсез генә хыяллан.
Миллион язмыш узар синең яннан,
Әйтерсең лә, дөнья – пыяла. 

Бар дөньясын, ертык кәгазь сыман,
Бар көчеңә кысып йомарла.
Аңга килгәч, җаның әрнеп ела,
Безнең хакка ела бер ара. 
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Күңелең коесына хыял чумгач
Күз яшең тый, туктарга тырыш,
Бәлки, син дә төшенерсең шул мәл:
Әҗәлгә тиң миңа синсез тормыш...

*** 
Еракка, еракка, еракка,
Ашыга хисләрең китәргә.
Йөрәксез, бәгырьсез, сөюсез
Ачылыр күзләрең иртәдә.

Бер тамчы ярату эзләрсең,
Иртәнге каһвәгә салырга.
Һәм эчеп туймассың ачысын –
Сусарсың, көярсең калада.

Чит йөзләр, яз-көзләр артына,
Уй-сүзләр артына качарсың.
Үзеңә корган үз тозагың 
Җибәрмәс, ничек тә чыдарсың.

Яз житкәч, тәрәзәң ачарсың,
Үкенеп киләчәк хакында.
Кара төн урлаган җан җырым
Шул тиклем ерак та, якын да.

***

***

Еш(ы)рак елмай син, 
Куанып, шатланып,
Яңа көн туган бит: 
Вәт менә яңалык!

Агачлар оялып,
Яңгырда юына,
Йолдызлар юк күктә, 
Барысы да куеныңда.

Болытның яртысын
Букчаңа син сал да:

«Мин аны беркайчан
күрмәдем», – дип алда.

Бүгенге дустың да 
Нәселсез эт кенә,
Урамнар – сатлыкҗан,
Тамчылар – йөк кенә.

Берни дә үзгәрмәс,
Яуса да күктән таш.
Син бүген бәхетле:
Яланөс, яланбаш...

Еш буталып, мине күрәсеңме
Таныш түгел чит-ят йөзләрдә?
Яңгыр белән җилне сүгә-сүгә,
Эзлисеңме һаман көзләрдә?

Минем өчен дога кыласыңмы,
Таң алдыннан, яңгыр яуганда?
Озын-озын хатлар язасыңмы,
Өйдә кеше-мазар югында?

Төннәрең дә шулай йокысызмы,
Күз ачыткыч бушлык биләсә?
Ялгыз җилләр тәрәзәңне шакып,
Мине хурлап, гайбәт сөйләсә.

Бер сәбәпсез урам гизәсеңме,
Онытып кай якка баруың?
Син дә шулай сагынасыңмы икән
Мин сагынган сыман, сылуым?!

Р Ү З Ә Л   Ә Х М Ә Д И Е В
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А й з и р ә к  
Гә р ә е в а - А к ч у р а 

ИСТАНБУЛ МАЛАЕ

ПОВЕСТЬ 

Ришвәт урынына һөнәрен бушка сатты
Өйләреннән Лаләле бистәсендәге Ташхан базары тирәсендәге ательега 

җәяү киткәндә, ярты сәгать чамасы гына тәпилисе. Мәхмәт әтисенең 
ательесында көн дәвамында эшчеләргә боерыклар бирә, эшләрне бүлә... 
Аның өстенә каучуктан әйберләр ясатырга теләүче клиентлар белән 
аралаша, сөйләшә, заказлар ала. Ягъни үзенә күрә идарә итә, зур малай 
бит инде ул. Шул ук вакытта башка эшчеләр кебек үк «үрдәк аяклар», 
күзлекләр ясарга өлгерә.

Көннәрдән бер көнне яңа клиентларының берсе, чират көтеп торасы 
килмәдеме, Мәхмәткә сүз катты:

– Әйдә, болай килешик: син минекен алданрак ясап бир, мин сиңа акча 
бирермен.

Абзыең шулай Мәхмәтне бала-чагага санадымы, җиңел генә чират 
бозып, ришвәт биреп, морадына ирешмәкче иде. Ләкин малай ательеда 
үзбашына олыларча никадәр карарлар кабул итүенә карамастан, каучук 
әйберен тизрәк ясатырга теләүче клиент үтенечен әтисенә җиткерде.

– Әти, әнә теге кеше алдан ясаганны сорады. Акча бирәм, диде.
Әтисе ачуланып, кулындагы тимерне читкә ыргытты.
– Ришвәт булмас! Күпме кеше үзенең чиратын көтә, алар хакына 

кермәкчеме? Чакыр монда үзен!
Аннары Мәхмәт күз алдында таныш түгел иргә каучук әйберләрне ничек 

ясаганнарын өйрәтте. Кыскасы, ришвәт алмады, аның урынына һөнәрен 
бушка сатты. Берникадәр вакыттан соң әлеге кешенең шул эшкә керешүе 
турында хәбәр килеп иреште, ателье ачып җибәргән. 

Әлбәттә, яшь малайны бу хәлләр гаҗәпкә калдыра иде. Әтисе үз куллары 
белән көндәш арттырып утырмаса инде дип тә уйлаган вакытлары бар. 
Анысы әле алай ук куркыныч хәл түгел кебек. Әйбер ясатырга теләүчеләр 
җитәрлек. Ягъни эшсез калмаслар. Ләкин Мәхмәтнең мантыйгына туры 

«Аһ, туган каумем газиз!» әдәби конкурсы

Ахыры. Башы узган санда.
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килмәгән бүтән бер күренеш тә бар шул. Клиентлар никадәр күп булса 
да, көне-төне эшләсәләр дә, арткан җирләре юк. Атна соңында башка 
эшчеләренә түләгәч, акча калмый диярлек. Әле азрагын Мәхмәткә бүлеп 
бирсә, тагын да кими. 

Ничек шулай килеп чыга соң: заказ бирүчеләр күп, эшләре күп, акча 
керми?! Баксаң, әтисе генә түгел, башка ателье корган татарлар да көне-
төне эшлиләр, шуңа карамастан үзләренең йортлары юк, арендага бүлмә, 
фатир тота. Кемдер акча җыйган, болар һаман янчык теккән шикелле.

Осталар акчасыз утыра булып чыга лабаса! Мәхмәт ни өчен шулай 
икәнен аңларга теләп, башка бер ателье хуҗасы – әнисенең кардәше 
Шаһбан абыйсы янына юл тотты. Нияте – ничек хисап ясарга кирәклеген 
өйрәнү иде. Шактый сөйләшеп-гәпләшеп утырдылар. Шаһбан абыйсы үзе 
белгәнне өйрәтте:

– Улым, менә кара, мисал китерәм сиңа. Тимер алам, әйеме? Аның үз 
хакы бар. Мәсәлән, 5 лира, ди. Аны эретәм. Ун көн дәвамында ательеда 
шул тимердән калып ясыйм. Эретүгә киткән чыгым өстәлә... Электрга 
киткән чыгым өстәлә... Эшләп кенә тормыйсың, тамак ялгарга да кирәк. 
Анысы тагын аерым чыгым. Шуларның барысын санагач, әйтик 100 лира 
чыкты, ди. Бөтен исраф күләме бу. Шуннан... Тагын ун лира өстим дә, кем 
сораган, шуңа сатам. 

– Алай икән. Син дә әти төсле саныйсың.
– Шулайдыр.
– Шаһбан абый, ә башкалар син ясаган калыптан никадәр акча 

казанганын исәпләгәнең бармы?
Әлбәттә, Шаһбан мондый сорауны көтмәгән иде. Ул аптырап торган 

арада малай сүзен дәвам итте.
– Менә, Шаһбан абый, синнән бер калып ясаттылар, ди. Шул калыпны 

файдаланган башка кеше әллә никадәр әйбер ясый. Ясаганнарын өчләтә 
бәядән сата. Шулай итеп баеп бетә. Шулай түгелме?

Малай дөрес фикер йөртә түгелме?! Үзе дә игътибар итә, кем калып 
ясата, шул көннән-көн ныгый бара. Ә менә эш башында торган Шаһбан 
кебек осталарның тормышы алга китми. Ләкин...

– Улым, син хаклы кебек. Тик мин калыпны бик кыйммәт ясасам, ул 
башкасына китәр, башкасында ясатыр бит!

– Соң, ясатсалар, аңа ни булган?
– Минем кирәгем калмас!
– Ничек инде кирәгең калмасын, әллә ничә көннәр чират торалар бит 

сиңа! Калып ясатучылар бетмәс, килер, Шаһбан абый! Безгә дә әллә никадәр 
кеше чиратта тора, җитешә алмыйбыз. Тик алга киткән юк...

Малай өлкән абзыйны берничек үзенекенә ышандыра алмады. Әйтерсең, 
татарларның эшкә хирыслыгы, яңалыкка омтылучанлыклары, осталыклары 
иң төп сыйфатлары буларак, күзәнәкләренә кадәр сеңгән, ә менә һәрвакыт 
һәрнәрсәдән күбрәк керем алу өчен исәп-хисап тоту, җиңел акча эшләү 
юлларын барлау теләге бөтенләй ят кебек. Булганы җитә, Ходай юнен бирә ул. 

Төрекләр еш кына яһүдиләрнең киң таралган тәэсирле әйтемен искә 
ала: «Акча казанасың килсә, ал да сат. Дога казанасың килсә, яса да сат». 
Татарларның күбесе, әйтерсең, шул сүзләрнең хаклыгын раслап тора иде. 

А Й З И Р Ә К   Г Ә Р Ә Е В А - А К Ч У Р А 
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Дөрес, искәрмә буларак, араларында «ал да сат» дип йөрүчеләр дә бар. 
Бигрәк тә бу эш белән зәрканчылар яхшы шөгыльләнә.

Менә Рәфыйк абзыйлары алтын сатарга һәвәс. Шуның белән алга 
китте. Аны чит ил кешеләре дә эзләп килә хәтта. Бер тапкыр абзыйсының 
сәүдәгәрлек осталыгына исе китте Мәхмәтнең. Кичке як, базарда алыш-
биреш төкәнеп килгән чак иде. Барысы да җыена, соңгы клиентларына 
итагать күрсәтеп торучылар гына тоткарлана. Кыскасы, базарның ыгы-
зыгыдан арынып, итәк-җиңен җыйган мәле. Мәхмәт Рәфыйк абыйсы белән 
бергә чыкты. Кибетне япкач, өйгә базар эченнән юл тоттылар. Менә күп ара 
узмадылар, кибетен ябып яткан урта яшьләрдәге зәрканчы аларны күрүгә, 
тураеп басты. Рәфыйк абзый узып барышлый сүз катты:

– Иртәгә алтын килә. Ничә сумнан алырсың?
Тегесе бәясен әйтте, килештеләр, кул кысыштылар. Зәрканчы ишеген 

бикләп калды. Юлны дәвам иттеләр. Икенче рәткә чыгуга абыйсы башкасы 
янында тукталды.

– Иртәгә алтын кирәк. Ничәдән бирәсең?
Сатучы белән гадәт саклар өчен генә сатулашып алгач, иртәгә китерергә 

кушып, юлын дәвам итте. Аннары да әллә ничә тапкыр тукталдылар. 
Берсенә иске алтын беләзекләр алырга сүз бирде, икенчесенә сатарга...

Базардан чыкканчы ничә килешү, ничә алыш-биреш ясалгандыр, 
Мәхмәт хисабын югалтты. Һәм, гаҗәп, бу килешүләр һәммәсе телдән 
корылды. Вәгъдәгә. Алам – сатам, китерәм – табам... Сүз белән алды, сүз 
белән сатты... Ә мал – иртәгә. Мал дигәнең әллә ни кыйммәт тормаган 
иске-москы, алам-салам, чүпрак-чапрак, диярсең. Хәтта граммлап түгел, 
кило-кило алтыннар турында сүз бара!

Мәхмәтнең моңа кадәр Рәфыйк абыйсының кибетенә барганы, аның 
сәүдә эшләренә сокланганы булды булуын. Бу кадәрен күргәне юк иде. 
Базарда шушылай вәгъдәгә корылган сәүдә барлыгына исе китте. Ничек 
инде товар булмыйча торып, аны сатасың да аласың, ди?! Алар исә башта 
калыплар өчен заказ ала, аннары ясарга кирәк, шуннан соң гына акча керә.

Рәфыйк абыйсы малайның ниләрдер төшенеп барганын сизде, ахры:
– Энем, аптырама, мин алты кат кына алдандым, – диде. – Базарда мин 

белмәгән һәм мине белмәгән зәрканчы юк, шуның өчен без үзара ышаныч 
саклыйбыз. Ә менә читтән килгәннәр белән сак булырга кирәк. Бүген акча 
алганнар төнлә нәфескә бирелсә, иртәгәсе көндә алтын китермәс. Нәфес 
дигән шайтан һәркемгә ияреп йөри. Кем котыла, кем тотыла, бер Аллаһ белә.

Шулай читтән караганда, һәр сәүдә алтын төсле ялтырый, алтын төсле 
шома гына бара кебек...

Мәхмәт ял көннәрендә урамга йөрергә чыкса, өйләренә якын булганга 
күрә Ташханнан урап-әйләнеп кайтуны гадәт итте, чөнки анда әти-әнисенең 
авылдашлары, яшьлек дуслары, һәркайсы аны таный, белә, яратып сөйләшә. 
Шаһбан абый, Акиф абый, Аднан абый һәм башкаларның ательеларына 
рәттән диярлек сугылып уза.

Япониядән күчеп килгән юлдашы Вакказ абый вафат булгач, аның эшен 
Акиф абый дәвам итте. Күршесендә генә Аднан абый ательесы урнашкан. 
Ул Германиядә эшләп, пенсиягә чыгып кайткан кеше. Германиядән пластик 
күзлек модельләрен алып килгән, менә шуларны ясарга кереште.
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Бер көнне Мәхмәт Аднан абый ательесы урнашкан бинаның ишекләре 
ачык торганны күреп алды. Хуҗа кеше шундадыр дип, эчкә узды. Аскы 
катта һичкемсә юк иде. Икенче катка үрләгән баскыч янына килеп, өскә таба 
карады. Кемдер йөргәне, эшләгәне сизелми, ә менә татар көйләре агыла. 

Мәхмәт акрын гына баскычтан күтәрелде, менгән саен татар көе ныграк 
ишетелде. Аднан абыйсының бобин магнитоласы татар көйләре язылган 
зур-зур кәтүкләрне әйләндерә икән. Үзе шул магнитола торган өстәлгә кул 
сузымы гына арада онытылып утыра, күзләрен йомган. Шулай ялгызы гына 
эш урынында ата-бабалары моңына күмелгән. Бу татарларның кайсын 
карасаң да, кулларында осталык, һәвәслек, күңелләрендә моң шул... 

Без туган илләрдә чәчәк идек
Ташханда ателье тоткан Казан татарлары белән себер татарларын базар 

таныштырды. Мәвлана шәһәре буларак данлыклы Конья тарафында, 
Истанбулдан 600 чакрым ераклыкта Бөгредәлек дигән авылны коручылар 
борынгы гореф-гадәтләрен, телләрен саклап, нигездә, авыл хуҗалыгы 
белән шөгыльләнеп яшиләр. Адәм баласын ихтыяҗ йөртә, ихтыяҗ 
таныштыра, кардәш-туган итә. Бөгредәлек халкы авыл хуҗалыгы өчен 
кирәк-яракларны таба алмыйча интеккәндә, татарлар тоткан ательеларга тап 
була. Бу вакытларда Истанбул татарлары җәмгыятен җитәкләгән, кибетләр 
ачкан һәм бик күп татар яшьләрен эшле-ашлы иткән Кәбир Канбир кырда 
эшли торган техника тәгәрмәчләре өчен ластиктан, каучуктан каешлар 
ясый. Авыл җитәкчесе Хәким Ауз агай белән Кәбир әфәнде уртак телне 
тиз таба. Авыл агае урып-җыю вакытында күзгә тузан керүдән саклый 
торган күзлекләрне дә Кәбир таныштырган татарлардан ала. Истанбул һәм 
Бөгредәлек татарлары арасында эчкерсез дуслык элемтәләре менә шулай 
башлана...

Истанбулда укып йөргән милли җанлы Бөгредәлек егете Аднан Җиңгиз 
авылдашларыннан Ташхандагы татарлар турында ишетүгә үк алар белән 
барып танышты. Һәм биредә эшләүче татарлар янына еш килеп йөри 
торган булды.

Шулай көннәрдән бер көнне Мәхмәт әтисе янында эшләгәндә, алар 
янына үзе ябык, үзе тел бистәсе булган студент егет килеп керде. 

– Сәлам, Хөсәен абый. Ничек хәлләрегез? – дип, башта әтисе белән, 
аннары Мәхмәт белән күреште. Һәм малайны мактап: – Машалла! Ару 
күренәсең! Көчең ташып тора! Ат итен әйбәт ашыйсың, ахры, – диде. 
Әлеге сүзләр Мәхмәтне чыгырыннан чыгарды. Кычкырып җибәргәнен 
сизми дә калды:

– Мин ат ите ашамыйм! 
Тегесе малайның үртәлгәнен күреп, тагын да котыртты.
– Ашыйсың! Бу кадәр көч каян килсен?!
– Без ат ите ашамыйбыз. Казан татарлары ат ите ашамый!
– Ашый!
– Кырымнар, нугайлар гына ат ите ашый! Без ашамыйбыз! 
Мәхмәт үртәлеп, кулындагы ластикларны ыргытты. Аднан туктарга 

җыенмый иде, кызык табып, тагын да ныграк үртәде. Төркия газетларында 
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ат итен ашау ясак эш итеп тасвирланган мәгълүматлар гел дөнья күрә. 
Мәктәптәге иптәшләре дә ярамаганын гел искә төшереп тора. Мәхмәт, 
әлбәттә, ясак гамәлне бозуга теше-тырнагы белән каршы торырга әзер. 
Еларга җитешеп, үзләренең ясак гамәлне бозмавын расларга тырышты. 
Аднан исә көлә-көлә ирештерүен дәвам итте:

– Казан татарлары ашый, дим. Син дә ашыйсың, дим!
Әлбәттә, ул хаклы иде.
Истанбулның Зәйтүн борыны районында 30 меңгә якын казакъ, кыргыз, 

нугай бакчалы өйләрдә яши. Әлеге район шәһәрдә рөхсәтсез салынган беренче 
өйләре белән билгеле. Ул өйләрне истанбуллылар төн чыкканчы качып 
төзелгәнгә күрә «гечә кунды» – «кич кунды» дип йөртәләр. Ул тирәләргә 
Ташханнан поезд йөреп тора, 4-5 тукталыш кына барасы. Мәхмәтнең әтисе 
дуслары белән барыштыра. Анда ат ите, мае, кымыз тиз табыла.

Фатих районында Византия заманыннан калган биек, калын таш 
диварлар янында кырым татарлары күп яши торган Шәһрәмәне бистәсе 
бар. Шул тарихи диварлар тирәсенә барсаң, ябулы урыннарына керсәң, ат 
сөякләре шактый табыла. Кырымнар да ат итен ярата шул. Әллә никадәр 
милли ашлары шул ат итеннән пешерелә.

Кыскасы, төрки мөһаҗирләр арасында төрекләр бик каты гаеп күргән 
һәм рөхсәт итмәгән ат чалу, ат ите ашау галәмәте һич туктамады. Төркиянең 
олы шәһәрләреннән шактый читтәге кырым, нугай, казакъ авылларында 
гына түгел, хәтта Истанбул үзәгендә урнашкан бистәләрдә дә кача-поса 
булса да чалдылар. Шулай ук Казан татарлары корган авыллар да атсыз, 
шәһәрдәгеләр итсез тормады. Шуңа күрә Мәхмәтнең балалык самимилеге 
белән Аднан абыйсына ачулануы юкка иде.

Кәбир абый Канбир килеп кергәч кенә, Аднан малай белән булышуыннан 
туктады. Чөнки уен-муенга вакыт юк, Бөгредәлекләр кунакка көтә. Хәзер 
моны татарлар җитәкчесе Кәбир абый белән Хөсәен абыйга яхшылап аңлату 
кирәк. Авылдашларының үтенечен ул бөртекләп, сүзен-сүзгә диярлек 
җиткерде. Кәбир бәй бераз уйланып торгач:

– Авыл башлыклары Хәким абый килгән саен чакырып китә, олы кешегә 
каршы килү – хаксызлык. Барыйк, Аллага тапшырып. Юл ерак, яхшылап 
әзерләнү мәслихәт. Сәфәр өч көнлек булыр. Безнең татар яшьләренең 
фольклор төркеме бар, чыгыш әзерләр, – дип, ризалыгын белдерде.

Аднанның шатлыктан авызы ерылды, өлкәннәр сөйләшкәнне тыңлап 
торган Мәхмәт күңеленә «Болар авылына барсаң, ат ите ашатырлармы? 
Бармый калыргамы әллә?» дигән вәсвәсәле уй керде. Әмма беркайчан 
күрмәгән татар авылын күрәсе бик килә иде! Ияртә генә күрсеннәр!

Ел саен Корбан бәйрәменең өченче көнендә Истанбул татарлары 
җыелышып бәйрәм итә, концертлар оештыра. Шуңа күрә Бөгредәлеккә 
баруны Ураза гаете вакытына туры китерделәр. Аннары юл чыгымнарын 
барлау китте. Кешеләрне туплауны уйлаштылар. Ничә кеше җыелыр, кем 
кемдә төн кунар – барысы да исәпкә алынды. 

Бөгредәлеккә бару турында хәбәрне хупладылар дип әйтү генә аз булыр, 
и сөенделәр инде татарлар, и сөенделәр. Мәхмәтләрнең ательесына кергән 
һәркем, әтисе исемлек җыйганны белгәч, шатланып язылды. Менә шул 
мизгелдә «Әйдә, киттек», дисәң, чыгып китәрләр төсле, билләһи. Тора-бара 

ИСТАНБУЛ МАЛАЕ

5. «К. У.» № 5



130

сәфәргә иң нык шатланганнар баш тартырга кереште. Имештер, юл шактый 
ерак, эсседә автобуста барасы булачак... Имештер, эшләре чуктин-чук... 
Сәбәп арты сәбәп табылды. 

Әтисе инде боларга багышлап җыр әйтә башлады:

– Ният иттек Бөгредәлеккә китәргә,
Китмисезме дип, кешеләргә әйтергә.
Китәбез дип, разый булып әйткәннәр,
Вакыт җиткәч башладылар яфрак кебек түгелергә...

Сәфәр өчен арендага автобус алдылар, исемлеккә язылган кырык кеше 
урынына утызы җыелды. Алар арасында җәмгыять эшләрен йөрткәннәрдән 
Кәбир Канбир, нефтьче-инженер Кәмал Локман, Төркиянең латин 
әлифбасын өйрәтүче беренче укытучыларыннан Сәгыйть Таргул, сәүдәгәр 
Мәхмүт Ураллы һәм башкалар бар иде. Алардан тыш татар җырларын, 
биюләрен өйрәнгән татар яшьләре тупланды. Мәхмәт кебек әти-әниләре 
иярткән бала-чага шактый җыелды.

Алдан килешкәнчә, Рамазан аеның соңгы көнендә кич җитеп килгәндә, 
бисмиллаһ әйтеп, юлга чыктылар. Ифтарны юлда ясадылар. Иртән таң 
атканда, Бөгредәлек урнашкан Җиһанбәйле районында мосафирларны 
Мөхетдин, Иззәт, Бәһчәт абыйлар каршы алды. Авылга килүләренә инде 
софра1 корылган, чәйләр дәмләнгән2. Юлда сусаганны баса-баса хәл-
әһвәл белештеләр, сөйләшеп утырдылар. Чәй эчкән арада Бөгредәлекнең 
Япониядә Ислам динен таныткан хәзрәт, мәгърифәтче, милли сәясәтче 
Габдрәшит Ибраһим нигез салган татар авылы булуын горурланып әйттеләр. 
Габдрәшит хәзрәтне исеме белән атап түгел, күбрәк «бабай» дип, зурлап 
сөйләделәр. Сөйләшүне яңадан дәвам итәргә сүз куешып, урыннарыннан  
торып бастылар, чөнки Ураза гаете намазы вакыты якынлашып килә иде. 

Авыл кешеләре салган, идәне, түбәсе агачтан ясалган мәчет түрендә 
утырган хәзрәт һәркемнең йөрәгенә тиярлек итеп, вәгазь сөйләде, 
күңелләре тулды. Намаздан соң зиратка юл тоттылар. Россиянең төрле 
тарафларыннан һиҗрәт юлына баскан, мөһаҗирлекнең ачысын-төчесен 
кичергән, Аллаһ ярдәме белән диннәрен, нәселләрен саклаган ата-бабалар 
рухына дога кылганда, янә яшьле күзләрен сөрттеләр. Аннары инде өйдән 
өйгә йөрешү, бәйрәм, якыннан танышулар башланды... Чәй арты чәй 
эчелде, себер татарларының бәйрәм өчен әзерләнгән милли ризыкларын, 
дөгеле бәлешләрен авыз иттеләр. Мәхмәткә иң ошаганы – катык, гаҗәпкә 
калдырганы – авылда яшәүчеләрнең сөйләшүләре иде. Татарчалары башка 
төрле, ул кайтып йөри торган Һөектәгедән аерыла.

Менә энесе Сәлим һәм дусларының малае Алпасан белән урамга 
чыкканнар иде, бер бабай аларны күргәч, Мәхмәткә ишарә ясап сорады:

– Хөсәеннең юан малаемы син? 
Мәхмәтнең татарчасы үзенчә дигәндәй, юанны ул юындыңмы дип аңлады.
– Юк әле, юынганым юк, – диде. 
Бабай кет-кет көлде. Соравын төрекчә-татарча кабатлады.

1  Софра – иске татар теленнән: табын. 
2  Дәмләү – сөйләм теленнән: ботка, чәй, бәлеш һ.б. шундыйларны берәр нәрсә белән каплап, төреп куеп, 

парланып пешеп җитәргә мөмкинлек бирү. 
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– Бөек малаемы? 
Ә-ә-ә... Болар зурны юан, диләр икән...
Кибеткә кергәннәр иде, анда да Бөгредәлекчә сөйләшергә өйрәттеләр. 

Кибетче Мәхмәтнең кул сәгатен күргәч, вакыт сорады.
– Җидене җиде кичә, – диде малай. Яртылаш татарча, яртылаш төрекчә. 

Кибетче аны төзәтте:
– Етдене етде кичә.
Телләре бераз аерылып торса да, авыл малайлары белән уртак телне тиз 

таптылар. Бөгредәлек малайлары Рәхмәтуллаһ, Өмәр, Наҗат белән елга 
буенда йөрделәр, тауга менделәр. Таудан авылны күзәттеләр. 

Өйдә чәй эчеп утырганда, авылны йөреп чыккан кунаклар хуҗалардан 
аптырап сорады:

– Нишләп сезнең авылда агачлар юк?
Бая тауга менгәч, Мәхмәт тә моңа игътибар иткән иде. Бөгредәлекләр 

төгәл генә бер җавап ишеттермәде, кунаклар исә Һөекне искә алды. Анда 
су коедан чыкканын әйттеләр. Монда елга агып торганга, су җитәрлек, 
шуңа күрә агачларны күбрәк утыртыгыз дип киңәш иттеләр.

Кич исә барысы җыенга тупланды. Нәкъ менә шунда Казан татарлары 
Истанбулдагы очрашуларда еш башкарылган «Галиябану» җырын беренче 
тапкыр дини-илаһи мөнәҗәт әйткән кебек җырлаганны ишеттеләр. Хәйдәр 
абзый аккордеонда уйнап, Иззәт абзый скрипка сызып, сагыш тулы 
күңелләрне юаттылар. Җаннарын биләгән моң, күңелләрендәге милли 
тойгылары, йөрәкләрен әрнеткән кайгы-сагышлары уртак шул.

Без туган илләрдә чәчәк идек,
Таралдык чит илләргә.
Тагын чәчәк булыр идек,
Кайтсак туган илләргә...

Без үскәндә үскән идек,
Тал тамырлары кебек.
Аерылыштык чит илләргә,
Кош балалары кебек...

Иртән исә кунаклар калган өйләрдә ишегалдында йөргән казларның 
авызларын бәйләп куйганнар иде. Аларны күргән мосафирлар ни 
кызганырга, ни көләргә белмәде. Хуҗалар аңлатуына караганда, махсус 
шулай эшләгәннәр. Шәһәр кунаклары иртәннән торырга ияләшмәгән. 
Казлар тавышланып уятмасыннар, дигәннәр икән.

Икенче көнне Идел-Урал яшьләре милли уеннар күрсәттеләр. Янә 
биеделәр, җырладылар... Янә кунакка йөрештеләр... Тарихларын, 
нәселләрен, туганнарын янә бер барлап чыктылар... Себер татарларының 
туганнарча каршы алулары, һәр теләкләрен үтәргә әзер торулары 
кунакларның күңеленә сары май булып ятты.

 Бөгредәлектә әтисен якын итүчеләр, Истанбулга килгәч куна калучылар 
шактый. Шуңа күрә Мәхмәтләрне кунак итәр өчен чиратка тезелделәр, хәтта 
үзара бәхәсләшеп китә яздылар. Әтисе шаяртып, бәхәскә нокта куйды:

– Икенче юлы авылыгызга килгәндә, иң башта тауга менеп басачакмын 
һәм җырлаячакмын. Кем беренче булып, минем җырлаганны ишетеп килә, 
шуңар кунакка барачакмын.

Тау дигәнне ишеткәч, бер Истанбул татарының исенә төште:
– Җәмәгать, без тауга кайчан менәбез?!
– Әйдәгез тауга!

ИСТАНБУЛ МАЛАЕ
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Мосафир теләге – боерык. 
Бөгредәлектән өченче көнне фотоларга төшеп, елаша-елаша аерылыштылар. 
Сәфәрдән кайткач, Мәхмәт әтисенең шактый вакыт уйга калып йөрүенә 

игътибар итте, әйтерсең, әле һаман нигезе нык салынган Себер авылыннан 
кайтып җитә алмаган иде. Һаман Бөгредәлектәге дуслары белән сөйләшеп 
йөргән кебек, авыз эченнән нидер әйтә, елмаеп куя. Атна узмагандыр, эштән 
кайткач кәгазь, каләм алып утырды. Дәресләрен хәзерләп утырган улына: 
«Безне кунак иткәннәргә рәхмәт әйтеп, хат язарга кирәк», – диде.

Шактый вакыт язды, сызды... Ул арада инде әнисе урын җәйде, ятарга 
вакыт җитте. Ниһаятъ, ниятенә ирешкәндәй, әтисе елмаеп, урыныннан 
кузгалды, язган хатын өйдәгеләргә кычкырып укып күрсәтте. Менә ни 
өчен шулай озын-озак утырган икән, гадәти генә хат язмаган лабаса! Сәфәр 
вакыйгаларын, хисләрен, тойгыларын, рәхмәтен шигырь юлларына тезгән.

Хуҗа көрсидә вәгазь бирә,
Сөйләгән сүзләре йөрәккә тия.
Аять, хәдис белән аңлата,
Һәм җәмәгатьне елата.
Гаеттән чыгып, зиратка киттек,
Зиратта, бергәләшеп, дога иттек.
Хуҗа Коръән укыды, без – Фатиха, 
Аннан инде өйләргә кайттык.

Өйгә кайтып, бәйрәм итеп,
Хәзер булган бәйрәм чәен эчтек.
Һәм эчәбез, һәм сөйләнәбез,
Хәсрәтне китәрәбез.
Урамга чыктык йөрергә
Дус-ишләрне күрергә.
Тотынышып йөрдек. 
Бик күп хөрмәтләр күрдек...

Мәхмәт әтисенең шигырь юлларын тыңлаганда, сәфәрнең һәр мизгелен 
исенә төшереп барды. Бөгредәлекнең тар урамнарын... Йомры битле, 
елмаеп кына торган кысык күзле абыйларны, апаларны... Авыл яныннан 
узган юл буендагы елганы, шунда мәш килгән бала-чаганы... Бөгредәлек 
бик сагындыра шул. Аллаһ кавыштырсын иде янә дә...

 Хөсәен төн уртасына кадәр кулдан язганнарын тык-тык килеп, 
машинкада басты. Мәхмәт татлы хатирәләргә оеп, йокыга китте.

Җыр һәм сөхбәт
Көннәрдән бер көнне әтиләре атна-ун көн чамасы югалып торды, 

Искешәһәргә эшкә барган икән. Аннан ялгыз кайтмады, балачак дусты 
– скрипкасын «ияртеп» кайтты. Әле авылда яшәгән вакытларында ук 
туйларда, бәйрәмнәрдә скрипка уйнаганнарын яратып тыңлый иде. Малай 
чагыннан һушы китеп тыңлый торган уен коралын, үсә төшкәч, үз куллары 
белән ясады да уйнарга өйрәнде. 

Истанбулда исә татарлар җыелса, «Әйдә, Хөсәен, искириптеңне чал», – 
диюгә, Искешәһәрдән алып кайткан скрипкасын кулына ала, «Авыл көе»н 
уйный башлый. Татар мөһаҗирләре скрипкага кушылып, әти-әниләреннән 
отып калганнарны әйтәләр.

Мәхмәт әлеге һәм башка бик күп җырларны өлкәннәр җырлаганда, 
кулдан язып барды. Аннары машинкада җыйды. Әтисе җыр сүзләре 
югалып, онытылып китүдән курыкканга күрә шулай эшләтте.

Аларны «Хәсрәт җырлары» дип атыйлар. «Хәсрәт» сүзе төрекчәдә 
сагынуны аңлата. Ә татарда кайгы, сагыш. Җырларга исә кайгы-сагыш, 
сагыну, хәсрәт хисләре барысы бергә сеңгән төсле. 
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Сикереп төштем сулар эчтем,
Ник төштем дә, ник эчтем.
Бу хәсрәтне күрер булгач,
Ник тудым да, ник үстем.
Ак иделне тирән, дияләр,
Буйлаганым юк иде.

Бу хәсрәтне күрермен дип,
Уйлаганым юк иде.
Уф Аллаһ, дип кем әйтә, 
Кем хәсрәтле – ул әйтә.
Уф Аллаһ, дип бер сөйләсәм,
Күкрәкләрем киңәйтә.

Мәхәббәт җырларыннан башка булырмы?! Ара-тирә моңсуланып, ара-
тирә шаяртып әйтәләр.

Күк күгәрчен күктә уйный,
Башлары әйләнмәсә.
Алам дисең, алалмыйсың,
Чәчләре бәйләнмәсә.
Урам буе су буе,
Су буе диңгез буе,
Сөйгәнеңне алалмасаң,

Янарсың гомер буе.
Урамга бер ат туктаган,
Ишлиясе чуклаган 
(Эшлиселәре күбәйгән),
Үзе чакыра, үзе чыкмый, 
Чукынып китсен, йоклаган.

Аннары инде чират «Кунак җырлары»на җитә.
Кайдан килдегез сез безгә,
Батмаенча диңгезгә.
Кадерле кунак сез безгә,
Ни хөрмәт итим мин сезгә.
Күпер асты күк томан,
Күпсенмәгез күп тормам.

Айлар торсам, еллар тормам,
Сез сагынсагыз, мин булмам.
Биек икән тавыгыз,
Каршы ява карыгыз,
Безләр килеп кунак булдык,
Инде сезләр барыгыз.

Шул рәвешле җыр сүзләре шактый тупланды. Тик менә ноталары юк 
дип кайгырыштылар. Җае чыкты тагын. «Идел-Урал» җәмгыяте уздырган 
кичәләргә әрмән композиторы Арман әфәндене пианинода уйнарга 
чакыра торган булдылар. Шул ук композиторга акча түләп, үзләре белгән 
җырларны, шулай ук татар пластинкаларындагы көйләрне ноталарга 
яздырттылар. Шулай итеп, мөһаҗир балалары, һәм татар сүзләре, һәм 
татар көйләре белән яшәде. Алай гына түгел, әтисе кушуы буенча Мәхмәт 
өйләрендә узган очрашу вакытында өлкән яшьтәге мөһаҗир татарларның 
моңлы тавышларын, үзләренә генә хас мәкам белән скрипкага кушылып 
җырлауларын магнитофон кассетасына яздырды. 

Ураза, Корбан бәйрәмнәрендә күрше-күлән, туган-тумача гына түгел, 
төрле җирләргә таралышкан татарлар бер арага тупланып бәйрәм итү 
гадәте бар. Шулай бер гаеттә Вәли Мәңгәр заводында эшләп йөргән Әнвәр 
Полат, Алманиядә ял көннәрендә Истанбулга килгән Хаккы Әрекман, 
Сәрвиназның абыйсы Шаһбан Байкал, Искешәһәр татары Мияссәр Ирдән 
дуслары белән, Корбан бәйрәмендә сарык сатарга авылдан Истанбулга 
йөрүче Йосыф Сүзәр авылдаш иптәшләре белән һәм Истанбулда яшәүче 
татар гаиләләре Мәхмәтләргә җыелды. Әтисенең танышлары, дуслары, 
авылдашлары...

Андый көннәрдә чәй эчә-эчә сөхбәтләшеп рәхәтләнәләр. Нәсел җепләрен 
барларга, тарихны белергә омтылыш татарлык рухын сакларга ярдәм итә. 
Һәр кунак белгәнен, ишеткәнен уртаклашырга тырыша. Мөһаҗирләрнең 
хәтере яңара, яңа хикәятләр белән тулылана. 

Бу юлы авылныкылар килгәнне форсат итеп, Хөсәен сорап куйды:
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– Гаяз Исхакый Һөектә чынлап булганмы? 
– Килгән, Фәттаһ Чавушларда кунак булган. Кырык – кырык алты 

арасында бу, – дип, җавапны озак көттермәде Полат. Аңар башка бер 
Һөекле кушылды:

– Авылда Зәки Вәлиди, Акчураны, доктор Ләбиб Каранны, Абдуллаһ 
Таймасны ишетеп беләләр. Зәки Вәлидине Әхмәт әфәнде, диләр. Алар 
инде зур кешеләр... 

– Искешәһәр зәрканчылары Исхакыйга вакыт-вакыт булышкан, диләр. 
Хактыр. Илдән илгә йөргән бәндә, нишләсен, җиткерә алмагандыр. 
Булышканнарга рәхмәт яусын.

Һәркайсы абруйлы татар улларын олылап, телгә алырга ашыкты. 
Сөйләшү шулай тыныч кына бара иде, арадан берсе, кинәт җил чыгып, 
диңгездә дулкын күтәргәндәй: 

– Беләсездер, Гаяз белән Ләбибнең фикерләре ике төрле. Исхакый 
фикеренчә иң әүвәл төрек, төректән татар кабиләсе булмыш. Ләбиб әфәнде 
әйтүенчә, киресенчә, баштан татар була, төрек-татар кабиләсе, – диде.

Бу «җил» сөхбәтне кыздырып җибәрде. 
– Ник белмәскә, ишеткән бар ла. 
– Ләбиб бәй нәстәгә шулай дигән? 
– Ул чиннарның сигез мең санәлек тарихы бар, менә шул сигез мең еллык 

тарихның өч өлешендә татар исеме кичә дия. «Та та» буларак. 
– Татар сүзе шуннан чыккан, диме?
– Әйе. 
– Әле бит Русиядә чувашлар, чирмешләр бар. Аерым кабиләләр. Төрек, 

диләр бугай.
Инде моңа кадәр әллә ни сөйләшмәгән, тыңлап кына утырган, Һөекленең 

иң өлкән картларыннан берсе сүзгә кушылды:
– Төркиләр. Алар үзләре яшәгән җирләрнең иске диннәрендә калганнар. 

Шаманлык, будда динендә калучылар. Урыс патшасы Исламны рәсми 
дин буларак кабул иткән иде. Боларныкын рәсми дин итеп кабул итмәгән. 
Христиан ясаган һәпсен3. Әнкәй сөйли иде. Безнең Казан байлары бер 
заманнарда ул чуваш, чирмеш авылларына мәчет ясата торган булганнар, 
мөселманлыкны кабул итүчеләргә дигәннәр. Христианлыкка күчкәннәргә 
чиркәүләр салганнар. Аннары ни булсын... Безнекеләрнең динен кыса 
башлаганнар. Безнекеләр динне югалтудан куркып качып килгәннәр 
Төркиягә. Юкса, башка кыенлык күрмәгәннәр анда, бай да булганнар. 
Авылга Оренбурдан килгәннәр, Самардан килүчеләр дә бар, соңрак Уфадан 
гаилә-гаилә... Самар өязләреннән килгәннәр. 

– Абзый, өяз нәстә була?
– Өяз – каза була төрекчә. Вилаять, диләр. Губерния, диләр. Аның 

бүлемнәренә ни диләр?.. Исемнән чыкты. Волыс урысчасы. Шул менә...
Авыл агае русча сүз-төшенчәләрне искә төшерергә теләдеме, туктап 

калды. Ул уйланып торган арада, яңа сораулар тезелде: «Туры авылга 
киләләрме?», «Килү тарихын белүчеләр бармы?», «Авылда кемнәрнең 
туганнары калган?»

Ир казнасы иске сүз, чырагы – ике күз дигәндәй, һәркайсы белгәнен әйтеп 
3  Һәпсен – төрекчәдән: барысын.
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калырга ашыкты. Бабалары поезд белән Одессага, аннары Севастопольдән 
пароход белән Истанбулга, Истанбулдан Бурсага килгән. 19 гасырның соңгы 
елларында Бурсага бик күп татар мөһаҗирләре җыела, таныша, күрешә. 
Кырыклап татар ат арбаларын киралап, Бурсадан Искешәһәргә кадәр килеп 
җитә. Аннары үгезләр киралап, Төркиянең түренә – урта биләмәләренә 
кичәләр. Юлда аерылып китүчеләр, туктап калучылар да була. Татарлар 
Төркиягә шулай төрле вакытта, төрле юлларны сайлап тарала...

Искеләрне искә алып, күңелләре тулды, ирләрнең күзләре дымланды.
– Шулай, җәмәгать, һәр төрле кыенлыкларга теш кысып түзә-түзә 

өзгәләнүгә һәркем чыдамас! 
– Рәхәт чиккән җаннар түгел инде... Бер Ходай белә!
Иң өлкән яшьтәгеләрдән саналган икенче бер авыл агае гөж килүне 

туктатырга теләгәндәй, авыл көен сузды:
Җегетләрнең менгән аты,
Тимгил, тимгел тимер күк.
Читтә йөргән җегетләрнең,
Моңайган көннәре күп.

Безнең илләр кайсы якта,
Алмас идем күземне.
Очып барган кош артыннан,
Әйтер идем сүземне.

Җыр ишетүгә сөйләшү өзелде, ул арада ханымнар пешергән кайнар 
пәрәмәч – ачыкавызлар, кош теле ашалды, самовар күп тапкыр кайнады. 
Җырлап, сөйләшеп утыру җирсү-хәсрәт хисләрен баскандай итте. 
Үзләренә андый бәхет эләкмәстер, һич югы яннарында сыенып утырган 
яшүсмер балаларына ата-бабалары җиренә кайтып, дога кылырга язсын. 
Шушылай хәсрәт бүлешеп утырганда, өмет тә уянган кебек. Күңелләре 
түренә яшеренгән ул өмет чаткысын белгертергә кыймаслар әле, чөнки бу 
теләк шул кадәр шәхси, шул кадәр нечкә, хәтта кычкырып әйтергә җөрьәт 
итмәслек. Бары калебләрен җылытып тора.

Хыял һәм чынбарлык
Әллә кунаклар әйткән көйләр, авыл турында сөйләгәннәр тәэсир итте, 

яшүсмерлек чорына җиткән Кара малай озак кына оеп китә алмады. Үткән 
җәй хатирәләре исенә килеп күңелен иркәләде. Шундый тәмле-татлы...

Авылда өч-дүрт кеше кибет тота.
Кибет дигәннән, берсе Мәхмәт абыйныкы. Кибетче Мәхмәт абзыйның 

өе ике катлы. Үзе өстә яши, кибете – аста. Кышларын суык, кибетендә 
утырмый. Шуңа капкасын шакыйсың да:

– Мәхмәт абый! – дип кычкырасың. Ул җавапка өстән кычкыра:
– Нәрсә кирәк?
– Унбагыч кирәк. – Һөектә көнбагышны шулай диләр.
– Бетте. Җомга базарга барам.
– Кабак чигердәге бармы? – Монысы ярым төрекчә, ярам татарча. 
Чигердәк – төш дигән сүз.
– Бар. Алсаң – төшәм.
– Алам.
Бер уч кабак чигердәге алып кесәңә саласың да кайтып китәсең. Ә җәй 

көннәрендә, Ураза вакытларында мәчеттән кибет аша кайтышлы. Авыз 
ачкач, малайлар ирләр белән авыл мәчетенә тәравихка бара. Тәравихтан соң 
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мәчеттән чыкканда, Мәхмәт абыйны көтеп торалар, чөнки ул үзенә газлы 
су эчәргә чакыра. Көне буе ураза тотканга сусаткан, шул вакыттагы газлы 
суның тәмлелеге! Эчеп туймалы түгел. Беренче тапкыр килгәндә, Мәхмәт 
абый «Кунак кайткан», дип сыйлый, башка көннәрне инде сатып аласың.

Менә кибет каршына тезелеп утырдылар. Туганнан туган яшүсмер 
малайлар – Халит, Хәлим, Кадри, Сәлим, Мәхмәт һәм олыгаеп барган 
кибетче абый. Җиләс, рәхәт. Айлы аяз төн. Меңләгән йолдызлар 
җемелдәшкән Саман юлы. Авылда Киек каз юлын шулай төрекчә атамасы 
белән беләләр, сокланып туймаслык әкияти манзара. Авыл йолдызларга 
терәлеп тора кебек, кул сузсаң, йолдызлары уч төбеңә коелыр...

Могҗизага тиң Саман юлы буйлап авылга озын сары чәчле, зәңгәр 
күзле, кызыл күлмәкле чибәр кыз төшеп килә. Юк, алай түгел, монысы 
малай хыялындагы матур күренеш, чынлыкта ул аны күктә түгел, авылда 
туйдан соң күрде.

Туйга велосипедта гына барды. Туй булган өйгә килеп җитеп, 
велосипедын әйбәтләп терәтеп кенә ята иде, өйдән төркем-төркем кунаклар 
чыкты. Шулар арасында бала чагында күңел түренә оя корган кошчык – ак 
йөзле Асуманны күргәндәй булды. Кара, ничек үскән! Гүзәл кызга әйләнгән! 
Озын сары чәчен җилкәсенә таратып җибәргән... Тукта, нишләп Асуман 
булсын, ди ул! Бу башка кыз! Әкият кызы! Мәхмәт күзен ала алмый торган 
арада, кызыл күлмәкле кунак кызы машинага утырып китеп барды.

Мәхмәт икенче көнне туганнан туган Хаҗәр апасыннан туйга 
килүчеләрне төпченде. Сары чәчле, кызыл күлмәкле кызны аерып сорады. 
Апасы кем турында сорашканын аңламады. Авылдан Бельгиягә, Франциягә, 
Германиягә, Голландиягә китеп эшләүчеләр бар, бәлки, шуларның 
кызыдыр... Аннары апасы ачуланып ташлады. Яшүсмер малай башы белән, 
гаскәргә дә бармаган килеш кызлар турында уйларга иртәрәк, имеш...

Мәхмәт әтисе алып кайта торган «Казан» журналындагы татар егетләре, 
кызлары рәсемнәрен искә төшерде. Әллә ничә сан дәвамында татар халык 
биюләрен өйрәткән язмалар биючеләрнең рәсемнәре белән чыгып барган 
иде. Мәхмәт рәсемдәгечә татар егете булды: күлмәк якасын эчкә бөкләп 
киде, төрекләрнең тәккәсен түбәтәй урынына баш түбәсенә салды. Шундый 
кыяфәттә велосипедка утырып чыгып китә дә авыл урамнарын урап йөри. 
Бәлки, кызыл күлмәкле кыз юлына килеп чыгар... Бәлки, ул аның кемнәргә 
кунакка кайтканын күреп алыр...

Арт урамда йөргәндә, юлына Сәлахетдин абзыйсы чыкты. Каршына ук 
килеп басты, велосипед рулен тотып туктатты. Әнисенең Шәмсенур апасы 
бар, шуның малае ул. Шаккатуы йөзенә бәреп чыккан. 

– Нинди кыяфәт бу?! Нигә якаңны болай эчкә бөкләдең? 
Мәхмәт җавапны тиз тотты:
– Элек безнең бабайлар шулай киенгәннәр. «Казан» журналында күрдем. 

Истанбулда бар безнең. 
Сәлахетдин ни көләргә, ни ачуланырга белми әйтеп куйды:
– Авылда берәү дә болай киенми. Сине күрсәләр, ни диярләр?!
– Мин шулай татарлыкны күтәрәм. Татарча киенеп йөрим. Татар тормыш 

иптәше дә тапсам әле...
– Ә-ә-ә... Алай дисеңме? – Сәлахетдин авыз чите белән генә елмаеп 
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куйды, аннары велосипед рулен җибәрде, читкәрәк тайпылды. – Бар алайса, 
эзләп кара соң, – диде. Энесенең җитдилеге аңа да күчте, ахры.

– Ә син белмисеңме, кичә туйга кунаклар кемнәргә кайтты?
– Акчиннарга килгәннәр бар. Яфайларга, Якайларга... Сакмарларда 

кунаклар күренде. Сиңа кайсысы кирәк?
– Белмим... Шуларга таба барыйм әле.
– Энем, язмыштан узмыш булмый. Бәлки, Ходай ниятләреңне тормышка 

ашырыр... Татарлыкны сакларсың.
Сәлахетдин юл буенда елмаеп басып калды. Мәхмәт сары чәчле, зәңгәр 

күзле кызны эзләп китте.
Шулай берничә көн дәвамында Ибраһим җизнәсенең велосипедына «хуҗа» 

булып йөрде ул. Өченче көнне тагын эзләвен дәвам итәргә уйлап чыккан иде, 
ике тәгәрмәчле дусты урынында юк. Як-ягына карады, ишегалдын урап чыкты. 
Җизнәсе алган, күрәсең, җәяү генә йөрисе булыр. Тәпиләп чыгып китәсе иде 
инде, күзе сарыклар саклый торган эткә, аның оясына төште. Шунда илтеп 
куйганнар лабаса! Нишләргә? Ничек алырга? Усал эт күзләрен тутырып карый, 
якын барам, димә. Әһә, моның савыты буш! Мәхмәт тиз генә ипи пешерә торган 
сарайга барып, ипи сыныклары алып килде. Шуларны эт алдындагы савытка 
салды. Усал эт ашап торганда, велосипедны алып чыгып китте. 

Ул арада, Ходай рәхмәте, урам башында ак машина шәйләнде, аны 
күрүгә, Мәхмәт педальләрне тизрәк әйләндерергә тырышты. И ашыкты, 
и ашыкты... Барып җитәрәк машинага кунаклар төялеп ятканын күрде. 
Шунда сары озын чәчле кыз, бу юлы ак күлмәктән, анда кереп утырды 
да машина кузгалып китте. Мәхмәт тагын тузанга күмелеп басып калды. 

Сары чәчле, зәңгәр күзле, ак күлмәкле кыз үзе генә белгән тарафка юл 
алды. Татар егете Мәхмәт исә кызны киткәнче таба алмавына әрнеде. Их, 
сөйләшергә өлгермәде...

– Лән, ничек алдың?! – Күпме шулай торган булыр иде әле, артында 
Мәкъбүлә апасының улы Кәримнең тавышын ишетеп сискәнеп китте. – 
Мәхмәт, миңа велосипед кирәк!

– Иртәрәк алган булсам, җитешә идем. Эт ашатып йөрмәсәм! – дип 
үртәлеп кычкырды Мәхмәт. Аннары бар ачуын Кәримнән алырга 
теләгәндәй, велосипедны җиргә бәрде. – Мә, кирәге калмады. Үзеңә булсын! 

Кызуыннан күлмәк якасын янә тартып чыгарды, «түбәтәен» башыннан 
салып, кесәсенә тыкты да Мәкъбүлә апасының өенә таба юл тузанын типкәли-
типкәли җәяү генә китеп барды... Уенда бары бер мәгълүмат бөтерелде. 
Машина Бельгия номерлы иде. Бельгиядә яшәүче татарлар кызы, димәк. 

Җәйге айлы төндә кинәт атылган йолдыз төсле, көтмәгәндә-
уйламаганда, Саман юлы буйлап, сары озын чәчле, зәңгәр күзле, кызыл 
күлмәкле кыз күңеленә төште. Аннары, әйтерсең, ай күрде, кояш алды. Ак 
күлмәген җилфердәтеп, татлы төшләренә генә керә. Кайларда син хәзер, 
Саман кызы? Авылга тагын бер кайтырсыңмы? Кабат очрарсыңмы? Әллә 
син Киек каз юлындагы меңләгән, миллионлаган йолдызлар арасында 
калдыңмы? Әллә авылда ишегалдындагы ат арбасына ятып, әкияти Саман 
юлындагы йолдызларны санаганда, галәм киңлекләренә мөкиббән китеп 
хыялланганда, җәйге төннең җиләс һавасын сулап йоклаганда кергән 
матур төш кенәме? Кем син, Саман кызы?
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Үскәч кем булырга?
Искешәһәргә кунакка кайткач, Йосыф бабасының туганының улы – 

Таһир абыйларга барып йөриләр иде. Таһир абзый үзе хәзрәт кеше, үзе 
моңлы итеп җырлый. Өч баласы исә укытучылык һөнәрен сайлаган. 
Аларның тәртибенә, үзләрен шулай тыйнак һәм матур тотуларына 
карап кызыгырлык. Шуларга карап, Мәхмәтнең укытучы буласы килде. 
Ләкин мәктәптәге укытучысы бөтенләй башка шул. Юк, укытучылыкны 
сайламас, йә Фирдәвес апасына охшар. Аннары рәссам булырга 
хыялланды. Бу хыялын исә баскетбол оныттырды. Югославия мөһаҗире 
Никола уйнарга өйрәтте аны. Аны гына түгел, бөтен урам малайларын 
баскетбол белән җенләндерде. Атна саен техник университетның ябык 
спорт залына барып, туп чөяләр.

Лицейда укып йөргәндә, укытучылары 500гә якын сораудан торган тест 
үткәрде. Кызык-кызык сорауларга җавап биреп утырдылар. Әйтик, поездда 
сәяхәт иткәндә, ни белән мәшгуль булырсың? Дүрт төрле җавап бирелгән: 
тәрәзәдән карап барырмын, юлдашлар белән сөйләшермен, йоклармын, 
китап укырмын. Берсен сайла шуларның. Мәхмәт юлда йөргәндә, яңа 
җирләрне күрүенә шатланып, кызыксынып тәрәзәдән карап барганын 
исенә төшерде, баштагы җавапны сайлады. Шулай, һәр сорауга диярлек 
җавапларны күңеленә туры килгәнчә бирде.

Әлеге җавапларны психологлар укыган, балларны санап, һәр укучыга 
бәя биргәннәр. Һәр укучы баланың нинди һөнәргә һәвәс икәнлеген 
ачыклаганнар. Мәхмәтнең беренче урында фермерлыкка, икенчедә 
инженерлыкка һәвәслеге чыкты. Нәтиҗәләр университетта кайсы бүлекне 
сайларга кирәклекне ачыклады. Шуңа күрә имтиханнар тапшырыр 
алдыннан университетка керергә гариза язганда, Мәхмәт болай тезеп төште: 
электроника инженеры, электр инженеры, металлургия инженеры... Ә бу 
уку йортында авыл хуҗалыгы белән бәйле бүлек юк иде.

Дөресен әйткәндә, ул барысыннан бигрәк компьютер инженеры 
булырга тели. Ә бу белгечлеккә әлегә бары тик Анкара университетында 
гына укыталар икән шул. Әти-әнисе анда язмаска киңәш итте, чит 
шәһәрдә укытырга көчебез җитмәс, диделәр. Шуннан Мәхмәт гаризасын 
үзе баскетбол уйнап йөргән техник университетка тапшырды. Анда 
имтиханнарга кадәр әзерлек курслары булачагы хакында әйттеләр. Ләкин 
түләүле икән, шуңа күрә Мәхмәт анысына бара алмады. 

Лицейны тәмамлагач укырга керү теләге зур була торып та, бөтенләй 
башка юлны сайлавың мөмкин. Чөнки акчага бәйле мәшәкатьләр өскәрәк 
чыга. Нигә кирәк соң ул укырга керү? Бәлки, барып тормаскадыр? Җитмәсә, 
әтисенең ательесында эшләп йөргән Акчин да:

– Мәхмәт улым, лән, укып нишләячәксең?! Кибет, ателье эше бик әйбәт 
бара. Шуны алга алып барырга тырыш, яшь башың белән шул хакта уйла... 
– дигән була. 

Ә бәлки, чыннан да укып тору кирәкмидер?!
Әлеге сөйләшүне читтән күзәтеп торган Хөсәен малаеның йөзендә 

икеләнү галәмәте күреп, янына дәшеп алды. 
– Акчин ни сөйли? 

А Й З И Р Ә К   Г Ә Р Ә Е В А - А К Ч У Р А 



139

Әтисеннән берни яшерергә өйрәнмәгән Мәхмәт бу юлы теләр-теләмәс 
кенә җавап бирде:

– Юк, сөйләми...
– Сөйли, сөйли... Көндез эшләп, кич уку авыр дип зарланамы? Әйеме 

диген...
Әтисенең сорау урынына, киресенчә, сүзен җөпләп әйтә торган «әйеме 

диген»ен ишетүгә:
– Әйе, – дигәнен сизми калды. Кара, Акчин аңар эшләргә кушып тора, 

үзе укып йөри икән! Шулай да икеләнүе бөтенләй юкка чыкмады. Әгәр 
инженерлыкка кичке якта укытсалар, Мәхмәт шулай итәр иде лә... Ул 
уйланып торган арада әтисе эшенә тотынды, Мәхмәт моны күреп, урынына 
барып басты.

Әтисе көндезге сөйләшүне өйдә, бөтенесе ишетсен дигәндәй, кичке 
ашка җыелгач, янә кузгатты.

– Без яшь заманда, 48 нче елларда, хөкүмәт бик яхшы карар кабул 
итте. Төркия авылларыннан балаларны җыеп, «өгрәтмәнлек»кә укыта 
башладылар. Ул вакытта «көй институты» дигәнне уйлап тапканнар иде. 
Әйеме диген, Сәрвиназ? – Соравын аш бүлеп йөргән хатынына юллады. 
Анысы эшеннән бүленми генә сорауга сорау белән җавап бирде:

– Теге... Кем малае әле? Шулай укыдымыни?!
Әтисе кем укыганын әйтеп тормыйча, сүзен дәвам итте:
– Безнең авылга хөкүмәт кешеләре килде. Мин алар белән китәргә бик 

теләдем. Укыйсым бик килә иде. Укытучы булырга хыялландым. Бушка укырга 
җай чыгып торганда, ничек бармый каласың инде, китәргә карар кылдым. 
Шуннан хөкүмәт кешеләре килүен, укучылар җыеп йөргәнне ишетүгә, тиз генә 
әзерләнеп, урамга йөгереп чыктым. Арбаларына менеп утырдым гына дигәндә, 
әти сөйрәп төшерде. Минем чыгып йөгергәнне күрше күреп торган икән, шул 
кереп әйткән. Әти колактан шатырдатып тотып борды, өйгә дә колактан гына 
сөйрәп алып кайтты. «Укып, коммунист булырга җыендыңмы?!» – дип, и 
ачуланды инде... Мин шулай укый алмый калдым. Ә сез укыгыз... 

Кечкенәдән һәр якшәмбе иртәнге ашка ипи-газет алып кайтудан башлап, 
ательеда эшчеләр белән идарә итүгә кадәр шактый вазифа ышанып 
тапшырылганга күрә, Мәхмәттә җаваплылык хисе бик иртә формалашты. 
Җаваплылык хисен гаиләдә иң өлкән бала булу да арттырды кебек.

– Ә ателье эше? Кем булышыр сиңа, әти?
– Ателье эшләре барыр ул... Ә сез алган гыйлемегез белән тагын да алга 

китәрсез. Фәкыйрьлек гаеп түгел, гыйлемсезлек – гаеп, улым.
Сөйләшү шунда тәмам дигәндәй, әтиләре телевизор тавышын ачты, 

чөнки хәбәрләр башланган иде. Хәбәрләр исә көннән-көн бертөслегә 
әйләнә бара. Һава торышы сөйләгәндәй, тыныч кына тезәләр: автобус 
шартлатканнар, кибет яндырганнар, банк басканнар...

Аннары Хөсәен кулына «Казан» журналының яңа санын тотып утырган 
иде, университетта укып йөргән кызын, хатынын ияртеп, гаилә дуслары 
Җаббар килеп җитте. 

Мәхмәт кызны күрүгә шатланып:
– Син укырга ничек кердең? Имтиханда нинди сораулар бирәләр? – дип 

тезеп китте.
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Ачык күңелле һәм ярдәм итәргә һәрвакыт әзер кыз имтихан тапшыру 
тәртипләрен җентекләп аңлатты. 

– Минем өйдә китаплар бар. Имтиханга әзерләнү өчен алган идек. Хәзер миңа 
кирәкләре юк, килеп ал, – диде. Әлбәттә, Мәхмәт ялындырып тормады, икенче 
көнне үк барып алып кайтты, шуларга өстәп сатып та алды. Укып, мисалларын 
чишеп чыкты. Рәхәтләнде генә... Имтиханга килеп утыргач, үзе яраткан 
геометрия, математика мәсьәләләренә тотынды. Шуның белән аздан гына янмый 
калды, чөнки мәсьәләләр белән утырып, вакыт узганын сизми калган. Имтихан 
алучының карлыккан тавышын ишетүгә айнып киткәндәй булды.

– Имтихан бетәргә 15 минут калды. Төгәлләргә җыеныгыз.
Мәхмәт ашыга-ашыга башка сорауларга күчте, болары җип-җиңел икән 

ләбаса! Ләкин никадәр җиңел булса да, күбесенең җавабын язарга өлгерә 
алмаячак, вакыт кыса. 

Җитешкән кадәр язып чыкты. Шулай итеп, электроника инженеры 
бүлеген яулый алмады, баллары җитмәде, металлургия инженеры 
факультетына керде. Югары уку йортына керү җиңел түгел икән: һәм 
матди яктан, һәм белем ягыннан бик нык әзерлек сорый. Имтиханнарны 
тапшыру өчен никадәр тырышлык куярга, өйрәнергә, белергә кирәк. Шуңа 
һәр йөз кешедән унысы гына керә ала. Димәк, хыялларын тормышка ашыра 
алганнар инде иң нык сайланган, белемле, акыллы була... Ни гаҗәп, иң 
ялкау дуслары университетка кереп куймасынмы?! Белмәгәннәрен аяк 
астына салсаң, башлары күккә тияр иде мәгәр. Мәхмәт баскетбол уйнарга 
җыелгач шаккатуын яшерә алмады, шуларның берсеннән сорады: 

– Ничек алай җиңел кердең? Ничек бирдең имтиханнарны?
– Мин ни, лото ясадым. Имтихан тесты сорауларына ничек туры килде, 

шулай яздым чыктым. Ә алар дөрес җаваплар булган, – диде, үзе дә гаҗәпкә 
калганын яшермичә.

Малайлар көлеп җибәрделәр, икенче бер иптәшләренең кәефе бераз 
кырылганны күреп туктадылар.

– Укырга кергәнгә борчыла, ахры, – диде Мәхмәт.
– Юк... Минем лицейдан бер дәрес имтиханы тапшырылмаган. Аны 

белсәләр, алмаслар...
Мәхмәт баскетбол уйнап туйгач, шушы иптәшләре өчен билге сорарга 

укытучылары янына барырга әйдәде. Кыенсынып-нитеп тормадылар, 
әйттеләр дә бирделәр. Укытучылары җиңел генә сораулардан торган 
имтихан тапшыртты. Шулай итеп, атсаң атылмас, сатсаң сатылмас ялкау 
малай студент булып китте! Ләкин бу, ничектер, гадәттән тыш хәл. Барыбер 
югары уку йортына иң гыйлемлеләр, акыллылар гына аяк баса. Уку йорты 
ишеген ачып керүгә бу беркатлы күзаллаулары туп тигән кибет пыяласы 
кебек кырылып төшмәсме?!

Кызлар
Истанбулның Флория бистәсендә диңгездә су кереп була. Шәһәрдә 

«комлыкта кызыну» культурасын керткән урын ул. Византия чорларыннан 
ук Мәрмәр диңгезе ярындагы алтын төсендәге сары комлыкны патшалар 
юкка гына үз итмәгәндер. Аяк астында йомшак ком, кул сузымында җылы 
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сулы диңгез... Бу тирәләрдә солтаннар һәм аларга якын кешеләр йөрсә 
дә, ни Византия империясеннән, ни Госманлы чорыннан тарихи корылма 
сакланмаган. Чын булса, ак руслар – төрекләр белорусларны шулай атыйлар 
– диңгезгә кереп чыккач, ярга сузылып ята торган булган. Төрекләр исә 
диңгезгә керү өчен агачтан махсус диңгез мунчалары ясатканнар. Мунча 
бүрәнәләре суга кертеп салынган, ябулы торган. Ә болар берни белән 
капланмыйча, ярымшәрә килеш ачык комда кызына икән! Менә шулар 
«комлык»ка яңа сулыш өргәнне сөйлиләр, дөрес булса. Тора-бара төрекләр 
чишенеп, су керә башлаган, ди... 

 Мәхмәт, энесе Сәлим, туганнан туганы Кадри әлеге төрекләр үзләре 
дә, чит илләрдән килгән кешеләр дә ярата торган ял итү урынына Яшел 
көй бистәсе аша, тимер юл буйлап, җәяү йөриләр. Чөнки башка бер генә 
бистәгә охшамаган бу гаҗәп урынны өчесе дә бик ярата. Бистә төрле 
илләрдән килгән бай кешеләр салган ял итү йортларыннан тора. Кем 
кытайча, кем японча итеп төзеткән. Димәк, хуҗалары шул яктан. Хәтта 
Африканы хәтерләткән өйләр бар. Бөтен дөнья халыклары шушы бистәгә 
җыелган төсле. Һәр өй үзенчә матур, үзенчә милли. Түбәләре, капкалары, 
баскычлары бик үзенчәлекле. Кемнекедер таштан, кемнекедер агачтан. 
Ничек кенә ясап бетергәннәрдер. Малайлар диңгезгә коенырга гел шул 
өйләргә карый-карый, төзелешләренә исләре китеп, берсен икенчесе белән 
чагыштырып бара.

Шулай бер көнне кинәт яңгыр ява башлады, автобуска утырып киттеләр. 
Тыныч кына автобуста баралар иде, Мәхмәт зәңгәр күзле, кара бөдрә 
чәчле француз кызының үзенә текәлгәнен сизде. Уңайсызланып куйды. 
Кыз исә һаман күзен алмый, карапмы карый. Мәхмәт тәмам аптырады, 
уңайсызланды. Шул вакыт кыз аңардан сорады:

– Сез кайдан?
Ул вакытта Мәхмәт лицейда француз телен шактый өйрәнгән иде. Шуңа 

күрә кызны аңлап, җавап бирде:
– Истанбулдан.
– Истанбулданмы?!
Мәхмәт кыз янында әти-әнисе утырганга игътибар итте. Кызлары белән 

һич таныш түгел малайның сөйләшүенә ачулары чыгар. Читкә карап бас. 
– Сез төреккә охшамаган.
Кызның «төреккә охшамаган» дигәне бала чактан озата килгән «аерылып 

тору» хисенә тиде.
– Кемгә охшаган?
– Кытай яки японнарга.
– Мин Төркиядә тудым. Мин – татар, – дип, кырт кисте.
Кыз әлеге җавапка аптыравын яшереп тормыйча сорашуын дәвам итте:
– Татар кем була?
Мәхмәт «Казан» журналыннан укыганнарын искә төшерә-төшерә, 

французчага тәрҗемә итеп, кызга татарларның кайда яшәгәннәрен, нинди 
милләт икәнлекләрен аңлатты. Кыз тыныч кына тыңлап барды.

– Франциядә, Парижда сезгә охшаган кешеләр бар. Алар үзләрен татар, 
дими. Казакъ, диләр.

– Татарлар, казакълар, төрекләр – төрки тугандаш халыклар.
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– Алар төрекләргә охшамаган, чәйне сөт белән эчәләр.
Мәхмәт елмаеп куйды. Аннары:
– Мин дә иртәнге чәйне сөт белән эчәм, – диде.
Кыз да аңа ияреп елмайды. Кояшта кызынган түгәрәк йөзенә алсулык 

йөгерде. Төрле телләрне белүләре икесе ике илдән, ике милләттән булуга 
карамастан бер-берсен танырга ярдәм итте. Үзләренә мәгълүм булган кадәр 
тарих, гореф-гадәтләр турында фикерләшүләре бик самими чыкты. Кыз:

– Бездә, Европада, сөтле чәй эчмиләр, – дип куйды. Мәхмәт аңар каршы 
төште:

– Ничек инде эчмәсеннәр?! Англиядә «сәгать биш чәе» гадәте саклана. 
Биштә сөтле чәй эчәләр.

– Инглизләр белән безнең арада диңгез бар, – диде кыз, инглизләр белән 
французларның төрле халык булуына ишарә ясап. Аннары урыннарыннан 
кузгалган әти-әнисенә иярде, автобустан төшәргә әзерләнде. Үзе шул арада 
Мәхмәткә елмаеп кабатлады: 

– Димәк, татарлар дөньяга чәй таныткан инглизләр кебек чәй эчә.
Мәхмәт җавап бирергә өлгермәде, француз гаиләсе автобустан төшеп 

калды. Автобус ишеге ябылып, кузгалып киткәч кенә, күңеленә үкенеч 
керде. Их, адресын сорамадым, хат алышыр идек... 

Үзе дә сизмәстән ул яңа тынышын әкияти сары чәчле Саман кызы белән 
чагыштырды. Чәчен, күзен, гомумән, кыяфәтен түгел, ә сөйләшүләрен. 
Диңгез буена барып яткач, уенда гел икесе чуалды. 

Әйе, Ходай аны хыялында йөрткән сары чәчле, кызыл күлмәкле кыз 
белән берничә ай элек көтмәгәндә-уйламаганда, тагын очраштырды. 
Беренче тапкырындагы кебек туйда түгел. Икенче мәртәбә күргәндәге 
кебек тузанлы авыл юлында да түгел. Эссе җәйге көндә диңгез буенда ял 
иткәндә, алтын төсле комлыкта.

Малайлар, гадәттәгечә, Флория бистәсенә диңгездә су коенырга 
килгәннәр иде. Рәхәтләнеп йөзгәч, комлыкта ял итәргә карар иттеләр. 
Әтиләрендә эшләп йөрүче авылдашлары Кәмал абый килеп чыкмасынмы! 
Малайлар шаяртып күрештеләр.

– О-о-о, Кәмал абый диңгезгә килгән! 
– Бельгиядән кунаклар бар. Менә алып килдем, безнең шифалы диңгездә 

коенып, рәхәтләнеп ял итсеннәр!
Мәхмәт Кәмал абый артында басып торучыларга күтәрелеп караса, 

араларында Саман кызы да бар! Җан атып йөргән Саман кызы! Юктыр... 
Охшаган, охшамаган... Үскән, бераз үзгәргән кебек. Теге вакыттагы кебек 
үк чәчләре озын, кояшта ялтырап торган сары төстә. Комлыкка малайлардан 
читкәрәк утырды. Башын бик югары тотып, үз кадерен белеп кенә. Әһә, 
Саман кызы дигәнең, Европа кызына әйләнгән түгелме, Мәхмәт?! Бәлки, 
ул бөтенләй Саман кызы түгелдер әле! Бутыйсың, Мәхмәт, бутыйсың! Юк, 
Саман кызы, башка беркем түгел! Ярый, икеләнеп утырма, хәзер үк ачыкла! 
Форсат һәрвакыт кулга кермәс. Кыз каршына аякларын солтаннар төсле 
бөкләп утырды һәм читләтеп сораша башлады. Авылда булганы бармы, 
кайчан кайткан, туйга барганмы... Җавапларны ишеткәч, Саман кызы 
икәненә шиге бетте. Йөрәге дөп-дөп типте. Әле генә бик кыю сөйләшкән 
иде, ул кыюлык әллә кая качты.
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Хыялында йөрткән кыз, ниһаять, каршында утыра. Каушавын яндагылар, 
бигрәк тә кыз сизә күрмәсен дип, диңгезгә борылып утырды. Шушы кызны 
күрер өчен «татар малае» булып йөргәннәре, тырышып та, берни майтара 
алмагач, ачуы купкан, ничә кат авылга кайтып, һич очрата алмаган өчен 
күңеле сызып йөргәннәр күз алдына килде. Кояш нурларында җем-җем 
иткән диңгез суы төнге күк йөзендә йолдызлар сибелгән Саман юлына 
әйләнде кебек. Менә шул әкияти юлдан килеп чыккан кыз, ничек инде, менә 
шушылай комлыкта сөйләшеп утырсын, ди?! Барыбер ышанасы килми... 
Хәер, Сәлахетдин абый ни дигән иде әле? Язмыштан узмыш юк, бәлки, 
Ходай теләк-ниятләреңне тормышка ашырыр... 

Мәхмәт янә кызга борылып утырды һәм сораулар бирүен дәвам итте:
– Авылда ошадымы соң?
– Җәй көне бик тузан анда. Бельгиядә тузан юк. Мин шәһәрдә үскән 

кыз, тузан яратмыйм.
Менә сиңа мә. Тузан яратмый, димәк, авылны... Алайса Истанбулны 

хуш күргәндер, шәһәрдә үскән бит.
– Истанбул ничек?
– Монда да тузан. Машина өстенә бармак калынлыгы тузан җыела. 

Бельгиядә һәр җирдә яшеллек, бер җирдә тузан юк...
Мәхмәт тәмам аптырады, Истанбулны яратмаган! Истанбул кебек матур 

шәһәр бармы икән тагы? Гаҗәп! Тузан булмаган җирләре күп аның, менә 
диңгездә бер бөртек тузан юк! Кызның диңгезне мактавын көтеп сорады: 

– Диңгез ничек, ошадымы? 
Ләкин сорау биргәненә кызарды гына.
– И-и-и... Сездә диңгезгә ыштан белән керәләр. Су киемнәре ала 

белмиләр. Читтән бигрәк ямьсез күренәләр. 
Кыз ияге белән генә ярдагыларга ишарәләде. Күренеш, игътибар итсәң, 

чыннан да матур түгел, хәтта оялырлык иде. Зур-зур гәүдәле таза кешеләр 
судан чыга, эчке киемнәре тәннәренә ябышкан, шәрә түгелләр түгелен, 
шулай да бөтен әгъзалары диярлек күренеп тора. Күбрәк карап тора 
башласаң, гел шәрә бегемотлар, филләр төсле.

Мәхмәт карашын ярдан алды, кызга туры карады. Сүзне бөтенләй башка 
тарафка борырга карар итте. Бетмәс монда тузан-музан, ыштан-мыштан...

– Синең әти-әниләрең татар, син дә татар кызы, – дип, татарлык хакында 
сүз башлаган иде, кыз кырт бүлде:

– Татарлык бетте. Минем әти-әни татар, алар өйдә татарча сөйләшә, ә 
без сөйләшә белмибез. 

– Авылда сөйләшәләр.
– Әйе, әмма югары белемнәре юк. Татарлык үлде, бездән соң бөтенләй 

калмаячак.
Ходай чибәр татар кызын янәдән юлына чыгарды, янәдән күрсәтте. 

Читтән, ерактан күргәндә, бик сокландырган иде, ә болай күзгә-күз 
сөйләшеп утыру кызны бөтенләй башка яктан ачты. Бик горур, үзен өстен 
күрә, әллә кем диярсең. Ни дисәң, шуны хурларга тора. 

Инсанның ите ашалмас, тиресе киелмәс, татлы теленнән башка нәрсәсе 
бар?! Инсан үзен тәмле тел белән яраттырыр. Тел сөйдерер дә, биздерер 
дә. Ә кызның сөйләшүе туры һәм кырт-мырт иде. Каян өйрәнгән? Югыйсә 
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әти-әнисе авылдан чыккан, ә авылда алай сөйләшмиләр. Өлкәннәрдә 
усаллык-кырыслык бар барын, барыбер тавышлары йомшак, сөйләшүләре 
ипле, көйле, җайлы, җырлап тора. Хәтта төрекләр кебек аерым авазларны 
сузып, каты басым ясап әйтмиләр. Төрекчә сөйләшүләре дә назлы әле 
аларның. Татарча кебек.

Иң теңкәгә тигәне татарларга кагылышлы сүзе. Татарлыкны бетте, 
үлде, ди. Каян чыгып әйтә?! Шәһәр кызы, имеш, барысын да белә, имеш. 
Ялгыша. Беркем бетмәде! 

...Диңгез меңәрләгән йолдызлар сибелгән Саман юлын хәтерләтте, шул 
җем-җем итеп торган юлдан сары чәчле кыз килә. Кызның күлмәк итәге әле 
кызыл, әле ак төскә кереп, җилдә уйный. Кинәт йолдызлар төсле яктылык 
чәчеп торган Саман кызы ярга басмыйча тәкәббер генә еракка караш 
ташлады. Аның ярга басуын көткән Мәхмәт илереп диярлек кычкырды:

– Син – Саман кызы! Син – татар кызы!
Ни күрсен, шул вакыт сары чәчле Саман кызы үзгәрә башлады. Чәче 

каралды, кыскарды, күзенә бөдрәләнеп төште... Мизгел узмады, аңар почык 
борынлы француз кызы көлеп карап тора иде. Кыз сары комда кечкенә аяк 
эзләре калдырып, яр буйлап китте. Берничә адым атлагач борылды, шундый 
ягымлы тавыш белән:

– Сөтле чәй әчәсеңме? – дип сорады. Мәхмәт бөтен көченә кычкырды:
– Сөтле чәй эчәм! Эчәм! Эчәм!
Кыз шаркылдап көлде. Шулай көлә-көлә юкка чыкты, тавышы гына 

яңгырап калды. Бу мизгелдә Мәхмәткә бик, бик кызу була башлады, 
әйтерсең, комга ут капты. Диңгез кул сузымы гына ераклыкта, шунда чум 
бит инде югыйсә! Юк, һич урыныннан кузгала алмый. Ут төсле кайнар 
ком башта аякларын күмде, акрынлап тезләренә үрмәләде, күп тә узмады, 
ярты бәдәне күмелде. Мәхмәт бу хәлдән тәмам куркып, комны чәчәргә, 
өстеннән коярга, ничек тә котылырга тырышты.

 ...Төш күреп, ыңгырашып яткан Мәхмәтне малайлар йөзенә су сибеп уятты.
– Абый, тор! Кызу тидеме әллә сиңа? Уян, кайтырга вакыт җитте. Без 

җыенабыз...
Кара малай яткан җиреннән сикереп торды, ком чыннан да бик кызган 

иде. И Аллам, йокыга киткән икән ләбаса. 

Уку урынына сәясәт килде
Истанбулда XVIII гасыр ахырында инженерлык гыйлемен укыту 

максатыннан корылган мәктәп гасырлар шаукымында эзен җуймады, 
киресенчә,  киңәеп-үсеп, Истанбул техник университеты дәрәҗәсенә җитте. 
Факультетларына үзе кебек үк тарихи Долмабакча паркында солтан сарае 
белән беррәттән урнашкан биналар бирелде. Солтан гаскәриләр кулланган 
өч тарихи бина гыйлем учагына әверелде. Ул биналар Госманлы дәверендә 
чокырлы паркны тирәләп, кара-каршы төзелгән, һәркайсының исеме бар. 
Сарайга иң якыны 1870 нче елларда салынган. Анда Долмабакча сараен 
саклаучы гаскәриләр яшәгәне билгеле. Көмешсуы бистәсендә урнашканга 
күрә, исеме дә шул бистәнеке кебек. Икенчесе Ташкышла. 1850 елларда 
гаскәриләр хастаханәсе буларак төзелгән. Болары бакчаның бер ягында, 
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Мачка дип йөртелгән өченче бинасы каршы тарафка салынган. Анда 
заманында кораллар сакланган. Хәтта ул бина астыннан диңгезгә илтә 
торган җир асты юлы ясалган дип сөйлиләр. Мәхмәтнең металлургия-
инженерлык факультеты шунда иде. 

Истанбул техник университетның Мачка бинасының агачтан ясалган 
биек ишеген ачып керүгә фойега куелган өч өстәл каршы алды. Өч өстәлдә 
өч төрле революционер утыра. Һәр кергән кешене үзләренә җәлеп итәргә 
тырышалар, «Монда кил, булышабыз», – дип торалар. Шулар тирәсендә 
умарта күчедәй, студентлар гөж итә.

Беренчеләре, Кытай яклылар, Мао тарафдарлары. Алар теориясе 
буенча, инкыйлабны авыллардан башларга кирәк. Икенчеләре – җирле 
революционерлар. Зыялылар һәм пролетариат белән революция ясарга 
хыялланучылар. Өченчеләр – чит ил ярдәменнән башка инкыйлаб барып 
чыкмаячагын әйтеп, СССРдан ярдәм көтүчеләр. 

Әлбәттә, Мәхмәт аларны һич аермады, якында торган өстәл янында 
тукталды. Шуннан бер революционер аңар университетны күрсәтте, нинди 
документлар кирәклеген өйрәтеп торды. Аннары ниндидер белешмә кәгазе 
тутырды, шунда Мәхмәтне «китаески» дип яза башлаган иде, Кара малай 
аны татарга төзәттерде. Аннары тартма сузды, ягъни булышлык иткәнгә 
түләргә кирәк.

Дөньяның иң борынгы техник уку йорты буларак дан тоткан уку 
йортында гыйлем бирү урынына сәяси эшләр кайнаткан партия лидерлары 
тәүге дәрес башланыр алдыннан ук чәчрәп чыгып, нотык тоттылар.

– Бүгенге көндә хөкүмәт олигархлар, байлар кулында. Без моны 
үзгәртергә тырышабыз. Сезнең әти-әниләрегез – пролетариат вәкилләре, 
сез безнең тарафдарлар булыгыз!

 Лидерлар сөйләгәндә, ярдәмчеләре студентлар арасында янә тартма 
йөртте, янәсе, уртак идеяләрне тормышка ашырырга ярдәм итегез. 

Мәхмәт үзен университетта түгел, төрле партияләр тупланган җыенда 
утырган кебек хис итте. Атна узмады, моңа кадәр һич кызыксынмаган 
партия эшләрен өйрәнеп бетерде. Һәм ыгы-зыгыдан, каршылыклардан 
торган вазгыятьтән тиз туйды. Чөнки көн саен диярлек университет эчендә, 
тышында агитацияләр бара, дәресләрне бүлеп, партия җыелышлары 
ясыйлар, укырга түгел, сәясәт ясарга килгәннәр, диярсең. Әле, ачуың 
килгерләре, тартма йөртәләр, акчаң гына җитсен. Өйдәгеләргә алып кайтып 
күрсәтер өчен язуларын тоттырып җибәрүләре – икенче бәла.

Әтисе эштән кайткач, шуларны күреп алды да барысын бергә җыеп, 
мичкә тондырды:

– Боларны күземә күрсәтмә! Башка алып кайтасы булма!
Мәхмәт дәресенә хәзерләнеп утырган җиреннән сикереп торды. Әтисе 

кызып-кызып, суба мичендә университеттан ияреп кайткан кәгазьләрне 
яндырды. 

– Беләсеңме, күпме татар болардан качкан? Мөһаҗирлеккә чыгып 
китәргә мәҗбүр булган! Никадәр газап чиккән! Беләсеңме?! 

Әнисе тегеп утырган җиреннән туктады, кулындагы тукымасын ачу 
белән машина өстенә ташлады.

– Йөрмә шулар тирәсендә! Баш бутаучылар!
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Мәхмәтнең болай да күңеле үз урынында түгел иде, әтисе белән әнисе 
ачулангач, үзен гаепсезгә гаеплиләр кебек тоелды, эчендә саклап йөрткән 
үпкәсе бәреп чыкты:

– Үзегез мине башка шәһәргә җибәрмәдегез! Монда көн саен акча 
сорыйлар! 

Әнисе борчылып, яннарына ук килеп басты. Бу юлы битәрле карашын 
иренә төбәп:

– Каян акча җиткерербез?! – диде. 
Әтисе исә Мәхмәткә:
– Бирмә! – дип кычкырды. 
– Мин нишлим? Тартма йөртеп торгач!
– Салма!
Мәхмәт әтисенең бик борчылганын күреп, каршы дәшергә кыймады. 

Эчендә котырган давылны басып, дәресләренә хәзерләнүен дәвам итте. Бу 
сөйләшүдән соң күп вакыт узмады, әтисе татар дуслары белән киңәшкән, 
күрәсең, аларның төрле уку йортларында белем алып йөрүче малайлары 
Мәхмәт янына килеп, үзләренең нәсыйхәтләрен җиткерде. Университетта, 
уку йорты янындагы кафеларда утырганда, төрле фикерле, төрле карашлы 
кешеләр очрар, үзләренә ияртергә тырышыр, диделәр. Төрле юллар белән 
башыңны бутарлар. Бәлки әле, акча бирәбез, диярләр, яңа кием бүләк 
итәрләр. Хәтта кыз иптәш табып бирерләр. Боларга алданма, зинһар. 
Үзләрен бары яхшы яктан күрсәтергә тырышып йөрүчеләргә ышанма. 
Шулай кармак салырлар, аннары үзләренчә эшләтә башларлар. Тагын... 
Сәясәтчеләрнең билгеле бер көннәре бар. Күпләп җыела, очраша торган 
көннәре. Йә, үзләренең бәйрәмнәре. Мәсәлән, беренче майдагы кебек. 
Шундый көннәрдә университетка бармый калырга кирәк. 

Әлеге киңәшләрнең уку елы дәвамында файдасы тими калмады. Ни 
беләндер кызыктырырлар, дигәндә, Мәхмәтнең татар икәнен белгәч, татар 
милләтенә аерым өстенлек биреләчәге турында әйтеп тордылар. Әллә 
ничә мәртәбә Төркия Анадолага әйләнеп, төрле автономияләрдән торырга 
тиешлеге хакында ишетте. 

Мәхмәт төшке ашка йөзәр ел үскән агачлардан торган куе парк аша 
үтеп, Ташкышлага йөри иде, чөнки аның ашханәсеннән Босфор күренеп 
тора. Ләкин шул матур манзарага карап, тыныч кына хозурланып утырырга 
ирек юк. Янына килеп утырган революционерлар әллә нәрсәләр сөйләнә дә 
күңеленә төрле уйлар салып китәләр. Төркиянең эчке Анадола бүлегендә 
Караман Социалистик Халык Җөмһүрияте корылачак икән. Шуның эчендә 
калган Искешәрдә Татар Автоном Республикасы төзеләчәк, шунда татарлар 
үзләре җитәкчелек итәчәк, имештер. Әгәр планнары тормышка аша калса, 
Искешәһәрдәгеләр, авылдагылар Татар Республикасында яшәячәкләр, ди. 
Бәлки, болардан шулай качып йөрергә, куркырга кирәкмидер, киресенчә, 
Татар Республикасы төзергә булышыргадыр?! Әгәр берәр революционер 
кыз янына килеп уйнап-көлеп дуслашырга теләсә, әгәр берәр революционер 
малай акча вәгъдә итсә, бу кадәр фикере чуалыр идеме?! Юктыр, мөгаен... 
Андый очраклардан сакланырга кушып, бик яхшы өйрәттеләр, кисәттеләр. 
Ә менә бу «Татар Республикасы» дигәне һәр татарның үз дәүләте 
турындагы хыялын тормышка ашырачак тарихи мөһим эшме? Әллә бу 
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яңа кармакмы? Бу фикернең башында, әтисе әйтмешли, төрле милләт 
кешеләрен чит илләргә чыгып китәргә мәҗбүр иткән, җирсез калдырган 
шул ук сәясәтчеләр тора.

Гомумән, 1972-80 еллардагы фракцияләргә бүленеш илнең тынычлыгын 
алды. Франциядә урамга чыккан студентлар тәэсире Төркияне дә читләтеп 
узмады: мондагы студентлар үз фракцияләрен ачтылар. 1971дә хәрбиләр 
аларны туктатты, лидерларын тотты, суд хөкеме белән асты. 1974тә 
«сул партия» хөкүмәткә килгәч көчәйделәр, революционер эшчеләрнең 
профсоюзлары оешты. Уң тарафлар республика кулдан китмәсен өчен 
аларга каршы торырга тырышты. Киеренкелек елдан-ел арта барды.

Төркия берничә ел дәвамында алты төрле фракциягә бүленеп, үзара 
ызгыш-талаш эчендә калды. Өч төрле революционерлардан тыш, милләтчеләр 
үзләре ике төрле. Берләре – либераллар, икенчеләре – «ак бүречеләр», ягъни 
өлкәчеләр. Болардан тыш динчеләр аерым төркем. Һәр партия үзенең 
газетасын чыгара, һәркайсы үзенчә тырыша: төннәрен диварларга шигарьләр 
языла, машиналарга бомбалар куела, лидерлар үтерелә... 

Һәр бистә, һәр оешма кемдер кулында. Мәсәлән, Мәхмәт укыган 
университет революционерлар кулында, яшәгән бистәләренә милләтчеләр 
хуҗа. Шуңа күрә Мәхмәт университетта нинди бистәдә яшәгәнен белмәсәләр 
ярый дип йөрсә, бистәгә кайткач, каян кайтканны күрмәсәләр ярый, дип 
өметләнә. Революционерлар милләтчеләр университетка килүгә, хәзер уку 
йортын бушаттыра. Янәсе, «ак бүречеләр» белән бер бинада кала алмыйлар. 

Бу арада яңа тышкы сәясәт дулкыны килеп бәрелде, СССР белән Кытай 
арасындагы сәяси бозылыш аркасында коммунистларның Төркиядәге ике 
төркеме үзара көрәшә башлады.

 70 еллар азагында студентлар өчен гыйлем алырга йөрү куркыныч эшкә 
әверелде. Мәхмәткә китапларын биреп торган, университететка керергә 
ярдәм иткән гаилә дусларының кызы белем ала торган уку йортын дәрес 
барган вакытта утка тотканнар. Җитмәсә, гаилә дусларының машинасын 
шартлаттылар. Таң вакыты җиткәндә, йортлары янында торган машина 
дөрләп янган. 

Әтисенең җитдилеге, эченнән сызланып йөргән көннәре артты. Хөсәенне 
борчылды дип әйтү генә аздыр. Революционерлар яклы хөкүмәтнең 
җәмгыять исеменә бәйле үзгәрешләр кертүне таләп итә башлаулары гына 
ни тора! Җәмгыять исемендә «төркиләр» дигән сүз булырга тиеш түгел 
икән. Исемен сәбәп итеп басым ясаулары, бу илдә милли вазгыятьнең нык 
катлаулануын күрсәтә иде. 

Революционерлар милләтчеләрне «фашистлар» дип атауга кадәр барып 
җитте. Милли хисләрен оныттырырга, милли хисләр белән яшәү дөрес 
түгеллеккә ышандырырга тырышалармы?! Бер язмасында нефтьче-инженер 
Кәмал бәй бу проблеманы бик яхшы аңлатты: «Милләтчелекне аңламаган 
яки аңламаучылар кебек күренгәннәр миллиятчелекнең кирәксезлеген 
әйтәләр һәм гуманизмга сарылалар. Аларга күрә, милләт – арадагы 
кирәксез бер элементтыр. Асыл булган – инсанлыктыр. Моңардан милләт 
аңы вә миллиятчелек фикерен читкә куеп, бар инсаннарны бертигез ясарга 
кирәк, дип әйтәләр. Бер караганда, бу бик уңайлы, үзенә җәлеп итә торган 
фикер кебек күренә. Әмма бу фикер дөрес түгел һәм реаль түгел. Чөнки 
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милләтләрне юк итү мөмкин түгел. Бер җәмгыять эчендә гаилә ничек 
кирәкле һәм реаль аң яки фикер исә, кешелек дөньясы эчендә милләт шулай 
ук. Бүген дөньяның иң алга киткән өлкәләренә караганда, боларның милләт 
булганын күрәбез. Франция, Англия, Япония...»

Татар җәмгыяте җитәкчеләре бу хакта Ташхандага ательеда әллә ничә 
тапкыр җыелып сөйләште. Милли хисләренә янаучыларны күреп әрнегән, 
шомланган күңелләре иза чикте. Күзләре тирән гамь белән тулды. Кемдер, 
иң мөһиме – җисеме дип, оешма исемен үзгәртеп, басымнан качарга 
үгетләде, кемдер каршы торырга кушты... Кызганыч, болар котылу 
юлы түгел иде, вазгыять болай дәвам итсә, иртәме-соңмы җәмгыятьне 
бөтенләй ябып куячакларын әйбәт аңладылар. Һәм ул көн килде. Башта 
исем үзгәртелде. Әмма бу «сул яклы» хөкүмәткә җитмәде. 1978дә полиция 
җәмгыятьнең документларын тикшерә башлады, тикшерә торгач, сәбәпләр 
тартып чыгарылды, җәмгыятьнең эшчәнлеге туктатылды. 

Икенчедән, Хөсәеннең эченнән кимергән башка хәтәр курку бар иде. Анысы 
газиз улы белән бәйле. Революционерлар кулындагы университетта укый. 
Теләсә кайсы вакытта ялкынланып янарга әзер кызган күмер өстендә йөри 
кебек. Күрәсең, әтисе, шигъри күңелле Йосыф карт аны укытмый хаклы булган, 
дөрес курыккан. Хәзер менә үзенең малаеннан ата коммунист чыгармы... 

Кача алмый калдылар
15-16 июнь вакыйгасын Төркиядә һәркем белер. 1970 елда эшче 

катламның иң зур забастовкасы булган көннәр бу. 150 мең кеше баш 
күтәрүдә катнаша. Заводларны ташлап чыккан эшчеләр урамнар буйлап 
агыла. Йөзләгән өйләр җимерелә, йөздән артык кеше үтерелә... 

Мәхмәт, өлкәннәр киңәшен истә тотып, мондый мәгълүм вакыйга булган 
көннәрдә иптәшләре белән укуга бармый торган иде. Бу юлы исә унбише инглиз 
теле дәресе бар, калдырасылары килмәде. Инглиз теле дәресе университетның 
төп бинасында түгел, Көмешлесуы бистәсендә үтәчәк. Тавыш-гауга чыга калса, 
анда кадәр килеп җитмәс әле дип, барырга карар иттеләр.

Дәрес тыныч кына бара иде, кинәт аудитория ишеге ачылып китте. 
Берничә революционер йөгереп керде, 15-16 июнь вакыйгасы юбилее 
уңаеннан дәресләр үткәрелмәвен, җыелыш уздырылачагын игълан итте. 
Укытучы куркуга калды, тизрәк аудиторияне ташлап чыгып качты. Партия 
кешеләре студентларга башка аудиториягә барырга боерды. 

Мәхмәт дуслары Өмет, Мостафа, Алига якын утыра иде. Гадәттә, әллә 
ни күп сөйләшми торган җитди Өмет ризасызлык белдерде:

– Бүген бит «сыкы юнәтем», берни уздырырга ярамый. Җыелышларда 
катнашу тыела. Җыелыш ясак.

Өметнең нәкъ киресе, рәхәтләнеп сөйләшергә, шаяртырга яраткан Али 
җавапсыз калмады.

– Бар, әйтеп кара... Бәлки, сиңа киноларның алыштыргысыз каһарманын 
хәтерләтәсең, шуңа күрә сүзеңне тыңлыйбыз, диярләр.

Самимилеге һәм һәрвакыт яхшы ниятле булуы белән барысының күңелен 
яулаган дуслары Мостафа сабыр гына:

– Нишлибез? – диде.
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Сорау җавапсыз калды. Коммунистлар студентларны аудиториядән 
чыгарга ашыктырдылар. Күңелләре бу эшнең хәерле бетмәячәген сизенде. 
Тегеләр әйткән аудиториягә барыр өчен коридор башындагы баскычтан 
өстәге катка менәргә кирәк иде. Үзара күз карашы белән генә аңлаштылар, 
башларын юләргә салып, коридордан туры киттеләр. Күрмәсәләр, шулай 
җиңел генә котыласылар иде...

– Кая барасыз?
– Абзар артына. – Мәхмәт авылдагыча әйтеп куйды. 
– Иптәшләр, ялгыш юлдан барасыз! Баскычтан өске катка менегез!
Ялгыш юлдан түгел түгелен, нишләргә белмичә кире борылырга 

туры килде, планнары барып чыкмады. Агымга ияреп, шыгрым тулган 
амфитеатрны хәтерләткән аудиториягә керделәр. Аудиториянең өскә таба 
баскыч ясап менгән эскәмияләрендә буш урын калмаган. 150 кешелек 
аудиториягә 500дән артык кешене шыплап тутырганнар. 

Мәхмәт иптәшләренә өскә таба менәргә ишарәләде. Иң өскә менеп 
бастылар. Аста чыгыш ясыйлар, нидер аңлаталар, өстә берни ишетелми. 
Һәркем үзара сөйләшә, нидер аңлаша...

Кара малай тәрәзәдән тышны күзәтте. Университетның уку бинасы 
белән ашханәне тоташтырган туннель түбәсе күренеп тора. Димәк, качарга 
җай бар. Янында тыныч кына утырган Мостафага төртте, баягы соравына 
җавап бирде:

– Качабыз. Тәрәзәдән. Ишетәсеңме?
Мостафадан алда теләсә нинди авыр хәлдән үзенә генә хас зирәк 

җиңеллек, шаянлык белән чыгарга күнеккән Али:
– Әлбәттә! Күгәрченнәр кебек очабыз, – диде.
Үз чиратында ул Өметкә таба борылып, тәрәзәдән чыгып качу планын 

бер-ике сүз белән тиз генә аңлатты. Чибәрлеге өчен «кино йөзле», шахматта 
уйнаганда җиңелмәгәнгә күрә «авырбашлы» дигән кушаматларны 
йөрткән Өмет сораулы карашын Мәхмәткә төбәде. Шахматта иң күбе алар 
икесе уйный. Мостафа музыкага мөкиббән, Али фотографияләр белән 
җенләнә... Өмет кайчак шулай, Мәхмәт нинди йөреш ясарга җыенганны 
аңларга тырышып, аның күзләренә туры карый. Мәхмәтнең, гаҗәп, 
күзләре беркайчан алдашмый. Бу юлы да ул дустының күзләрендә «мат» 
куйдырмаслык юл тапкан карашны күрде кебек. Димәк, качарга! 

Качуны чамалап торганда, ялкынлы чыгышларын тәмамлаган лидерлар 
җәһәт кенә студентларны аралап менде дә тәрәзәдән чыгып китте. Уку 
йортын хәрбиләр уратып алганны белеп-сизеп алганнар инде, уйларында 
– тизрәк таю. Мәхмәтләр дә нәкъ шулай тәрәзәдән чыкмакчылар иде, соңга 
калынды. Астагы хәрбиләр тегеләрне күреп калган күрәсең, мылтыкларын 
өскә таба төбәп басты. 

– Түбәгә чыгучыларны атабыз! 
Бу вакытта инде аудитория эчендә мәхшәр купты, хәрбиләр керергә 

теләп, ишекне тыштан бар көчләренә эттеләр, мондагылар ачтырмас 
өчен тырыштылар. Шулай шактый вакыт ишек өчен тартыш барды. 
Һәм, көтмәгәндә, эчтәгеләр тышка чыгып очты. Чөнки хәрбиләрнең 
капитаннары, акыллы баш, әмер биргән икән: «Ишекне эчтәгеләр эткәнгә 
күрә, бу тарафка тартырга!».
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Шуннан аудиториядә берәм-берәм кулга алу китте. Дуслары белән 
Мәхмәт тә эләкте. 550 студентны машиналарга төяп, Кыягазханә 
районындагы хәрбиләр гарнизонына алып бардылар. Гарнизондагы кино 
залыннан урындыкларны тышка чыгарырга куштылар, аннары һәр кешегә 
ятаклар, ябынырга җәймәләр өләшеп чыктылар. Бу эшләр тәмамлангач 
теркәлү, кемнең кем икәнен, ни өчен җыелышта катнашканын язу 
башланды. Һәр кешене исемләп язып утыручы хәрбиләрнең машинкалары 
тек-тек тавыш чыгарырга кереште. Чират шактый озынга сузылды. 

Әле урындыклар чыгарганда, студентлар арасында яшертен генә 
сөйләшү-килешү булып алды. Һич кенә дә партия җыелышына җыелдык, 
димәскә. Студентларга кагылышлы проблемаларны хәл итәргә тупландык 
дияргә. Барысы да белә, университетның шәһәр читендә яңа бинасы төзелеп 
килә. Менә шунда укырга йөрүгә кагылышлы мәсьәләләр каралды, дияргә. 
Барыбыз бер сүздә торсак, бәйләнергә сәбәп калмас, диделәр. Уку йортында 
канун бозып, җыелыш уздырган коммунистларның тотылган очракка 
уйланылган «б» планы иде бу.

Шулай иттеләр дә, хәрбиләрнең «Нинди җыелыш?», «Нигә җыелдыгыз?», 
«Кем җыйды?», «Җыелышта ниләр турында сөйләштегез?» дигән 
сорауларына бертөсле җавап бирелде. Шуңа күрә сорау алучы хәрбиләр 
машинкага берьюлы берничә кәгазь куеп, ахырда һәр кешегә аерым-аерым 
имза гына куйдырта башлады. Ясак булган көнне җыелыш уздырган өчен 
канун нигезендә 3 айга кадәр төрмәдә утыртырга хокуклары барлыгын 
әйттеләр. Аннары мәхкәмә булачак, йә чыгаралар, йә утырталар икән. 

Теркәлмәгәннәр бер озын чиратка тезелсәләр, эшләре беткәннәр үзләре 
аерым төркем булып өелешеп бастылар. Гарнизон ишегалдында ыгы-зыгы 
китте.

Али пышылдап кына, үзеннән алда басып торган иптәшләренә:
– Мине яшерегез, – диде. – Өмет, Мостафа, каплабрак басыгыз.
Мәхмәт аның нишләргә җыенганын аңламыйча сорады: 
– Ни уйладың? 
– Мин үземне исемлеккә яздырмыйм.
 Малайлар барысы Алига борылып карады. Мөмкин түгел!
– Яшерегез мине, дим. Алга карагыз. Әбрәкәйгә шуам. Аннан чыккач, 

язылганнар арасына керәм.
Мостафа дусты өчен курыкканын яшермәде, кисәтергә алынды:
– Али, шаярта торган җир түгел. Кич санарлар, барыбер белерләр. Тагын 

да начар...
– Мин аңа кадәр качармын.
Мәхмәт берни булмагандай, хәрбиләр утырган өстәлгә таба карап басты. 

Али башка дусларына ышыкланып кына, чираттан чыкты, әбрәкәйгә кереп 
китте. Шулай үзенекенә иреште – теркәлмәде.

500дән артык студент теркәлеп беткәнче кич җитте, кеше башына 
карап ашарга бирделәр. Али ул арада тәрәзәдән яхшы гына күзәткән, алар 
урнашкан кинотеатрның гарнизон чигендә икәнен чамалап алган. Һәм 
иптәшләренә яңа планын җиткерде.

– Мин дивардан ипләп кенә, тышка сикерермен.
Янә Мостафа каршы төште: 
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– Күрерләр! Сикерә алмассың! Йөгергәндә үк тотарлар!
– Дөрес, миллионер булырга өметләнеп, атна саен лото алырга шәһәр 

буйлап йөгерү түгел инде бу! Берәү дә күрмәскә тиеш.
Али Мостафаның лотерея яратканына ишарәләп шаяртты. Хәтта 

дәрестә һәр теманы башкалардан үзгә төшенгән Өмет хупламады, 
барып чыкмас дигәндәй, башын селкеп куйды. Мәхмәтне исә бу вакытта 
эчтән генә өйдәгеләр өчен кайгыру корты ашады. Безнең кайда икәнне 
өйдәгеләр белмичә борчылып беткәндер. Әтисе, әнисе ни уйлагандыр... 
Әтисе: «Коммунист булдың», – дип, кул селтәсә нишләр?! Әнисе таныш-
белешләрен барларга керешкәндер, елыйдыр... 

Алиның качарга җыенганын ишетүгә барысы өчен карар кабул иткәндәй:
 – Булышабыз. Кош очмас, кәрван кичмәс, Али чыгар, – диде. Аннары 

үтенечен җиткерде: – Син чыккач, безнекеләргә хәбәр бир. Ничек кулга 
алынганны сөйлә. Җыелышка үзебез кермәгәнне әйт. Һәр кешенең өенә 
шалтыратып сөйлә, яме. Вәгъдә?

Мостафа кысылды:
– Ничек чыксын ул моннан?! 
– Вәгъдә!
– Хәрбиләрнең безгә якын торганнарын сөйләндереп торабыз. Ул арада 

Али шуар.
Шулай эшләделәр дә, өчесе өч хәрби янына юнәлде. Хәрбиләр үзләре 

кебек үк мыеклары яңа чыккан яшьтәшләре, куркып торасы юк. Аннары 
аудиториядә тәрәзәдән чыгып качу җаен югалтканнары исләренә төште, 
бу юлы тиз хәл итәргә кирәк.  

Хәрбиләргә:
– Сәлам, кардәш, син кайсы яктан? – дип, бер җылы караш ташлау, ихлас 

кызыксыну җитә калды. Туган җирләре хакында сөйләп киттеләр. Ни дисәң 
дә, солдат туган җирдән аерылу, туган җирне, өйне сагыну хисләренә бай. 
Шул сәбәпле күңелләре тиз нечкәрде, туган яклары турында сөйләшергә 
форсат чыкканга куанып диярлек җавап бирделәр. Сорау арты сорау туды, 
сүз арты сүз бәбиләде. 

Али башта читтән генә күзәтеп торды, дуслары хәрби егетләрне үзләренә 
караткач, ипләп кенә диварга якынлашты һәм сикерде. Вәгъдәсендә торды, 
дусларының гаиләләренә хәбәр бирде. 

Сәрвиназ төн җитеп килгәндә дә, улы кайтмагач, тәмам бетеренде. Кайда 
йөри бу бала? Ни булган? Шулай нишләргә белми борчылганда, телефон 
шалтырады. Хөсәен малаеның партия җыелышында вакытында тотылганын 
белгәч, бик каты кызды. Сәрвиназ иренә каршы төште:

– Мәхмәт беркемгә ияреп йөрмәс! Ул гаепле түгел.
Университетта аспирант булып эшләп йөргән авылдаш кызының 

номерын җыйды. Ул:
– Әй, Сәрвиназ апа, бүген университетка хәрбиләр килде. Бик күп 

студентларны төяп алып киттеләр. Мәхмәт шунда эләккәндер, – дигәч, 
ашаганнары – аш, йокылары йокы булмады. Икенче көнне чыгарырлар дигән 
өметләре бар иде. Ләкин өч көн узды... Балалар һаман тоткынлыкта. Атна тула 
дигәндә, ата-ана барысы диярлек җыелды, Али сөйләгән гарнизонга китте. 
Үзләре белән кием-салым, ашарга алдылар, азмы-күпме акча тыктылар. 

ИСТАНБУЛ МАЛАЕ



152

Тимер рәшәткәле койма артында басып торган әнисе Мәхмәтне күрүгә: 
– Улым, – диде дә елап җибәрде. Кулында кечкенә энеләре көйсезләнде.
Мәхмәтнең күзләренә яшь тулды. Бераз тынычлангач, әнисе аны 

юатырга ашыкты:
– Улым, суд булганчы чыгармыйлар икән. Адвокатлар студентларны 

яклаячак икән... 
Менә шулай 500дән артык ана газизләренә кирәк-ярак тапшырып кайтты. 

Чыгарта алмадылар.
Студентлар вакыт узсынга атна дәвамында шахмат турниры оештырдылар. 

Мәхмәт үзе дә, иптәшләре дә шахмат уйнарга яратканга күрә сөенеп 
катнаштылар. Бер атнадан соң кинозал урындыкларын кире керттерделәр. 
Түргә өстәл куйдылар. Судья, адвокатлар килде. Революционерларның 
адвокаты студентларның сәяси эш белән шөгыльләнмәвен, бары тик 
университет мәшәкатьләре өчен җыелганнарын исбатларга тырышты. 
Шулай сөйләнә торгач, йөздән артык студентны коткарды. Хәрби хаким 
көтелмәгән хөкем чыгарды:

– Җыелыш башланганчы аудиториядә дәрестә утырганнар гаепле түгел. 
Алар бүген азат ителә. Калганнар 3 айга төрмәгә кертелә. Өч айдан соң 
кабат суд булачак.

Мәхмәт дуслары белән аудиториягә җыелыш башлангач куып 
кертелгәннәрдән иде. 400ләп студентны төяп, төрмәгә алып киттеләр. 

Төрмәдә корылган коммунизм
Яңа китерелгән студент яшьләрне 20-30 кеше утырган камераларга 

бүлеп чыктылар. Кемнеңдер инде суды булган, кемдер әле хөкем чыкканын 
көтә... Кыскасы, камераларны революция ясарга омтылган, каннары кайнап 
торганнар баскан. Яшьләрне: «Без монда коммунизм кордык, коммуна 
кануннары белән яшибез», – дип каршыладылар. Коммуна тәртипләрен 
аңлату китте. Иң әүвәл яңа килгәннәргә сумкаларында, кесәләрендә ни бар 
– барысын чыгарырга кушылды. Студентлар гарнизонда яшәгәндә, әниләре 
алып килгән ипи, сөт ише ризыкларны, барлы-юклы акчаларын – барысын 
бирде. Мәхмәт кесәсен бушатканда, берсе каршына килеп басты, егетнең 
акрын кыймылдаганын яратмады. Кычкырып җибәрде:

– Коммуна бу! Бар нәрсә уртак!
Төнлә исә Мәхмәт үзенең беркатлылыгына бик үкенде. Шыгыр-

шыгыр килгән тавышка уянып китсә, кесәләрен, янчыкларын бушатып 
бетермәгәннәр юрган астында яшеренеп кенә ашап яталар иде. Төрмәгә 
китергәч ашатмадылар шул. Мәхмәтнең карыны бик ачыкты. Ләкин 
барысын да коммунага бирде, кайберәүләр кебек яшереп калырга башы 
эшләмәде. «И Аллам, миңа да биреп бетерәсе калмаган, – дип уйлады. 
– Бөтен кеше биргәч, алар нигә бирми калган?! Гаделсезлек бу... Әгәр 
күргәнне сиздерсәм... Юк, кирәкмәс, сиздермим. Үзләренекен ашыйлар 
бит... Ярты телем ипи өчен дошман күрерләр...» 

Иртәгесен коммунаның икенче тәртибе белән танышты. Камерадагыларга 
тиешле бөтен ашны аларны каршы алган коммуна төзүче лидерларга бирәләр 
икән. Аннары билгеле тәртиптә барган чират белән аш башкаларга таратыла. 
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Аш тарату чираты дигәннәре бик кызык бара. Кайберәүләр үзләре 
үк теләп, бу эшкә берничә көн рәттән алына. Икенче сәер күренеш: 
барысы ашаганда, лидерлар авызларына бер кашык тәгам капмый утыра. 
Мәхмәт аларның кырыйдарак утырганыннан нигә бүтәннәр белән бергә 
ашамаганнарын сорашты, аш таратучыларның эше беткәнне көтәләр икән. 

Ниһаять, Мәхмәткә дә аш тарату чираты җитте. Ул зур казанга салынган 
гашурәне – төрле ярмалар кушып пешерелгән ботканы хәтерләткән 
шулпаны һәркемнең табагына сала башлады. Шунда лидерларның берсе 
янына килеп, ипләп кенә тәртипне бозмаска өйрәтте:

– Һәр кешегә аз-аз гына сал, соңыннан җитми калуы бар.
Мәхмәт шулай эшләде. Артып калган ярты казан ашны лидерлар янына 

күтәреп барды. Аларга иң ахырдан саласы. Шунда теге аз-азлап салырга 
кушкан лидер аны зурлагандай әйтеп куйды:

– Адам булган оланга бер сүз әйтү җитәр. 
Кара малай әллә ишетте, әллә юк. Ул нигә ашамый утырганнарын аңлап 

алды. Һәр көнне башкаларга аз-азлап, үзләренә күпләп икән! Менә нигә 
чират торырга атлыгып торалар! Ул көнне Мәхмәт гомерендә тәүге кат 
шулай күп итеп гашурә ашады. Кергәннән бирле беренче тапкыр тамагы 
туйды. Башта торсаң, коммунизм шәп икән, ә! Алай икән! Күңеленә 
килгән уен кычкырып әйтмәде, әлбәттә. Тыныч кына урынына барып ятты. 
Бераздан исә Ираннан килгән азәриләрнең:

Көр Арас-Арарат
Гүзәлдер бу хәят,
Кардәш булыр
Көрдестан-Азәрбайҗан, – 

дип җырлаулары күңеленә май булып ятты. Гүзәл шул бу хәят, тамак туйгач 
бигрәк тә.

Коммунистларның төрмә җырлары күңелләрне кузгатырдай, таш 
диварларны селкетердәй булып яңгырады. Кече яшьтән җыр-көй белән 
тәрбияләнгән Мәхмәт битараф кала алмады, үзе дә кушылды. Күмәк 
башкарган җырлар лидерларның Ленин, Маркс турындагы нотыклары 
белән аралашып барды.  

Кайбер көннәрдә театрларга кадәр уйналды. Коммунизмны зурлаган 
шигырьләр сөйләнде. Агитацияләр, партия укулары төнгә кадәр дәвам итте. 
Университет коммунистлары әле инкыйлаб кору хыяллары белән тырышып 
йөрсәләр, мондагылар инде коммунизмда яшәп ята иде. Әйтерсең, дүрт дивар 
арасында төрмәдә утырмыйлар. Әйтерсең, ирексезлек төрмәдә түгел, урамда. 
Әйтерсең, тормышлары бик рәхәт һәм аш өләшү чиратын көтеп ятмыйлар...

Ата-ана балалары «тигезлек» хөкем сөргән коммунизмда «рәхәт 
чиккәнне» каян белсен, тизрәк коткарырга, чыгарырга тырышып йөрделәр. 
Үзара килешеп, пикетка чыгу, тавыш куптарулар калмады. Университеттагы 
студентлар төрмәгә эләккән дусларына теләктәшлек белдерде, дәресләрен 
ташлады, укырга йөрүдән туктады. 

Беркөн әнисе, әтисе, Рәфыйк абыйсы хатыны белән – дүртәүләп, 
хәлен белергә килделәр. Бик ерактан гына күрештеләр. Әнисе аны 
тынычландырырга тырышты:
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– Озакламый суд булачак. Чыгарырлар, иншаллаһ. Без дә гариза бирдек. 
Судка...

Мәхмәт шунда әтисенә карады һәм имәнеп китте. Беркайчан бу кадәр 
бетерешкән, өзгәләнгән кыяфәттә күргәне юк иде аны. Ябыккан, күз 
төпләре баткан, йөзенә саргылт күләгә яткан. Каты чирләгәнме, әллә нык 
борчылганмы? Мәхмәт үзен бик гаепле хис итте, хәтта туры карый алмыйча, 
күзен аска төшерде. Аның аркасында... Аның өчен кайгыру шулай иткән...

Ике айдан соң суд булды. Мәхмәтне һәм башка дусларын иреккә 
чыгардылар. И сөенделәр, и шатландылар! Якыннарың белән бергә булуны, 
өйдәге тормыш рәхәтен берни алыштырмас! Коммуналары, коммунизмнары 
үзләренә булсын! Һөекчә әйткәндәй, буш бир! Яки җилкәңнән ор!

Студентлар кулга алынганга, калганнары аларга теләктәш булып, дәресләргә 
йөрмәгәнгә күрә 1978-1979 елгы уку планы тәмамланмаган килеш калды. Шул 
сәбәпле университет җитәкчелеге икенче уку елында кабат беренче курсны 
укырга дигән карар чыгарды. 1978 елга кадәр укырга кергәннәрне бер елга 
укудан тыйдылар. Шулай итеп университет тынып калды. 

1979-1980 елгы уку елында рәхәтләнеп тынычта, ата коммунистларсыз 
белем алдылар. Игътибарлары укуга күчте, сәясәт шаукымы еракта калды. 

Әмма җәмгыять торышын үзгәртердәй хәлләрдән өстен чыгачак, 
тормышын төбе-тамыры белән дер селкетәчәк вакыйга әле алда көткән икән...

Әти китте, дөнья калды
Малае белән килеп чыккан хәлләр, тикшерүләр, илдәге тынгысызлык 

Хөсәеннең саулыгын, җегәрен алды. Аның өстенә, бәла аяк астында 
дигәндәй, мәчеттән чыкканда, урам этләре ташланды, иң котырганы аягын 
итенә кадәр умырып тешләде. Шактый төзәлми интектерде. Авырып 
йөри торгач, хастаханәгә керде. Эчәкләренә операция ясыйбыз дигәннәр 
иде. Нигәдер, ясатмый чыкты. Күрәчәге шулай икеләндереп йөрттеме, 
докторларга ышанып җитмәве көчле идеме – аңлашылмады.

Гадәти бер көн иде. Мәхмәт укудан төш тирәсендә кайтты, өйдә һичкем 
юк. Аннары әнисе хастаханәдән шалтыратты. Әтисе авырган, шуңа табибка 
киткәннәрен сөйләде. Кичкә таба Рәфыйк абыйсы килеп керде. Сәлам дә 
бирмичә Мәхмәтне кочаклап сулкылдады:

– Абый китте.
Мәхмәтнең ышанасы килмәде. Абзые кочагыннан шактый вакыт аерыла 

алмый үкседе. Рәфыйк:
– Әтиеңнең паспорты кирәк... Зираттан җир алырга барам. Син безгә 

бар, кардәшләрең бездә, – дигәч кенә, үзен кулга алырга тырышты. 
Әле арендадан чыгып, бурычка яңа фатир алган көннәре генә. Әнисе бу 

мәсьәләдә бик каты торды шул. Бурыч ничек тә түләнеп бетәр, кира – аренда 
түләве беркайчан бетмәс, өй алырга кирәк, диде. Ул хаклы иде. Әмма әтисенең 
зур бурычларга батасы килмәгән иде... Аллаһ белер, әмма кол да сизәр дип, 
юкка әйтмиләр, күрәсең. Яңа, якты өйдә яши башлаганнарына ике атна тулар 
тулмас. Ничек әтисе дүрт баласын зур бурычлар белән ялгыз калдырып, бу 
җылы, якты, ямьле өйләрен ташлап китсен?! Әмма дөнья үлемле, көн акшамлы.

Икенче көнне әтисе яткан хастаханәгә барды. Хастаханә тирәсендә 
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җәмгыять кешеләрен, авылдашларын, әтисенең 400 чакрым ераклыктагы 
Бөгредәлектән килеп җиткән дусларын күрде. 

– Башың сау булсын! 
– Мәкане җәннәт олсын4! 
– Әтиең, рәхмәтле, бик әйбәт кеше иде... 
Мәхмәт кайгы уртаклашып дәшкәннәрне тышта калдырып, палатага керде. 

Әтисе башын аз гына кырын салган, йөзенә тормыш мәшәкате, ачысы уелган 
төсле. Табиблар аңлатуынча, әтисенең карыны шешкән, эчәгеләре зәһәрләнгән 
һәм шартлаган. Кайсысыдыр, яман шеш галәмәтенә юрады. Аннары Мәхмәт 
өлкән яшьтәге туганнары белән әтисен юып дәфенләде, соңгы юлга озатты.

«Их әти, ник шулай иртә киттең! Улыңа меңнәрчә мәртәбә әрнеп, үртәлеп, 
сагынып-юксынып, шул сүзләрне кабатларга калды!» – дип хәсрәтләнде ул. 

Мәхмәтнең университетка бара торган юлы якынча ике сәгать вакыт 
ала. Ул юлның шактый өлешен җәяү уза. Ательеда яшьтән физик эш белән 
мәшгуль булуы аркасында бәдәне чыныккан, егәре нык иде. Аның өстенә 
яратып баскетбол уйнавы исә спортка якынайтты, гәүдәсен тагын да көчле 
итте. Шулай беркөнне укуга барышлый тукталышта автобус көтеп утыра 
иде. Янына төп-төз, озын буйлы бер ир килеп утырды, сынаулы караш 
ташлады. Үзен атлетика федерациясендә эшләүче тренер дип танытты. 
Һәм егетне кызыксындырырдай тәкъдим ясады. 

– Улым, синең бәдәнең спортчыларныкы. Безнең федерациягә кил, мин 
синнән йөгерешче ясыйм.

Әйтерсең, яшүсмер чагындагы хыял төймәсенә бастылар. Ул бит 
спортчы булырга ничек кенә теләгән иде! Менә хәзер үк бу тренерга ияреп 
китәргә кирәк! Әмма Мәхмәт рәхмәт әйтүдән ары узмады. 

– Абый, минем вакытым юк шул. Мин университетта укырга чак өлгерәм.
– Өлгерерсең! 
– Әтидән ателье эше калды. Бурычларыбызны түлисе бар... 
Тренер боерык бирергә күнеккән каты тавышын кыса төште.
– Алаймы...
– Әйе, абый.
– Башың сау олсын! 
– Сау...
Их әти, ник шулай иртә киттең! Мәхмәт автобуска утыргач, җиң очы 

белән күзләренә тулган яшьне сөртте. Аңардан да кайгылы, аңардан да 
хәсрәтле, аңардан да үзен үксез хис иткән тагын берәрсе бар микән бу 
шыгрым тулы автобуста? Университетка барып җиткәнче күзләре кипмәде.

Өченче уку елында ата коммунистлар янә килде, университет янә кайнап 
торган казанны хәтерләтте, һәм бөтен ыгы-зыгы, партия эшләре кабат башланды. 
Университеттагы революционерларның сүзләре көннән-көн кискенләште. Совет 
техник китапларын алырга куштылар, алар инглизчә язылган, сатыла икән. 
Алдылар. Инкыйлаб җиңгәч, кириллицада язачаклар икән. Кирилл дәресләренә 
йөрергә кушылды. Йөри башладылар. Имештер, бөтенесе әзер, бары тик 
советлардан хәбәр көтелә. Көттеләр. Имештер, Төркиядә озакламый революция 
дан казаначак. Шулай бөек үзгәреш хакына зур хәстәрлекләр күрелгәндә...

1980 елның 12 сентябрь көне. Шимбә булганга күрә иртән-иртүк 
4  Мәкане җәннәттә олсын – (төрекчәдән): урыны җәннәттә булсын.
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калыкмадылар. Торгач, әнисе иртәнге ашка ипигә чыгарып җибәрде. Өйдән 
чыгып бара иде, күршеләре тәрәзәдән кычкырды:

– Мәхмәт! Кая барасың? Хәрбиләр идарәне үз кулына алды! Ихтилал!
Малай кире өйгә йөгереп керде:
– Ихтилал булган! Хәрбиләр инкыйлаб ясаган!
Ашыгып, телевизорны куштылар.
«Кардәш кардәшне үтерә. Без, хәрбиләр, хөкүмәтне тыйдык. Депутатлар 

төрмәдә, хәзерге вакытта сөйләшүләр алып барыла. Икенче боерыкка кадәр 
урамга чыгу тыелды. Урамга танклар куелды...»

Телевизордан сәгать саен әлеге сүзләр кабатланды. Ул арада хәрби көч 
илгә тәртип салды, үзләренең идарәләрен урнаштырды: революционер 
лидерлар кулга алынды, төрмәләргә утыртылды. 

1980 елда солдатлар ясаган ихтилалдан соң, гомумән, бөтен җәмгыятьләр 
ябылды. Шул исәптән татарларныкы да.

Дүшәмбе көнне укуга килсәләр, университет яртылаш бушап калган. 
Күп кенә коммунист студентларны төнлә тикшергәннәр һәм өйләреннән 
алып чыгып киткәннәр. 

Мәхмәт гомерендәге өченче инкыйлабны шулай телевизордан күрде, 
студент булып кичерде. Ятим калып каршылады. Язмыш, үчекләгәндәй, 
җитлегеп килгән егетне берсеннән-берсе мавыктыргыч мөмкинлекләр 
белән кызыктырды.

Ул университетка йөрүләрен шактый киметте. Гадәти дәресләрдә килгән, 
килмәгәннәрне барламыйлар, лаборатор дәресләрдә билгелиләр. Шуңа күрә 
соңгыларына гына бара башлады. Балалык елларыннан энциклопедияләр 
укып җенләнгән малай өчен лаборатор эшләр, тәҗрибәләр үткәрү, фикер 
алышу, төрле чишелеш ысулларын чагыштыру җан рәхәте! Укытучысы 
профессор Әрсин ханым фәнни тикшерү эшләре белән шул дәрәҗәдә 
мавыккан студентына аерым дикъкать бирде. Чираттагы тәҗрибәләрне 
үткәргәч, Мәхмәткә дәрестән соң калырга кушты. 

– Улым, син фән кешесе булырга тиеш. Мин сиңа бөтен лаборатория 
бүлмәләре ачкычларын бирәм. Ярдәмчем булырсың, аннары университетка 
эшкә калырсың...

Их әти, ник шулай иртә киттең! Мәхмәт укытучысын тыңлаганда, 
күзләренә тулган күз яшьләрен бу юлы сөртеп тормады. 

– Хуҗам, университетта кала алмам, лабораторияләрдә утыра алмам. 
Минем башка эшләрем күп, җитешә алмам... Хуҗам, рәхмәт... 

Әле аның лицейда соңгы елын укып йөргән, үзе кебек ательеда эшләүче 
энесен, аннан күпкә кечерәк сеңлесен, 5 яшьлек төпчекне аякка бастырасы 
бар. 42 яшендә тол калган әнисенә таяныч буласы бар. Әле күз алдына да 
китерергә куркырлык суммада өй бурычын түлисе бар... Ателье эшен ничек 
тә туктатмыйча саклыйсы бар... Ә һәрвакыт киңәшләре белән булышкан, 
җырлары белән юаткан, көчле рухы белән канатландырган, киң карашы 
белән сокландырган, беркайчан тавыш-гауга белән куркытмаган әти юк...

Хөсәеннең вафатын ишетеп, ателье эшләрендә хезмәттәшлек иткән 
таныш-белешләре, кәсептәшләре өйгә килә башлады. Әле берсе, әле 
икенчесе ишек шакый. «Әтиегезнең миңа бурычы бар, озакка сузмый 
кайтарыгыз», – диләр. Өй бурычы икенче яктан үзен искә төшереп тора.
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Мәхмәт әтисенең эшен яхшы белгәнгә күрә, үзләренә бурычлы 
булганнарны да таный иде. Шуңа күрә энесе белән шуларны йөреп чыгарга 
карар итте. Адәмнең яхшысы, яманы алыш-бирештә ачыкланыр. Аяк итен 
ашап йөрүләре бушка китмәде. Барган бер җирдә Хөсәен малайлары диюгә, 
шунда ук әҗәтләрен түләделәр. 

Әтисеннән товар алып саткан бай кибет хуҗасына зур ышаныч белән 
керделәр. Аласы иң зур сумма шунда иде. Кыска буйлы, тәлинкә күзле 
сәүдәгәр якты йөз белән каршы алды.

– Хөсәен бәй бик яхшы адәм иде, Аллаһ рәхмәт әйләсен, – дип, әтиләрен 
яхшы сүзләр белән искә алды.

Елан йомшак дип, кул сузма икән. Малайларның нигә килгәнен аңлап алгач, 
күз алдында башка кешегә әйләнде. Якты чырае караңгыланды, чекрәеп торган 
күзләрен еш-еш йомды. Һич кирәкмәгәнгә кибетендәге әйберләрне төзәткәләде, 
аннары теләр-теләмәс кенә өстәле янына барып утырды. Өстәл тартмасыннан 
исәп-хисап дәфтәрен тартып чыгарды, үзе малайларга зәһәрле карашын 
ташлады. Хәзер, шушы бала-чага алдында хисап биреп торыр! Үлгән-киткән 
кеше өчен! Дәфтәрен өстәл өстенә куеп, бер битен ачты да шундагы язуларны 
аркылыга-торкылыга сызып ташлады. Һәм дәфтәрен шапылдатып ябып куйды. 

– Ни алачагым, ни бирәчәгем бар! 
Мәхмәт үз күзләренә ышанмый бер мәлгә катып калды. Бу кадәр гаделсез 

кылана алмас! 
– Абый, ничек булмасын?!
– Менә, күрәсезме, юк! Бурычым юк! 
Дәфтәрне алып малайларга таба ыргытты. Гүя өсләренә күтәрә алмастай 

таш алып тондырды. Якын кешесенең үлеме белән әле һаман килешмәгән, 
вакытыннан алда киткәне өчен ни язмышны, ни әтисен кичерә алмый 
газапланган Мәхмәтнең күңеленә җыелып килгән ачуы тышка бәреп чыкты. 
Үзеннән күпкә өлкән кешегә беренче тапкыр шунда акырды.

– Абый, мин әтинең бөтен эшләрен беләм. Аның дәфтәрендә синең бурыч 
язылган! Синең безгә бурычың күп! Без бурыч алырга килдек! 

Энесе идәннән күтәргән дәфтәрне тартып алып, киредән сәүдәгәрнең 
йөзенә ыргытты.

– Бар! Монда барысы язылган! Дәфтәрдә сызганга күрә ул бурыч юкка 
чыкмый! Бурыч биреп төкәнер!

Кибет хуҗасы баягыдан битәр кабынды, каршы килеп торган малайларны 
акыра-бакыра, этә-төртә кибетеннән тышка чыгарып атты.

Әтисез тормыш сабагы күңелләренә гомергә җуелмаслык җөй сызды. 
Әтиләре китте, көтәргә дөнья калды.
Укырга йөргәндә, эш адәменә әйләнделәр. 

Бугаз агымнары
Диңгезләр күзгә күренмәс су агымнарыннан торган төсле, тормыш та 

абайланмаган юллардан гыйбарәт. 
Мәхмәт әллә никадәр кыенлыкка түзде, төннәрен эшләсә эшләде, 

университетны барыбер ташламады. Әтисенең укытырга теләгәнен белү 
өстәмә энергия чыганагы төсле гел алга этәрде. 
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Уку ахырында курсташлары чыгарылыш альбомына аның хакында: «1978 
елда Давутпаша лицеен тәмамлады. Шул ук елны факультетыбызга керде. 
Иң аерылып торган сыйфаты: без 5 сәхифә итеп язган әйберне 2 сәхифәгә 
сыйдырып, кәгазьгә экономия ясавы белән өлкәбез экономикасына зур өлеш 
кертте. Дәфтәреннән копия ясаган дусларыбызның, укыганда, күзләре бозылуга 
карамастан, фотокопия масрафларын бик нык азайтты. Металлургия инженеры 
булмаса, электроник чыгар иде. Төзек электр җиһазларын яңадан сүтеп җыю, 
төзәтү күңеленә хуш килгән эш», дип яздылар. Бик хаклы истәлек. Һәрхәлдә 
яшьтәшләре белгән студент Мәхмәт шундый иде. Төгәл фәннәр, электроника 
белән мавыгуы акыл белән бәйле, ә менә бөтенләй башка кызыксынуы күңел 
халәтеннән килә. Анысын ул уку йортында сиздермәде.

Университетта укуы тәмамлангач, ял көннәрендә әтисенең танышлары 
оештырган җыр-бию төркеменә йөри башлады. Беркөнне Мәхмәт төркем 
егетләре белән Босфор аша салынган беренче күпернең Азия тарафында 
ярга тоташкан җиренә китте. Шул тирәләрдә яшәгән иптәшләре ярдан 
сикереп су керергә кызыктырды. Босфорга чумып, су керү турында сүз 
киткәч, әтисе исән чакта бугаз яры буенда йөргәннәре күз алдына килде. 
Ул вакытта бугаз уртасында көймәләрен туктаткан һәм көймә өстенә менеп, 
суга атылган яшьләрне күргәч, исе киткән иде. Әтисен: «Әти, кара! Әти, 
кара! Тагын берсе сикерде!» – дип аптыратып бетерде

Машинада күпердән узганда исә, Европа һәм Азияне, Кара һәм Мәрмәр 
диңгезләрне тоташтыручы Истанбулның танылган бугазы – Босфорда ничек 
итеп һәлакәт чыкмый калганын сөйләде:

– Аклы-каралы телевизор чыккан гына заман, Рәфыйк абзый безгә дә 
бүләк итеп алып килде. Иң элек караган тапшыру 1973 елда беренче Босфор 
күпере ачылышы тантанасы булды. Туры эфирда күрсәттеләр аны. Телевизор 
каршына туган-тумача, күрше-тирә җыелды. Карап утырабыз. Күпер ачарга 
Президент килде, халык тупланды. Президент җөмһүрият корылуга 50 ел 
тулу уңаеннан салынган 1300 метрлык яңа күпергә аяк басабыз диде дә 
күпергә кереп китте. Тантана карарга җыелган халык, барсы аңа иярде. Һәм 
без: «Аһ!» иттек, чөнки күпер күзгә күренеп бишек төсле саллана башлады. 
Полиция кабалана-кабалана халыкны кирегә чигенергә мәҗбүр итте инде. 
Халыктан бушаган күпер тынычланды, без җиңел сулап куйдык... 

30 чакрымга сузылган бугаз дөньяның күп илләре өчен Урта диңгезгә 
һәм океаннарга чыга торган бердәнбер юл, шуңа күрә сәясәттә, икътисадта 
аның мөһимлеге зур. Ә суы менә шәһәрнең мең төрле серен, фаҗигале һәм 
аяныч хәлләрен, тарихи вакыйгаларын йотып тора төсле. Туктаусыз йөзеп 
торган көймәләр, яр буена тезелгән мәһабәт сарайлар, балыкчыларның 
хәерче алачыклары, көн-төн очкан акчарлаклар боларны белә, сөйләргә 
телләре генә юк. 

Хәер, Истанбулда туып-үскәннәр бугаз хикмәтләре белән яхшы таныш. 
Әйтик, бер хикмәте: аның ике кыйтганы тоташтырган даны гел телгә алына, 
ике катлы елга булуы сөйләнми дә. Өске өлешендә Кара диңгездән Мәрмәр 
диңгезенә тозсыз, астыннан, киресенчә, Мәрмәр диңгезеннән Кара диңгезгә 
авыр тозлы су ага. Бу сыйфаты ук әллә нинди риваятьләр язылырга сәбәп. 
Әмма үзенчәлекләре моның белән генә чикләнми әле. Өске өлешендә төрле 
тарафка юл тоткан әллә ничә агым бар.
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Күпернең ярга тоташкан җирендә шактый текә яр цемент белән 
капланган. Көймәләр туктарга җайлап ясалган. 

Монда су кергәндә, бөтен бәхетең шул ярдан сикергәндә, кайсы агымга 
эләгүдән тора. Беренче агым 1-2 чакрым ераклыктагы Козгынчык бистәсенә 
алып бара. Кайчандыр Козгын бабай яшәгән, диләр анда. Шул әүлиягә 
тиң кешенең исеме бистә хәтеренә уелган, атама булып киткән, имештер. 
Чиркәве, синагогасы, мәчете рәттән диярлек салынган бистәгә кадәр агым 
уңаена ятып йөзәсең дә, аннары яр буеннан тәпиләп кире күпер буена 
киләсең. Су керүнең бөтен кызыгы, рәхәте шул. 

Ә менә ярдан сикергәч, икенче агымга эләксәң, тагын да арырак алып 
китәчәк. Үзкидар бистәсенә кадәр барып чыгасың, аннан инде тәпиләп 
кайтам, димә. 5 чакрым чамасы ераклыкта. 

Өченче агым икенчесеннән дә яманрак. Ул әүвәл туры «Сарай борыны» 
дигән урынга ага. Яр өстендә Топкапы сарае урнашкан, шуңа астагы яр 
борылышын «Сарай борыны» диләр. Аннары борылыш ясап, Мәрмәр 
диңгезнең шәһәрдән 20-40 чакрым ераклыкта урнашкан тугыз утравына юл 
тота. Әгәр дә бу агымга ятып аксаң, утрауларга исән-имин барып җитәрсең. 
Әгәр дә юньле-башлы йөзә белмәсәң, тының җитмәсә, утрауларга күкнең 
җиденче катыннан карап утыруың бик мөмкин.

Боларны яхшы белү истанбуллыларның курку хисен юкка чыгара төсле, 
рәхәтләнеп күпер астында су керәләр, беренче агымга ятып Козгынчыкка 
кадәр йөзәләр... Күпернең үзенә менмиләр, анда йөрү тыелган. Ә менә 
астында юк.

Мәхмәт иптәшләре белән әллә ничә кат Козгынчыктан урады. Инде 
саны онытылды. Яшьлек дәрте, гаярьлеге ташып торган тәннәрен йөзеп 
һәм йөреп яздылар. Курку галәмәте исләренә кереп чыкмады. Ләкин кеше 
никадәр көчле, нык күренмәсен, организмга ару, талчыгу хас.

Чираттагы тапкыр Мәхмәт йөзеп киткәннәргә күз ташлады һәм үзе 
дә ярдан атылды. Чумды, ләкин чумган урыныннан ярты карыш китәргә 
өлгермәде, туктап калды. Дөресрәге, бөтен көчен җыеп иште-иште, су 
аны бөтерчек төсле әйләндереп тик торды. Бугазның куркыныч ягы бу! 
Әгәр агымның уртасына чуммасаң, кырыена эләксәң, котылырмын, димә! 
Чөнки кырыйдан агучы су ярга бәрелгәч, тискәре якка борыла, шул рәвешле 
бөтерелеп торган боҗралар, чоңгыллар хасил итә. Алар һәркемне йомычка 
урынына әйләндереп-тулгандырып хәлдән тайдырырга сәләтле. 

Мәхмәт чоңгылның бөтереп-бөтереп алуына каршы торырга тырышты, 
куллары тәмам хәлсезләнгәнче иште. Авызына су тулды, котылгысыз, 
чарасыз калуына инанмыйча һаман тыпырчынды. Ә чоңгыл, ни кадәр 
каршы килмәсен, әйләндерде дә әйләндерде. Хәтта күз алды караңгылана, 
томанлана башлады, кайда яр, кайда су өсте, кайда су асты икәнне аермас 
хәлгә килде. Аңа карамастан, бөтерелеп торган боҗра диварын ватарга, 
җимерергә теләгәндәй, суны куллары белән кыйнады, этте, сукты.

Менә шулай, үзең белгән агымда йөзәм, диярсең, чоңгылга кереп 
югалырсың.

Кинәт якында гына ату тавышы яңгырагандай булды. Аның зиһене 
чуалды. Менә ул мәктәптән кайтып килешли атыш барган өй каршына ук 
килеп чыккан икән. Инкыйлаб башланган, димәк. Куркуыннан тиз генә бер 
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өйнең ачык калган ишегенә ташланды һәм башын тоткан килеш баскыч 
төбендә утырды. Бөтен куркуын җиңеп, ишек тәрәзәсеннән үрелеп караган 
иде, урамда мылтык күтәргән абыйлар йөгерешә, атыша...

Әнә шулай итеп, аның хәтер төбенә яшеренгән балалык куркулары уянды 
һәм зиһенен ачып җибәргән кебек булды. Әгәр ул вакытта качмаса... Әгәр 
хәзер котылмаса... Ярдан ярдәм итәрләр иде, бик ерак һәм куркыныч. Аны 
күрмиләрдер дә. Йа Аллам, үзең ярдәм ит! Бөтен егәрен җыеп, гәүдәсен 
су өстенә атты һәм цементланган ярдан бер тимер чыгып торганын күрде. 
Хәлсезләнеп, кабат боҗра эченә төште. Ничек тә шул тимергә тотынырга. 
Ярдәм ит! Арган тәненә аз гына булса да, көч бирергә теләп, тирән итеп 
сулыш алды. Күңеленнән кабат ялварды һәм көчле омтылыш белән шул 
тимергә ыргылды. Тырпаеп торган тимергә чытырдатып ябышты. Йа 
Аллам, ярдәм ит! 

Бер-ике мәртәбә сулыш алды, шөкер, тәненә җан кереп китте. Ярдан 
иптәшләренең «Мәхмәт! Мәхмәт!» дип кычкырганын ишетте. Тын алгач 
тавыш бирде: 

– Мин монда!
Иптәшләре тимергә эләгеп торган җиреннән ярга чыгарга ярдәм итте. 

Яр буенда очкан акчарлакның йөрәккә тия торган әче тавышын сөенеп 
кычкыручылар бүлде: 

– Исән! Кара малай исән! Батмады! 

Бары ай шаһит
1982 елның бер төнендә, Бурса шәһәреннән Истанбулга таба юл тоткан 

өч катлы паром ярдан шактый ара узып, ялгызлыкка чумып барганда...
Төнге күк иясе тулган ай, якты нурларын, көмеш тәңкәләр тагып, салмак 

кына чайкалган дулкыннар өстендә биеткәндә... 
Паромдагыларның кайберләре машиналар торган аскы катка чыгып, 

җиләз һәм тын һавада диңгез буйлап сузылган ай юлында онытылганда...
Икенче каттагылар үз урыннарына җирләшеп, янәшә утырган 

юлдашлары белән акрын гына гәп куерта башлаганда...
Арыганнар җайсыз урындыкта өс киемнәре белән капланып йокларга 

тырышканда...
Икенче катның арткы, ачык өлешеннән Мәрмәр диңгез өстенә 

төркиләрнең үзләре кадәр борынгы, серле, илаһи авазлары таралды. Меңәр 
еллар дәвамында җуймаган «юлдашлары» – кубыз, думбра, саз кебек 
төрки уен коралларыннан, әле күзәнәкләргә кадәр үткән, егәрлек өсти 
торган йөрәк җилкендергеч, әле күңел кылын тартып өзәрдәй сагышлы, 
моңлы көйләре саркылды. Төрки музыканың мәңгелек калебе – дәф кагу 
төнге җиһанны яулады. Инсан хәтеренә карындагы яралгы чагында ук 
әнкәсенең йөрәк тибеше уела, дәфнең ритмик тавышы шуны хәтерләткәнгә 
күрә рухны кузгатырдай көчле, тәэсирле, шифалы, диләр. Хактыр, төрки 
халык борынгы уен коралын газиз ана калебен кадерләгәндәй, дәверләр 
дәвамында кулдан төшерми...

Бер-бер артлы уйналган көйләрнең төрки телләрдәге һәркемгә аңлаешлы 
җыр сүзләре белән бөтенлеге тойгыларны арттырды.
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Юксәк манара, кашлары кара, 
Моңланудан уйныйм скрипка һәм даре...

– Кырым еры, – диде шунда диңгез сәйран иткәннәрнең берсе. – Минем 
тарихи ватаным... – Диңгезгә еракка төбәлгән киң маңгайлы, кырыс 
йөзле абзый сүзләрем хак дигәндәй, акрын гына, тавышы калтыраганны 
сиздермәскә тырышып, җырга кушылды.

Юксәк манара, кашлары кара,
Алтын, көмеш, бакыр акча, юлладым ярга...

Әлеге мәхәббәт җыры тынарга өлгермәде, яңасы паромдагылар күңелен 
бөтереп алды. Борынгы уен коралларында уйнап, җыр әйтүчеләр анысын 
«уйгур җырын җырлыйк», дип башлады.

Айдан аера алмыйм ай йөзеңне күргәндә...
О-о-о-о-о хәсрәт чиктем, ярны сагындым,
О-о-о-о-о хәсрәт чиктем, ярны сагындым...
Алты көнлек бу дөньяда сине уйлап хәсрәт чигимме?!
О-о-о-о-о хәсрәт чиктем, ярны сагындым...

Әйтерсең, һәркем эчке хәсрәтенә шифа тапты, урыннан кузгалып, 
үзәк өзгеч җыр яңгыраган ачык һавага, музыкантлар янына магнит төсле 
тартылды. Аптырабрак калучылар да күп иде, чөнки билет алганда, беркем 
бу тамаша турында искәртмәде. 

Шактый кеше аягөсте басып тыңлады, астагы машиналарда утыручылар 
ишекләрен ачты. Шул ук вакытта сагышлы көй киемнәрен баштан бөркәнеп, 
бар дөньядан качканнарның күңеленә барып җитте төсле. Якалар эченнән 
яшьле күзләр күтәрелде. Аларның да күңел сыкравы әлеге көйгә кушылды. 
Дөньядан, кешеләрдән, хәсрәттән качармын, димә...  

Ансамбль уртасында җырлап торган, ара-тирә шанкубызда уйнаган 
татар егетенең күзе иң кырыйга баскан уйгур кызында иде. Диңгез. Ай. 
Нурлы йөзле, челтерәп торган тавышлы, әкияти нәфис кыз... Кайсы егетнең 
йөрәге бу кадәр самими манзарага әсир төшмәс?! Чынлыкта исә егет 
гыйшыклык хакында төшенергә кыймады. Бар уен кыз өчен курку биләп 
алды. Иң читтә тора, тыңлаучылар арасында төрле кеше бар, бер-бер зыян 
салмасыннар. Кызны сакларга теләп, янына барып басты. Артында торган 
казакъ малаена бу гамәле ошап бетмәде, ачулы карашын төбәде. Шундый 
гадәт төркемдә, уйгур, казакъ кызын җырларга ялгыз җибәрү һич юк, алар 
өчен кемдер җаваплылыкны үз өстенә алган булыр. Күрәсең, кызны саклау 
эше шушы кыз белән бер урамда уйнап-үскән казакъ егетендә. Мәхмәт 
аңа тиз генә аңлатты: «Иң читтә тормасын, дидем, шуңа килдем...» Уйгыр 
кызының икенче ягындагылар бер-берсенә күз сирпеп, серле елмаешты. 
Шул ук вакытта яшь йөрәкләрендә саклаган яшерен мәхәббәт хисләрен 
бүтәннәр сизә күрмәсен дигәндәй, ай юлына карап җырлауларын дәвам 
иттеләр. Тумыштан кыска бармакларыннан оялып, кулын һич кесәсеннән 
чыгармаган төрек кызы, озын чәчле, зәңгәр күзле татар кызы, кара кашлы, 
кара күзле чәркәс һәм азәри кызлары, һәркайсы җырга үзләренә генә хас 
нечкә, дулкынландыргыч тембр, йөрәк түреннән чыккан хис бирде.
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Айдан аера алмыйм ай йөзеңне күргәндә...
Ооооо хәсрәт чиктем, ярны сагындым,
Ооооо хәсрәт чиктем, ярны сагындым...

Музыкантларның иң өлкәне, сазда уйнаганы утырган җиреннән йомшак 
тавыш белән идарә итте: «Идел-Урал төрекләре җырлары».

Каз канаты кат-кат була,
Ир канаты ат була.
Чит җирләрдә күп йөрсәң,
Туган җирең ят була...

Каз канаты ап-ак була.
Ир канаты ат була;
Чит илләрдә йөргән чакта
Бик сагынган чак була...

Төркиядә армия идарә иткән вакыт. Совет хөкүмәте дөнья күләмендә 
төрле бәхәсләр уяткан коточкыч Әфган сугышын башлаган ел бу. 

Бу мизгелдә төрле тарафы тапталган, бүлгәләнгән, шартлаткычлардан 
телгәләнгән Җир, зар-интизарын онытып, диңгез өстендә тирбәлгән көйләргә 
таң калды. Ә серләрен һичкемгә ачмаган иксез-чиксез галәм җырларга озын 
гомер багышлады. Паромдагы инсаннар көтелмәгән тамашаның башка 
беркайчан кабатланмаячагын йөрәкләре белән тойды кебек. Чөнки аерым 
язмышка ия мизгелләр бары бер туар һәм хәтер төбендә озак вакыт сакланыр. 

Татар җырындагы һәр халыкка таныш, кадерле «туган җир» кәлимәсеннән 
яралган җирсү сагышы 80 елларда төрки мөһаҗирләр арасында популярлык 
казанган «Ана йорт җыры» белән дәвам итте.

Үзбәк, Төрекмән, Уйгур, Татар, Азәр бер милләттер,
Кара калпак, Кыргыз, Казакъ, болар бер нәселдер.
Үзбәкстан, Төрекмәнстан, килеп куйганнар
Кыргызстан, Уйгурыстан килеп куйганнар,
Ана йортым Төркистанны бүлеп куйганнар.
Ышанмаганнар, алданмаганнар, әй, төрки егетләр.
Кырык гасырлык тарихка хуҗа булган төрекләр.
Төркистан, Кафказистан, әй гүзәл йортыбыз.
Төрекмәнстан, Азәрбайҗан, әй гүзәл йортыбыз,
Сиңа корбан булаек, әй, Ана йортыбыз.

Икенче Бөтендөнья сугышыннан соң килгәннәрдән гайре Төркиядә бер 
генә совет кешесен дә күрми үскән – 50-60 елларда Төркиядә туган буын – 
казакъ, үзбәк, кырым татар, башкорт, татар, азәри, чәркәс, уйгур һәм башка 
милләт балалары диңгез өстендә бабалары моңын бар җиһанга тарата. Аз 
сүзле, сак карашлы бөекләрдән – Төркиядә өлкәннәрне шулай атау гадәт – 
ара-тирә ишеткәннәре бар, кайдадыр ерак совет җирләрендә, Идел, Урал, 
Төркестан, Себер, Алтайларда туганнары, кардәшләре, нәселдәшләре яши. 
Ни күрешсеннәр, ни сөйләшсеннәр, ни элемтә корсыннар... Җырга салынган 
сагыш, хәсрәт сүзләре зар булып, галәмгә тарала. Галәмнең җавабы әзер: 
диңгез өстенә өмет бирүче ай юлын салган. Ул көн киләчәк! Шушы ай юлы 
төсле бер якты юл җирдә дә табылыр! 

 Әлегә музыкантлар «Урта Азия мөһаҗирләре җыры»н гүзәл аһәң белән 
башкарып, Ай юлына акрын гына хәрәкәт итүче атлар кәрванын китереп 
бастырдылар. Үзләре күрмәгән, белмәгән тарафка юл тоткан кәрванчылар 
җырлый төсле.
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Бүген дә кичтән батма, ярым ай,
Яктылык бир елга бер тапкыр ял иткәннәргә.
Күрдеңме, ни хәлдә Урал белән Алтай,
Хәлен сорадыңмы халкының бер тапкыр.
Гомер буе диңгезгә йөгерүдән туймабыз,
Дулкыннар балаларыбызга бишек булса, зарланмабыз.
Балалар яшь булды, яшьләр олыгайды.
Яңадан балалар туды юлда.
Сөйлә, ай, диңгезгә күпме юл калды,
Югыйсә, якында кавышырбызмы?
Янә күкрәгең янамы, төрекләрнең ана йорты?
Син бер болыт булсаң, яусаң ни булыр иде?! 

Сөйгән яр хакына нечкәргән, моңлы җыр тыңлап, хәсрәт бушаткан 
күңелләр бөтенләй башка халәткә керде, тәннәре чымырдады. Каннарга 
ата-бабалардан сеңеп калган Ватанны ярату рухы хәрабәләр астыннан 
баш калкыткан төсле, сыкрау-сыктау, сагыну-җирсү хисләре, көндәлек 
тормыш мәшәкатьләре белән күмелгән җиреннән чыкты. Диңгез ерып 
барган паром кебек, кан тамыры буйлап алга, күңел дулкыннарын кичеп, 
йөрәккә ашкынды... Тик тормыш шакшысыннан укмашкан төерләр юл 
каплады: милли хисләрне иркәләгән, назлаган, тибрәткән күренешкә 
җеннәре котырган өч-дүрт адәм җикеренде:

– Туктагыз! Ни җырлыйсыз?! Идел-Алтай төрекләрнең Ана йорты 
түгел!

– Туктагыз! Хәзер үк!
Диңгез өстенә гүя ай нурлары урынына чарасыз калган күз яшьләре 

көмеш тәңкәләр булып сибелде.
Җыр өзелмәде, алай гына түгел, басып торганнар кушылды, тагын да 

куәтләнде.

Бүген дә кичтән батма, ярым ай,
Яктылык бир, елга бер ял иткәннәргә.
Күрдеңме, ни хәлдә Урал белән Алтай,
Хәлен сорадыңмы халкының бер тапкыр...

Башка беркайчан кабатланмас манзара – төрки халыкларның теле, моңы, 
җаны диңгез өстендә очрашкан ихлас мизгел иксез-чиксез галәм хәтеренә 
йотылды. Теге бәндәләр капитанга шикаять итәргә йөгерде. Күп тә узмады, 
капитанның рупордан катгый тавышы яңгырады:  

– Мөхтәрәм юлчылар! Паромда рөхсәт алмыйча сәяси җыр башкаручы 
төркем бар. Туктагыз! Кайберәүләр мондый җырга каршы. Туктамаган 
очракта полициягә әйтәчәкләр. 

Юлчылар музыкантларны яклады. Шау-шу купты.
– Нинди сәяси булсын?! Үзебезнең милли җырлар!
– Яхшы уйныйлар, уйнасыннар!
– Җыр тыңларга ярамыймы әллә?!
– Болар безнең яшьләребез! 
– Менә шундый булырга тиеш яшьлек! Җырлап торсын!
– Теләсә нәрсә белән шөгыльләнеп йөрмиләр!
Һәр халыкка хас миллилекне, ачынуны, тарихны җырлар аша җиткерергә 
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теләгән сазда уйнаган ансамбль җитәкчесе музыкантларын ни уйнатырга, 
ни туктатырга белми аптырап калды. Халык исә тагын да кызды:

– Тыңлыйсы килмәгәннәр тыңламасын!
– Җырчыларны туктатучылар революционерлар, ахры! 
– Тәмам туйдырды шулар! Аска төкерсәң – сакал, өскә төкерсәң – мыек!
– Дөрес, шулар төркиләрне яратмый!
Төркем җитәкчесе:
– Тагын бер җыр, казакъ җырын башкарабыз. Аннары бергәләп «Мәхтәр 

маршы»н әйтербез, – дигәч кенә, кызып киткәннәр тынычлана төште.
Һәм казакъларның мәхәббәт җыры яңгырады, ни гаҗәп, ул шушы 

паромга очраклы гына рәвештә тупланган, юлчы булган төрле милләт, төрле 
катлам, төрле яшьтәге кешеләрнең күңелләрендә йөрткән бәргәләнү хисен 
гәүдәләндергән гимн төсле яңгырады. Әгәр ниндидер сәяси җырга махсус 
сәяси тон бирәм дисәң дә, бу кадәр тәэсирле чыкмас иде.

Җыр кушымтасы шушы кабатланмас мизгелнең чынлыгын исбатларга 
теләгәндәй кабат-кабат әйтелде. Хушландырды, тәэсирләндерде, 
сокландырды! Һәр җырлаучы үз сулышын, үз тавышын, үз йөрәк тибешен 
тоюдан горурланды.

Шаһит бул, йолдыз,
Шаһит бул, аем,
Шаһит бул, Алатавым!
Шаһит бул, җемелдәшкән йолдызлар!
Шаһит бул, ап-ак ай, аяз күк...

Диңгез өсте тынып калды. Юлчылар үз урыннарына таралышты. 
Музыкантлар янына килеп, рәхмәт әйтеп, кул кысучылар булды. Тавыш 
чыгарганнарга кырын караганнар, ачуланып китүчеләр дә бар иде. Казан 
татарларыннан Рамазан әфәнде оештырган төркем Измирдан гастрольдән 
кайтып барышлый куйган бушлай концерт шулай тәмамланды. 

Палуба читенә барып баскан татар егете кыска чәчен кырыйга тарап 
сыпырып куйды. Киң маңгае тагын да ачылып китте. Игътибарны иң 
нык җәлеп иткәне – кашлары, әйтерсең, ике күршенең очлы түбәле өй 
кыеклары. Чигәгә кадәр җәелгән калын өчпочмак рәвешле кашлар астында 
күзләр бераз кысык күренә. Болай, көлгәндә, бөтенләй юкка чыга торган 
кысык күзләр дип әйтү хаклы булмас. Бары тик сынаулы, уйчан караш 
шулай кысык күрсәтә кебек. Тулы яңаклары тартылган, шуңа күрә йомры 
ияге азрак алга чыккан. Мәктәп елларында «түгәрәк баш»ына ишарәләп 
үртәүләре урынсыз түгел, әлбәттә. Үсә төшкәч тә, йөз-төс үзенчәлекләре 
үзгәрмәде. Төрекләр әйтмешли, җидедәге җитмешкә, һаман да шул түгәрәк 
башлы, уртача борынлы кара малай. Дөрес, хәзер инде ул, төрекчә әйткәндә 
«якышыклы оглан», ягымлы, җитди егет. Татар егете.

22 яшьлек Мәхмәт шанкубызын кесәсенә салды, төнге күк йөзенең серле 
тәэсире эчендә калды. Күңеле ай юлы буйлап күтәрелде. Әле генә барысы 
әйткән җырны тыныч тавыш белән ялгызы кабатлады:

Шаһит бул, җемелдәшкән йолдызлар!
Шаһит бул, ап-ак ай, аяз күк...
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Моңланды һәм хатирәләр белән тулды. Әтисе искә төште. Диңгез 
өстеннән сузылган Ай юлында кайчандыр Айга менәргә хыялланган Кара 
малай әле «Татар булмаса, дөнья батар!» дип аңлаткан әтисен көлә-көлә 
кочаклый, әле сары чәчле кызчыкны күреп каушый... Әле Ташхандагы 
тимер станокка кулын кысып кычкыра... 

Тойгылы күңеленә җитә калды, күзләренә яшь тулды.
Бары ай шаһит. Бу төнгә дә...
Ай юлыннан күтәрелгән Кара малай ятим җанын кискәләгән үксезлек 

хисеннән качарга омтылгандай, ныклы-иманлы, шанлы-җанлы, җырлы-
моңлы татарлык кочагына сарылды... Һәм үзенекеннән дә хәтәррәк, ачырак, 
катырак тоелган башка төр ятимлек хисе – туган җирдән читтә яшәү хәсрәте, 
горбәтлек нуҗасы каезлап бетергән кытыршы үксезлек белән гомерлеккә 
кавышты. 

Әтисезлек бер гомергә сузылыр, илсезлек-җирсезлек исә буыннан-
буынга... 

Тора-бара юаныч табылыр: инсан туган җирдә түгел, туенган җирдә. 
Туенган җирең – йортың диярләр... 

Барыбер ышаныч сакланыр: үзләре торган, балалары туган җирләр – 
туенган җир, ә мәмләкәтләре – ата-баба йорты...

Ай күпкә шаһит... Күпкә...

***
...Истанбул урамы буйлап, Кара малай кайтып килә. Университеттан соң 

фән өлкәсеннән, кайбер дуслары төсле Англия, Америка кебек чит илләрдә 
белем алудан ваз кичәргә мәҗбүр булган, алар урынына Төркиянең иң 
җитди, иң эре сәнәгать оешмасының җаваплы вазифага тәкъдимен кабул 
иткән татар малае кайтып килә. Тарихи кала үзәгендәге урамнарны биш 
бармагыдай белгәнгә күрә, аяклары йөз дә бер кат таптаган юлларны танып, 
үз итеп атлый. Йөзем, инжир агачларына төренгән өчәр катлы бакчалы агач 
йортларны, сезнең заман узды дигәндәй, кысрыклаган яңа бишәр катлы 
таш йортлар күренә. Йортлар арасындагы бормалы, тар юлларда сакланып 
калган, гасырлар дәвамында шомарган чуар ташлар ай яктысында ялтырый. 
Ай янә дулкыннарын ярга бәреп шаярган диңгез өстенә юл салган. Янә ул 
Истанбул малаеның җырын тыңлый.

Бүген дә кичтән батма, ярым ай,
Яктылык бир, елга бер ял иткәннәргә.
Күрдеңме, ни хәлдә Урал белән Алтай,
Хәлен сорадыңмы халкының бер карә...
Ай күпкә шаһит... Күпкә...

Төркия.
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Ренат Хариска – 80 яшь  

Халык шагыйрьләре Р.Фәйзуллин, Р.Харис, Р.Гаташ, Г.Рәхим.

М.Җәлилнең әнисе каберендә. Оренбург өлкәсе, 
Мостафа авылы. Сулдан уңга: Таһир Корбанов 

– М. Җәлилнең туганнан туган энесе. КДПИ 
доценты, Хәдичә Җәлилова – шагыйрьнең сеңлесе, 
Шәмси Хамматов (күзлекле), Ренат Харис, Рушад 
Хисаметдинов – җәлилче, Шәүкәт Галиев. 1986 ел. 

«Мулланур» ораториясе премьерасы. 
Элеккеге концерт залында. Сулдан уңга: 

режиссёр Илгиз Мәҗитов, либретто 
авторы Ренат Харис, композитор 
Екатерина Кожевникова (Мәскәү) – 
«Щит и меч» романы авторы Вадим 

Кожевниковның кызы. 1980 ел.

М.Шолоховның оныгы Александр Шолохов, 
Л.Толстойның оныгының оныгы Владимир 
Толстой һәм Р.Харис.  2017 ел.
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 «Сөембикә» операсы премьерасында: М.Шәймиев, 
композитор Р.Ахиярова, либретто авторы Р.Харис, 

режиссёр Ю.Александров. 2018 ел.

Фатих Кәрим һәлак булган җир. 
Калининград өлкәсе. 2019 ел.

Академик Роальд Сәгъдиев белән 
Буада, Толымбай урманында. 

М.Җәлилнең кызы Чулпан (сулда),  
Ф.Кәримнең кызы Ләйлә (уңда). 2016 ел.

А.Сидякин Эверестка  
Р.Харисның «Русские ворота» 

китабын алып менде.  
19 май, 2017 ел. 

 «Алтын Казан» мюзиклына әзерләнгәндә. Композитор 
Э.Низамов, либретто авторы Р.Харис, режиссёр 

М.Панджавидзе Болгарда. 2019 ел.

Фотолар Р.Харисның шәхси архивыннан алынды.
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 Гамил Афзалның тууына 100 ел

АВЫЛ БЕЛӘН БӘХИЛЛӘШҮ
Гамилне мин 1947 нче елдан бирле күреп беләм. Безнең Шәрип авылында яшәүче 

бертуган апасы Салиха янына тәүге килүе иде аның. Озын буйлы, күпереп торган 
кара чәчле, килешле генә кәчтүм кигән егетне шунда ук үз итеп калдым. Ә 1954 
елның маенда икенче кат килүендә ул инде гарипләнгән, таякка таянган иде. Аны 
бертуган энесе Хамис озата йөрде. Үзе сөйләвенчә, аның апасы белән бәхилләшергә 
дип килүе булган. Шул килүеннән Шәрип авылы кешеләре аны халык медицинасы, 
төрле үлән төнәтмәләре ярдәмендә дәваларга алынды. Ярты ел чамасы дәвалап, ярдәме 
сизелмәгәч, Салиха апа белән минем әнкәй бергәләшеп, соңгы адымга – Карман 
авылындагы багучыга барырга булды. Әнкәйнең бару сәбәбе – Рәис исемле абыемның 
язмышы белән кызыксыну иде. Ул Себер якларында хезмәт иткәндә, башына салкын 
тидергән. Ике ел ярымнан артык госпитальдә дәваланганнан соң, аны кайтарып 
җибәргәннәр. Багучы карчык абыемны тереләчәк дип өметләндермәгән, ә менә Гамил 
турында Салиха апага: «Энегезне бер дә иренмичә тәрбияләгез, бик зиһенле күренә, 
ул әле аякка басачак, гомере дә озын булачак!» – дип юраган. Юраганнары юш килде...

Туган авылыма еш кайтмасак та, өч елга бер юлга чыга идек. Шәрип авылын Гамил дә 
бик сагынып яшәде, бакыйлыкка күчәсе елында да кайтып килдек. Авыл белән бәхилләшергә 
кайткан икән ул... Җәйнең матур көннәре иде. Мин мәктәпкә йөргән Никкилде авылыннан 
Шәрипкә кадәр алты чакрым ара бар. Кәҗәелга тавының яртысын узгач, Гамил машинаны 
туктатты да төшеп, җиргә тезләнде. Авылыбыз урман аланында урнашкан. Авылның исән-
имин икәнлеген сиздереп, урман өстенә морҗалардан төтен күтәрелә. 

Шул кайтуда мин гомеремдә беренче мәртәбә аның елаганын күрдем. Катлаулы 
язмышын шигырьләреннән укып белсәм дә, күңелендә җуелмаслык тирән яра саклануы 
хакында уйламый идем. Үзенең дә беркайчан зарланганы булмады. Апасы янына 
кайтып җиткәнче аның күзеннән яше кипмәде. Ишектән кергәч тә, ак чыбылдык 
белән уратып алынган ятактагы апасы янына тезләнеп, аны кулыннан алып, озак кына 
җибәрми торды. Ике туган бер-берсеннән аерылмый озак гәпләште. Салиха апа аны: 
«Үткәндәге борчуларың артта калды, терелдең, гаиләң, балаларың, торыр җирең бар, 
елама!» – дип юатырга тырышты.

Чәйләп алганнан соң, без авыл буйлап сәяхәткә юнәлдек. Минем туган йортның 
инде нигезе генә калган, тирә-якны ятимлек биләгән... Кычыткан, әрекмән, әремнәрне 
аралап, Кәлтәй елгасы буена төштек. Кайчандыр Гамил белән күрешеп йөргән истәлекле 
урыннарны урадык. Читтәрәк юан өянке үсеп утыра. Кайчандыр аның яныннан нефтьчеләр 
күкертле су чыганагы тапкан иде. Үз вакытында шул күкертле су ванналары Гамилне 
аякка бастырды да инде. Ә менә өянкенең бер өлешенә киресенчә зыян салган. Шул 
муртаеп сынган өянке ботаклары өстендә усак ботаклары үсеп утыра. Шулай итеп, җил 
бер кәүсәдәге ике төрле агач яфракларын шаулата. Ирексездән, бу өянкене мин Гамил 
язмышы белән чагыштырдым. Ул да бит, гарипләнүенә карамастан, исән калды һәм матур 
картлык кичерде.  Мин аны Колшәрип авылында дөньяга яңадан туды дип әйтер идем. Ул 
вафат булганчы шул авылны, аның игелекле кешеләрен сагынып, җирсеп яшәде. 

Гамил Шәрип авылына кайтканчы да иҗат белән шөгыльләнгән. Аның үзе төпләп 
ясаган картон тышлы алты китабы бар иде. Шуның икесен ул учакка ташлап яндырды. 
Ә дүртесе бүген дә исән. Андагы шигырьләрдән өчесе генә гәҗиттә басылган булган. 
Магнитогорскида яшәп калган булса, мөгаен, татар дөньясы Гамил Афзал атлы 
шагыйрьне белмәгән дә булыр иде...

Нәфисә АФЗАЛОВА, 
шагыйрьнең җәмәгате
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***
Поэзия,
Сиңа багышладым
Изге минутларын гомернең,
Синең белән таңнар каршыладым,
Синең өчен үлеп терелдем.

Шигырь булып туды әманәтем,
Шигырь булып чыкты хәсрәтем:
Матурлыкка – чиксез мәхәббәтем,
Явызлыкка – чиксез нәфрәтем.
 

Үзем турында

Күзләремнең нурын,
Йөрәгемнең моңын
Кураема салып, җыр итәм.
Йөзем аклыгы да,
Күңелем шатлыгы да
Минем өчен шаян җыр икән.

Бәхет балкыр заман,
Ә мин ятып язам...
Күпме сагыш килде өелеп!
Үзем сүнеп ятам,
Үзем көлеп ятам,
Кеше бәхете өчен сөенеп.

Син булганга
Нәфисәгә

Гомер бизәкләре мул хыялда,
Тирән уйлар йөзә күк томанда,
Бу басулар, бу болыннар ямьле,
Бу дөньялар ямьле син булганга.

Шушы җирдә туып үскән чәчәк,
Көмеш таңнар сиңа нур сибәчәк,
Бу дөньялар матур син булганга,
Өмет тулы бүген һәм киләчәк.

***
Шәрип авылына

Картлар үлә, яшьләр китә моннан,
Клуб та юк хәзер, кибет тә.
Тәрәзәгә бәрелеп шаулый урман,
Бер карасаң, оҗмах кебек тә.

Бәхет – газап, кайгы – шатлык белән
Тормыш кайный иде кайчандыр;
Яшьлегемне эзләп кайтып киләм,
Күңел күлләремне чайпалдыр.

Га м и л  
А ф з а л
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АНЫҢ УРЫНЫ ӘЛЕ ДӘ БУШ ТОРА
23 май көнне күренекле шагыйрь, татар әдәбиятында 

сатира жанрына яңа сулыш биргән язучы Гамил 
Афзалның тууына 100 ел тула. 

Казаннан читтә яшәве сәбәп булгандырмы, 
Татарстан радиосы фондында аңа кагылышлы язмалар 
киштәсе әллә ни зур түгел. Шулай да биредәге һәр 
язма эчтәлеге, мәгънәви саллылыгы белән аерылып 
тора. Монда без Гамил Афзалны, беренчедән, җырлар 
авторы буларак күрәбез. 

Элегрәк елларда Гамил Афзалның Казанда үткән 
шигырь бәйрәмнәрендә ясаган чыгышлары сакланып 
калган. Шулай ук бездә язучының нәфис сүз осталары 
башкаруындагы юмористик хикәяләре шактый.

Әдипнең үз тавышына килсәк, ул үзе шигырь 
укыган тулы бер тапшыру саклана. Аның янәшәсендә 
аеруча кадерле, тамчы да зыян китермичә сакланырга 
тиешле тагын бер язма бар. Монысында Гамил Афзал 

үзенең башыннан кичкәннәрне сөйли. Башта ул ата-аналары белән бергә Такталачык 
авылыннан сөргенгә сөрелүен, бала чагындагы катаржан тормышын бәян итә. Аннары 
катлаулы һәм сикәлтәле гомер юлы буйлап, ары китә. Аны тыңлаганда, әдип күргән-
кичергән бик күп вакыйгалар, иҗат сукмаклары күз алдыннан үтә. 

Гамил Афзалның бу чыгышы 2000 елда кемдер тарафыннан язып алынган һәм ул 
шактый вакыт «онытылып» торган. Фәкать 2015 елда Рөстәм Акъегет аны табып алып, 
эфир әйләнешенә кертеп җибәрде. «Онытылып» торуының сәбәбе бик гади булырга 
тиеш, чөнки ул чакта язучы үзе дә исән, чордашлары да ишле. Искә алынган заманның 
вакыйгалары да күпләрнең күз алдында кебек. Шуңа күрә ул чакта бу язмага артык 
әһәмият тә бирелмәгәндер. Ә менә хәзер инде истәлек-хатирәләр бөтенләй башкача, 
эчтәлеклерәк, тирәнрәк һәм моңсурак булып ишетелә. 

Журнал укучыларга тәкъдим ителә торган тапшыруны без менә шушы язма белән 
башлап җибәрербез. Аннары сез Айрат Арсланов язмасында аның берничә шигырен, 
Абдулла Фәтхуллин башкаруында «Патриархат» дигән юмористик хикәя тыңларсыз. 
Ахырда сезне тагын бер шәхес белән очрашу көтә. Ул – Гамил Афзал исемендәге 
премия лауреаты язучы Фәнзаман Баттал. Моннан ун ел элек, Гамил Афзалның тууына 

90 ел тулу уңаеннан, «Казан утлары»ның  2011 елгы май санында аның 
«Юксыну» дигән мәкаләсе басылып чыккан иде. Фәнзаман Баттал 
белән шушы мәкаләгә мөнәсәбәтле әңгәмәнең язмасын тыңларсыз.

«Димәк, бер вакантлы урын буш тора», дип язган иде Гамил Афзал 
үзенең бер шигырендә. Шундый көнгә килеп җиттек: әдәбиятта 
сатира жанрында аның үзенең дә урыны әле дә буш тора икән ләбаса...

Г А З И З  Т А В Ы Ш Л А Р



171

ЯКТЫ ШӘХЕС
Рафаэль Мостафин дигәч, минем өчен 

идеалга якын әдип образы күз алдына килә. 
Болай уйлаучылар бер мин генә түгел, алар 
байтактыр. Бу затны сыйфатлар өчен күп 
эпитетлар тезәргә мөмкин: кешелекле, зы-
ялы, талантлы, ярдәмчел, эшчән, гыйлемле, 
пөхтә... Якты күңелле шәхестән кешеләргә 
ниндидер җылы нур бөркелә иде.

Үткән гасырның 60 нчы елларында 
Рафаэль Мостафинга, яшь буын татар 
интеллигенциясенең күркәм бер вәки-
ле буларак, өлкән әдипләр зур ышаныч 
багладылар, студент яшьләр аңа охшар-
га тырыштылар. Аңлап та була: гали 
мәдрәсәләрдә тәрбияләнгән укымышлы 
катлам инкыйлаб чорында, шәхес культы 
һәм сугыш елларында бик нык кырылды. Рухи-мәдәни мәйдан бушап калды. 
Р.Мостафин «җепшеклек» чоры тудырган сирәк һәм зирәк зыялыларның берсе булды.

Казан университетының рус әдәбияты бүлегендә укыган, татар әдәбияты 
кафедрасында аспирантура тәмамлаган яшь галимнең дәрәҗәсе ифрат зур иде ул 
елларда. Татар әдәбиятындагы хәлләрне дөньядагы әдәби хәрәкәт белән бәйле рәвештә 
өйрәнде һәм бәһаләде ул. Аның әдәбиятыбыздагы актуаль проблемаларны яктырткан 
үткен һәм үтемле мәкаләләре, чыгышлары җирле һәм үзәк (СССР) матбугатта еш 
басылды, әдәби җәмәгатьчелек даирәсендә зур резонанс тудырды. Ул елларда татар 
әдәбияты үсешендә азмы-күпме өлеш керткән әдипләребезнең төп әсәрләре аның күз 
уңыннан читтә калмады. Кайберләрен генә искә алып узыйк: С.Хәким иҗаты турында 
махсус монография (ул хезмәт рус телендә Мәскәүдә аерым китап булып та чыкты). 
Х.Туфан, Ә.Еники, Г.Әпсәләмов, Ф.Хөсни, М.Әмир, М.Юныс, Ш.Галиев, И.Юзеев, 
Р.Фәйзуллин турында күләмле иҗат портретлары... Соңрак ул хезмәтләр «Силуэты: 
литературные портреты писателей Татарстана» дигән китапта туплап бирелде. 2006 
елда чыккан бу җыентык авторның исән чагында чыккан соңгы китапларының берсе 
булды.

Рафаэль Мостафин – күпкырлы талант иясе: тәнкыйтьче-галим, публицист, эссеист, 
сәясәтче һәм сәяхәтче... Әдип-гражданин буларак, яшәешебездәге күп нәрсәләр аның 
игътибары үзәгендә иде. Туган якны, бигрәк тә борынгы Казанны өйрәнү буенча да 
аның саллы хезмәтләре бар. Чыккан китапларының исемнәрен генә искә алыйк: «Кабан 
күле серләре», «И Казан, серле Казан», «Казань и ее слободы» һ.б.

Шулай да, Р.Мостафин гомеренең төп өлешен Муса Җәлилгә багышлады дип әйтсәк 
тә, ялгышмыйбыздыр. Герой шагыйрьне киң дөньяга танытуда иң күп көч куйган кеше 
Рафаэль абый Мостафин булды дип беләм. Җәлилне күтәреп, бүтән халык-кавемнәр 
алдында татар халкының дәрәҗәсен күтәрде, күпләрне рухи турайтты. Бу очракта 
аның күпсанлы хезмәтләрен санап үтү кирәкмидер дә, алар һәммәбезгә мәгълүм.

Рафаэль Мостафинның тууына 90 ел



172

Шулай да, аның бер хезмәтен аерым атап үтәр идем. Ул – «Өзелгән җыр эзеннән» 
(«По следам оборванной песни») дип исемләнгән китап. Төрле елларда рус һәм татар 
телләрендә ярты миллионга якын тираж белән чыккан. 2006 елны бу китап өчен 
Р.Мостафин Татарстан Республикасының Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясенә 
лаек булды. Заманында М.Җәлил исемендәге кораб диңгез-океаннар гизгән икән, 
бүген бортына «Җәлил» дип язылган зур самолет-авиалайнер күкләрне иңләп оча 
икән, шагыйрь рухы материальләшкән бу гамәлләрдә Р.Мостафинның да өлеше зур 
дип исәплим.

Зур чын язучы, гадәттә, менә дигән журналист та ул. Аларны хәтта аерымлау да 
кыен. Безнең язучыларның байтагы – төрле газета-журнал редакцияләрдә эшләп, зур 
тәҗрибә туплаган кешеләр. Бүген дә дистәләгән язучыларыбыз төрле басмаларда 
җаваплы мөхәррир яки бүлек хезмәткәрләре булып эшли. Алар арасында Рафаэль 
абый Мостафин, һичшиксез, өлге-үрнәк булырлык. Ике телдә – татар һәм рус 
телләрендә иҗат итте (андыйлар хәзер юк шикелле). Журналист буларак та, язучы 
буларак та, һәрвакыт югары профессионал дәрәҗәдә иде. Шуңа күрә дә үз вакытында 
республиканың ике төп журналы («Казан утлары», «Татарстан») белән җитәкчелек итә 
алды да. Р.Мостафин турында сөйләгәндә, тагын шуны да әйтергә кирәк: әсәрләренең 
барысы да диярлек – документаль. Чын вакыйгалар, төгәл фактлар, конкрет кешеләр. 
Кабинетта утырып, ярымуйдырма язмалар оештыру бер нәрсә, ә архивларда эзләнеп, 
кеше язмышларының асылын ачыклап, белгән-тапканыңны бүтәннәргә җиткерү 
– бөтенләй икенче нәрсә. Минемчә, хәзерге заман әсәрләре, нигездә, документаль 
булырга тиеш. Хәер, бу хакта элгәрләребездән Л.Толстой кебек бөекләр дә әйтеп 
калдырган инде. Бу уңайдан, Р.Мостафинның репрессия тырнагына эләккән язучыларга 
багышланган татарча, русча, инглиз телләрендә чыккан «Һәммәсен исемләп искә 
алыйк» дигән китабы аеруча гыйбрәтле һәм әһәмиятле.

Әдип турындагы биобиблиографик белешмәләр, яки юбилейлар уңае белән язылган 
мәкаләләргә карап, аның тормыш һәм иҗат юлы эзлекле рәвештә гел өскә үрләгән 
бәхетле язмышлы булган икән дип уйларга да мөмкин. Болай уйлау да дөреслеккә 
туры килә. Ул – күп санлы укучыларын тапкан зур әдип. Димәк, бәхетле язучы. 
Әмма партия диктатурасы чорында аның җитәкче даирәләр тарафыннан гаделсез 
рәвештә рәнҗетелгән, тибәрелгән чаклары да яхшы ук хәтердә әле. Бер генә мисал: 
Татарстан язучыларның VII съездында (1968) Рафаэль Мостафинның чыгышына 
югарыдагыларның реакциясе. Бу хакта минем «Татарстан язучылар берлеге» дигән 
китабымда бу хәл болай теркәлгән (документаль булсын өчен шул китаптан цитата 
китерәм):

«Чыгышның төп бер тезисы шул иде: 1913 елда татар китаплары сан буенча 
хәзергедән күбрәк чыккан. XIX  йөз ахырында Казанда 15 басмаханә эшләгән, аларда 
русча китаплар белән беррәттән татар телендә дә ел саен 140-180 исемдә китап нәшер 
ителгән (гомумтиражлары 1,5-2 млн!). Әдәбият әһелләре арасында сөйкемле сөяк 
саналган, русча-татарча иркен сөйләшә һәм яза алган дәрәҗәле Р.Мостафинның 
бу чыгышы партия түрәләре өчен һич тә көтелмәгән хәл булды. Ничек инде 
революциягә кадәр шулай булырга тиеш, ди. Әнә бит республика җитәкчеләренең 
берсе «татарлар революциягә кадәр тоташ грамотасыз булган» дип бара! Нинди 
каршылык! Дөресрәге, партия линиясенә каршылык!.. Бу чыгышка рәсми реакция 
катгый булды: бер айдан Р.Мостафин «Казан утлары» журналының баш мөхәррире 
вазифасыннан азат ителде...»

Сүземнең башында Рафаэль абыйны «минем өчен идеалга якын әдип» дип атадым. 
Болай диюемнең нигез-сәбәбе шунда: ул миңа гомере буе яхшы күз белән карады, 
өлкән әдип һәм остаз буларак, теге яки бу рәвештә ярдәм итте. Әдип 80 елга якын 
гомер кичерде. Шуның 50ләп елында миңа аның белән якыннан аралашып яшәргә, 
иҗат итәргә туры килде. Язмышка рәхмәт! Ничектер, беренче әдәби адымнар 
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ясаганда ук игътибар итте ул миңа. 60 нчы еллар башында шигырьләремне рус 
телендә Татарстанда һәм үзәк матбугатта («Лит. газета», «Литература и жизнь») 
чыгарырга ярдәм итте һәм алар турында язып та чыкты. 1965 елны төп әдәби 
журналыбызда «Ньюанслар иле» дип аталган кыска шигырьләрне зур итеп (9 бит!) 
бастырып чыгаруы, ул вакытта баш редактор булып эшләгән Р.Мостафинның зур 
кыюлыгы һәм тәвәккәллеге иде. Кемнәргәдер ошады ул 3-4 юллыклар, кемнәрдер 
каршы чыкты, әмма шау-шуы хәйран булды, һәм бу хәл, минем язганнарыма 
күпләрнең игътибарын юнәлтте. Кирәк вакытта сузылган ярдәм кулы гомергә 
онытылмый ул! Үткән гасырның 60 нчы еллар уртасында (әле студент чак) миңа 
«Казан утлары»ның төрле бүлекләрендә вакытлыча эшләп алырга туры килде. 
Нәкъ шул вакытта – 1965 елда журналыбыз «Совет әдәбияты»ннан (шул ук исемдә 
Төрекмәнстанда да әдәби журнал чыга иде, язылу-подписка вакытында СССРның 
бүтән өлкәләрендә буталыш-аңлашылмаучанлыклар да килеп чыга иде) «Казан 
утлары»на әйләнде. Менә шушы күчеш чорында бу яңалыкны бөтен ил буенча 
таралган әбүнәчеләребезгә җиткерү эшен ул миңа йөкләде. Хәлне аңлатып, илнең 
төрле төбәк җитәкчеләренә, СССРдагы барлык өлкәләрнең рәсми газеталарына 
150 ләп махсус хатлар җибәрелде. Редакциянең бөтен коллективы белән бергәләп 
эшләгәч, ахыр чиктә, яхшы нәтиҗәгә дә ирешелде: ел ярым эчендә тиражыбыз 25 
меңнән 60 меңгә җитте! Безнең бүгенге хәлләрне искә алганда – фантастика! Әгәр 
баш редакторның оештыру сәләте, алдан күрүчәнлеге, стратегик зур максатлары 
булмаса, мондый нәтиҗәгә ирешә алыр идек микән?

Әйе, Рафаэль абый – минем остазым. Шунысы да кызык: тормышымның кайбер 
этапларында аның үткән юлы күпмедер кабатланылды да. 60 нчы еллар ахырында 
Рафаэль абый Татарстан Язучылар берлегендә җаваплы секретарь (рәис урынбасары) 
булып эшләгән иде, 4-5 ел үткәч, миңа да бу вазифаны башкарырга туры килде; бер 
заман ул «Казан утлары» журналының баш редакторы булды, соңрак миңа да 25 елга 
якын бу журнал белән җитәкчелек итәргә насыйп итте... Традицияләрнең дәвам итүе, 
буыннар чылбырының өзелмәве, киресенчә, ныгуы түгелме соң бу?

Бездә теге яки бу шәхес турында, кагыйдә буларак, юбилей елларында мәкаләләр 
язу, кичәләр үткәрү, радио-телетапшырулар ясау гадәткә кергән. Бу хәл аңлашыла һәм 
аклана да шикелле. Шулай да, әгәр зур шәхесләрнең хезмәтләре киләчәкне кайгыртуга 
юнәлтелгән булса, аларны һәрдаим истә тоту лазем. Бу очракта сүз чын әдипләр, 
чын журналистлар турында бара. Җәмгыятебездә иман һәм әхлак какшаган заманда 
аларның мирасы безгә нык рухи терәк була ала.

Равил ФӘЙЗУЛЛИН,
Татарстанның халык шагыйре

ЯКТЫ ШӘХЕС
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Газиз тавышлар

Сезгә тәкъдим ителә торган бу язмада 2010 елның сентябрь аенда 
Татарстан радиосыннан яңгыраган тапшырудан өземтәләр урын алды. 
Ул Рафаэль Мостафинның «Репрессияләнгән татар әдипләре» дигән 
китабы чыгу уңаеннан әзерләнгән. Биредә сез әдипнең үз тавышын 
ишетерсез, Фатих Кәримгә һәм Адлер Тимергалинга багышланган 
мәкаләләрдән өзекләрне Тәлгат Хаматшин укуында тыңларсыз. 

Сибгат Хәким, 
Рафаэль Мостафин. 
Узган гасырның  
70нче еллар башы. 

Басканнар (сулдан уңга): Равил Фәйзуллин, Юрий Федотов, Туфан 
Миңнуллин; утырганнар: Илдар Юзеев, Рафаэль Мостафин. 1976 ел.

Фотолар Р.Фәйзуллинның шәхси архивыннан алынды.
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КЫЙБЛА ЮЛЫН СЫЗЫП КАЛДЫРДЫ
Безгә дә Ходай милләтебезнең күренекле бер улы 

Тәүфикъ Әйди (Тәүфикъ Рамазан улы Әйделдинев) белән 
аз гына булса да, аралашып калырга насыйп итте. Бер 
тапкыр аның белән сөйләшеп торганда, сискәндереп 
куйган бер уй истә калган. Үзем аны тыңлыйм, ә хәтердә 
әллә ничек кенә Муса Җәлилнең мәгълүм шигыре яңара: 
«Тик күрәсе иде эше белән кеше булган берәр адәмне...» 
Их Җәлил абый, дип уйлап куйган идем шул мәлдә, син 
күрергә хыялланган әнә шундый чын кеше безнең чорда 
яши, менә ул минем алдымда утыра!

Чыннан да, Тәүфикъ Әйди үзенең кыска гына гомер 
юлын атылган йолдыз кебек янып үтеп, милләт күгендә 
кыйбла юнәлешен күрсәтеп торучы якты юл сызып китте. 
Аның җыйнак кына гәүдәсендә алыплар көнләшерлек рухи 
кодрәт бар иде. 1950-1980 елларда ул берүзе Советлар Союзы киңлекләрендә, чит 
илләрдә яшәүче милләттәшләребезне өйрәнә торган тулы бер этнографик институт та, 
аларны берләштереп, хакларын хаклап торган Бөтендөнья татар конгрессы да булды. 

Май аеның беренче көнендә Тәүфикъ Әйдинең тууына 80 ел тулды. Юбилей 
уңаеннан радиобыз фондында аңа кагылышлы язмаларны барлап чыктык. Аһ 
иттек, чөнки бездә Тәүфикъ абыйның үз тавышы сакланмаган. Бәлки, һаман да шул 
магнитофон тасмасы кытлыгына сылтап, аның белән яздырылган әңгәмәләр сыздырып 
барылгандыр, бәлки, Тәүфикъ абыйның үтә дә тыйнак, үзен күрсәтергә атлыгып 
тормавы сәбәпчедер. Ничек кенә булмасын, кызганыч. 

Шулай да Тәүфикъ Әйдигә кагылышлы язмалар аз дип әйтеп булмый. Ул үз 
вакытында Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез турында тапшыруларның 
сценарийларын язып алып килгән булган, һәм алар диктор укуында эфирга бирелгән. 
Аннары Тәүфикъ Әйди үзе бакыйлыкка күчкәннән соң оештырылган искә алу 
чараларыннан, «Җыен» фонды тарафыннан чыгарылган китабы уңаеннан үткәрелгән 
кичәләрдән репортажлар саклана. 

Без журнал укучыларга тәкъдим итә торган язмада нәкъ әнә шул репортажлардан 
сайлап алынган чыгышлар урын алды. Анда сез академиклар 
Миркасыйм Госманов, Индус Таһиров, әдипләребез Гәрәй Рәхим, 
Разил Вәлиев, Рәдиф Гаташ, Газинур Морат, Тәлгат Галиуллин, 
Марсель Галиев һәм юбилярның улы Айнур Әйделдиневның 
фикерләрен ишетерсез.  

Әйдәгез, шушы уникаль язмаларны тыңлап, олуг милләттәшебезнең 
якты рухын искә алыйк.

Тәүфикъ Әйдинең тууына 80 ел

Сәхифәне Татарстан радиосының шеф-мөхәррире  Нәсим АКМАЛ алып бара.
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Җанисәп – 2021 

РОССИЯДӘ ХАЛЫК САНЫН АЛУ ТАРИХЫ 
1897 ЕЛГЫ ҖАНИСӘПТӘ ТАТАРЛАРНЫҢ  

СОЦИАЛЬ ЙӨЗЕ ЧАГЫЛУ

Россия империясендә халыкның социаль статусы дәүләт тарафыннан кабул 
ителгән сословие страталары буенча, ягъни кешеләрнең хокуклары һәм бурычлары 
аларның, гадәттә, нәсел-нәсәбенә бәйле рәвештә билгеле бер сословиегә керүләре 
белән билгеләнә. 1905 елга кадәр илдә демократик ирекләр булмау шартларында 
этноконфессиональ җәмгыятьнең социомәдәни үсеш мөмкинлекләренең зур өлеше 
сословиеләрнең хокукларына барып тоташа. 

1897 елгы җанисәп, иң беренче чиратта, татарларның социаль статусын 
күзәтергә, төрле катлам вәкилләренең кайсы төбәкләрдә ничек яшәвен ачыкларга 
ярдәм итә. 

Татар элиталары 
XIX гасыр азагында Үзәк Россиядә, Урта Иделдә һәм Көнбатыш Себердә яшәгән 

татарларның абсолют күпчелеге крестьян сословиесенә карый (98%тан артык), 
традицион җәмгыятьтә, авыл җирендә яши. Үзәк-кара туфраклы өлкәләрдә (92 %) һәм 
бигрәк тә Көньяк Уралда бу күрсәткечләр түбәнрәк (89 %). Казакъ далаларында татар 
диаспорасының күпчелек өлеше шәһәрләрдә урнаша, монда крестьян сословиесе –  
58 %, икенче зур сословие төркемен (өчтән берен) мещаннар тәшкил итә. 

Дворяннар. XIX гасыр ахыры Идел-Урал төбәгендә татар арасында нәселле 
дворяннарның (дәрәҗәсе нәселдән тапшырыла торган төркем) 91%ы һәм 
шәхси дворяннарның (дворян хокукы балаларына күчми торган төркем) һәм 
чиновникларның 62 %ы авыл җирендә көн күрә. Нәселле дворяннарның яртысыннан 
артыгы Уфа губернасында (5696 кеше – 54,5 %), чагыштырмача зур төркемнәр 
Пенза (981 кеше – 18,4 %), Оренбург (510 кеше – 9,9 %) губерналарында, азсанлы 
төркемнәр Саратов (316 кеше – 4,6 %) һәм Самара (235 кеше – 4,4 %) губерналарында 
яши. Уфа губернасында, татарлардан тыш, башкортлардан 512 кеше (ике җенестән 
дә), мещеряклардан – 10, типтәрләрдән – 2 кеше теркәлгән. Күрше төбәкләрдә бу 
күрсәткечләр түбәндәгечә була: Оренбург губернасында башкорт булып язылган 
452 дворян, Самара губернасында – 117 башкорт һәм 8 типтәр дворяны, Саратов 
губернасында 1 башкорт, Вятка губернасында 9 типтәр, Пермь ягында 3 башкорт 
дворяны исәпләнә (Байбулатова Л. Ф. Из истории татарского мусульманского 
дворянства Российской империи XIX в. // Из истории и культуры народов Среднего 
Поволжья. Казань, 2012. Вып. 2. С. 46–63).. 

ХIХ гасырның соңгы чирегендә земстволар оешкач, хөкүмәт татарлар арасында 
мәктәпләр ачып, рус телен тарата башлагач, дворяннарның элита буларак, дәрәҗәләре 
үсә, дәүләт, земство һәм шәһәр үзидарә оешмаларында, мәктәпләрдә укытучы булып 
эшләп, алар халык арасында яңалык таратуда зур хезмәт куялар. 1905 – 1907 еллардагы 
Беренче рус революциясе елларында Россиядә демократик ирекләр кертелгәч, 

Ахыры. Башы 2,3,4 нче саннарда.
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аларның татар җәмгыятендә әһәмияте тагын да арта, бу бигрәк тә Дәүләт думасында 
депутат булып эшләүләрендә, дворян зыялыларының мәгърифәтчелек, байларының 
меценатлык эшчәнлегендә ачык чагылыш таба (Азаматова Г. Б. Уфимское земство 
(1874–1917 гг.): социальный состав, бюджет, деятельность в области народного 
образования. Уфа, 2005. С. 196–197). 

Гомумән алганда, татар этносы составында өстенлекле яки ярым-өстенлекле 
төркем вәкилләренең тоткан урыннары руслар белән чагыштырганда түбәнрәк. Дөрес, 
чыгармалар да бар. Беренчесе – Уфа губернасы татарлары арасында дворяннар катламы 
руслар белән чагыштырганда да күбрәк була. Әмма бу саннарны этнос масштабында 
караганда, дворяннар өлеше бик кечкенә килеп чыга. Икенче чыгарма – Дала 
өлкәләрендәге (Казакъ даласында) шәһәрләр дә татар сәүдәгәрләре катламы башка 
милләт эшмәкәрләренекеннән күп тапкырга артык булуы – 2,23 % (монда «шәрәфле 
гражданнар» – күренекле сәүдәгәрләр саннары кушыла).

Сәүдәгәрләр. Модернизация чорында, сәнәгатьнең традицион сабын кайнату, 
текстиль, йон юу, май эретү, он һәм тире эшкәртү тармаклары белән янәшә татар 
эшмәкәрләре яңа юнәлешләрдә көч сыный: шырпы эшләү, пыяла ясау, нефть 
эшкәртү, химия, металл эшкәртү, крахмал җитештерү, крахмал-патока әзерләү. Казан 
губернасында, нигездә, сабын кайнату, тире иләү, Вятка губернасында – киҗе-мамык 
тукымалар әзерләү, Сембер һәм Саратов губерналарында – йон тукыма (сукно) эшләү 
(Россия армиясен киендерү өчен казна заказы буенча), Оренбург губернасында – алтын 
чыгару һәм терлек итен тозлау, ыслау, эчәкләрен эшкәртү, маен эретү алга киткән 
була (Гибадуллин М.З. Общие тенденции и особенности формирования капиталов 
татарской буржуазии России (1861–1913 гг.): дисс. … канд. экон. наук. Казань, 2001. 
С. 100-101). 

XIX гасыр ахырында татар сәнәгать капиталы асылда Сембер һәм Оренбург 
губерналарына туплана. Оренбург төбәге XIX гасырның икенче яртысыннан башлап, 
терлекчелек продукциясен җитештерү буенча Россиядә беренче урынга чыга, монда 
алдынгы технологияләр куллану һәм эшне яңача оештыру, ит җитештерү индустриясен 
һәм инфраструктурасын булдыруда татар эшмәкәрләренең роле зур була. (Материалы 
Круглого стола «Социально-экономическая история татар Нового времени» // Из 
истории и культуры народов Среднего Поволжья. 2018. № 8. Т.1. С. 144-149, 153-156). 
ХХ гасыр башында Оренбург төбәгенең 35 алтын табучы предприятиесе арасында 
«Бертуган М.Ш. һәм М.З. Рәмиевләр» товариществосы иң алдынгы һәм эреләрдән 
санала (Миңнуллин Җ. Рәмиевләрнең алтын приискалары // Бертуган Рәмиевләр: 
фәнни-библиографик җыентык. Казан, 2002. 82–91 бб.).

1890 елга Казан, Самара, Сембер, Саратов, Нократ, Оренбург, Уфа, Пермь, Рязань 
һәм Тамбов губерналарында татар эшмәкәрләре 4653 эшчесе булган һәм еллык 
җитештерү күләме 2 миллион 455 мең сум тәшкил иткән 76 предприятие тота. 
Күпчелек сәнәгать оешмалары зур булмый: 41 предприятиедә – 10 кешегә кадәр, 
24ендә – уннан йөзгә кадәр, 11ендә – йөздән артык эшче исәпләнә (Хасанов Х. Х. 
Формирование татарской буржуазной нации. Казань, 1977. С. 106–107). Җитештерү 
сезонлы яки даими принципта оештырыла. Аларда эшләүчеләрнең бер өлеше яки 
күпчелеге татарлар була. 

Идел һәм Урал төбәгендә сәнәгать предприятияләрендә татарларның өлеше 2 %тан 
бераз гына артык була. Моның сәбәпләре татарларның керем табуның башка юлларына 
өстенлек бирүе. Аларның капиталистик типтагы предприятиеләре, гадәттә, вак яки 
уртача булып, эре капитал кертүне таләп итми, ә эш оештыру ягыннан мануфактура яки 
мастерской рәвешен ала. Алар конкуренция югары булмаган традицион тармакларга 
йөз тота. 

Идел-Урал төбәгенең 10 губернасы буенча җанисәп мәгълүматларына караганда, 
татар эшмәкәрләренең һәм сәүдәгәрләренең иң зур катламы Оренбург (686 кеше 
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(ике җенестән) яки губернадагы барлык сәүдәгәрләрнең 24,7 %), шулай ук Казан 
(441 кеше яки 12,8 %) һәм Уфа губерналарында (262 кеше яки 13,9 %) яши 
(Гибадуллин М. З. Общие тенденции и особенности формирования капиталов 
татарской буржуазии России (1861–1913 гг.): дисс. … канд. экон. наук. Казань, 
2001. Табл. 1. С. 59).

Бу ярым-өстенлекле төркемне гаиләләре белән сәүдәгәрләр, ягъни эшмәкәрлек 
һәм сәүдә ярдәмендә, үзләренең хезмәте һәм җитезлеге белән капитал туплаган 
кешеләр тәшкил итә. Шәһәрләрдә яшәгән татар сәүдәгәрләре һәм мещаннарының 
саны төбәккә карап, нык аерыла: Үзәк Россиядә, Урта Иделдә һәм Уралда – 1-2 %тан 
алып, Үзәк кара туфраклы өлкәләрдә һәм Түбән Иделдә, шулай ук Көньяк Уралда 
5-8 %ка кадәр җитә. 

Модернизация, капиталистик мөнәсәбәтләр үсеше милли буржуазиянең җәдитчелек 
хәрәкәтендә әһәмиятен арттыра. Татар җәмгыятенә яңарыш идеяләренең үтеп керүе, 
шиксез, югарыда күрсәтелгән сословие-социаль төркемнәр белән бәйле була. Алар 
конкрет тарихи һәм җирле шартларга карап, төбәк һәм гомумтатар милли элитасы 
ролен үти башлыйлар. 

Мөселман руханилары. XVIII гасырда дворяннарның азсанлы һәм икътисади 
яктан көчсез булуы мөселман руханиларын бердәнбер абруйлы корпоратив төркемгә 
әйләндерә һәм аларның иҗтимагый вазифаларын киңәйтә. Әмма руханилар, асылда, 
«мәдәниятнең конфессиональ өлешен» кайгырта, бу татар җәмгыятенең берьяклы 
гына үсешенә китерә (Усманов М. А. Приветственное слово // Татарские мурзы и 
дворяне: история и современность: сб. ст. Казань, 2010. Вып. 1. С. 7). Татарларның 
мәдәни үсешендә дини башлангычның алга чыгуында Россия империясенең сәясәте: 
аларның дөньяви мәктәпләр ачу, туган телдә вакытлы матбугат булдыру омтылышына 
аяк чалу да зур роль уйный.

Империя хакимиятенә каршы килми торган руханилар төркеме туплау максатыннан, 
1788 елны хөкүмәт Мәхкамәи шәргыя Ырынбургыя төзи. Бу вакыйга Исламның ил 
хокукый мәйданына урнашуын да хәбәр итә. 

Мәхкамәи шәргыя округына XVI гасырның икенче яртысы – XVIII гасырның 
икенче чирегендә Россия составына кергән бөтен җирләр (Таврия һәм көнбатыш 
губерналар, Кавказ һәм Кавказ арты, Төркестан җирләреннән кала) карый (1868 елны 
Казакъ даласы аның карамагыннан алына). 1897 елгы Беренче гомум халык санын 
алу мәгълүматлары буенча Россиядә (Бохара һәм Хива ханлыкларын кертмичә) 13,6 
миллион мөселман яши. Алар барлык халыкның 11,6 %ын тәшкил итә, шул исәптән 
Россиянең Европа өлешендә – 3,5 млн, Себердә – 126 мең, Урта Азиядә – якынча 7 млн, 
Кавказда – 3,2 млн булулары ачыклана. Әгәр Урта Азиядә һәм Кавказда алар халыкның 
күпчелеген – 90,29 % һәм 34,54 % тәшкил итсәләр, Россиянең Европа өлешендә һәм 
Себердә –3,8 % һәм 2,2 % кына булалар (Распределение населения империи по главным 
вероисповеданиям. СПб., 1901. С. 2–5) .

Мәхкамәи шәргыя Ырынбургыя округына кергән мөселман руханилары җанисәп 
вакытында аерым сословие буларак язылмаган. Дин әһелләре турында статистик 
мәгълүматлар Мәхкамәи шәргыя архивында тупланган. 1856 елны алар 5814 кеше 
булса, 1908 елга 8312гә җиткән. 1916 елны Мәхкамәи шәргыя округында 6081 мәчет, 
13328 рухани, шул исәплән 220 ахун, 3822 хатыйб, 3346 имам, 5940 мөәзин теркәлгән. 
Һәр мәхәлләдә уртача 2,19 дин әһеле хисапланган (Загидуллин И.К. Исламские 
институты в Российской империи: мечети в европейской части России и Сибири. 
Казань, 2007. Табл. № 3. С. 143).

Милли элитаны тәшкил иткән дворян, сәүдәгәр һәм рухани вәкилләренең эшчәнлеге 
татар җәмгыятендә сыйфат үзгәрешләренә китерә, бу яңалыклар, беренче чиратта, дини 
фикер үсешендә, мәгърифәтчелектә, мәгарифнең һәм мәдәниятнең европалашуында 
чагылыш таба. 

И Л Д У С  З А Һ И Д У Л Л И Н
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Татарларда хезмәт бүленеше һәм һөнәрләр
1897 елгы җанисәп губерналарда матди социаль-икътисади процессларны 

комплекслы һәм милли аспектта анализларга зур азык бирә.
Мәскәү (1,11 %), Санкт-Петербург (1,32 %) губерналарда (башкалаларда) 

һәм Казакъ даласында (Акмулла (12,62 %), Җидепулат (22,66 %) һәм Җидесу  
(26,43 %) өлкәләре) авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүчеләрнең аз булуы шәһәрләргә 
максатчан күченүләр, ә Рязань губернасында (46,72 %) – татарлар яшәгән Касыйм 
өязеннән миграциянең киңлеге белән аңлатыла. Соңгысында бу күренеш татар торак 
пунктларының саны кимүгә китерә: әгәр XIX гасыр уртасында Касыйм өязендә 62 авыл 
булса, гасыр ахырына 38 кала (Шарифуллина Ф. Касимовские татары. Казань, 1991. 
С.99). Әстерхан губернасында моның сәбәбе (38,36 %) татарлар яшәгән шәһәр яны 
торак пунктларын губерна үзәге составына кушуда булып чыга. Пермь губернасында 
(66,38 %) татарларның бер өлеше эшчеләр бистәләрендә яши. Оренбург губернасында 
югары күрсәткечләр (54,1 %) төбәктә шәһәрләшүнең актив барышы белән аңлатыла.

Калган губерналарда авыл хуҗалыгы (җир эшкәртү, хайван асрау, умартачылык, 
урманчылык һәм агач эшкәртү, ау һәм балык тоту) татарлар икътисадының төп тармагы 
булып кала. Вятка (77,78 %) губернасыннан кала башка барлык Идел-Урал төбәге 
губерналарында бу күрсәткеч 81-91 % тәшкил итә. 

Үзәк Россия һәм Дала өлкәләрендә авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүче татар 
крестьяннары саны түбән булу шәһәр кешеләренең халык хуҗалыгындагы башка 
тармакларда, беренче чиратта, сәүдә һәм хезмәт күрсәтүдә (трактирлар, кунакханәләр 
тоту, йорт хуҗалыгы һ.б.) мәшгульлеге белән аңлатыла. Дала районнарында шәһәр 
һөнәрләре, хәтта, авыл хуҗалыгы җитештерүеннән югарырак. К.Ноак фикеренчә, 
далада яшәүче татарлар арасында һәр бишенчесе алыпсатар була (Ноак К. Некоторые 
особенности социальной структуры поволжских татар в эпоху формирования наций 
(конец XIX – начало XX в.) // Отечественная история. 1998. №5. Табл. 1, 2. С. 148 – 149). 

Шулай итеп, татарлардагы сословие бүленеше XIX гасыр ахырында төрле социаль 
төркемнәр арасында җитди сыйнфый каршылыклар булмау турында сөйли. Дәүләт 
чиновниклары, помещиклар юклык, дворяннарның азлыгы, банкирлар, эре сәүдәгәрләр 
һәм промышленниклар булмау татарларны, беркадәр өстенлекле төркемнәре булса да, 
нигездә, «крестьян халкы» буларак сыйфатлый.

Татарлар арасында шәһәрләшү дәрәҗәсе
Җанисәп материаллары буенча шәһәр халкын санаганда, моңа йогынты ясаган 

берничә моментка тукталу кирәк.
Беренчесе. Даими һәм вакытлыча яшәүчеләр арасында аерма бигрәк тә реформалар 

чорында зурая, бу күренеш, нигездә, шәһәргә ярлыларның күпләп күченүе белән 
аңлатыла. Вакытлы паспорт белән яшәүчеләр саны күп булып, кайсыбер вакытта 
даими яшәүчеләр саны белән ярыша башлый. 

Икенчесе – Россиядә шәһәр статусының билгеләре. XIX йөздә – XX гасыр башында 
яңа шәһәрләр төзелү ягыннан, XVIII гасыр белән чагыштырганда, акрынаю күзәтелә. 
Россиядә шәһәрләр саны кинәт күбәюе Екатерина II нең административ реформасы 
мөһим роль уйный: ил 50 губернага (һәрберсендә 200-300 мең ир-ат исәпләнә), аларның 
һәркайсы 20-30 мең ир-ат булган 10–12 өязгә бүленә; һәр территориаль берәмлектә 
губерна һәм өяз административ үзәкләре булдырыла. Шул рәвешле, күпчелек Россия 
шәһәрләренең төп билгесе дип, аларда җирле хакимият органы урнашу дип атарга 
мөмкин.

Индустриальләштерү көчәя барган саен, Россиядә промышленность һәм сәүдә 
шәһәрләре пәйда була. Аларда күпукладлы хуҗалык күзәтелә. XIX – XX гасырлар 
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чигендә дә күпчелек өяз үзәкләре җирле полиция-административ хакимият органнары 
тупланган урын булып кала бирә. Аларның, шәһәргә караганда, авыл белән арасы 
якынрак булган, дисәк, дөреслеккә хилафлык килмәс.

Ул заман галиме В.П.Семёнов-Тянь-Шанский фикеренчә, торак пунктын шәһәр дип 
аерымлауның бары тик ике ышанычлы билгесе бар: күпчелек шәһәр халкының авыл 
хуҗалыгы белән шөгыльләнмәве һәм бер кешегә туры килгән товар әйләнеше күләме. 
Россиядә шушы икътисади билгеләренә туры килгән 1237 шәһәр, ягъни хакимият 
тарафыннан рәсми шәһәр статусы бирелгән шәһәрләргә (761) караганда 1,6 тапкыр 
күбрәк торак пункты була, соңгылары арасында исә 227се, ягъни 29 %ы икътисади 
билгеләре буенча «чын шәһәр» булмый (Семёнов-Тянь-Шанский П.П. Семёнов-Тянь-
Шанский род и деревня в Европейской России // Записки Императорского русского 
географического общества по отделению статистики. Т.10. Вып.2. Спб., 1910. С. 
56, 76). 

1897 елгы җанисәпкә дә шәһәрләр санын чикләү хас була. Аның материалларын 
бастырып чыгарганда да, шәһәрләр исемлегеннән бистәләр төшереп калдырыла, әмма 
барлык өяз административ үзәкләре шәһәр дип языла. Нәтиҗәдә 16,8 миллион халкы 
булган 932 шәһәр теркәлә, аларда яшәүчеләр бөтен халыкның 13,4 %ын тәшкил итә. 
Эре җитештерү-сәнәгать үзәкләре, бистәләр һәм фабрика-завод элементлары булган 
һәм сәүдә нык үскән торак урыннары шәһәр дип танылмый, әмма авыл хуҗалыгы 
белән шөгыльләнүчеләр һәм аз санда кешеләр яшәгән күп кенә торак урыннары 
шәһәрләр исемлегенә кертелә (Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен: 
Монографический сборник. М., 2001. С. 24).

Сәнәгать тармаклары тупланган урыннар – эшчеләр бистәләре үзләренең социаль-
икътисади күрсәткечләре белән шәһәр статусына дәгъва итә. Үзәк, Көньяк тау сәнәгате 
һәм Урал тау заводлары районнарындагы эшчеләр яшәгән урыннар рәсми шәһәрләр 
исемлегенә кермәсәләр дә, икътисад ягыннан иң алга киткән торак урыннарга әверелә. 
Алар фонында Россиянең төньягында, төньяк-көнчыгышта һәм төньяк-көнбатыштагы 
административ-полиция органнары урнашканга күрә генә шәһәр дип аталган үзәкләр 
икътисади планда гадәти авыллар булып күренә. XIX гасыр ахырында гына эшчеләр 
яшәгән урыннар – посёлоклар дип исемләнә. Вазифалары ягыннан алар шәһәр 
тибындагы эшчеләр посёлоклары, тимер юл эшчеләр посёлоклары, дача эшчеләр 
посёлоклары дип төркемләнә. 

Татарлар җитештерү-сәнәгать посёлокларында
Үзәк промышленность районында барлык заводларның яртысыннан артыгы 1861 

елга кадәр пәйда була. Уралда 1900 елны исәпләнгән предприятиеләрнең дүрттән өче 
шулай ук крепостное право чорында нигезләнә. XVIII гасырда Уралда казна һәм шәхси 
предприятиеләрне кору рус крепостной һәм казна крестьяннарын һәм православ динен 
тоткан «инородец»ларның аз санлы төркемнәрен беркетү хисабына бара. Чыгарма 
булып, А.И.Тәфкилевнең Варзино-Алексеевск заводындагы йөзләп крестьяннары 
(1760-1798) (Кулбахтин Н.М. Горнозаводская промышленность Башкортостана. 
XVIII век. Уфа, 2000. С.138-139); Казан һәм Оренбург губерналарыннан чыккан һәм 
Кама-Воткинск казна тимер кою заводында (1797) эшләүче татар крестьяннары гына 
күрсәтелә ала. 1807-1810 елларда татар-рекрутлар Ижау корал заводына беркетелә.

Урал заводларының өчтән икесе Пермь губернасында урнашкан була. Урал сәнәгать 
районына Оренбург губерналарының Златоуст өязе һәм Уфа губернасының Уфа һәм 
Бөре өязләренең көнчыгыш өлешләре керә. 

1910 елга 10 мең кеше яшәгән эшчеләр посёлокларында 11 мөселман мәхәлләсе 
булып, аларда ике җенестән 100 дән артык кеше исәпләнә (8 – Пермь губ., 2 – Вятка 
губ., берәр – Оренбург һәм Уфа губерналарында). Лысьва заводында (Пермь губ.) ике 
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җенестән 309 мөселман теркәлә, Югары Исеттә – 313, Кыштымда – 257, Кувшинда 
– 95, Невьянда – 277, Түбән Тагилда – 274, тимер һәм чуен коючы Саткы заводында 
(Уфа губ.) – 359 кеше. Вятка губернасының Ижау корал Һәм Кама-Воткинск тимер 
кою заводларында 972 мөселман (2,5 %) һәм 344 мөселман (1,3 %) исәпләнгән тулы 
канлы мөселман мәхәлләләре була. 

ХХ гасыр башында татар милләте формалашкан территорияләрдә (Идел-Урал һәм 
Көнбатыш Себер) 30 меңнән артык эшче татар (гаилә әгъзалары белән бергә 68626 
кеше) исәпләнә, шул исәптән Уралда – 4 меңнән артык эшче, Сембер губернасында 
сәнәгать белән шөгыльләнүчеләрнең биштән бере татарлар була. Алабуга өязенең 
Кокшан һәм Бондюг химия заводларында, Казанның Ягодная бистәсендәге Алафузов 
заводында алар барлык эшчеләрнең 30-60 % тәшкил итә. 

Крестьяннар төркем-төркем булып вакытлы һәм даими эшкә Донбасс күмер 
бассейнына (90 мең эшче), Бакудагы нефтепромыселларга (3260 кеше), Орехово-
Зуеводагы фабрикаларга (5 мең кеше) китә. (Хасанов Х.Х. Формирование татарской 
буржуазной нации. Казань, 1977. С. 232; Нафигов Р.И. Формирование и развитие 
передовой татарской общественно-политической мысли. Казань, 1964. С. 20-21). 
Татарлар Себер алтын приискаларында барлык эшчеләрнең 13 %ын тәшкил итә, 
Себер тимер юлчылары арасында (1%) үз кешегә әйләнә (Тагиров И.Р., Валеев Р.К. 
Общественно-политическая жизнь в первой четверти ХХ века // Материалы по 
истории татарского народа. Казань, 1995. С. 389).

Беренче Бөтендөнья сугышы алдында Россиядә татар эшчеләре руслардан, 
украиннардан һәм латышлардан кала дүртенче урынны били (Очерки истории 
партийной организации Татарии. Казань, 1973. С. 17).

Татар арасында шәһәрләшүнең барышы
ХХ гасыр башында татарларның күченүләре Россиянең сәнәгать районнарына һәм 

Себергә юнәлгән була. Бу елларда татар шәһәр мәхәлләләре көнбатыш губерналарда 
(Варшава, Киев, Лодзь, Минск, Харьков һ.б.) теркәлә, шулай ук Одессада, үзәк 
һәм төньяк-көнчыгыш губерна оеша (Тверь, Вятка, Архангельск һ.б.) һәм сәнәгать 
үзәкләрендә (Иваново-Вознесенск, Ярославль һ.б.) барлыкка килә. Себер шәһәрләрендә 
татарларның саны арта (1897 елны Тубылда – 408, Тарада – 607, Төмәндә – 391, 
Томскида -1500 кеше, Омскида – 501 кеше).

ХХ гасыр башында хөкүмәт халык саны 10 мең кешедән арткан шәһәрләрдә 
комплекслы тикшерүләр уздыра. Үзәк статистика комитеты 1904 һәм 1910 елларда 
40 сораудан гыйбарәт сораулык куллана, этник (төрки-татарлар) һәм конфессиональ 
(мөселманнар) билгеләр исәпкә алына. 1910 елгы сораулыкта «төрки-татарлар» баш 
астына: «татар, башкорт, чуваш, мещеряк, типтәр, төрек һ.б.» кертелә. Сан ягыннан 
«төрки-татарлар» (монда православ динендәгеләр дә керә) һәм «мөселманнар», 
нигездә, тәңгәл килә, чөнки татар керәшеннәре шәһәрләрдә бик аз санда яшәгән.  

ХХ гасыр башында барлык шәһәрләрдә яшәүче татарлар турында басылып 
чыккан башка статистик чыганак булмаганлыктан һәм мөселман динендәге типтәр 
һәм мещерякларның, шулай ук 1897 елны теркәлгән бер өлеш «башкорт»ларның 
да чынлыкта «типтәр» булганлыгын искәртеп, без 1897 һәм 1910 еллар арасында 
шәһәрләшү барышын ачыклау өчен конфессия күрсәткечен нигез итеп алдык. 

1897–1910 елларда Идел-Урал төбәге губерна үзәкләрендәге этноконфессиональ 
җәмгыять әгъзаларының саны уртача 179,7 %ка үсә (6113 дан 10984 кешегә кадәр). 
1897–1910 елларда төрки-татарлар саны арту ягыннан алдынгы урыннарны Уфа һәм 
Түбән Новгород алып тора – аларда мөселманнар саны ун тапкырга арта! 

Югары күрсәткечләр, шулай ук, Самара (429,4 %), Саратов (268,9 %), Вятка  
(339,0 %), Пермь (246,8 %) һәм Сембердә (181,2%) күзәтелә. Әйтик, 1897 елдан 1910 
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елга кадәр Самарада мөселманнарның өлеше 2,6 %тан 7 %ка җитә, Саратовта – 1 
%тан 2,1 %ка, Нократта – 0,5 %тан 1,1 %ка, Пермьдә – 4,0 %тан 6,1 %ка, Сембердә – 6 
%тан 7,8 %ка кадәр күтәрелә. Әмма моңа карап, югарыда аталган губерна үзәкләрендә 
төрки-татарлар саны нык үзгәрми. Әйтик, Пенза һәм Вяткада 1 мең кешедән артмый. 
Сембердә, Саратовта, Пермьдә 3-5 мең кешене исәпләнә. 

1910 елга Самара шәһәре мөселманнары 10 мең кеше чиген уза, Әстерхан төрки-
татарлары 20 мең чигенә якыная. Ә Рязаньда аларның саны кимү күзәтелә. 

Кайбер эре этноконфессиональ шәһәр җәмгыятьләрендә үсеш күзгә бәрелеп тора. 
Әйтик, Оренбург төрки-татарлар саны буенча 3 урыннан 2гә (29,4 мең кеше) «күченеп», 
Казандагы дин кардәшләрен узып китә (29312 кеше, бу санга Дары бистәсендә яшәгән 
2236 кеше керми). Беренче урынга исә Уфа шәһәре мөселман җәмгыяте (32194 кеше) 
чыга.  

Казан, Оренбург һәм Уфа якынча 30 мең кеше яшәгән өч эре «татар-мөселман 
шәһәрләре»н гәүдәләндерә. Шәһәр кешеләренең өлеше ягыннан Уфа (33,1 %) һәм 
Оренбург (29 %) җәмгыятьләре аерылып тора. Аннары Казан (16,1 %, 1904 елда – 14,5 
%, 1897 елда – 21,8 %,) һәм Әстерхан (12,9 %, 1904 елда – 11,1 %, 1897 елда – 15 %). 

Шулай итеп, Уфа, Оренбург һәм Казан мөселман җәмгыятьләре, иң зур һәм 
көчлеләрдән буларак, төбәктә яшәүче дин кардәшләренең социомәдәни һәм иҗтимагый 
үсеш юнәлешләрен билгеләүчеләргә әйләнә, аларда эре милли нәшрият һәм уку-
укыту үзәкләре эшли. Шәһәр буржуазиясе һәм татар зыялыларының берләшүе милли 
мәдәниятнең яңарышын тизләтә.

1910 елны 10 меңнән артык кеше яшәгән торак урыннарына шәһәр статусы бирү 
Идел-Урал төбәгендә шәһәр кешесе булган мөселманнар санына йогынты ясый. Әгәр 
1897 елны эре (губерна) үзәкләрдә 60,5 % мөселман яшәсә, 1910 елга бу күрсәткеч 
кими (48,5 %).

Шул рәвешле, ХХ гасыр башында кечкенә һәр уртача зурлыктагы шәһәрләр 
урбанизация дәрәҗәсенә турыдан-туры йогынты ясый башлый. Әстерхан 
губернасының Красный Яр шәһәрендә мөселманнарның саны 10 тапкыр арту күзәтелә. 
Вятка губернасының Слободской шәһәрендә аларның саны 3,8 тапкырга арта, Самара 
губернасының өяз шәһәрләре булган Вольск һәм Николаевскта, Сембер губернасының 
Сызрань, Вятка губернасының Малмыж, Казан губернасының Арча шәһәрләрендә – 2,5 
тапкыр, Саратов губернасының Кузнецк шәһәрендә – 2 тапкыр, Сембер губернасына 
караган Буада һәм Самара губернасына кергән Богырысланда, Вятка губернасындагы 
Сарапулда, Пермь губернасындагы Екатеринбург, Уфа губернасындагы Златоуст, 
Казан губернасындагы Мамадыш, Оренбург губернасындагы Орск, Троицк, Әстерхан 
губернасындагы Царицында 1,5 тапкыр үсеш исәпләнә.

1897-1910 еллар арасында ике җенестән 100 һәм аннан күбрәк кеше яшәгән Идел-
Урал төбәгенең кечкенә һәм уртача (өяз) шәһәрләрендә халык саны 291,4 %ка арта. Әгәр 
1897 елны шәһәр кешеләренең дүрттән берен тәшкил иткән мөселман җәмгыятьләре 
биш шәһәрдә (Буа (37,6 %), Троицк (36,2 %), Стәрлетамак (34,1 %), Орск (28,2 %), 
Илецкая защита (25,9 %)) булса, 1910 елга аларның саны 9га җитә (Сәет бистәсе (99,8 
%), Троицк (41,9 %), Буа (36 %), Стәрлетамак (34,1 %), Оренбург посёлогы (32,3 %), 
Николаевск (30 %), Малмыж (30,1 %), Орск (28,5 %) һәм Чистай (27,9 %).

Ике җенестән берәр мең кеше яшәгән шәһәрләрдә дә уңай үзгәрешләр була. Әгәр 
1897 елны мондый шәһәрләр 6 (Буа, Бәләбәй, Верхнеуральск, Касыйм, Николаевск, 
Царицын), 3 мең чиген узганнар – 2 (Илецкая защита, Орск), 4 мең чиген узганнар 
– 1 (Чистай), 5 мең чиген узганнар – 1 (Стәрлетамак), 8 мең чиген узганнар – 1 
(Троицк) булса, 1910 елга 1 меңнән артык мөселман яшәгән шәһәрләр исемлегенә: 
Богырыслан, Бузаулук, Малмыж, Николаевск, Тәтеш, шулай ук элек шәһәрләр 
исемлегенә кермәгән Екатеринбург, Мәләкәс өстәлә. Царицыно мәхәлләсе (Казан 
губ.) 2 мең чиген, Николаевск мөселманнары – 4 мең чиген уза. Эшче мөселманнар 
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яшәгән торак пунктларында 1 мең чиген 1910 елга Пермь губернасындагы Надеждин 
(2508 мөс., яки 16,8 %) һәм Мотовилиха заводлары (1298 мөс. яки 3,9 %) һәм Оренбург 
губернасындагы бакыр эретүче Миасс (1085 мөс. яки 4,3 %) уза. Җәмгысе – 14 шәһәр.

Мөселманнар саны 3 мең кеше булган шәһәрләр исемлегендә Илецкая защита 
сакланып кала, Орск – 7 мең, Чистай 6 мең мөселман яшәгән шәһәргә әйләнә. Сәет 
бистәсендә 11 мең кеше, Троицкта 16701 кеше теркәлә. Бу саннар Оренбург, Уфа 
һәм Самара губерналарында мөселман мәхәлләләренең тотрыклы үсеше турында 
сөйли.

Кечкенә шәһәрләрдә мөселманнарның кимүе берничә шәһәрдә генә күзәтелә: Казан 
губернасының Лаеш (42,7 %ка кими) һәм Спасс (10,4 %ка); Самара губернасының 
Новокузнеск (27,6 %ка), Ставрополь (хәзерге Тольятти) (25,2 %ка) һәм Бөгелмә (12,6 
%ка); Вятка губернасының Алабуга (32,1 %ка); Уфа губернасының Бөре (43,7 %ка) 
шәһәре шундыйлардан. Лаеш һәм Ставропольдә 100дән кимрәк мөселман саналып, 
дини-мәдәни тормышны оештыру өчен шартлар кими. (Кара: Загидуллин И.К. О 
динамике численности мусульман в городах Волго-Уральского региона в 1897–1910 
гг. // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья. 2017. №7. С. 61 – 80).

Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә кирәк: ХХ гасыр башында мөселманнарның мәдәни 
тормышында аларның гомумтатар «югары культурасын» булдыруы белән бәйле 
процесслар көчәя. Монда төрле төбәкләргә сибелеп яшәгән милләттәшләрнең 
бер-берсе, бигрәк тә Казан белән мәдәни багланышлары ныгу зур роль уйный. 
Чик буйларында татар-мөселманнарның шәһәрләшү процесслары, Россиянең үзәк 
губерналарындагы кебек, закончалыклы күренеш була. Әмма татарларның Казакъ 
даласында һәм Көнбатыш Себердә шәһәрләшүе аларның социомәдәни үсешендә зур 
сыйфат үзгәрешләренә китерми: бу төбәкләр илнең икътисади һәм мәдәни яктан чите 
булып, шәһәрләр кечкенә килеш саклана. Аларга яңарыш дулкыннары Урта Иделдән 
һәм Урал төбәгеннән үтеп керә. 

***
Мәскәү дәүләте һәм Россиянең империя чоры җанисәп статистика материалларын 

анализлап, без аның татар халкының тарихын яктырту мөмкинлекләрен күрсәтергә 
тырыштык. Шиксез, бу материаллар илнең, төбәкләрнең, кала-салаларның икътисади 
һәм социаль хәлен, аерым этник төркемнәрнең демографик тарихын, миграция 
процессларын өйрәнүдә искиткеч кыйммәтле чыганак булып тора. Алар татар 
дөньясындагы үзгәрешләрне ил күләмендә һәм аерым урыннар, нәселләр, гаиләләр 
дәрәҗәсендә дә шактый ачык күрсәтәләр. Җанисәп һәм ревизия материаллары буенча 
бүгенге татарлар үзләренең тарихи тамырларын барлый, нәсел шәҗәрәләре төзи, 
авыллар тарихын яза. Авыллар тарихы, үз чиратында, татар халкы тарихына берләшә. 

Бүген татарларны милләтнең киләчәге, татар теленең һәм мәдәниятенең язмышы 
борчый. Алда торган җанисәп шушы мәсьәләдә катгый үз фикереңне әйтү кирәклеген 
көн тәртибенә куя. Чөнки һәр кешенең җанисәп мәгълүматы – ул гаилә тарихы, нәсел 
тарихы, мәхәллә, авыл яки шәһәр тарихы, чор тарихы да. Россиядә узган гасырларда 
оештырылган халык санын алу чаралары безгә шул хакта искәртә сыман. 

Илдус ЗАҺИДУЛЛИН, 
тарих фәннәре докторы

РОССИЯДӘ ХАЛЫК САНЫН АЛУ ТАРИХЫ 
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АЛТЫН БАШКАЛАДА КУНАКТА
Алтын чыккан җирендә кыйммәт, диләр. Свердловск өлкәсендә урнашкан 

Берёзовский шәһәре – алтын чыга торган җир. Анда һәммә кеше язмышын туры 
мәгънәсендә алтын хәрефләр белән яза, һәрнәрсәгә алтын тузаны куна... 

Гәрчә биредә яшәүче халык әллә кайдан алтындай ялтырап, күзгә ташланып 
тормый. Ходай биргән көнгә канәгать булып, эшеннән тәм, яшәвеннән ямь алып яши 
белә алар. Шуңадырмы, аларның тормышы көндәлек мәшәкатьләр тирәсендә генә 
әйләнми, ә рухи-мәдәни кыйммәтләргә йөз тота.  

Милләттәшләр әйдәманы
Тарихи Ватаннарыннан читтә яшәүчеләр, кагыйдә буларак, туган халкының рухын, 

гореф-гадәтләрен, мәдәниятен саклау һәм киләчәк буынга ирештерү максатыннан 
милли-мәдәни оешмаларга берләшә. Андый оешма Берёзовскийда да бар. Шәһәрнең 
1989 елда ук оешкан татар-башкорт җәмгыятен бүгенге көндә Фридә Насретдинова 
җитәкли. 

Башкортстанның Аксәет авылында туып-үскән Фридә ханым, урта мәктәпне 
тәмамлаганнан соң, Казанның финанс-икътисад институтына укырга керә. Хезмәт 
юлын Арча сөт комбинатында башлый. Яшь белгеч язмыш җилләренең кай якларга 
таба исәсен уйламый әле: сайлаган һөнәре буенча эшкә урнашуыннан канәгать булып, 
канатланып эшләп йөри. Бераздан кияүгә чыгып, туган якларына – Нефтекамага 
күчә. «Һәр кешене язмыш йөртә, – ди ул бүген, үткәннәрне барлап. – Кайвакыт шома, 
кайчак сикәлтәле сукмактан алып китә». Шул рәвешле, моннан дүрт дистә еллап элек 
Насретдиновлар гаиләсе Березовский шәһәренә чыгып китә. Нәкъ шул чорда Фридә 
ханым Россиядә бердәнбер прецизион эретмәләр заводында, ә үзгәреш җилләреннән 
соң яңа гына оешып килгән медицина иминиятләштерү фондында хисапчы булып 
эшли. «Әлхәмдүлиллаһ», – дип көн саен кабатлый торган Фридә Фәрит кызы бүген 
инде лаеклы ялда. Шулай да өйдә кул кушырып ята торганнардан түгел ул. Шәһәрдә 
яшәүче милләттәшләрен бергә туплап, аларга әйдәман булып тора.

– Һәр эшкә ниндидер бер этәргеч кирәк. Улым әле мәктәп укучысы гына иде, 
яңа эшкә килгән яшь директор Маргарита Дорохина шәһәрдә яшәүче төрле милләт 
вәкилләренең тормыш-көнкүрешен барлап, аларны башкаларга күрсәтү, үзара танышу 
максатыннан йорт-ишегалларына багышлап, бәйге игълан итте. Әрмән, украин, 
русларныкы белән беррәттән мәктәп ишегалдында татар утары да калкып чыкты. 
Килгән кунаклар да ошатты бу эшебезне. Шул рәвешле өлкә дәрәҗәсендә милли 
хәрәкәтләр башланды, үзем дә Татарстаннан читтә милләтебезне, татар рухын саклау 
эше белән мавыгып киттем, – ди ул һәм сүзен үзләре ирешкән уңышлар турында сөйләп 
дәвам итә. – Аллага шөкер, шәһәребездә мәчет тә төзелде, Милли йортыбыз да бар. 
Ә иң мөһиме – авыр чакта таянырдай, шатлыкта уртаклашырдай милләттәшләребез 
янәшәдә. Алар – төп горурлыгым.

Рида һәм Нәҗип Хәйдәршиннар, Раушания һәм Марат Яңгировлар, Гөлсия һәм Марс 
Гариповлар – соңгы чирек гасыр дәвамында милли чараларны үткәрү эшендә Фридә 
ханымның төп таянычлары, милләтебезнең көнкүрешен, телебезне, мәдәниятебезне 
саклау юнәлешендә ару-талуны белмичә тынгысыз эш алып баручылар. 

– Якташларыма да рәхмәтем чиксез. Бердәнбер улымны югалту хәсрәтен кичергән 

Милләттәшләр 
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авыр вакытларымда да һәрчак янымда булдылар. Айдар Галимов, Ләйсән һәм Салават 
Фәтхетдиновлар үз-үземә бикләнергә, кайгым белән күзгә-күз калырга мөмкинлек 
бирмәде. Төрле эшләргә тарттылар, иҗтимагый хәрәкәт башында йөрү дә күңелдәге 
бушлыктан котылырга ярдәм итә иде.

Иман нуры яктысында 
Шәһәрдә дини рух та, мәдәни рух та көчле, шуңа күрә теләсә нинди мәсьәләне 

уртага салып чишәргә тырыша мондагы халык. 
12 ел элек үз ишекләрен ачкан мәчеттә имам Рәдифулла хәзрәт Гыйндуллин эшли. 

Мәчет карамагындагы шимбә-якшәмбе мәктәпләрендә  һәркем – олылар да, балалар 
да татар телен йә гарәп графикасын өйрәнә яисә дини белем ала. Ир балалар белән 
аерым, кызлар белән аерым укытучы шөгыльләнә.

– Һәркайдагыча, теләсә нинди башлангыч финансларга барып төртелә. Шәһәрдә 
үтә торган милли эшләр дә матди яктан ярдәм көтә. Бу уңайдан мәчет каршында 
оешкан попечительләр советына рәхмәтлемен. Сабантуйлар булсынмы, Ураза, Корбан 
гаетләре, шулай ук Мәүлет бәйрәмнәре, язучы-шагыйрьләребезгә багышланган 
кичәләр – һәркайсына ярдәм итәләр, беркайчан да кире борганнары юк. Узган елны 
санамаганда, ел саен Сабантуй уздырабыз. Быел, Аллаһ кушып, утыз беренче мәртәбә 
үткәрергә ниятләп торабыз, – дип дәвам итә сүзен Фридә ханым. 

Төбәктә халкыбызның гореф-гадәтләренә, йола-бәйрәмнәренә игътибар зурдан. 
Бу эштә дә татар-башкорт оешмасы алдынгылар рәтендә. Ел саен балалар һәм өлкән 
яшьтәгеләр белән берлектә «Иман нуры» дип аталган мөнәҗәтләр кичәсе уздырыла. 
Шулай ук балалар бакчаларына барып, андагы сабыйларны татар халкының сәнгате, 
мәдәнияте, әдәбияты белән таныштырып, милли ризыклар белән чәй эчүләр 
оештырыла.

Киштәләрдә – татар китаплары
Әңгәмәбезгә шәһәр китапханәсендә инде 22 ел буе өлкән китапханәче булып 

эшләүче Гөлсия Гарипова кушыла. Балтач якларында туып-үскән Гөлсия ханым 
Берёзовский шәһәренә килен булып төшкән икән. 

– Бирегә күчеп килгән елны ук татар-башкорт оешмасына кушылдым һәм 
милләттәшләр белән эшләү өчен «Үз тамырларыңны онытма» дигән проект яздым, – ди 
ул, истәлекләрен барлап. 

Әлеге проект буенча китапханәгә килгән һәркем «Казан утлары», «Сөембикә» 
кебек журналларны укый, әлеге басмалар аша яңа әдәби әсәрләр белән таныша ала. 
Инде биш еллап Татарстан китап нәшрияты белән дустанә элемтә урнаштырылган. 
«Китап киштәләре ел саен яңа, матур, эчтәлекле әдәби китаплар белән тулыланып 
тора», – ди Гөлсия ханым, горурланып. Укучыларны яңа китаплар, татар әдипләре 
белән таныштыру өчен төрле чаралар үткәрелә: күргәзмә-презентацияләр оештырыла, 
балаларга онлайн форматта әкиятләр уку да туган телебезне популярлаштыруда 
уңышлы алым булып тора дип саный милләт өчен җан атып йөрүче фидакарь ханымнар. 

Г.Тукай, М.Җәлилнең туган көннәренә атап оештырылган рәсем һәм шигырь 
бәйгеләре, төрле әдәби чаралар да китапханәдә еш уздырыла икән. Шунысы игътибарга 
лаек: әлеге чараларда төрле милләт халкы катнаша. Бу, балалар һәм яшьләр арасында 
ана телләрен өйрәнү белән беррәттән, башка милләт мәдәниятенә хөрмәт хисе 
тәрбияләү өчен бик мөһим. Моңа Татарстаннан килгән шагыйрь-язучылар белән 
очрашулар, татар концертлары да ярдәм итә икән. Кызганыч, пандемия аркасында 
мондый чаралар соңгы елда кимегән. Әмма читтән кунаклар килми дип, кул кушырып 
утырмый мондагылар. 
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«Курай» моңнарына ияреп
Замана борчуларын читкә куеп, дөнья мәшәкатьләрен онытып тору өчен сәнгать 

сөючеләр «Курай» милли коллективына берләшкән. 2009 елда эшли башлаган әлеге 
ансамбльне Илнур Хәмидуллин җитәкли. Төрле һөнәр ияләрен бер җиргә туган 
телләренә, мәдәниятенә мәхәббәт берләштергән. Һәвәскәр сәнгать хезмәткәрләренең 
халык коллективы исеменә лаек булган әлеге ансамбль концерт һәм гастроль 
эшчәнлеген алып бара, шулай ук төрле бәйгеләрдә һәм фестивальләрдә катнаша. 
Берничә мәртәбә татар җырларын һәм музыкасын башкаручыларның «Урал сандугачы» 
ачык фестиваль-бәйгесе лауреаты исеменә лаек булганнар. Күңелләрне җилкендереп 
җибәрә торган чыгышларны тамаша кылганнан соң, «Мин дә булдырам бит!» дип 
ашкынучы иҗат кешеләре дә тора-бара коллективка кушылып китә. 

Әңгәмәдәшләремнән ансамбльнең исеме җисеменә туры киләме соң дип 
кызыксынам. Халкыбызның онытылып бара торган җырларын күп очракта баянга 
кушылып җырласалар да, араларында курай тартучы Вадим Мостафин да бар икән. 
Иҗат белән эшне бергә үреп бару Вадим үскән гаиләдән киләдер, мөгаен. Инде 82 яшен 
тутырган әтисе Мөдәрис ага да соңгы алты ел дәвамында «Курай»лылар белән бергә 
җырлап йөри. «Тормышының күп өлешен шахтада үткәрсә дә, сулышы әйбәт, рәхәтләнеп 
җырлый – андыйлар сирәк», – диләр аның хакында сәнгать хезмәттәшләре. Тагын бер 
үзенчәлекләре бар артистларның: җырларны алар 2-3 тавышка бүленеп башкаралар. 
Милләтебезнең мәдәниятен күтәрүдә бу да бер уңай күренеш, – ди Фридә Фәрит кызы 
һәм игътибарымны моннан тугыз еллап элек ачылган Милли йортка юнәлтә. Әлеге 
бинаның бер бүлмәсендә Сабантуй әйберләре сакланса, икенче өлешендә шәһәр 
китапханәсе филиалы рәвешендә оештырылган күчмә китапханә урын алган. Әлеге 
йортта күргәзмәләр, төрле чаралар үткәрелә. 

– Күңелемдә йөрткән тагын бер хыялым тиздән чынга ашарга охшап тора – Татар 
милли музее өчен урын бүлеп бирелүен көтәбез. Ата-бабаларыбыздан калган рухи, мәдәни 
мирасыбызны саклыйсы, киләчәк буынга җиткерәсе килә бит, – ди Фридә ханым. 

Дан аллеясе буйлап 
Берёзовскийның җир өстендә хезмәт итүче алтын бәясенә тиң булган кешеләре 

белән таныштык. Инде шахтага төшеп меник. 
Берёзовский руднигы шәһәр халкының төп эш урыны булып тора. Соңгы берничә ел 

дәвамында хезмәткәрләрнең уртача яше 35 дип билгеләнә. Ә моннан 10 ел элек бу сан 

«Курай» ансамбле.

Ф Ә Н И Я  Г А Ф И Я Т У Л Л И Н А
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60 тирәсендә тибрәлгән. Сүз шахтада, нигездә, пенсионерлар эшләп, предприятиенең 
торгынлык чоры кичергән вакыты турында бара. Ә бүгенге көндә эшләргә ашкынып 
торган яшьләргә карап сокланырга гына кала.    

Оешма җитәкчелеге предприятиедә кырыклап (!) хезмәт династиясе булуын 
исәпләп чыгарды. Буыннан-буынга күчкән хезмәткә мәхәббәт тәрбияләгән, никадәр 
авыр чакта да эшенә ябышып яткан кешеләре белән көчле рудник. Менә кемнәр алтын 
бәясе кешеләр! Арада вагон йөртүчеләр, бушатучылар, сигналчылар, шартлатучылар, 
бораулаучылар, юл яручылар, беркетүчеләр, руда баетучылар һәм тагын атамалары 
безнең колакка ятышлы булмаган әллә ничә төрле һөнәр вәкилләре бар. 

Шунысы игътибарга лаек: шахтада эшләүчеләрнең 30 процентка якын өлешен 
татарлар тәшкил итә. «Кәйлә белән чүкеч заманнары артта калып, аларга алмашка куәтле 
заманча техника килсә дә, алтын табу эше – шактый катлаулы хезмәт. Татарның тырыш, 
сабыр, намуслы булуы авыр эшләрне җиңәргә ярдәм итә», – ди Фридә ханым. Берничә ел 
элек алтын табучылар үзләренең Дан аллеясын булдырган. Берёзовский тракты буйлап 
узучы һәркем ел дәвамында аларга карап соклана ала. Үз эшенең герое булып танылган 
һәр шахтёр «Таучылар даны» күкрәк билгесе белән бүләкләнә икән. Шундыйларның 
берсе – Хайрузов Радик. Аның II һәм III дәрәҗәдәге күкрәк билгеләре бар  инде. Южный 
шахтасында казучы булып хезмәт куючы Радик әтисе Шәйхнур ага һәм абыйсы Рәфыйк 
эшен дәвам итә. Башка уңышларына өстәп, моннан берничә ел элек Россия Табигый 
ресурслар һәм экология министрлыгының Мактау грамотасы белән бүләкләнгән. «Әтинең 
эшен дәвам итүебез белән горурланабыз. Шахта эше – безнең яшәү рәвеше инде ул, үз 
вакытында эш хакын алып, киләчәккә ышаныч белән яшибез», – ди Радик үзе дә.  

«Шунда тудым, шунда үстем, шундадыр минем язмыш», – ди Берёзовский егете 
Марс Мансур улы Гарипов. Татар рухының сагында торучы Гариповлар гаиләсендә 
ике кыз тәрбияләнә. Икесе дә чатнатып татарча сөйләшә. Марс әфәнде исә әтисе 
башлаган эшне дәвам итүче. Әтисенең авыр да, мавыктыргыч та эштә эшләве, үз 
хезмәтен яратуы Марсны да шуңа тарта. Слесарь-электрик булып башлаган хезмәт 
юлын ул тау җиһазлары цехы башлыгы вазифасында дәвам итә, бүгенге көндә күтәрү 
җайланмаларын көйли торган хезмәтнең махсус бүлекчәсе җитәкчесе булып эшли. 
«Бу – алтын табу эшендә иң мөһим участокларның берсе, – дип таныштыра безне 
Фридә ханым. – Шахтада күтәрү җайланмалары эшләми икән, бөтен процесс туктала». 

Хәсән Мансур улы Нәбиуллин да – Свердловск өлкәсе егете, Краснотуринск 
шәһәрендә туып үскән. Рудникка 2015 елда килгән белгеч, яшь кенә булуына 
карамастан, инде баш механик урынбасары вазифасында. Тау университетында белем 
ала һәм эшли дә. «Эшемне бик яратам. Хезмәт хакының тотрыклылыгы башлы-
күзле булган кешегә бигрәк тә мөһим. Җитәкчебезнең алдан күреп эш итүе тормыш-
көнкүрешебезнең киләчәктә дә өметле булуына ышаныч бирә», – ди ул, күз кысып. 

– Шәһәрдә яшәүчеләр генә түгел, вахта юлы белән Әлмәт, Лениногорскидан килеп 
эшләүче бригадалар да бар. Шахтада эшләү шартлары канәгатьләндермәсә, вахта 
белән шундый ерак араларны үтеп килеп йөрмәсләр иде, – дип егетнең сүзен җөпли 
Фридә ханым. – Моның өчен рудник җитәкчесе Фәрит Миннәхмәт улы Нәбиуллинга 
рәхмәтебез чиксез зур. Саулык, озын гомер телибез үзенә. Бүген юкка гына шахтёрлар 
арасыннан 3 буын вәкилен күрсәтмәдек сезгә. Яшьләрнең булуы, аларның өлкәннәр 
тәҗрибәсен истә тотып эшләүләре Россиянең алтын башкаласында урнашкан 
шахталарның киләчәге зур дигәнне аңлата. Без моңа шатланабыз гына. 

Дөньядагы иң озын гомерле алтын руднигы тарих битләренә илгә фәлән тонна 
алтын бирүеннән бигрәк, аерым бер шәһәргә тормыш, җан бүләк итүе белән язылыр, 
мөгаен. Ә моңа, иң беренче чиратта, алтын бөртекләренә тиң булган халкы, шул 
исәптән милләттәшләребезнең җирдә һәм җир астында куйган хезмәте сәбәпче булыр.

Фәния ГАФИЯТУЛЛИНА

АЛТЫН БАШКАЛАДА КУНАКТА
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ШУШЫ ТУФРАКТАН БЕЗ

Авылның язмышы, көнкүреше анда 
яшәүчеләр кулында. Алар – үз эшенә бар 
булмышы, күңеле белән бирелгән, хезмәтен 
җиренә җиткереп башкаручы, гомер буе 
яраткан һөнәрләренә тугры булып калган 
затлар!

– Туган туфракка мәхәббәт һәм ата-ба-
баларыбыз традицияләренә ихтирам 
хисләре миңа әти-әниемнән күчкән, – ди 
Рөстәм Миңнулла улы Бикбов. 

Җир эшенең бөтен авырлыгын кеч-
кенәдән татып үскән егетнең һөнәрен авыл 
хуҗалыгына туры китереп сайлавын баш-
кача аңлатып та булмый. Ә авыл физик һәм 
рухи ныклыкны, вакыт белән исәпләшмичә 
көнне төнгә ялгап эшләүне таләп итә. 

Рөстәм әфәнде үзенең кечкенә чагында 
әтисен эштән сагынып көтүләрен, аның 
еш кына башкалар уянганчы чыгып китеп, 
инде кич төнгә авышкач кына кайтып 

керүен еш искә төшерә. Әмма бу хатирәләре дә киләчәктә уңышлы эшләп китәчәк 
хуҗалык җитәкчесен үз алдына куйган максатларына ирешү юлында туктата алмый.

Һөнәр сайлар вакыт җиткәч, Рөстәм озак уйлап тормый – Оренбургтагы кооператив 
техникумның сатучы һәм коммерция эшчәнлеген оештыру бүлегенә укырга керә. 
Үзгәртеп кору елларында канат ныгыткан егетнең әлеге теләге киләчәккә карап эш 
итүен – бу тармакның башка өлкәләр белән чагыштырганда, күпмедер дәрәҗәдә 
тотрыклы булуын күзаллавы белән аңлатырга мөмкин. 

Әмма кулына диплом алган егет белгечлеге буенча озак эшләми – тынгысыз күңеле 
һаман туган җиренә ашкына. «Тәвәккәлләп, комбайн алдым һәм урып-җыю чорында 
ялланып эшли башладым», – дип сөйли бүген Рөстәм әфәнде. 

Тәвәккәл таш ярыр, диләр. Ниятләгәнсең, үз алдыңа максат куйгансың икән, бөтен 
энергияң шуңа юнәлә, Ходай рәхмәте белән юллар ачылып китә. Рөстәм Миңнулла 
улы үз эшен ачу турында шактый уйланып йөри. Һәм моннан бер дистә еллап элек 
ул Октябрь районында арендага – җир, кредитка акча ала. 

– Кендек каным тамган җирдә үз почмагымны булдыру турында яшьтән хыяллана 
идем, – ди Рөстәм Бикбов. – Бу инде туган җирнең бер өлешен булса да, хуҗаларча 
кайгырту дигән сүз. Аны эшкәртү, уңдырышлылыгын арттыру өчен кулыбыздан 
килгәнне эшләргә тырышабыз. 

«Ата һөнәре – балага мирас», ди халык. Рөстәм әфәнденең әтисе Миңнулла 
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аганы Оренбург өлкәсендә тәҗрибәле җитәкче буларак беләләр. 54 ел дәвамында бер 
хуҗалыкта эшләп, ихтирам казанган мөхтәрәм шәхес хезмәтенә күрә хөрмәт казанган: 
күпсанлы бүләкләргә, «Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре» исеменә 
лаек ул. Инде менә олы улы ирешкән уңышларга да куаныр чак җиткән. Рөстәм 
Миңнулла улы җитәкләгән крестьян-фермер хуҗалыгы өлкәнең Октябрь районы 
Яңа Биккол авылында урнашкан, соңгы елларда эш нәтиҗәләре буенча районның иң 
яхшы хуҗалыклары рәтендә. Ун ел вакыт эчендә сан һәм сыйфат ягыннан шактый зур 
күрсәткечләргә ирешкән хуҗалык бүген дә аягында нык басып торучылар сафында. 
Әлеге вакытта төбәктә тотрыклы уңыш бирә торган культуралар өстенлек итә, бу 
исә алга таба кыюрак планнар корырга, аларны курыкмыйча гамәлгә ашырырга була 
дигән сүз. 

 «Хуҗалык тармактагы иң алдынгы технологияләргә нигезләнеп эшли, – ди ата 
кеше, улының тырышлыклары бушка китмәгәнгә сөенечен белдереп. – Шулай да бу 
уңышларда җитәкченең дә роле бик зур. Ул үзенә һәм коллективына таләпчән, бар 
җирдә дә тәртип һәм дисциплина булганны ярата. Болар барысы бергә кушылып, 
уңышка ирешергә ярдәм итә».

Рөстәм Миңнулла улы өчен хезмәт һәм тормыш тәҗрибәсе туплаган әти-әнисенең 
һәр сүзе әһәмиятле. «Ирешелгәндә туктамаска». Бу – Рөстәм Миңнулла улының 
тормыш принцибы. Бүген дә һаман эзләнүдә ул. Төрле семинар-киңәшмәләрдә 
катнашырга, ил күләмендә оештырылган күргәзмәләргә барып кайтырга өлгерә  – шул 
рәвешле яңалыклардан хәбәрдар булырга тырыша. Тагын бер максаты әлеге дә баягы 
киләчәкне күзаллавына бәйле. Улы һәм өч кызы нәселне генә түгел, эшне дә дәвам 
итүчеләр булып җитешерләр дип өметләнә. 

– Нинди генә яңа технологияләрне үзләштерергә, кулланырга тырышсак та, төп 
кыйммәтнең кеше икәнлеген истән чыгармыйбыз, – ди җитәкче. – Һәр хезмәткәр – 
шәхес, шуңа күрә аларның һәрберсе уңайлы шартларда эшләргә тиеш. Үзебезнең 
коллективта елдан-ел үткәрелеп килә торган чараларыбыз да бар. 

Алай гына да түгел, Оренбург татарларының өлкә автономиясе әгъзасы буларак, 
Рөстәм әфәнде милләттәшләре белән дә тыгыз элемтәдә тора. «Ата-бабаларыбыздан 
мирас булып килгән гореф-гадәтләребезне сакларга, балаларыбызга, оныкларыбызга 
җиткерергә тырышабыз. Чөнки матди байлык бер көнлек, ә безгә рухи якны 
кайгыртырга кирәк», – ди җитәкче. 

Хезмәте җир эше белән бәйле булса да, җай чыкканда, концерт-театрларга йөрергә 
ярата икән үзе. Моңа өстәп, Рөстәм Бикбов җитәкләгән хуҗалыкның тотрыклы эшләве 
җирлекнең социаль-көнкүреш мәсьәләләрен хәл итүгә ярдәм итә, хәйриячелек белән 
шөгыльләнергә мөмкинлек бирә. Татар барда уңыш бар шул. 

Ландыш НӘСЫЙХОВА
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ТУКАЙ КӨННӘРЕ

Татар халкының бөек шагыйре Габдулла 
Тукайның туган көнендә Татарстан Респуб-
ликасы Президенты Рөстәм Миңнеханов 
шагыйрьнең Казан үзәгендәге һәйкәленә чәчәк 
салды. Чәчәк салу тантанасында ТР Дәүләт 
Киңәшчесе Минтимер Шәймиев,  ТР Прези-
денты Аппараты Җитәкчесе Әсгать Сәфәров, 
Казан шәһәре мэры Илсур Метшин,  республи-
кабызның әдәбият-сәнгать әһелләре, галим-
нәр, җәмәгатьчелек вәкилләре, башкалабыз 
кунаклары, студентлар, укучылар катнашты.

***
Туган тел һәм Габдулла Тукайның туган 

көнендә Татарстан Республикасы Президенты 
Рөстәм Миңнеханов шагыйрьнең Яңа Кыр-
лайдагы музеенда бер төркем әдәбият-сәнгать 
әһелләре белән очрашты. Очрашуда Татарстан 
Язучылар берлегендә тәрҗемәчеләр үзәген 
булдыру, әдәбиятны яңа заманча әсәрләр белән 
баету, язучылар аллеясын, яңа тавыш яздыру 
студиясен, Г.Кариев театры каршында балалар 
өчен мәктәп ачу, яшь иҗатчылар тәрбияләү һ.б. 
мәсьәләләр күтәрелде. 

***
М.Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера 

һәм балет театрында Габдулла Тукайның тууы-
на 135 ел тулуга багышланган тантана булды. 
Анда ТР Президенты Рөстәм Миңнеханов 
Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясенең быел-
гы лауреатлары язучы Факил Сафин, Г.Камал 
театры артисты Дания Нуруллина, рәссам Гри-
горий Эйдиновны котлады, аларга диплом һәм 
күкрәк билгесе тапшырды. Аннары «Алтын 
Казан» (авторлары Эльмир Низамов, Ренат 
Харис) мюзиклы күрсәтелде.

***
Г.Тукайның туган көнендә шагыйрьнең 

Яңа Кырлайдагы музее, Татар дәүләт опера 
һәм балет академия театры янындагы һәй-
кәле каршында Шигырь бәйрәме үткәрелде. 
Яңа Кырлайда – ТР Дәүләт Советы Рәисе 
урынбасары, ТР Президенты каршындагы 
Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре 
комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов, Казанда 
ТР Премьер-министр урынбасары – Бөтен-
дөнья татар конгрессының Милли шура рәисе 

Васил Шәйхразиев халыкка бәйрәм сәламен 
ирештерделәр һәм Габдулла Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясенең быелгы лауреатларын 
игълан иттеләр. Яңа Кырлайда узган бәйрәмдә  
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәй-
дулла, шагыйрьләр Равил Фәйзуллин, Зиннур 
Мансуров, Разил Вәлиев, Газинур Морат, Рифә 
Рахман, Ләбиб Лерон, Рифат Җамал, Фәүзия 
Солтан, Марат Кәбиров, Булат Ибраһимов, 
Лилия Гыйбадуллина, Фәнил Гыйләҗев, 
Гөлүсә Батталова, Миләүшә Гафурова,  ку-
наклар – Башкортстаннан Хисмәтулла Юл-
даш, Мөнир Вафин, Удмуртиядән Вячеслав 
Ар-Серги, җыр чылар Резеда Галимова, Ис-
кәндәр Биктаһиров, Сөмбел Заһидуллина һ.б. 
(бәйрәмне Рүзәл Мөхәммәтшин белән Йолдыз 
Миңнуллина алып барды), Казанда Татарстан 
Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла, ша-
гыйрьләр Рәдиф Гаташ, Ренат Харис, Гәрәй 
Рәхим, Марсель Галиев, Эльмира Шәрифулли-
на,  Наилә Яхина, Алексей Остудин, Нәҗибә 
Сафина, Рәкыйп Аллабирде, Фирдәвес Әһлия,   
Эльвира Һадиева, Ләйлә Хәбибуллина, Эдуард 
Учаров, Ибраһим Биектаулы, Дания Нәгыйм, 
Алинә Хәбибуллина, Энҗе Хөсәенова, Ленур 
Ихсанов, язучы-прозаик, җәмәгать эшлеклесе 
Фәүзия Бәйрәмова, Американың Нью-Йорк 
шәһәреннән тәрҗемәче Сүрәя Гайнуллина, 
җырчылар Рөстәм Насыйбуллин,  Айгөл Хәй-
ри, Рәсим Низамов, Энҗе Шәйморзина, Филүс 
Каһиров һ.б. (бәйрәмне Рифат Сәлах белән 
Резеда Гобәева алып барды) чыгыш ясадылар.  

***
Татарстан Язучылар берлеге рәисе урын-

басары Илсөяр Иксанова, язучылар Рабит 
Батулла, Зиннур Мансуров, Камил Кәримов, 
Марат Әмирханов, Гарифҗан Мөхәммәтшин, 
Вакыйф Нуриев, Фәйрүзә Мөслимова, Фәнил 
Гыйләҗев, Дания Нәгыйм, Резеда Гобәева һ.б.  
Балтач районы Сасна Пүчинкәсе авылы зира-
тында Габдулла Тукайның әнисе Бибимәмдүдә 
каберен зиярәт кылды. Монда аның рухына 
дога багышланды. Аннары кунаклар Субаш 
мәктәбендә районның төрле мәктәпләреннән 
җыелган укучылар белән очраштылар, алар-
ның иҗат эшләренә бәя бирделәр, мастер-
класс лар үткәрделәр, Субаш авылы Мәдәният 
йортында  укучыларның ел буена барган иҗат 
бәйгеләрендә җиңүчеләрне һәм иң күп китап 
укучыларны  котладылар, чыгыш ясадылар.
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Сәхифәне Вакыйф НУРИЕВ әзерләде. 

***
Татарстан китап нәшрияты Габдулла 

Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан ша-
гыйрьнең татар, рус һәм инглиз телләрендә 
өч китабын чыгарды.

***
Бер төркем язучылар, сәнгать әһелләре, 

җәмәгатьчелек вәкилләре  Яңа Татар бистәсе 
зиратында Габдулла Тукайның каберенә 
чәчәкләр салды. Шагыйрьнең каберен зиярәт 
кылу аның рухына дога багышлау белән 
башланды. Быел татар зыялылары шул ук 
зиратта Тукайның мәхәббәте Зәйтүнә каберен 
табып, тәүге тапкыр аны да зиярәт кылды.

***
Арча муниципаль районы Яңа Кырлай 

мәктәбендә Х республикакүләм Тукай укула-
ры үткәрелде.   Укучылар – биш, укытучылар 
өч номинациядә фәнни һәм иҗади эшләрен 
тәкъдим иттеләр. Җәмгысе 230 эштән фи-
налга 89 укучы, 56 укытучы чыкты. Аларның 
эшләренә  район мәгариф идарәсе җитәкчесе 
Рамил Мөхәммәдияров, «Безнең мирас» 
журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон, 
«Казан утлары» журналының баш мөхәр-
рир урынбасары Вакыйф Нуриев, «Салават 
күпере», «Сабантуй» журналларының баш 
мөхәррире Зилә Хөснетдинова, «Мәгариф» 
журналының баш мөхәррир урынбасары Раси-
ха Исмәгыйлева, ТР Фәннәр академиясенең  
Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институты фәнни хезмәткәре Айгөл 
Ганиева, Яңа Кенәр балалар иҗат йорты 
директоры Хәмбәл Зарипов, «Казан арты» та-
рих-этнография музее директоры урынбасары 
Шәфигулла Гарипов һ.б. бәя бирде. Җиңү-
челәргә дипломнар, бүләкләр тапшырылды.

ЯГЪФӘРОВ УКУЛАРЫ

Пермь краеның Барда районында ша гыйрь, 
фольклорчы-галим, җәмәгать эшлеклесе 
Ягъфәров укулары булып узды. Бу чара быел 
сигезенче тапкыр үткәрелде һәм Рәшит Ягъ-
фәровның 75 еллык юбилеена багышланды. 
Анда Татарстан Язучылар берлеге рәисе Ркаил 
Зәйдулла, драматурглар Мансур Гыйләҗев, 
Рәдиф Сәгъди, Рәшит аганың улы, Татарстан 
Кинематографистлар берлеге рәисе Илдар 
Ягъфәров катнашты.

ОЧРАШУЛАР

Казандагы «Адымнар» полилингваль 
мәктәбендә язучылар белән очрашулар бул-
ды.  Беренче кунак – язучы-сатирик, Г.Тукай 

исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, «Казан 
утлары» журналының бүлек мөхәррире Камил 
Кәримов.  Ул мәктәпнең китапханәсенә 380 ки-
тап бүләк итте, мастер-класс үткәрде. Икенче 
кунак – Татарстанның халык шагыйре Равил 
Фәйзуллин. Биредә аның иҗатына багышлан-
ган әдәби-музыкаль кичә булды. Шагыйрьнең 
шигырьләре татар, рус, инглиз, француз, төрек 
телләрендә яңгырады. 

ШӘҮКӘТ ГАЛИЕВ ПРЕМИЯСЕ 
ТАПШЫРЫЛДЫ

«Көмеш кыңгырау» газетасының 25 еллык 
юбилеенда Татарстанның халык шагыйре 
Шәүкәт Галиев премиясе тапшырылды. Быел 
бу бүләккә  өлкәннәр арасында шагыйрь 
Мөҗәһит Әхмәтҗанов, укучы балалар ара-
сында Әнвәр Мөхетдинов (Арча, Наласа), 
Лиана Габбасова (Әгерҗе, Кадыбаш), Гөлназ 
Әхмәдиева (Балтач, Түнтәр), Диләрә Кашапова 
(Чаллы, 41 нче мәктәп) лаек булды.

    
«КАЗАН УТЛАРЫ» 

КИТАПХАНӘСЕННӘН

Казандагы «Татар китабы» йортында 
«Казан утлары» журналы китапханәсе» 
серия сеннән Хисаметдин Исмәгыйлевнең 
«Никах» китабын тәкъдим итү булды. 
Әлеге чарада «ТАТМЕДИА» акционерлык  
җәмгыяте генераль директоры Шамил 
Садыйков, Татарстан Язучылар берлеге 
рәисе Ркаил Зәйдулла, Татарстанның ха-
лык шагыйре Рәдиф Гаташ, Бөтендөнья 
татар конгрессының башкарма комитеты 
җитәкчесе урынбасары Илгиз Халиков, 
«Казан утлары»  журналының баш мөхәр-
рире Рөстәм Галиуллин, басманың җаваплы 
сәркатибе Ландыш Әбүдәрова, бүлек мөхәр-
рире Камил Кәримов, язучы Рафис Корбан 
һ.б. чыгыш ясады. Х.Исмәгыйлев китапны 
чыгаручыларга, чыгыш ясаучыларга рәхмә-
тен ирештерде. Әлеге чараны язучы Марат 
Кәбиров алып барды.   

ЯЗУЧЫЛАР КӨЛДЕРӘ

Татарстан Язучылар берлеге йортында 
юмор һәм сатира кичәсе булып узды. Анда 
Ркаил Зәйдулла, Рабит Батулла, Разил Вә-
лиев, Марсель Галиев, Гәрәй Рәхим, Камил 
Кәримов, Наилә Яхина, Фәнил Гыйләҗев, 
Шәмсия Җиһангирова, Александр Аввакумов, 
Галимҗан Гыйльманов, Рәдиф Сәгъди, Фәүзия 
Солтан, Рәшит Сабиров, Амур Фәләх, Гүзәл 
Әдһәм, Хәбир Ибраһим,  Алмаз Хәмзин, Раил 
Садриев һ.б. чыгыш ясадылар.

Кичәне Азат Зарипов белән Илназ Миңне-
ханов алып барды.
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Тышлыктагы сурәтләр

Тышлыкның беренче битендә: Төнге Казан.  
И.Мөхәмәдияров фотосы. 

Тышлыкның дүртенче битендә: шагыйрь Ренат Харис.  

В  Э Т О М  Н О М Е Р Е :

I N  T H I S  I S S U E :

«Проза и поэзия»: повесть З.ХУСНИЯРА «Мадину награждают медалью»,  
роман Р.САГДИ «Алло, кто это?!», автобиографическая повесть  
Ф.ГАЛИМУЛЛИНА  «На поясе жёлтый ремень»;  
стихи  Р.ХАРИСА, Г.АФЗАЛА; поэма С.РАХМАТУЛЛИНА «Тоска»;  
басни Л.ФАТТАХОВОЙ.
«Новые имена»: стихи Р.АХМАДИЕВА.
Литературный конкурс «Ах, милей родной народ!»: повесть А.ГАРАЕВОЙ-АКЧУРА  
«Парень из Стамбула»
«80 лет со дня рождения Р.Хариса»: фотоархив. 
«Бесценные голоса»: посвящается 100-летию Г.Афзала; 90-летию Р.Мустафина; 
80-летию Т.Айди. Рубрику ведёт Н.АКМАЛ.
Статьи Н.АФЗАЛОВОЙ и Р.ФАЙЗУЛЛИНА.
«Перепись населения – 2021»: статья И.ЗАГИДУЛЛИНА.
«Соплеменники»: статьи Ф.ГАФИЯТУЛЛИНОЙ, Л.НАСИХОВОЙ.
Дневник общественно-культурной жизни.
На наших обложках: ночная Казань. Фото И.Мухамадиярова; 
поэт Р.Харис.

«Prose and poetry»: story by Z.KHUSNIYAR «Madina is awarded a medal»,
novel by R.SAGDI «Hello, who is this?!», fables by L.FATTAKHOVA,
autobiographical story by F.GALIMULLIN « The yellow belt worn on the waist»,
poems by R.KHARIS, G.AFZAL; poem by S.RAKHMATULLIN «Yearning».
«New Names»: poems by R.AKHMADIEV.
Literary competition «Ah, dear native people!»: 
Story by A.GARAYEVA-AKCHURA «The Guy from Istanbul»
«80th anniversary of R.Kharis»: photo archive
«Priceless Voices»: dedicated to the 100th anniversary of G.Afzal;  
90th anniversary of R.Mustafin; 80th anniversary of T.Aydi.  
The column is headed by N.AKMAL.
Articles by N.AFZALOVA and R.FAIZULLIN.
«Population census - 2021»: article by I.ZAGIDULLIN.
«Homelanders»: article by F.GAFIYATULLINA,
article by L.NASIKHOVA.
Diary of social and cultural life.
On our covers: Kazan at night. Photo by I.MUKHAMADIYAROV;
poet R.Кharis.


