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ЗӘКИ НУРИ

★
КӨРӘШЛӘРДӘ ЯШӘР

Сталин — йөрәктә,
Сталин — көрәшче.

Көрәште, жинде ул
өйрәнеп Лениннан.

Аералмый үлем
андый зур йөрәкне 

Партиясеннән, 
халкыннан,

иленнән.

Яшәде
Ленинның дәвамы булып ул.

Яшәве үрнәген
өйрәнәләр яшьләр.

Зур киләчәккә
замандаш булып ул 

йөрәкләрдә 
һәм

көрәшләрдә яшәр.



РӘКЫИПЬ ШӘЙХЕТДИНОВ

★
ЯМЬЛЕ ЫК БУЙЛАРЫ

Повесть

Безнең Ыкның суы бетми
Айлар, еллар акса да.
Күңелле Ык буйларында 
Бик ямансу чакта да.

Беренче 6 үл е к
1

Төш вакытында күк йөзен өем-өем болытлар каплаган иде. Хәзер 
алар ашыгып көнбатышка таба агалар. Болытлардан арынган күк йөзе 
чиста һәм аксыл-зәңгәрсу. Кояш нәкъ баш түбәсендә. Аның кайнар нур
лары әле күптән түгел генә чабылып, яңадан яшелләнә башлаган болын
ны көйдерәләр. Бөркү һава, җир өстенә асылынып, бер урында тирбәлә. 
Бөтен болын өстен тутырып пәрәвезләр оча.

Кинәт кайнар җил исте. Бу сулыштан пәрәвезләр юкка чыктылар. 
Күл буендагы тал-куакларның озынча яфраклары күңелле шаулашып 
куйды.

Камыш сабаклары янында, яшел башын югары күтәреп, үзенең ва
емсыз иптәшен саклаган ата үрдәк кычкырып җибәрде. Шушы тавыш бо
лын юлы буйлап атлаучы Гомәрне, башын күтәреп, тирә-ягына карарга 
мәҗбүр итте. Егетнең өстендә хәрби китель, аякларында хром итек. Ул 
урта буйлы, киңрәк җилкәле, кулында кечкенә генә чемоданы бар.

Гомәр башын артка ташлады һәм кычкырып җибәрде.
— һу-һу-һу-һу!
Тавыш башта ишетелми торды, аннары болыннардан-болыннарга, 

үзәннәрдән-үзәннәргә, сыртлардан-сыртларга күчеп, катлы-катлы булып 
яңгырады һәм очы-кырые күренмәгән киңлеккә таралып, ишетелмәс 
булды.

Гомәр Калатау башына күтәрелде. Никадәр киңлек, никадәр гүзәл
лек. Әнә Түгәрәк күл, әнә Якты күл, әнә ямь-йшел болыннар. Әрәмәлек
ләр арасыннан ямьле Ыкның зәңгәр тасмасы күренә. Елга аръягының 
урманлы биек ярлары томан эчендәге күгелҗем болытлар төсле тоелалар.

Туган җирләр, җанга якын җирләр! Никадәр сагындыргансыз 
икән сез!

Чәчкәле авылына җитәрәк Ык бик күп борылышлар ясый. Кайбер 
урыннарда ул бик киң булып ага, борылмаларда шактый ук тарая. Тар 
урыннарда су тирән, бөтергечләр ясап ашкынып-ашкынып ага, ә киң 
җирләрдә сай, елганың уртасына кадәр камышлар үсә. Чәчкәле кеше
ләре Ыкның борылган урыннарын атаулар дип йөртәләр. Түбән атау, 
Югары атау, Кирәмәт атавы. Әрәмәләр белән капланган бу атауларда 
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җәй көннәрендә карлыганнар, кара бөрлегәннәр күп була. Ләкин кар
лыганнардан да, бөрлегәннәрдән дә күбрәк булып биредә Гомәрнең 
истәлекләре чәчелеп ята. Нәкъ менә шушы атауларда аның дәһшәтле 
фронт елларында да күңеленнән чыкмаган мәхәббәте башланып кит
кән иде.

Яз аеның якшәмбе көне иде. Гомәр Рәисә һәм Мидхәт исемле иптәш
ләре белән атауга күңел ачарга килде. Тал чәчәк аткан чак, атауны ак, 
кызыл-сары, зәңгәр чәчәкләр каплаганнар. Алар чәчәкләр җыйдылар, 
кузгалаклар, юалар ашадылар, Ыкның көмеш суын чәчрәтә-чәчрәтә, бик 
озак коендылар. Әле дә Гомәрнең хәтерендә: ул Рәисәне ^Мидхәттән көн
ләшеп йөрде. Рәисә Мидхәткә турырак караса, Гомәрнең йөрәге сызыла, 
Рәисә елмайса, Мидхәткә генә елмая кебек тоела иде.

Гомәр ул чакта ук инде мәхәббәтенең уңышсыз булуын, Рәисәнең 
Мидхәтне артыграк күрүен сизенә иде. Кайчагында ул үз-үзенә ачула
нып: «Ык буенда кызлар беткәнмени. Нигә шул Рәисәгә исең киткән», — 
дип әйтә иде, әмма Рәисәне яңадан күргәч, үзе дә сизмәстән,

Зәңгәр һавалардан эзлим 
Бик сагынгач мин сезне...

дип җырлап җибәрми калмый иде.
Бер көнне, Гомәрнең шушы җырларыннан соң, Рәисә:
— ■ Бигрәк зәңгәрләтеп җибәрмә әле, — диде дә, куллары белән колак

ларын томалап, таллар арасына йөгереп кереп китте. Гомәр аның ар
тыннан йөгерде. Рәисә куркып туктады.

Чәчәкле кара кашемир яулыгы астыннан чыккан кара-коңгырт чәч
ләре бераз тузгыганнар. Күзләре зур булып ачылган.

— Рәисә, мин аңлыйм... Син башканы...
— - Гомәр, зинһар артык бер сүз дә әйтмә... Кирәкми.
Ул көннәрдән соң күпме вакыт үткән. Фронт. Госпиталь. Яңадан 

фронт. Польша, Германия, Чехословакия, Манчжурия юллары. Сугыш 
беткәннән соң да ничә ел үтте инде. Гомәр үзе дә педагогия институты
ның беренче курсында укучы студент түгел инде, артиллерия офицеры... 
Рәисә дә күптән инде тормышта, аның турында күптән онытырга вакыт. 
Ләкин, гаҗәп икән күңел, бер сөйгәч...

Сугышның беренче елларында, Рәисә әле кыз чакта, Гомәр аңа еш 
кына хатлар язып торды. Рәисә дә җавап кайтарды. Аларның хатлары 
эчкерсез иптәшлек җылылыгы белән тулы булдылар... Рәисә аңа авыл, 
колхоз хәлләре, үзенең һәм башкаларның эшләре турында язды, Гомәр 
белән бергә хезмәт иткән Хәсән абыйсы турында сорашты. Гомәр берничә 
мәртәбә үзенең эчке кичерешләре турында да язып карады, ләкин Рәисә 
аларга каршы я бөтенләй дәшмәде, я «дошманны җиңеп, үзегез туган 
илләргә кайткач күз күрер», — дигән кебек, билгесез җаваплар белән 
чикләнде. Аннары Рәисә язмый башлады. Бу нәкъ Хәсән һәлак булган 
көннәргә туры килде.

Хәсән үлгәнгә менә биш елдан артык вакыт үтте инде, ләкин аны 
исенә төшергән саең Гомәрнең йөрәге әрнеп тибә. Әгәр Хәсән үз күкрәге 
белән аны каплап саклап калмаган булса, Гомәр күптән инде беткән бу
лыр иде. Ул чакта, дошман окопларында сугышканда, Гомәр үзенә ав
томат төбәгән фашистны күрмичә калды. Ул, икенче якка карап, команда 
бирә иде. Кинәт кемдер Гомәрне арттан кочып алды һәм шул ук вакытта 
диярлек автомат чираты яңгырады.

Автоматтан ут ачкан фашистны бүтән сугышчылар юк иттеләр. Гомәр 
Хәсәннең салынып төшкән гәүдәсен кочаклады.

— Иптәш лейтенант... иптәш командир...
Бу Хәсәннең соңгы сүзләре иде. Ул минутта сугыш утында ярсыган 

Гомәр Хәсән абыйсының нинди зур батырлык күрсәтүен дә, нинди олы 
җанлы солдатны югалтуын да берьюлы аңлап җиткермәде. Ул бары тик 
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үч алырга гына чакырды, һәм үзе дә дошманнарны рәхимсез кырды. 
Соңыннан, сугыш ярсулары басылгач, ул совет солдатының Ватан ал
дындагы бурычын нинди зур һәм пакь намус белән үтәвен бөтен тирән
леге белән аңлады. Шул турыда Хәсәннең әтисе Гыйльметдин абзый 
■белән әнисе Гафифә түтигә, Хәсәннең яраткан сеңелесе Рәисәгә озын- 
эзын хатлар язды. Ләкин алардан бертөрле дә җаваплар алмагач, элек
ке хатларым барып җитмәделәр, ахрысы, дип яңа хатлар салды. Ни
һаять, бик күп айлар үткәч, аңа- бер хат китереп бирделәр. Бу вакытта 
алар Берлин өчен сугышалар иде инде. Еракта янган Берлин төтеннә
ренә карый-карый, ул, ниндидер шомлану белән тышына кире адресы 
язылмаган конвертны ертты. Бу Рәисәнең тормыш иптәше Мидхәтнең 
хаты иде.

Гомәр хатны бер укыды, аннары тагын укыды, ләкин аңлый алмады, 
аны акылга сыймаслык сүзләр белән Хәсәннең үлүе өчен шелтәли
ләр иде.

«...Син бичара картларны мәңгегә ятим калдыруың белән генә канә
гать түгел икән, Рәисәнең дә тормышын җимерергә маташасың әле. 
Син аны җимердең дә инде... Бел, авылда сине күрә алмыйлар. Улының 
хәсрәтеннән юләрлеккә сабыша язган Гафифә карчык сиңа көн-төн нә
ләт укый. Хәсәнемне ут астына куеп, үзе аның артына ышыкланган ул, 
ди. Гыйльметдин карт, синең исемеңне ишеткәндә, йодрыкларын кысып, 
тешләрен шыкырдата.

Чәчкәледә, син сугыш беткәч тә авылга кайтып кеше күзенә күрен
мәсен, диләр. Моны үзе уйлап язган ди күрмә тагын. Моны миннән 
акыллыраклар әйтә. Мин, иске дуслыгыбыз хакына, сиңа шуны гына 
язар идем: авылга кайтып хур булма. Я сугып үтерерләр үзеңне. Халык, 
син хатларыңда язганча, Хәсән — командирын саклап корбан булды 
дип уйламый, бер куркак җан өчен башын салды, диләр...»

Гомәр Гыйльметдин картны, Гафифә апаны, Рәисәне күз алдына ки
терә һәм чын күңеленнән әрнеп: «Сез чыннан да шулай уйлыйсызмыни?! 
Мин үз тиремне саклар өчен Хәсән абыйны утка керттем дисезме?» —- 
дип, бетмәс-төкәнмәс сораулар тезә иде. Мидхәтнең сүзләрен раслаган 
кебек, сугыш беткәч, берникадәр вакыт Гомәр демобилизацияләнә ал
мыйча йөрде. «Чыннан да, мин юри авылга кайтмыйм, халык күзенә кү
ренергә куркам, дип уйлаулары мөмкин бит».

Хәзер, туган авылына якынлашканда, Гомәр боларны яңадан бер 
кат йөрәгеннән кичерде дә, үз өенә, әнисе янына кермичә, туп-туры 
Гыйльметдин абзыйларга барырга булды. «Миңа ничек кенә карамасын
нар, мин офицер... Үземне аклар өчен түгел, Ватан өчен корбан булган 
солдатның изге истәлеге хөрмәтенә мин иң элек аларга барырга тиеш
мен. Әнием мине гафу итәр...»—дип уйлады ул.

Менә ул Гыйльметдин картның бәрәңге бакчасына керә торган кеч
кенә капкага таба атлый.

Арт капка, мал-туар йөрмәсен өчен, эчке яктан казык белән терәтеп 
куелган. Бәрәңге бакчасын уртадан икегә кисеп сукмак төшкән. Ул та
кыр, аның ике ягында да алабуталар үскән. Ләкин, ике рәт итеп утыр
тылган көнбагыш сабагын исәпләмәгәндә, бакчаның үзендә бер генә чүп 
үлән дә юк, уталган, өелгән. Көнбагышларның башлары хәзер инде тә
мам алсуланган көнбатышка, кояшка таба борылганнар. Аларның кай
берләре яңа гына чәчәк аткан, ә икенчеләренең, таба кадәрле башлы- 
ларының, сары чуклары коела башлаганнар.

Гомәр капканы терәп куйган казыкны алырга кулын сузды һәм, корт 
чаккандай, шунда ук аны кире тартып алды. Тукта, ни өчен ул гаепле 
кеше кебек арт капкадан керергә тиеш? Юк, намусы бар кеше, тыкрык
тан урамга күтәрелергә һәм Гыйльметдин картның урам капкасын кие
реп ачып, ишек алдына үтәргә тиеш.
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Ниндидер көч Гомәрне тәрәзәгә карарга кушты. Хәсәннең, әнисе 
Гафифә карчык ике кулы белән дә тәрәзә бусагасына таянган да хәрә
кәтсез калган. Өстендә күк төстәге күлмәк, биленә кара алъяпкыч бәй
ләгән, башында вак бөрчекле ак яулык, йөзендә шатлык та, кайгы да 
юксыман, чөнки ул карый, йотлыгып карый, хәтта үзе бөтене бер караш
ка әйләнгән. Тик һаман иреннәре генә кыймылдыйлар.

Менә ул кузгалып куйды, Гомәр ашыгып тәрәзәгә таба атлады.
— һай алла! —дип кычкырган тавыш ишетелде, һәм Гафифә карчык 

тәрәзә яныннан китеп югалды. Берничә минуттан яңадан, өйалдында 
аның тавышы ишетелде.

— Кая, кая ул? И ходаем, әллә күземә күренәме соң?
Гафифә карчык өйдән йөгереп чыкты. Гомәрне күреп бер генә секунд

ка тукталып калды. Аннан берничә адым алга атлады, ләкин Гомәр 
янына килеп җитмәде, кинәт борылып, кулларын алга таба сузды, ла
паска таба йөгерде.

— Кайда соң үзе? Атасы, дим, атасы, кайда син?
Яңадан борылды, ниһаять, сулышы кабынып, Гомәргә килеп сыенды. 

Аның җыерчыклы йөзе буйлап кайнар яшь бөртекләре тәгәрәделәр.
— Исәнме, Гафифә апа!
Гомәрнең тамак төбен нәрсәдер яндырып алды. Ул карчыкка җылы, 

юатучан сүзләр әйтергә теләде, ләкин бик кычкырып әйткән кебек тоел
ган үз тавышын үзе дә ишетә алмады. Ул Гафифә карчыкны кочаклап 
алды, яхшымы, яманмы икәнен үзе дә уйлап тормастан, кесәсеннән 
кулъяулыгын чыгарып, аның җыерчыклы йөзе буйлап аккан күз яшьлә
рен сөртә башлады.

— Улыкаем!—диде, ниһаять, Гафифә карчык, йөрәгенең иң түрен
нән чыккан изге тавыш белән. — Күземә күренәсең дип торам... Хәсәнем, 
■балакаем кайткан дип торам... Ул дияргә дә белмим, син дияргә дә 
белмим...

Ул, тынычлана алмыйча, сулкылдап-сулкылдап куйды, үзе һаман 
Гомәргә ныграк сыенды.

— Анасы, дим, тынычлан, өлгерерсең...
Гомәр аз гына калтырап чыккан бу тавышка сискәнеп үк китте. Ул 

Хәсән абыйсының тавышын ишеткәндәй булды.
Гыйльметдин карт алардан берничә адым читтә басып тора. Ул әле 

күптән түгел генә лапаста булган, нәрсәдер юнган, Гафифә карчыкның 
кычкыруын ишетеп кенә монда чыккан, күрәсең, өстендәге кыскарак 
костюмына һәм таза дегет белән чистартылган күн итегенә йомычкалар 
ябышканнар.

Карт, нәрсәдер әйтергә теләп тә сүз таба алмагандай, тамагын кыра, 
бугаз төере селкенә. Күзләре, ялтырап, Гомәргә текәлгәннәр. Нәрсә бар 
бу карашта — рәнҗүме, кайгымы, нәфрәтме? Гомәр берьюлы аңлап 
бетерә алмады. Аңа калса, картның авыр күз карашында кайнар шелтә 
ташый иде. Гомәр, калтырап китеп, күрешер өчен кулын алга сузды.

— Гыйльметдин абый!
Гомәрне судан алып утка ташларлык вакыт үткәч кенә, Гыйльметдин 

картның тавышы ишетелде:
— Улым!
Картның ике күзеннән ике бөртек яшь бөркеп чыгып, җилдән карал

ган, авыр эштән соң тирдән ялтырап калган бите буенча аска тәгәрәде
ләр Һәм чал кергән мыек чылгыйларында асылынып калдылар.

— Кайттың бит... Менә бит, исән булгач, кеше бер кайтмаса, бер 
кайта...

Гыйльметдин картның бу сүзләре Гомәргә бик авыр булып тоелды. 
Ул, агарынып, хәзер күз яшьләрен яшермичә, тавышсыз гына елаган 
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картка карады. Хәсән турында әйтергә дип алдан уйлап куйган сүзләре- 
барысы да онытылды. Ата-ананың бу? тирән кайгысын җиңеләйтерлек 
сүзләр бармыни!

Гомәр ни дияргә белмичә аптырап торганда, Гыйльметдин карт аны 
үзенә тартты, башта бер, аннан икенче битеннән үбеп алды.

— Хәсәнем белән шулай күрешермен дип көткән идем.
Гомәр аның ике битеннән дә үпте.
— Анасы, — диде бераздан Гыйльметдин карт, Гомәргә сыенган кар

чыгын кочып. — Хәсәнебез урынына калган бала бит бу...
Бу сүзләр Гомәрне тетрәтеп җибәрде.

3

Язгы чәчү вакытында суга төшеп чыланырга өлгермәгән каз кавы- 
рые ничек бөтерелә-бөтерелә тирбәлеп акса, шундый җиңеллек белән 
урам буйлап Рәисә кайта. Ул ниндидер җыр көйли, шат, кояшта янган 
алсу йөзендә бәхеттән башка бернәрсә дә юк, өстендәге ачык яшел төс
тәге йон фуфайкасының барлык төймәләре ычкындырылган, аягында 
җиңел чүәкләр, башында бизәкле зәңгәр косынка. Басудан, колхозчылар 
яныннан кайтып киләдер инде, кулында трубка итеп төрелгән газеталар. 
Койма яныннан үткәндә, койма аркылы ботакларын урамга сузган си
рень чәчәкләренә үрелде. Ләкин буе җитмәде, сикерде һәм кулына эләк
кән берничә чәчәкне өзде. Шул чәчәкләргә сөенеп карый-карый, ишек 
алдына керде. Берни күрмичә баскычка йөгерде һәм кинәт туктап 
калды.

Әтисе ниндидер хәрби кешенең җилкәсенә кулын салган, әнисе җи
ңенә тотынган. Икесе дә ана кош канаты астына сыенырга теләгән че
бешләр кебек сыеналар, икесе дә әледән-әле кулларын күзләренә ките
рәләр.

Рәисәнең күзләре зур булып ачылдылар, кулындагы сирень чәчәк
ләре җиргә төште. Ул косынкасының очларын йомарлап, сулыш алудан 
туктап, күкрәгенә кысты. Шунда ук аның миеннән кайнар уй йөгереп 
китте.

— Әллә Хәсән абыеммы?!
Ул, «абыем, кадерлем» дип, абыйсының кочагына ташланырга телә

де, күзләреннән яшьләр бәреп чыкты, һәм әтисе дә, әнисе дә, Хәсән 
абыйсы да томан эчендәге шәүлә кебек калдылар. Ул, аларны күз ал
дыннан югалтырга теләмичә, керфеген дә какмый карады. Юк, бу төш 
түгел, өн, чын өн иде: әнә бит алар өчесе дә басып торалар.

— Әйдәгез, әйдә керик, — диде әтисе.
Хәрби кеше йөзе белән Рәисәгә борылды, һәм Рәисә яшен суккандай 

катып калды, аннары тирән гаҗәпләнү һәм курку белән:
— Гомәр!—дип кычкырды.
Гомәр дә аны күрде, йөзе кояш кебек яктырып китте. Ул саклык 

белән генә картлардан тайпылды да Рәисәгә таба йөгерде.
— Рәисә!
Ул, күрешер өчен ике кулын алга сузып, Рәисә каршына килеп бас

ты. Аның кара күзләре очкынланып ялтырый иде.
— Исәнме, Рәисә! Әллә танымыйсың дамы?
Үлек кебек агарынган, күзләре түгәрәкләнеп, хәрәкәтсез калган Рәисә 

эндәшмәде.
— Күреш инде, кызым, күреш, үзебезнең Гомәр бит,—диде әнисе.
Ләкин Рәисә беркемнең дә сүзен ишетмәде. Ул, ике кулын сузып кар

шында басып торган Гомәргә тагын бераз карап торды да, косынкасы
ның почмаклары белән йөзен каплап, йөгереп өйгә кереп китте.
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Икенче бүлек

1

Күкнең кояш баеш ягы кып-кызыл. Анда акрын гына аска шуа 
торган зур түгәрәк кояшның юлын киртәләп, озынча болытлар сузыла. 
Алар, хәрәкәтсез күк гөмбәзенең читенә ябыштырып куйгандай, бер 
урында торалар. Кырыйлары ялкынсыз яна, сүнеп бара торган учактагы 
күмерләр өеменә охшый. Кояш, күзгә күренеп, алар артына керә. Аның 
аскы кыры җиргә терәлә, ә өске кыры болытлар өстендә калып ялкын
лана. Офык сызыгы белән астагы болыт арасыннан көлтә булып нурлар 
сибелә. Кояш нурларына коенган агач яфраклары, йорт стеналары, кой- 
ма-капкалар алтынланалар; тәрәзәләр, җир өстендәге пыяла ватыклары, 
көн кызуында парга әйләнергә өлгермәгән су тамчылары күзне чагыл- 
гылдырып ялтырый.

Көннең нә!къ шушы вакытында Рәисә уку өенә килде. Уку өе бүлмә
се зур түгел — барлыгы дүрт тәрәзә. Тәрәзә кашагасына кәгазьдән ки
сеп ясалган челтәрләр эленгән. Алар яктылыкны капламыйлар, киресен
чә, обойлы җыйнак бүлмәне матурлыйлар гына: шәүләләре ап-ак итеп 
агартылган мичкә, бүлмә уртасындагы зур озын өстәлнең кызыл кома
чына төшкәннәр.

Рәисә, стеналардагы рәсемнәргә, плакатларга, тәрәзә төпләрендәге 
гөлләргә күз төшерде дә, аннан нәрсәдер уйлап, шкаф янына килде. 
Урындыкка басып, шкаф өстендәге кәгазьләрне актарды. Ул кәгазьләр 
моннан берничә көн генә элек стеналардан куптарылып алынган ертык 
һәм саргайган плакатлар һәм рәсемнәр иде. Рәисә алар арасыннан яңа
дан стенага эләрлек кәгазьләр эзләде. Ләкин тапмады. Көрсенеп куйды.

Авыл партия оешмасының тәкъдиме буенча, район культура агарту 
бүлеге Рәисәне вакытлыча, мәктәптә укулар башланганчы гына, монда 
эшләргә билгеләде. Моннан атна-ун көн элек ул стеналары саргай
ган, миче җимерелгән, җиһазлары тузган һәм таралып беткән уку өен 
кабул итте. Авыл советы председателе Шәмси Җәләев белән беренче 
тапкыр бирегә килеп кергәч, Рәисә тәмам аптырап калды.

— Ташландык сарай ич бу, Шәмси абый, —диде Рәисә, ачынып, һәм 
аның күңелендә уку өен — культура учагын шул аяныч хәлгә китергән 
Мидхәткә чиксез ачу туды... Аннары ачу шунда ук әрнү белән алмашын
ды. Бу Мидхәтнең, Рәисәнең тормыш иптәше Мидхәтнең, эше бит! Ни
чек соң Рәисә моңа элегрәк игътибар итмәде. Уку өе мөдире Мидхәтнең 
начар эшләве турында ул һәрвакыт ишетә килде бит. Әгәр дә мичкә 
сөялеп торган Мидхәт биредә булмаса, Рәисә бу эштән, бәлки, баш 
тарткан да булыр иде. «Юк, Җәләй абый, мин булдыра алмам, көчем җит
мәс»,— дияр иде. Ләкин Мидхәтнең кырынмаган йөзенә, каш астыннан 
карап торган ачулы күзләренә карагач, башын югары күтәрде.

— Пажалста, рәхим итегез, — диде Мидхәт, урыныннан кузгалмый
ча. — Мин уку өен тапшырырга әзер. Только, безнең Чәчкәледә тәртип
ләр бераз сәеррәк, Шәмси абый. Ирен эштән алып, хатынын аның уры
нына куялар. Менә дигән фельетон.

Иң әүвәл кызганыч, күңелне әрнетә торган шушы бүлмәнең үзен 
рәткә кертәсе бар иде. Җәләевнең киңәше белән Рәисә шул эшкә баш
лады. Яшьләрне, комсомолецларны ярдәмгә чакырды. Үзе дә чиләк, чүп
рәк, пумала алып берничә кен шуннан чыкмады. Аннары яңа плакатлар 
сатып алыр өчен акча сорап авыл советына чапты, колхоз председателе 
булып эшләгән әтисеннән йортны ремонтлауны үтенде.

— һай, кызым, — диде ул. — Безнең колхозның осталары яшьләр 
ич. Аларга сызгыр гына, хәзер килеп җитәчәкләр.

Шушы ремонт көннәрендә Рәисә яшьләр белән якынрак танышты.
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Эштән алҗып кайтуларына карамастан, яшьләр уку өен бизәр өчен 
көчләрен кызганмадылар. Берсе, Фәния исемле чая комсомолка:

— Рәисә апа, уку өебезне иң матур урын итик әле, — диде.
Хәзер Рәисә, бу сүзләрне исенә төшереп: «Уку өен чын мәгънәсендә 

уку өе итәр өчен бик зур көч кирәк. Вакытлы итеп билгеләнгән кеше генә 
моның очына чыга алмаячак. Моңа шул эш өчен җаны-тәне белән янган 
-бер кешене куярга кирәк», — дип уйлады.

Рәисә шкафны ачты. Анда ватык гармонь, кыллары өзелгән балалай
калар дыңгычлап тутырылган иде.

Рәисәнең йөзе торган саен караңгыланды. Ул өстәл өстенә китаплар 
таратты. Аларны зурысын — зурысына, кечесен — кечесе янына 
рәт-рәт ггтөп шкаф киштәсенә тезә башлады. Китаплар да кызганыч хәлдә 
иде: тышлары купкан, битләре таралган, ертылган.

Рәисә, инде нишләргә дигәндәй, аларга карап уйланып торды. Ан
нары шкаф киштәсенә тезелгән китапларны яңадан өстәл өстенә тара
тып, аларның битләрен җыярга, тышларын ябыштырырга тотынды.

— Намуссыз, китапларны нинди хәлгә китергән бит...
...Ачык тәрәзәдән бүлмә эчен тутырып, кичке беренче салкынча җил 

исте. Рәисә тәрәзә янына килде. Караңгылана. Караңгылык, әйтерсең лә, 
кичке парлар белән һәммә нәрсәдән күтәрелә. Шулай да коймалар, капка 
■баганалары, чирәме тапталып тузанланган урам юлы — бөтенесе дә 
азмы-күпме аксылланалар әле. Ләкин кара нәрсәләрне аеру авыр иде.

Кинәт күзне чагылдырып яктылык сибелде, урамнар буенча тезелеп 
утырган баганалардагы электр лампалары бөтен җирне нурга күмделәр. 
Моңа кадәре шомлы һәм билгесез булган караңгы почмаклар күләгәләр 
булып калдылар. Яктылык үзе белән урман ягыннан кайткан көтүләр
дәге сарыкларның кычкыруы, сыерларның мөгрәве белән тулганнан соң 
ярты сәгатькә генә тынып калган урамга, яңадан тавышлар алып килде. 
Авыл өстен тутырып эштән кайтучы кешеләрнең шат көлүләре ишетелде, 
ат пошкырган, арба тәгәрмәчләре шыгырдаган тавышлар яңгырады.

Кемдер җырлап җибәрде, һәм беренче җырның яңгыравы Көлеч ур
манына бәрелеп, яңадан кайтырга гына өлгерде, икенчесе башланды. 
Монысын хатын-кыз тавышы башлап җибәрде.

Кызарып пешкән алманың 
Сайладым матурларын...

Җыр тавышлары тынгач, Рәисә ут кабызды, ләкин тәрәзә яныннан 
китәсе килмәде. Ул, тәрәзә борысына яңагын куеп, урамны һәм яңадан 
зәңгәрләнгән күлне күзәтте, бу — күлнең төнге • зәңгәрлеге иде инде. 
Аның йөзенә җиләс һава бәрелде. Ул башын арткарак ташлады, йөзен 
Ык ягыннан искән рәхәт җилгә каршы куйды. Күк йөзен каплап мең
нәрчә йолдызлар җемелдиләр, югары тау өстенә урак кебек ай калык
кан. Еракта трактор гөрләве ишетелә.

Түбә-Көч ягыннан яңадан җыр тавышы ишетелде. Вакытсыз җыр иде 
■бу. Чөнки әле яшьләр яңа гына эштән кайттылар. Алар юынырга, кичке 
.ашны ашарга, аннан гына урамга чыгарга, уку өенә килергә тиеш иделәр.

Җырчы якынлашты, хәзер җырының сүзләре дә ачык ишетеләләр:

...Без кешедән куркырга
Урлап Себер китмәгән.

Җыр кинәт өзелде, һәм кемнеңдер оятсыз сүгенүе ишетелде.
Рәисәнең йөрәгенә кан сауды: Мидхәт! Исерек! Бәлки ул минем мон

да икәнемне белеп юри җырлыйдыр. Монда килеп тагын бәйләнәчәк: 
«Оялмыйсыңмы, минем урынга кереп утырдың, мине әдәм мәсхәрәсенә 
калдырдың», — диячәк.

Рәисә тәрәзә яныннан читкә тайпылды, ләкин урамдагы тавышлар 
аны яңадан тәрәзә янына чакырдылар.
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— Әй, Мидхәт, тукта әле.
Урамның икенче ягында икенче бригада бригадиры Шакир Сәлимов- 

ның зур, ләкин бераз тәбәнәгрәк йорты урнашкан. Аның өч тәрәзәсеннән 
сузылган яктылык, болай да караңгы булмаган урамны кисеп, уку өе 
стенасына кадәр җитә. Мидхәт тәрәзәдән төшкән яктылык тасмасы 
уртасына туктаган, бер кулы белән уку өенең коймасына таянып, кырын 
басып тора. Аның өстендә гади пиджак, башындагы фуражкасы артка 
ташланган, чәчләре тузганнар. Ул чайкала-чайкала көйли, ләкин көйләү, 
җырлаудан бигрәк, ыңгырашуны хәтерләтә.

Мидхәт янына Шакир килеп туктады. Ул да фуражкадан, башы зур, 
аның да чәчләре фуражкасы астыннан бүселеп чыкканнар, ләкин тузма
ганнар, ә тирдән чыланып, киң мәңгаена ябышканнар. Шакир урта яшь
ләрдәге, тәбәнәгрәк юантык кеше,— андыйларны төп кебек тамырлы 
диләр, — нәкъ йортына охшаган. Хәзер аның йөзендәге шадралары да, 
зуррак булуына карамастан, дөрес сызыклы авызы да күренмиләр, тик 
калкып торган зур кара күзләре генә ялтырый.

Мидхәт, Шакирга күтәрелеп тә карамастан, көйләвеннән туктап, 
теш арасыннан гына:

— Ни кирәк? — диде.
Шакир — аз сүзле, ләкин әйтсә, кистереп һәм йөзгә бәреп әйтә торган 

кеше — Мидхәткә сүзен әйтергә ашыкмады.
— Я, әйтсәң, әйт инде: ни кирәк? Нигә мине туктаттың? —диде Мид

хәт, мыгырданып.
Ниһаять, Шакирның үз-үзенә нык ышанган калын тавышы ишетелде:
— Ашыкма. Туктатканмын икән — әйтермен... Иртәгә ындырга са

лам өяргә барырсың.
Мидхәт башын күтәрде. Рәисәгә аның йөзе тагы да аксылрак бу

лып күренде.
Аның бер кашы җыерылган, икенчесе күтәрелгән, күзләре тонык иде. 

Ләкин ул шунда ук тавышын үзгәртте.
— Ә, Шакир абзый, кадерлем, синмени бу? Мин бит сине танымый 

да торам әле. Сау гынамы? — Аның сузылган кулы һавада асылынып 
калды, Шакир йортына таба борылды.

— Менә шул: иртәрәк тор!
Мидхәт аның артыннан иярде.
— Әй, куйсана, Шакир абзый. Нинди хәл соң ул, торасың да эшкә 

әйтәсең. Эш бүре түгел, урманга качмас әле. Минем иртәгә шәһәргә ба
расым бар. Хатынның укытырга керер вакыты җитте бит, яңадан уку 
өенә үземә тотынырга туры килер. Чынлап, тыңла әле, Шакир абзый, 
башка кешегә әйт.

Шакир туктады. Ул ^Мидхәтнең йөзенә карап торды. Аның авыр ка
рашы астында Мидхәт башын иде.

— Син, энекәш, — диде Шакир, — юләр сатма әле. Нәрсә әйтәләр, 
шуны үтә.

Шакир китте. Мидхәт аның артыннан капкасы ябылганчы карап 
торды, аннан сүгенә башлады.

Рәисә, аның сүзләрен ишетмәс өчен, тәрәзә яныннан китте. Бугазына 
нәрсәдер тыгылды, елыйсы килде, ләкин күз яшьләре чыкмады. Ул урын
дыкка утырды һәм куллары белән йөзен каплады.

— Мөмкинме?
Рәисә тавышка сискәнеп китте:
— һай, кем ул?! — дип кычкырып җибәрде һәм шундый хәлдә ке

шегә күренүе өчен чиксез уңайсызланды.
Ишек янында Гомәр басып тора. Ул яланбаш. Кара чәчләре шома 

итеп артка таралган. Күзләре ялтырый, йөзе әле яңа гына мунчадан 
юынып чыккандай алсу. Аның өстендә кызыл сызыклы кара йон костюм.

— Гафу ит, Рәисә, куркыттым бугай.
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Рәисә кызарды, аның бит алмалары яндылар. Ул, уңайсызланып, 
ачык тәрәзәдән урамга карады: Мидхәт күренмәде.

Рәисәнең нәрсәгәдер уңайсызлануын сизеп, Гомәр, алга үтәргә дә, 
үтмәскә дә белмичә, ишек янында басып калды.

—• Вакытсыз кердем, ахрысы, хәзер чыгам...
Рәисә үз-үзен кулга алырга өлгергән иде инде. Ул Гомәргә каршы 

атлады.
—■ Юк, юк, Гомәр, әйдәгез, алга үтегез.
— Алайса, күрешик башта. Исәнме.
Ул чын күңелдән Рәисәнең салкынча кулын кысты.
— Үзең исән-сау кайттыңмы?..
Рәисәнең йөзенә яңадан алсулык йөгерде, күзләре аска текәлделәр. 

Ул, уңайсызланып, күкрәгенә кадалган ВЛКСМ значогын ычкындырып, 
берничә тапкыр кулында әйләндерде дә, сөртеп яңадан урынына кадады.

— Менә — күргәнеңчә.
Ничектер сүзгә сүз тиз генә ялганмады. Гомәр алгарак үтте. Өстәл 

янына туктап, әле бер, әле икенче китапны ачты. Аннан нәкъ мәктәптә 
укып йөргән чаклардагы кебек, сызгырып куйды.

•—■ Фью! Кара, китапларны ничек каты укыганнар — берсе дә исән 
түгел, — диде ул һәм Рәисәнең йөзендәге борчулы күләгәне һәм шуның 
артына яшеренгән, йөрәк белән генә тоеп була торган каушауны сизеп:

— Рәисә, сиңа сүзем бар иде... Син миңа ачуланмыйсыңмы? —диде..
— Кирәкми, Гомәр, бу турыда сөйләшмик. Миңа... авыр! Бүтән ва

кытта, бәлки.
Рәисәнең мөлдерәмә яшь белән тулы күзләре кинәт ачыкланып кит

теләр. Гомәр ирексездән авыр сулап куйды:
—■ Сез һаман да элеккечә, Рәисә, бик тиз хисләргә бирелүчән.
—- Юк, Гомәр, ялгышасың. Никадәр авыр булса да, элекке Рәисә юк 

инде.
Рәисә урыныннан торды, өстәлдәге гармоньны шкафка алып куярга 

теләде.
— Гармонь, — дип әйтеп куйды Гомәр, шатланып. — Рөхсәтме?
Ул гармоньны Рәисәнең кулыннан алып тезләре өстенә куйды һәм 

ияге белән өстенә ятып, телләрен тикшергәләде дә әкрен генә «Гөлзада»- 
ны уйнап җибәрде. Рәисә каядыр еракка карап аны тыңлап утырды. 
Моңлы көй белән бергә бик ерактан аның үткән көннәре, йөрәгендә ка- 
быныр-кабынмас сүнгән яшьлек мәхәббәте кайтты.

Гомәрнең күзләре уйга батып утырган Рәисәгә төштеләр. Аның йө
рәген борчу басты: нәрсә уйлый ул? Гомәрне беренче күргәч тә ни өчен 
йөзен каплап өйгә кереп китте? Әллә Гомәрнең авылга кайтуы анын 
йөрәгендәге төзәлмәс ярага тоз салдымы? Гыйльметдин абзый белән. 
Гафифә апа шатланып каршы алдылар, ә ул?

Гармонь тынды.
— Браво, браво! Рәхмәт, Гомәр абый!
Гармонь моңнарыннан һәм Гомәрнең авыр карашыннан югалып кал

ган Рәисә, урамнан кинәт ишетелгән бу тавышка айнып киткәндәй, йө
гереп тәрәзәгә барды:

— Кемнәр анда?
Ләкин аның эндәшүенә җавап бирүче булмады, ул Гомәргә борылды.
— Фәния бугай.
Урамнан тагын кемнәрдер сөйләшеп үттеләр. Аннан, югары оч ягын

нан карлыккан җыр тавышы ишетелде.

— Без алай да итмәгән
Без болай да итмәгән...

Рәисәнең йөзе агарып китте. Ул әле Гомәргә, әле урамга карады һәм 
ашыгып тәрәзәне ябып, бөтенләй бикләп куйды.
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Фәния ашыга иде. Ул атын колхоз абзарына илткәндә үк караңгы 
төшә башлаган, күктә беренче йолдызлар кабынганнар иде инде. Урамда 
җыр тавышы ишетелгәч, тагын да кызурак атлады.

Мөҗипкә ничек булгандыр, бу көн Фәниягә бик авыр булды, һәр көн 
саен 13—14 йөк көлтә керткән чакта, кинәт кенә уналтыга җиткереп кара 
әле, алҗырсың шул. Бигрәк тә төшке аштан соң сынатты Фәния. Әллә 
көче җитмәде инде, әллә аты акрынрак йөрде, Фәния Мөҗиптән калы
шудан, алган йөкләмәсен үти алмый, иптәшләре алдында хур булудан 

. курыкты.
Җитмәсә сугучылар да бүген бик кызу тоттылар, кояш Мияш тавы 

өстенә килеп терәлүе генә булды, ындырдагы сугу машинасы гөрләвен
нән туктады, үч иткәндәй, бөтенесе кайтырга чыктылар.

— Актыккысымы? Әйдә, кузгалдык, — дип кычкырды аңа Мөҗип. 
Ул атларын машинасыннан күптән тугарган, берсен арбага җигеп, икен
чесен тагып, Фәнияне генә көтеп тора иде.

— Син күпме урдың? — дип сорады Фәния Мөҗиптән.
Мөҗипнең җавабын ишеткәч, иреннәрен балаларча турсайтып, каш

ларын җыерды:
— Бар, кайта тор, — диде. — Арттырып урдым дип мактанган була 

әле, хәсрәт.
Фәния атларын кузгатты.
— Тукта, — дип кычкырды аның артыннан Мөҗип, — мин дә барам, 

бергә төярбез.
Алар азаккы йөкне зур итеп төяделәр, аны ындырга китереп бушат

тылар да авылга кадәр бергә кайттылар. Мөҗип юл буе ашыктырды 
Фәнияне, кулыннан дилбегәне үзенә алмакчы булды.

— Бир әле үземә. Рәисә апа, нәрсә турындадыр, сөйләшәсе бар, дигән 
иде. Тизрәк кайтыйк инде.

Ләкин Фәния дилбегәсен аңа бирмәде, атын да артык кумады, әй
терсең лә, аның кешедән артка калуы Мөҗип аркасында иде, бөтен юл 
буе эндәшми кайтты.

Ә авылга кайтып җиткәч, шул кузгалудан аз гына әйткәләшеп тә 
алдылар.

— Фәния, атыңны үзем илтеп куям, — диде Мөҗип. — Син бар, юын, 
киен. Уку өенә бергә барырбыз.

Фәния, Мөҗип аны кызгана икән, дип уйлады да, чын-чынлап ачула
нып ташлады.

— Син нәрсә ат та ат дисең. Әллә, сиңа үз атымны ышанып җибәрер, 
дип уйлыйсыңмы? Үз атларың турында уйлаганың да җитәр инде, — 
һәм ул башка бер сүз дә әйтмичә, атын җитәкләп китеп барды. Бераз 
киткәч инде аның ачуы сүрелде.

Ул янында гына ишетелгән җырга колак салды. Кем буталып йөри 
икән?

Урам уртасында Мидхәт күренде.
— Әй, алтын кызый, сәлам! —дип кычкырды ул, Фәнияне күргәч. — 

Кая барасың?
— Исәнмесез! — диде Фәния, теләми генә, һәм адымнарын ешайтты. 

Мидхәтнең, исергәч, җыен тузга язмаган сүзләр сөйләвен белгәнлектән, 
тизрәк үтеп китәргә тырышты. — Ат илтеп төшәм, Мидхәт абый.

— Фәния, — дип кычкырды яңадан Мидхәт, — тукта әле, әйтәсе сү
зем бар. Кил әле монда.

Фәния аның йөзендә ниндидер гадәттән тыш сәер бер үзгәреш күрде. 
Әллә бик шатланган иде ул, әллә бик курыккан. Кызыксынуы Фәнияне 
җиңде. Ул Мидхәт янына урам уртасына чыкты. Ләкин Мидхәт әйтәсе 
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сүзләрен белдерергә ашыкмады, тагын бер бармагы белән генә ымлап,, 
аны үзенә якынрак чакырды.

— Я, әйтәсеңме, юкмы? Минем вакытым юк.
Мидхәт аның янына үзе килде.
— Син, алтын кызыйкаем, ашыкма әле. Үзеңә бер сүз әйтәм, шат

лыгыңнан кочаклап үбәрсең. Беләсеңме, — Мидхәт аның колагына иел
де. Фәниянең борынын ярып, аракы исе аңкыды. Ул читкәрәк тайпыл
ды.— Беләсеңме, кем кайтты? Гомәр. Камы;р батыр Гомәр кайтты.

— Китче?!—дип кычкырып җибәрде Фәния. — Алдый торгансыңдыр 
әле. Го-мәр абый бер дә кайтам дип язмаган иде бит, ышанмыйм.

Шул сүзләрнең нәкъ киресен ишетергә җыенган Мидхәт мышный 
башлады.

— Менә әйттем бит... — Мидхәт, хәйләкәр елмаеп, бармак янап куй
ды. — Беләм мин сезне! Ну, ничего, егетнең начарын сайламагансың. 
Калганын үзең кара инде.

Әгәр караңгы булмаса, Мидхәт Фәниянең кояшта янып, тиресе ку
бып, чәчләре белән косынкасы төсле кып-кызыл булган йөзе агарып ки
түен бик ачык күргән булыр иде.

— Син... син... — диде Фәния, ачудан әйтәсе сүзләрен әйтә алмый 
тотлыгып, — син, Мидхәт абый, үзең белмәгән нәрсәгә тыгылма. Мин 
синнән егет сорамыйм бит.

Ул кырт кына борылды да, Мидхәт янына тукталуы өчен үзен-үзе 
тиргәп, кызу-кызу алга атлады: «Тапкансың сөйләшер кеше! Рәтле кеше 
булса, аны эшеннән чыгармаслар иде. Рәисә апа аның белән ничек тора 
икән».

Аннан Гомәрне хәтерләде. Аның күзләре биек тополь агачларының 
зифа кәүсәләре арасыннан елтырап күренгән ике тәрәзәгә текәлделәр. 
Тәрәзәләрнең икесенә дә пәрдәләр корылган. Ул бөтен күңеле белән шул 
пәрдәләр артындагы серле бүлмә эченә карарга теләде һәм берничә 
адым шунда таба атлады да.

— Юк, кермим, кыз балага болай йөрү килешми. Вакыты килер, 
җитешермен, — дип уйлады, аннан туктап, тагын бер мәртәбә тәрәзә
ләргә карады да, башка карамаска ант итеп, урам уртасындагы дамба
га күтәрелде.

Фәнияләрнең йорты Гомәрләргә ерак түгел иде. Ул бу араны үткәндә 
һаман аның турында уйлады, төрлечә күз алдына китереп карады. Лә
кин аны берничек тә зур итеп, батыр офицер итеп күз алдына китерә 
алмады. Гомәрне кояшта каралган йөзле, яланбаш, чәчләре уңган, «һай 
җиз баш, тишек таз, үс тизрәк», — дип чәченнән тартучы усал малай 
итеп кенә хәтерләде ул.

Аннары Хәсән үлгәннән соң аның турында йөргән имеш-мимешләрне 
исенә төшерде. Мидхәт тә аны камыр батыр дип атады бит. «Әй, усал 
кешеләрнең нахак сүзләре генәдер әле бу», — дип уйлады кыз.

Капка төпләренә җиткәндә, Фәниянең күзләренә нәрсәдер күренеп 
киткәндәй булды. Койма янында әле үткән ел үзе утырткан яшь каен
нарның яфраклары лепердәштеләр. Ул агачларны мал-туар сындырудан 
саклау өчен әйләндереп алган кечкенә коймаларның берсе артына яше
ренгән Мөҗипне таныды. Ләкин күрмәмешкә салынды, капка баганасына 
сөялеп, күккә карап тора башлады.

Күк ничектер тантаналы, чиста, караңгы. Йолдызлар акрын гына 
бер якка агыла. Аларга озак карап торсаң, җирнең өзлексез хәрәкәтен 
тойгандай буласың. Бөтен тирә-якта басулардан килгән әрем, арыш исе 
аңкый. Авыл һаман да тын әле. Менә шыгырдап кемнеңдер капкасы 
ачылды, кемнәрдер кычкырып көлделәр, икенче капка ачылды, өченчесе... 
Урам тавышлар белән тулды. Бу тавышлар шушы кызу эш вакытында 
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бары тик бер генә нәрсә булган, икмәкне ничек тә вакытында җыеп алырга, 
югалтусыз амбарга салырга уйлаган, иртә таңнан алып кояш батканчы 
басуларда эшләүләренә карамастан, алҗуларын онытып, күңел ачу өчен 
уку өенә барырга чыккан яшьләрнең таза тәннәрендәге бетмәс-төкәнмәс 
көчнең, яшь күңелләрдәге сөю хисләренең дәртле сулышлары иде.

Фәния үзләренә дә уку өенә барырга кирәклекне уйлады һәм, һаман 
да койма артында посып торган Мөҗипкә ачуы килеп, баскан урынында 
таптанып куйды.

Менә шыпырт адым якынлашты. Мөҗип аның янына килеп җитә 
инде, хәзер зур куллары белән аның күзләрен каплаячак.

— һайт!
Кызык ясарга уйлаган Мөҗип үзе кызыкка калды. Фәния борылып, 

кинәт кычкырып җибәргәч, ул сискәнеп китте, һәм аның алга сузылган 
куллары як-якка җәелделәр. Фәния тыела алмыйча кычкырып көлеп 
җибәрде, инде куркуыннан айныган Мөҗип тә аңа кушылды — икесе дә 
бик озак көлделәр.

— Син мине башта ук күргәнсең.
— Әйе шул, синең кебек бәләкәй малайны ничек итеп, шундый зур. 

койма артыннан күрмәк кирәк. Ай-Һай, гаҗәпләнгән була әле тагын! 
Сизелмәслекмени, син атлаган саен җир селкенә бит.

Фәния каршысында басып торган Мөҗипкә карады. Мөҗип унсигез- 
унтугыз яшьләрдәге егет, Чәчкәле авылында башлангыч мәктәпне тәмам 
иткәч, шәһәргә барып җидееллыкны бетереп кайтты, аннан укуын таш
лап, колхозда эшли башлады. Яшьтән үк таза булып үскән бу малай, 
басуларның шифалы һавасын иснәп, эш белән ныгып, Фәниянең күз 
алдында олайды, сокландырырлык бер егет булды.

Фәниянең үз тормыш юлы да аныкыннан бер ягы белән дә аерылмый 
иде. Алар икесе дә яшьтәшләр, икесе дә бергә укыдылар, сугышның авыр 
елларыннан башлап хәзерге көнгә кадәре бергәләп икмәк үстерделәр. 
Мөҗип комсомолга керде, Фәния дә аннан калышмады. Гел бергә эш
ләү, почет тактасында да исемнәрен гел бергә күрү аларны якынайтты, 
алар аерылмас дуслар булып киттеләр, аннары алар арасында, Мөҗип- 
уенча, мәхәббәт башланды, ә Фәниянең уйлавы буенча, мәхәббәт дип 
аталган нәрсәнең башланды дигән көненә кадәр булган дуслык белән 
хәзерге иптәшлектә бернинди үзгәреш юк иде. Чынлап та бу шулай тү
гелмени соң? Менә аның каршысында Мөҗип басып тора инде. Ул 
элек ничек булса, хәзер дә шулай. Дөрес, ул бүген өс-башын алмашты
рып килгән, өстендә аксыл-көрән костюм, машина маена буялган кепка
сы урынына чигүле түбәтәй. Озынча йөзе бераз борчулы (баягы сөйлә
шүдән соң кайгыргандыр әле я), чәче кебек үк аксыл кашлары тыныч
лана алмыйлар: әле киң маңгаена кадәр дулкынланып күтәреләләр, әле 
күзләре өстенә үк төшеп җыерылалар. Юка иреннәре күбрәк, менә-менә 
ерылам, дип торалар. Тик менә соры күзләр генә... Алар хәзер элекке 
кебек тонык кына карамыйлар, ничектер очкынланалар.

Мөҗип көлүдән күптән тукталган иде инде, Фәнияне ике беләгеннән1 
тотып үзенә тартты.

— Фәния!
— Кем тия?
— Җитәр, көлмә инде. Әйдә тизрәк, соңга калабыз бит.
— Кайда ашыгасың соң син?
Фәния бу сүзләрне шулкадәр назлы итеп әйтте: Мөҗипнең болай да 

очкынланган күзләрендә ут уйнады, күкрәгеннән кайнар сулыш бөркелде. 
Фәния өстендәге чигүле ак кофтасын, киң итәкле юбкасын сыйпап-, 
куйды:

— Шушы килешме?
— Булса соң... Кайгырма, мин сине шушы килеш тә бик яратам.
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Мөҗип аны кочаклап алмакчы булды, ләкин Фәния аның кулыннан 
ычкынып читкә йөгерде.

— Шаярма, егет, — дип кычкырды ул капкасы ачык калган ишек 
алдыннан. — Сиңа ошый торгандыр да, ә башкаларга ошамаса нишләр
сең. Әнә Мидхәт абый Гомәр абыйга димләде әле: ничек аның каршысы- 
на бакча карачкысы кебек килеп басыйм.

— Тукта әле, Фәния, син чынлап әйтәсеңме?
— Чын, чын... көт, мин хәзер чыгармын.
Ул өйгә шыпырт кына керде. Караңгы бүлмә эчендә аяк очларына 

гына басып, тәрәзә янына килде һәм үрелеп, утны тоташтыргыч кнопкага 
басты: бүлмә берьюлы яктырып китте. Аның күзләре кроватька ятып, 

-әле йокыга да китәргә өлгермәгән, ләкин йокы рәхәтлегенә тулысыңча 
бирелеп, өстәлгә аш китерер өчен урыныннан торырга да, тормаска да 
белми икеләнгән әнисенең ярым йомык күзләре белән очраштылар.

Фәния кровать янына килде, әнисенең дә, аның янында йоклаган кеч
кенә энеләренең дә өстендәге җәймәләрен төзәтеп япты.

—■ Соңга калгансың,—диде йокы аралаш әнисе һәм кузгалып 
куйды.

Фәниянең куллары алга сузылдылар, тавышы йомшак та, ялварулы 
да булып ишетелде.

— Зинһар, әнкәем... Миңа бернәрсә дә кирәкми, йокла, мин үзем...
Ул әнисе янында берничә секунд кына басып торды да, косынкасын 

чишеп, икенче бүлмәгә юынырга чыкты. Яңадан кергәндә аның өстендә 
зәңгәр сызыклы ефәк күлмәк, җилкәсендә борчак-борчак бөрчекле кара 
косынка иде. Юынганнан соң йөзе алсуланган, алтынсыман чәчләренең 
маңгай өстендәге һәм чигәләрендәге бөртекләре чыланып, карасу төскә 
кергәннәр.

Ул көзге янына килде. Көзгедән очы аз гына югары күтәрелгән бо
рынлы, җирән, ләкин бик сөйкемле кызның карап торуын күргәч, ничек
тер саф балалык шатлыгы белән кашларын сикертеп, тигез тешләрен 
күрсәтеп елмаеп куйды һәм бармак янады. Өстендәге күлмәгенең гәүдә
сенә сыланып торуы һәм йөзенең сөйкемлелеге белән тулысынча канә
гатьләнеп, косынкасын башына салды. Ләкин аны бәйләргә өлгермәде, 
урамнан акрын гына сызгырган тавыш ишетелде. Фәния, куркып, әнисе
нә карады, аннан йөгереп тәрәзә янына килде, пәрдәнең очын аз гына 
күтәреп, ишек алдына күз төшерде. Мөҗип ике кулын да кесәсенә тык
кан, зур-зур атлап әрле-бирле ишек алдын үлчи. Туктап тәрәзәләрнең 
әле берсенә, әле икенчесенә карый, аларда пәрдәләрдән башка бернәрсә 
дә күрмәгәч, өметсезләнеп, көрсенеп куя һәм алга атлый. Аннан кабала
нып кесәсеннән сәгатен чыгара, борчылып яңадан тәрәзәгә карый, башын 
кыегайтып, урамнардагы тавышларны тыңлап тора.

Фәния прх итеп көлеп җибәрде, әнисеннән куркып, куллары белән 
авызын каплады, әнисенең тыныч кына йоклап ятканын күргәч, яңадан 
тәрәзә янына килде һәм пәрдәне күтәрде. Шунда ук аларның күзләре 
очраштылар һәм икесе дә елмаеп куйдылар. Ләкин Мөҗипнең йөзе һәр
вакыттагы кебек тиз җитдиләнде. Ул кулындагы сәгатенә бармагы бе
лән төртеп күрсәтте. Фәния аңа көлеп һәм кулларын күкрәгенә куеп, ба
шын селкеп җавап бирде. «Хәзер, хәзер, аз гына . сабыр ит инде», — дип 
пышылдады. Мөҗип кулларын җәйде, ачуланып читкә борылды. Кесәсен
нән портсигар чыгарып, авызына папирос капты да, бик ачуланган кыя
фәт белән, ачык капкадан кызу-кызу урамга юнәлде.

Фәнияне дусының бу чыгышы һич тә борчымады. Мөҗип капкадан 
чыгып киткәч, ул бары тик «ту-ту, акрын, егеткәй» дип кенә куйды. Чөн
ки аның капка төбендәге ташка утырып, таң атканчы булса да көтәчәген 
белә иде ул. Ләкин дусының бу йомшак ягыннан файдалану турында 
уйлап та карамады, тиз-тиз киенде дә, утны сүндереп, урамга йөгерде.
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— Әллә, берәүләр үпкәләгән, — дип кычкырды ул, таш өстенә бөкрәеп 
утырган һәм уйга калган Мөҗипнең җилкәсенә кагылып. — Я инде, кы
ланып утырма. Ишек ачылганын, минем чыкканны ишеттең бит.

Мөҗип сикереп торды, йотлыгып, Фәниянең йөзенә карады, аннан ки
нәт аны эләктереп алып, үзенең киң күкрәгенә кысты.

— Ай, син, минем усал алтын чәчем!
— Әкрен, аю, күлмәгемне харап итәсең, чәчемне туздырасың, — диде 

Фәния, аның кулларыннан ычкынырга теләп.
Мөҗипнең куллары Фәнияне иркәләп сыйпадылар.
— Үзе ашыктырды, ә үзе... — диде Фәния, кызарып һәм башын аска 

иеп. — Ичмасам, карар идең, бу күлмәгем килешлеме?
Ул аягындагы биек үкчәле туфляләрен тыпырдатып берничә тапкыр 

бөтерелеп куйды.
— Фәния, кешене аның эше, җаны матурлый. Мин сине...—-дип баш

лады Мөҗип, ләкин Фәния аңа башлаган сүзләрен әйтеп бетерергә 
бирмәде.

— Җитәр, акыл сатма. Әйдә тизрәк уку өенә, «докладыңны» шунда 
сөйләрсең.

Ул йөгереп килеп Мөҗипне кулларыннан эләктерде һәм үзенә тарт
ты. Алар, җитәкләшеп йөгергән килеш, урам буйлап килүче автомаши
наның алдына килеп керделәр. Шофер ачуланып өзек-өзек сигнал бир
де, Фәниянең чыр итеп кычкырып җибәрүе һәм Мөҗипнең көлүе ише
телде.

3

14 Уку өеннән урамга чыгу белән, Гомәрне төннең җанга рәхәт бирүче 
5ж,иләс һавасы кочып алды. Ул үзенең ничектер җиңеләеп киткәнен той
ды. Берничә минут кая барырга икәнен уйлап, урам буйлап тезелгән 
баганалардагы электр фонарьларының күзне камаштырып балкуларына 
сокланып торды. Аның мондый лампаларны гомерендә беренче мәртәбә 
күрүе түгел иде. Гомәр аларны күп күрде. Казанда да, Мәскәүдә дә, 
Харьковта да, кайда гына күрмәде ул бу яктылыкны! Ләкин аны үз туган 
авылының урамнарында, йортларында күрү шулкадәр дулкынландырды, 
аның күңеле тулып китте. Болар үз, якын, туган Чәчкәле фонарьлары 
иде. Алар тигез генә янмыйлар, кай яклары беләндер шаянлык, яшьлек 
һәм көч ташып торган кызларның, күзгә туп-туры карап, каш сикертүлә
рен хәтерләтәләр. Аларның нурлары якты гына түгел, җылы да, хәтта 
кайнар да булып тоела — йөрәк җылысы кебек. Бәлки, Чәчкәле кешелә
ре аларга үз йөрәк җылыларын кушканнардыр. Ык елгасын буып 
электростанция төзү Чәчкәле кешеләренең күптәнге хыялы иде бит. 
Бу нурларга кайнар тирләр дә, якты теләкләр дә, йөрәкнең ярсып тибе
ше дә, нәрсә яхшы — бөтенесе бергә килеп кушылганнар, шуңа алар 
шулай сокландыргыч җылы да, якты да.

— Туган илен сагынып кайткан солдатның күңелендә нәрсәләр генә 
булмас... Матур бит, Гомәр. Ә?

Таныш тавыш белән акрын гына әйтелгән бу сүзләр Гомәрне сискән
дермәде, ул ашыкмый гына башын борды һәм, яңа гына башында кайна
ган уйлар тәэсиреннән аерылырга теләмәгән кебек, әкрен генә:

— Әйе, әйе... Исәнмесез, Шәмси абый! — диде.
Уртачадан калкурак буйлы, авылча гади генә итеп киенгән, ябыграк 

йөзле, иллегә якынлашып килүче Җәләев үтә күрүчән күзләре белән 
Гомәрне башыннан аягына кадәр җентекләп карап чыкты һәм канәгать
ләнгән тавыш белән:

— Хуш, — дип куйды. Аннары эшләпәсен кулына алды, тирләгән 
маңгаен, муенын ашыкмыйча гына сөртте.
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— Кызу. Син танымаслык таза егет булгансың, ә без, күрәсең, ак
рынлап картаябыз.

Караңгыда Җәләевнең йөзе чыннан да картаеп киткәндәй күренде.
— Электростанцияне күрәсем килә, Шәмси абый. Шунда таба барыр

га уйлап тора идем.
— Электростанциянеме?..
Җәләевнең йөзе яктырып китте. Ул баганалардагы күзне чагылды

рырлык булып яктыртучы лампочкаларга карап алды.
— Ашлыкны да электр белән сугасызмы?—дип сорады Гомәр.
— Әйе, ашлыкны да электр белән сугабыз, Гомәр, — диде Җәләев, 

бик гади генә итеп. — Әйдә алайса, минем дә юл шул якка таба.
Шәмси Җәләев Чәчкәледә авыл халкы тарафыннан ихтирам ителә 

торган кешеләрнең берсе иде. Дистәдән артык ел инде ул авылның баш
лангыч партоешма секретаре һәм авыл советы председателе булып эшли. 
Октябрь таңы атып, халык иркен сулыш алгач, Чәчкәледә булган һәр- 
яңалык, һәр үзгәреш аның исеме белән бәйләнгән. Аның турында авыл 
кешеләре телендә бик күп истәлекләр йөри. Ул яшь чагында Чапай белән 
бергә сугышып йөргән, язулы кылычы да бар, диләр.

Гомәрнең күңеле бу кешегә карата якынлык хисләре белән тулы. Ул 
үзенең беләгеннән тоткан Җәләевнең сөякчел, ләкин җылы кулын тер
сәге белән күкрәгенә кысты.

—• Нигә уйга калдың әле?—диде Җәләев. — Сөйлә, Гомәр, ничек 
кайтып җиттең? Кайларда булдың? Я, нигә дәшмисең инде? Әллә зур 
калаларның шау-гөреннән соң авылның тынлыгы ошамыймы?

—• Юк, — диде аңа каршы Гомәр. — Авыл миңа бик ошый, Шәмси 
абый. Монда да шау-гөр җитәрлек. Авыл бик үзгәргән бит. Мин аны бик 
сагындым. Авылдашларны, авылның киң басуларын, Ык буйларын са
гындым.

— Хуш, — дип куйды Җәләев, аннан чын күңеленнән өстәде. — Шу
лай инде, Гомәр, туган җир сагындыра ул, кадерле була.

Гомәр соңгы вакытларда нинди шәһәрләрдә булуы турында, армия
дәге хәлләр турында сөйләп бирде.

— Шулай, шулай, — дип куйды Җәләев. Аннан якынлашып килүче 
машинаны көтеп, тукталып калды. — Көтик әле, бу безнең ЗИС булыр
га тиеш.

Машина алар янына килеп җиткәч, озын итеп сигнал бирде дә тук
тады. Кабина ишеге ачылып китте, кыска чәчле бер баш күренде.

— Хәерле кич, Шәмси абый!
Ул кинәт кычкырып җибәрде һәм, кабинадан очып төшкәндәй, күз 

ачып йомганчы Гомәрнең каршысына килеп басты.
— Гомәр, исәнме, малай, танымый да торам бит. Кайткан, диделәр, 

һаман күреп булмый үзеңне.
Гомәр яшьлек иптәшенең кулын кысты.
— Исәнме Мирзаһит! Мин дә сине танымый торам бит. Әнә син кая 

менеп утыргансың, ЗИС ның үзенә...
Мирзаһит кесәсеннән ялтырап торган көмеш портсигар чыгарды, авы

зына бер папирос кабып, Гомәргә дә тәкъдим итте.
— Мин, малай, военный специальность буенча,—дип куйды ул.— 

Хәзер авылда шофер — фигура. Механизаторлар, икмәк ташыйбыз. — 
Аннан Җәләевкә борылды. — Тартыгыз, Шәмси абый, «Беломорканал».

Җәләев көмеш портсигарны, үлчәгәндәй кулында әйләндереп, аннан 
кире хуҗасына сузды.

— Тартмыйм, савытың шәп түгел. Мин алтын портсигардан гына 
тартам.

А^ирзаһит көлеп җибәрде. . ■
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— Вакыты килеп җиткәч, алтыны да булыр әле, Шәмси абый. Хәзер
гә көмеш тә ярый. — һәм сүзне икенчегә борып: — Шәмси абый! Честное 
слово, киңәшегез өчен рәхмәт, тәки булды бит, — диде.

—■ Күптән шулай диләр аны. — Җәләев көлемсерәде, кулындагы 
портсигарны ачты. — Менә хәзер тартып җибәрсәк тә була . Димәк, 
мөмкин?

— Бик рәхәтләнеп, Шәмси абый. Моннан соң, шоферлык правам 
белән ант итеп әйтәм, һәр көнне өч рейс.

Җәләев Мирзаһитның күкрәгендәге гвардия значогын төзәтеп куйды.
— Үзеңә рәхмәт, Мирзаһит. Син гвардия данын югары тотасың. Әйдә 

әйләндер, егеткәй.
— Есть.
Мирзаһит, уң кулын тиз генә күтәреп, кепка козырегына тигезде, ма

тур итеп борылып, үкчәсен үкчәсенә бәрде. Ничек килеп туктаса, тукта
гач, кабинадан ничек төшсә, шундый җитезлек белән урынына кереп тә 
утырды һәм, кабина ишеген шап итеп ябып, кыска сигнал бирде дә, 
кузгалып та китте.

— Моңа кадәр ике генә рейс ясый иде, — дип аңлатты Җәләев, ма
шина артыннан карап. — Егеткә ял итәргә бик аз вакыт кала, авыррак 
та туры килә. Хәер, шулай булмаса, күңелсез булыр иде.

Алар түбән очка якынлаштылар. Түбән оч, Ык белән янәшә сузылган 
урам — Чәчкәле урамнарының иң зурларыннан берсе. Аның аркылы шә
һәргә бара торган олы юл үтә. Ул колхозның яшелчә бакчасыннан алып 
Калатауның яртысына кадәр күтәрелә.

Калатау — бик текә тау. Монда элекке заманнарда, бигрәк тә язгы 
һәм көзге пычракларда, авыл аркылы үтүче атлы юлчылар тауга күтә
релә алмыйча иза чиккәннәр. Аларның арба тәгәрмәчләренә кызыл бал
чык уралган, хәлдән таеп атлары егылган. Юлчылар монда утырган Чәч
кәле кешеләрен дә, Калатауны да, үз язмышларын да каргаганнар. Лә
кин аларның каргышларын Калатаудан башка беркем дә ишетмәгән. Ә 
Калатау кешеләренең моң-зарлары җавапсыз калган. Яз, көз саен түбән 
очны үзенең кызыл балчыклы лае белән тутырган.

Ләкин еллар үткән, беркөнне карт Калатау машиналар гүләвөн, ке
шеләрнең шат көлү, җыр тавышларын ишеткән. Чәчкәле кешеләре, тирә- 
як авыллардан килгән колхозчылар белән бергәләшеп, тауны кискәннәр, 
балчыгын түбән оч уртасына өеп, өстенә таш җәйгәннәр, дамба салганнар.

Дамба урамның бөтен буена сузылган. Ул тау итәгендә биек, таудан 
ераклашкан саен тәбәнәкләнә, ә урамның югары очка тоташа торган ба
шында бөтенләй юкка чыга.

Ике урам кушылган җиргә җиткәч, Гомәр туктады. Әле югары очка, 
әле түбән ^чка карады: урамнарның икесе дә тауга күтәреләләр, икесе 
дә яп-якты. Югары оч бигрәк тә якты, анда электр фонарьлары багана
ларга гына эленмәгән, колхоз идарәсенең, авыл советы йортының, уку 
өенең, хәтта аның янындагы бакчаның да капкаларында катлы-катлы 
булып, күзне камаштырып ялтырыйлар.

Фермалар ягыннан чуен кисәгенә суккан тавыш ишетелде: бер, 
ике, өч...

—■ Ун, — дип куйды Җәләев, — пожар каланчасында кагалар.
— Ярый, Шәмси абый, бүгенгә хушыгыз. Сезгә болан таба бит. Оза

туыгыз өчен рәхмәт. Мин станцияне күреп кайтыйм әле.
— Хуш! — монысында Җәләевнең тавышы ничектер шаян яңгырады, 

ул көлемсери иде. — Миннән бик тиз туйдыңмы син. Әй, юк инде... Ә 
минем синең белән буласым килә, нәрсә эшләрсең?

Гомәр бу сүзләрнең чынлапмы, әллә шаярыпмы әйтелүен аңламый 
торды. Җәләевтән гафу үтенде һәм аның эше күплеге, аңа ял итәргә 
кирәклеге турында әйтте.
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— Эш, эш, — дип бүлдерде аны Җәләев, ул яңадан Гомәрне кул
тыклады. — Билгеле, эш күп, ә менә син нәрсә эшләргә уйлыйсың икән, 
минем шуны беләсем килә. Авылда дим...

Башка вакытта булса кинәт куелган бу сорауга Гомәр тиз генә җавап 
та бирә алмас иде. Чөнки ул бу турыда күп уйласа да бертөрле дә нә
тиҗәгә килә алмаган иде. Җәләевнең мондый җиңел тоны аңа да тәэсир 
итте: ул күңеленә беренче булып нәрсә 1килде, шуны әйтте.

— Җилкәнемә җил кай яктан өрер бит әле, Шәмси абый. Мин педа
гогия училищесының соңгы курсын тәмамламаган идем әле. Укыйсы да 
килә. Шәһәргә дә чакыралар.

— Чакыралар? — Шәмси абыйның тавышындагы баягы җиңеллек 
һәм шаянлык юкка чыкты. — Чакыралар, — дип караңгы тавыш белән 
кабатлады ул. — Җил, җилкән дип торган кешеләрне, билгеле, шәһәргә 
чакыралар. Беләсең килсә, Гомәр, безнең Чәчкәледән совет власте елла
рында ун инженер, унҗиде врач, утызлап укытучы, биш агроном чык
кан...

—■ Кайда соң алар? — дип сорады Гомәр.
— Кайда?! Анысын мин беләммени?! Мин аларның колхозда юклы

гын гына беләм. Армиядән кайткан байтак кына егетләрнең дә җилкән
нәре шәһәр ягына тарта. Их яшьләр, яшьләр! Җиргә мәхәббәт юк сездә! 
Каурыйларыгыз чак кына ныгыдымы, хәзер читкә очарга ымсынасыз. Ә 
колхозда кем кала?!

Җәләев тагын да кызыбрак сөйли башлады. Гомәр аны бүлдермәде.
— Ярый, ди, авылда карт гвардия бар. Ләкин коммунизмга колхоз- 

.ларны картлар түгел, яшьләр алып барырга тиеш ләбаса. Ә алар сез
неңчә, хәрбиләрчә әйткәндә, алгы позициядән качалар.

— Барысы да түгел, Җәләй абый.
— Мәсәлән?!
— Мәсәлән, мин.
Алар түбән очны үтеп, Ык яры буйлап, агым уңаена атладылар. 

Авылдан чыгу белән Гомәр берникадәр вакыт караңгылыкка күнегә ал
мый интекте һәм, түземсезләнеп, Җәләевнең җавабын көтте. Әйтерсең лә, 
караңгылык аңа тыңларга комачаулык итә. Ул һаман Җәләевкә якын
рак елышты. Ә төн кыщ көннәрендәге кебек яп-якты булмаса да, караңгы 
түгел иде. Монда Ык шактый киңәйгән. Ул тыныч. Аның көзге кебек 
чиста өстендә күк йөзен каплап миллионнарча йолдызларның, Түбән 
Атау турына күтәрелгән айның шәүләләре төшкәннәр. Яр буеның һава
сы салкынча. Аны сул яктагы колхоз яшелчә бакчасыннан килгән дымлы 
ис тутырган.

— Син каласыңмы? Эшнең иң җаваплысын сорыйсыңмы? —дип куй
ды, ниһаять, Җәләев. — Партия членымы? *

— 1943 елдан бирле, Шәмси абый.
Җәләев, сынагандай, аның күзләренә карап барды.
— Мин сиңа бик җаваплы эш тәкъдим итәр идем...
— Нинди эш? —дип сак кына сорады Гомәр.
— Уку өенең мөдире итеп.
— Уку өенә? — дип кабатлап сорады Гомәр һәм сүзсез калды.
Ул кайчандыр уку өе мөдире булып эшләгән Мидхәтне хәтерләде. 

Аннан аның күз алдына китаплар ремонтлап өстәл янында утыручы Рәи
сә, ниһаять, бер-бер артлы Гыйльметдин карт, Гафифә карчык һәм Хәсән 
килеп бастылар.

— Юк, бу эш бармый миңа, Шәмси абый, — диде Гомәр, әкрен генә.
Җәләев шактый озак дәшми барды.
— Алдан кычкырган күкенең башы ярыла, диләр иде картлар. Анысы 

гаҗәп тә түгел. Менә совет офицерының ике төрле сөйләве гаҗәп.
Җәләевнең соңгы сүзләре Гомәргә авыр тоелды.
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— Юк, аңламадың мине, Шәмси абый, мин уку өендә эшләүдән 
курыкмыйм. Бу бик зур һәм мактаулы эш. Ләкин, чын күңелдән әйтәм, 
мин моны булдыра алмыйм. Аның бер ягы бар...

Ул кинәт туктады һәм читкә борылды. Җәләев аны ике беләгеннән 
тотып үзенә тартты, берничә секунд буена йөзенә, аска текәлгән күзлә
ренә туп-туры карап торды.

— Әйт. Нәрсә? Туры әйт.
Гомәр, үтә дулкынланып, Хәсәннең үлеме, Мидхәтнең хаты турында, 

Гыйльметдин карт һәм Гафифә апа турында, ниһаять, күңелендәге шик
ләнүләр турында сөйләде.

— Хәзер үзегез уйлагыз, Шәмси абый. Мидхәтнең миңа язган хатын
нан соң аның урынында эшли башласам... Юк, булдыра алмыйм мин мо
ны. Булмый.

Җәләев аның кулларын җибәрде.
— Син Мидхәтнең Гыйльметдин картлар семьясына гына түгел, бар

лык «Яңа тормыш» колхозчыларына, барлык совет кешеләренә яла як
кан хатын оныт. Күңелең китек булмасын, Гомәр. Күңел китеклеге авыр 
ул, читен. Ә уку өе турында уйла, намусың белән киңәш. Соңыннан миңа 
әйтерсең.

— Ярый, Шәмсетдин абый.
— Менә шулай.

Алар биек яр өстенә баскан килеш хәрәкәтсез калдылар. Яр астында, 
турбинада, су шаулый, су тавышын басарга теләгәндәй, генератор 
гүли.

— Ишетәсеңме, Гомәр?!
— Ишетәм, Шәмси абый.
— Ләкин шунысы көенеч: безнең электростанциянең көче нибары 

егерме биш мең вольт кына. Ә без җирне дә электр көче белән сөрергә, 
сарыкларның йоннарын алуны да, сыер савуны да электр көче белән 
башкарырга хыялланабыз. Безгә тагын 25 мең вольт та аз булачак. 
Менә тагын берәр турбина куеп җибәрсәк, шәп булыр иде. Хәтерлисеңме, 
Владимир Ильич ничек ди: совет власте плюс бөтен илне электрлашты- 
ру коммунизм була, ди.

Гомәр аны бүлдерми тыңлады. Җәләевнең киләчәк турында сөйлә
вендә үзенә бертөрле шигърият һәм җылы ямь бар иде.

4

Ишектән көлешә-көлешә керделәр алар, һәм икесе дә, Гомәрне эзләп, 
ишек янында туктап калдылар.

— Күренми, — дип пышылдады Фәния.
Өстәл артына баскан Рәисәнең авызына карап тын гына утырган 

яшьләр, Фәния белән Мөҗипне күргәч, кузгалышып куйдылар.
— Фәния, кил, безнең янга утыр, — диде кемдер.
Мөҗип белән Фәниянең урнашуын, яшьләрнең тынычлануын көтеп, 

сөйләүдән туктаган Рәисә кулын күтәрде. Шунда ук уку өендә яңадан 
тынлык урнашты. Тик Гомәрне бик күрергә теләгән Фәния генә түзмәде, 
үзе белән янәшә утырган сары чәчле егетнең колагына:

— Гомәр абый килмәдемени?—дип пышылдады.
Күршесе аңа таба карамый гына башын селкеп куйды.
— Белмим...
— Менә шулай, иптәшләр, — дип дәвам итте Рәисә, — әгәр дә эшлә

гән эшне, безнең тарафтан колхозыбызны үстерүгә куелган көчне саный 
башласаң, санап та бетерерлек түгел... Безнең йокыны, ашау-эчүне оны
тып йөргән Фәнияләребез, Гөлнурларыбыз бар. Чәчү вакытында, чәчү 
машинасына утырып, батырларча эшләгән Кирамны, Мөҗипне дә .хәтер
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ли торгансыздыр, алар һәр көн җидешәр гектар бодай чәчтеләр. Язгы 
кыр эшләре вакытында безнең «Яңа тормыш»та норманы тутырмаган 
бер генә кеше дә булмады бит — бөтенебез дә тырышып намус белән эш
ләдек.

Яшьләр, уку өен тутырып, шаулашып куйдылар.
—■ Дөрес!
— Билгеле!
— Хәзер дә сынатмыйбыз!
Рәисә тавышларның тынганын көтте. Ул тагы да алсуланган йөзен

дәге тир бөртекләрен сөртеп алды. Мөҗип аның күзләренә карады: алар 
бераз чекрәйгән иделәр.

— Ләкин, иптәшләр, бездә барысы да ал да гөлме?
Тавышлар берьюлы тындылар, һәркем, кызыксынып, Рәисәнең әйтәсе 

сүзләрен көтте.
— Юк, иптәшләр, — диде Рәисә, — безнең кимчелекләребез күп әле. 

Менә син, Кирам, сынатмыйбыз дисең. Үз машинаңда дүрт ярым урынына 
уракка төшкәннән бирле биш-биш ярым гектар урганга әйтәсең син аны. 
Шулаймы?

Мөҗипнең күршесе кыймылдап куйды. Ул бик сәер итеп елмайды да 
аяк очына карады.

—- Билгеле. Нәрсә, азмыни? Тагын да арттырабыз без аны.
Рәисә үзе белән янәшә утыргрн ак яулыклы кызга эндәште.
—■ Ә син, Сәкинә, кайда эшлисең?
—■ Кул белән урабыз.
— Әйе, син унсигез сотый урынына егерме бишкә кадәр урасың.
Ул, тагын кем белән сөйләшергә икән дигәндәй, әле бер егеткә, әле 

бер кызга карады.
— Менә тагын Наҗия... Наҗия, син көлтә бәйләүдәме әле?
Бөтенесе дә Наҗиягә карадылар. Ишек янына ук утырган зәңгәр ко

сынкалы, зур кара күзле яшь кенә кыз үзенә төбәлгән дистәләрчә ка
рашларның астында уңайсызланып калды. Ул кып-кызыл булып кызар
ган йөзен куллары белән каплады.

— Көн саен 50—55 сотый мәйданда көлтә бәйлисең син. Әйеме?
Рәисә җавап көтмәде, тик алдындагы кәгазьгә ниндидер билгеләр 

генә ясады да ашыкмый гына дәвам итте.
— Эш болай тора, иптәшләр. Менә сез барыгыз да ишеттегез инде, 

монда утыручыларның кайсын гына телгә алма, бөтенесе дә: Кирам да, 
Сәкинә дә, Наҗия дә, Мөҗип тә, Фәния дә үз өсләренә төшкән бурыч
ны— көнлек норманы үтәп киләләр, хәтта арттырып та үтиләр. Хәзер 
шул ук Наҗиянең эшен карыйк әле. Ул үзе яхшы эшли, ә үзе белән 
янәшә басып эшләүче Сабира апаның 40 сотый урынына 27—30 сотый 
мәйданда гына көлтә бәйләвен, башаклар калдыруын күрергә теләми, 
җитмәсә-, аңа булыша, янәсе, Сабира кеше алдында хур булмасын.

Фәния Рәисәнең тавышында әллә нинди эчке бер чакыру тавышы 
ишетте. Әнә ул ярсый, көрсенеп куя. Бу кадәр дулкынлануны Фәния бе
ренче тапкыр күрә идеме, әллә моңа кадәр сөйләүченең эчке авазына 
игътибар итми идеме, аңа хәзер ничектер хезмәт нормаларын үтәмәүче
ләр өчен яки салкын кан белән эшләүчеләр өчен уңайсыз булып китте. 
Нигә инде ул Сабира апа эшкә чыкмый йөри? Ни өчен Сабира тырма 
күтәрергә иренгән, көлтә бәйләгәндә тырмасыз мөмкинмени? Мидхәт та
гын... эчеп-тузып йөрмәсә — аңа дөньяның кызыгы беткәнмени? Әнә Рәи
сә апага никадәр авыр, ничек газаплы...

Рәисә Мидхәт турында сөйләгәндә, тавышы өзелеп калгандай, тукта
ды. һава йотып алды. Эчке бер ачыну белән сүзен дәвам иттерде. Аның 
йөзенә куе күләгә йөгерде, йөрәк әрнүе күзләренә чыкты.

Рәисә сөйләвеннән туктады. Ул, нәрсәдер әйтергә теләгәндәй, күзлә
рен билгесез ноктага төбәп торды.
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— Менә шул, безнең эшебездә кимчелекләр шулкадәр күп!..
Уку өендә элек нинди тынлык булса, Рәисә урынына утыргач та, бер

никадәр вакыт шылт иткән тавыш ишетелмәде.
Ниһаять, берсе кыймылдап куйды, икенчесе авыр игеп сулады, өчен

чесе бик мәгънәле итеп акрын гына: «Дааа-а!»—-дип сузды.
— Даа!—диде Мөҗип һәм урыныннан сикереп торды да баһадир 

гәүдәсе белән өстәл янына килеп басты. Аның бите тартышып куйды:
— Менә, Кирам дус, сынатмадык бит дип йөри идек, сынаттык булып 

чыкты түгелме?
— Дөрес!—диде Фәния.'—Тырышып эшләгәндә, күбрәк тә булды

рып була. Бүген Мөҗип алты гектар урды. Мин башка көннәрдә унөч ке
нә йөк көлтә кертә торган идем, бүген уналтыны китердем.

«һай үткенем, — дип уйлады күңеленнән Мөҗип. — Әллә кайчан 
үзең әйтәсең калган». Аның күзләре шунда ук Фәниянең күзләре белән 
очраштылар. Үзара сөйләшә башлаган яшьләрне Рәисә туктатты.

— Менә күрәсез, — диде ул. — Безнең әле тагын да яхшырак эшләр
гә әллә нинди мөмкинлекләребез бар. Икмәк — илнең байлыгы ул, илнен 
куәте. Аның бер бөртеген дә югалтмый җыеп алырга кирәк.

...Мөҗип өй алдына чыкты. Ул өйнең бөркү һавасыннан соң тагын да 
тәмлерәк булып тоелган саф һаваны комсызланып сулады, һәм тәрәзә 
янына килде. Урам тынган инде, күп йортларда утлар сүнгән. Тик авыл 
советы, колхоз идарәсе тәрәзәләрендә генә утлар ялтырый.

Менә колхоз идарәсендә ут сүнде. Озак та үтмәде, шыгырдап ачылган 
капка янында кемдер күренде.

«Гыйльметдин абзыйдыр, — дип уйлады Мөҗип. — Тынгысыз карт!.. 
Хәзер монда киләчәк...»

Ләкин Гыйльметдин карт уку өенә кереп тормады, әкрен генә атлап, 
өенә кайтып китте.

— Соң шул инде.
Мөҗип шырпы сызды һәм өй алды баскычында утырган Гомәрне 

күрде.
—■ Гомәр абый?! Нишләп монда утырасың? Исәнме!
— Исәнме, Мөҗип. Менә сезнең сөйләшүегезне тыңлап утырдым әле. 

Монда җиләсрәк. Әйбәт әйттең син...

Өченче бүлек

1

Ул кинәт уянды һәм шунда ук аның күзләре бераз кысылдылар, бит 
алмалары түгәрәкләнделәр, ул бәхетле елмайды. Аның күңеле шатлык 
белән тулды: әйе, бу — төш түгел, ул туган йортының өйалдында ята. 
Өйалдын үткән елгы икмәкнең төче исе һәм әнисе өй түбәсе чормасына 
элеп куйган себеркеләрнең һәм мәтрүшкә чәчәкләренең хуш исе тутыр
ган. Ишек алдына чыга торган ишекнең өстендәге кечкенә тәрәзәдән як
тылык нурлары төшкән. Бу нурлар кояш күтәрелгәндәге кебек кызгылт 
түгел, көн уртасындагы кебек кызу, соргылт та түгел, ә төссез, салкын; 
алар, бер ягына арыш, икенче ягына бодай салынган зур ларьларның 
саргылт тактасына төшеп, аны алтын белән йөгерткән кебек иткәннәр.

Акрын гына йорт ишеге ачылды, өйалдына кызган май исе бөркелеп 
тулды. Кулына табагач тоткан, кечкенә гәүдәле, башына кызыл чәчәкле 
ак кашимер яулык бәйләгән (бу яулыкны аңа улы бүләк итеп алып кайт
кан иде), кара алъяпкычлы карчык — Гомәрнең әнисе Сәмига апа күрен
де. Ул, йомшак кына басып, эчкә узды, өйалды почмагындагы агач кро
вать өстендә тыныч кына йоклап ятучы улы янында тукталды.
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Ана кулының йомшак кына орынуы Гомәрнең күзләрен яңадан йом
дырды, ул бер генә секундка йокыга киткәндәй булды. Куллар аның чәч
ләреннән сыйпадылар.

Ул күзләрен ачты һәм әнисенең, тавыш чыгармаска теләп, сулышын 
тыюдан кызарган җыерчыклы йөзен күрде.

— Уяндым инде, әнкәй.
—■ йокла әле, улым, йокла. Бик иртә әле, — диде ул һәм йорт эченә 

ашыкты. — Әй алла, коймакларым...
Гомәр өстендәге одеялны бер якка ыргытты да урыныннан сикереп 

торды. Аның тәнен иртәнге салкынча һава кытыклады. Ул бөтен гәүдәсе
нә киерелеп, кулларын күтәрде, як-якка җибәрде, аннан бөгелде, яңадан 
тураеп басты...

— Нәрсә эшли? — дип кычкырды өй эченнән аның һәр хәрәкәтен кү
зәтеп торган ана. — Нишләп тордың! Рәхәтләнеп йокла әле, улым, эшкә 
барасың юк бит.

— Ә барсам?—диде аңа каршы Гомәр. — Эшкә барсам, әнкәй?
— Куй, куй, улым. Кайтуыңа ике көн дә юк әле. Ял ит. Бездә эшт 

бетәсе түгел. Өлгерерсең.
Гомәр өйгә керде һәм кулына салкын сулы чиләк алды.
— Әй, нинди су аласың?—диде Сәмига карчык һәм улы янына йө

гереп килеп, аның кулындагы чиләкне тартып алырга теләде. — Кая, ки
тер, әнә казанда җылы су бар, хәзер комганга салып бирермен.

— Кирәкми, әнкәй, комган да, җылы су да кирәкми. Салкын су ях
шырак, ул йокыны тиз ача, көч кертә.

Ул юынырга ишек алдына чыкты. Күк йөзе зәңгәр, чиста, озынча бо- ! 
лыт артыннан акрын гына йөзеп чыгучы зур, кызыл кояш янында алсу) 
болытларның нурлары көмеш тәңкә кебек ялтырыйлар. Болыт өстенә! 
төшкән көлтә-көлтә нурлар ачыкланалар, әйтерсең лә, кояшны әкрен- 
әкрен генә һаман өскәрәк күтәрәләр. Бөтен тирә-як күзгә күренеп пар
лана. Җир өстендә таң җиле 'күптән уйный инде. Аннан тән шатлана, 
җиңел генә калтырана. Ишек алдындагы бәбкә үләннәрендәге көмеш чык ' 
бөртекләре калтырыйлар. Тәрәзә каршындагы тополь яфраклары ашы- 
гып-ашыгып пышылдый. Аларның дулкын-дулкын пышылдаганына ку
шылгандай, туктап-туктап сыерчык сызгыра. Капка түбәсендә һәм өй тү- ' 
бәсендә чыпчыклар чыркылдашалар.

— Әй, жуликлар! Фью!
Гомәр кулларын селтәп сызгырып җибәрде. Чыпчыклар пырхылдап 

очып киттеләр, абзар түбәсенең саламына кундылар һәм сикерешеп-сике- 
решеп уйный башладылар.

Юынуның үзенә генә билгеле булган ләззәтен табып, бик озак ухыл
дады ул, аннан йөзендә шатлык нурлары уйнатып, әнисе янына керде.

— Иртән салкын, улым, томау төшмәсен.
— Кызу җәй көнендә томау төшергән солдат — солдатмыни соң ул!- 

Әй, әнкәй, син бигрәк инде.
Ләкин әйтәсе сүзләрен әйтеп бетермәде, аның күзләре арык гәүдәле, 

бөкрәеп калган карт әнисенең төссез, тонык күзләре белән очраштылар.
Никадәрле шатлык, якынлык җылылыгы, бетмәс-төкәнмәс ана мәхәб

бәте иде бу күзләрдә. Ә тагын?..
Гомәр сискәнеп куйды: аны сөекле әнисенең күзләрендәге рәнҗү кур

кытты.
Нәрсәләр генә кичермәде бу елларда Сәмига карчык. Ул өч улын су

гышка озатты. Алар киттеләр, — йортның яме китте. Ана күңеленең ты
нычлыгы, бәхете югалды, ул, тилмереп, бөркетләренең кош теле !кадәр хә
бәрләрен көтте... Зур улы сугышка кереп, биш ай да үтмәде, «Сезнең 
улыгыз Ясәви Садыйков Ватан өчен геройларча һәлак булды» дигән язу 
килде.
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Бу ачы хәбәрдән сон. ана күңеле азмы-күпме айнырга өлгермәде, элек 
тә сыкрап йөргән карты, кайгыга чыдый алмыйча, бөтенләй түшәккә- 
егылды. Сәмига карчык үзенең утыз ел бергә гомер иткән картыннан 
кышның бер буранлы кичендә аерылды. Хәзер аны ике нәрсә изде: ачы 
хәсрәт һәм ялгызлык. Кышкы ачы кичләрдә морҗасы улаган, тәрәзәләре- 
шакылдаган ялгыз йортта Сәмига карчык акылдан шашу дәрәҗәсенә ки
леп җитте. Сугыштагы ике улы турында уйлап, төннәр буе саташып чык
ты. Күп тә үтмәде, Сәмига карчык уртанчы улы Тәлгатьнең үлүе турында 
хәбәр алды. Бу хәсрәттән аякка баса алмам дип уйлаган иде Сәмига кар
чык. Әмма ризыгы һәм күрәсе хәсрәтләре бетмәгән булган күрәсең, яңа
дан кымшанып йөри башлады. Нәкъ шушы көннәрдә ул тагын да коточ
кычрак хәбәр алды.

Бу хәбәрне авылда сөрем кебек җәелеп йөри торган имеш-мимешләр 
китерде. Имеш, Гыйльметдин абзыйның Хәсәне Гомәр өчен башын сал
ган. Имеш, Гомәр үзе дошманга каршы барырга куркып, посып калган 
да, үз урынына Хәсәнне җибәргән. Бу турыда, имеш, Гыйльметдин аб
зыйларга Гомәр үзе язган, кичерүләрен үтенгән.

Әллә ничә төрле иттереп, бергә йөзне кушып сөйләнгән бу сүзләрне 
ишетү хәсрәтле ана өчен авыр һәм газаплы иде.

Ул Гыйльметдин абзыйларга китте һәм Гафифә карчык белән Гыйль
метдин абзый аны ачык йөз белән каршылагач, аның әрнүле күңеле хәл 
алгандай булды.

— Дошман сүзләре бу, Сәмига! —диде Гыйльметдин абзый, карчык
ның ни өчен килгәнлеген белгәч.

— Күреп-белеп сөйлиләрмени. Күңелең кыйналмасын, Сәмига. Синең 
кайгың болай да бик җиткән инде.

Гомәр, билгеле, боларның берсен дә белми иде. Сәмига карчык хатла
рында да бу турыда язмады. «Исән булып кайтса, үзеннән бер сорармын 
әле», — дип уйлады ул, һәм шулай аның көннәре үтте.

Гомәре исән-сау килеш аның алдында басып тора.
— Әнкәй, сөлге кая икән?

- Менә бит, улым, — диде ана, кабаланып, —күрмисең дә, мин әллә 
кайчан тастымал тотып торам бит.

— Ай рәхмәт, әнкәй!..
Сәмига карчык рәхәтләнеп кеткелдәп куйды һәм улының аркасыннан, 

какты.
— Беләм инде синең коймак яратканыңны. Әллә кайчан камырым 

әзер. Хәзер пешерә дә башлыйм.
Ул мич алдында таба майлады. Гомәр шкафның аскы тартмасын 

ачты.
— Аякка кияргә җиңелрәк нәрсә табасы иде, әнкәй.
Сәмига карчык, тиз генә табагачын бер читкә куеп, алъяпкычына кул

ларын сөртә-сөртә, кырлары калайланган зур агач сандык янына ашык
ты. Аның капкачын ачып, үзенең гомере буена җыйган чүпрәкләрен ак
тарды.

— Булмыймы соң, улым, бөтен нәрсәләрең дә исән, балакаем. Туның 
белән колакчынлы бәрән бүрегеңнән, толып тектерергә дигән тиреләрдән 
башкасы барысы да бар. Аларны сугышчыларга җибәрдек. Тәлгать абы
еңның кыска тунын бирдем, — ана сандыктан алган әйберләрне урындык
ка өйде. — Сез кайтырсыз дип күз нуры кебек сакладым. Менә ефәк күл
мәгең, менә буйлы чалбарың, менә монысы — Тәлгать абыеңныкы, менә 
пинжагың...

— Рәхмәт, әнкәй!
— Менә чүәкләрең! — диде Сәмига карчык. Ул кулындагы ике пар- 

чүәкне бер-берсенә шапылдатып куйды. — Берсе үзеңнеке, берсе Тәлгать 
абыеңныкы. Кайсын теләсәң, шунысын ки, улым. — Ул Гомәрнең аякла
рына иелде. —Кая, итекләреңне салдырыйм, хәзер бик кызу бит...
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— Кирәкми, әнкәй, мин үзем... Бар, син тизрәк коймакларыңны кара, 
я соңга калырмын.

— Кая барасың?
Сәмига карчык майда кызарып пешкән коймаклар өелгән тәлинкәне 

өстәлгә китереп куйды. Өстәлгә парларын чыгарып торган ак самовар 
менеп утырды, бал, май, чәкчәк савытлары, чынаяклар тезелделәр.

■— Кая барасың, дим, улым?
— Эшкә, әнкәй, басуга эшкә барам.
Сәмига карчыкның күзләренә яңадан икеләнү билгеләре чыкты. Го

мәр ашыгып әнисе янына килде һәм аның зәңгәр тамырлары бүрткән 
җыерчыклы, кечкенә, коры, ләкин җылы кулларыннан алды.

— Син миңа ачуланма, әнкәй. Шушы кызу урак өстендә мин өйдә 
утыра алмыйм. Мин басуны сагындым, кешеләр арасында буласым килә. |

— И бала, бала, — диде Сәмига карчык, аның тавышы калтырап 
китте. Ул хәзер елап җибәрер төсле тоелды, — гел элеккечә икәнсең әле 
син. Атаң мәрхүм исән чагында: «Бу төпчегебез бигрәк самовар кебек j 
кайный, ни чыгар инде аннан», — ди торган иде. Дөрес әйткән икән, 
мәрхүмкәем.

— Бу көннәрнең һәр сәгате, һәр минуты кадерле, әнкәй,—диде Го- ■ 
мәр, ананың хәтерен калдырмаска тырышып. —Мин әле бәлкем эшләмәм 
дә, карап кына кайтырмын.

— Ичмасам бүгенгә генә бармас идең.
—• Иртәгә чыгасы булгач, нигә бүген үк бармаска, әнкәй. — Гомәр 

урындыгын өстәл янынарак тартты. — Әйдә утыр, әнкәй, чынлап әйтәм, 
коймак суына. Әй коймагы да коймагы, шундый кызарып пешкәннәр! 
Синең кебек бер кеше дә пешерә белми шул аны, әни.

Сәмига карчык исән тешләрен күрсәтеп елмаеп куйды -һәм бармак 
янады.

— һәй, сине! Сиңа сөйләгән мин карт җүләр, тыңлыйсың бармы! ■— 
диде ул һәм бик хәйләкәр генә итеп тагын елмаеп куйды. — Син кайткач, 
бармамын дигән идем, үзем дә барам инде, алайга киткәч. Кая, китер 
чынаягыңны.

...Гомәр капка төбенә чыкканда,'әле кояш күп күтәрелмәгән, шулай 
да Ык, аның аръягындагы әрәмәлек, күлләр өстендәге куе томан бик сы
екланган иде инде. Ул капка төбендәге ике зур ташның берсенә утырды 
һәм тәмәке кабызды. Урам буш әле, эшкә баручы колхозчылар да ара- 
тирә генә күренгәлиләр.

— Берәрсе очрасын, шуның белән бергәләп барырмын,—дип уй
лады ул.

Ләкин күңелендә ниндидер борчылу сизде. Бу борчылу да түгел, ба
ры сагынылган эшкә тотыныр алдыннан бер ярсып алу иде. Ул як-ягына 
каранды, кулындагы сүнгән папирос төпчеген бакчадагы тополь агачла
ры төбенә ыргытып, икенче ташка күчеп утырды.

«Менә Рәисә килеп чыксын иде хәзер, менә күңелле булыр иде бергә
ләп эшкә барулары», —дип уйлады ул.

Югары очтан автомашина чыкты. Аңа икмәк төялгән, капчыклар өс
тендә бер егет утырган. Кабинага аркасын терәп янәшә утырган кыз ни
дер уйлап бара.

Машина канатында кечкенә генә флаг җилферди. Менә машина ящи- 
гына кадакланган кызыл материя дә күренде. «Изге бурычны үтәүгә бө
тен көч!»

Гомәр турына җитүгә, машина тизлеген акрынайтты, капчыклар өс
тендәге егет белән кыз берьюлы кычкырдылар:

— Гомәр абый, исәнмесез!
Аннан пыяласы түбән төшерелгән кабина ишегеннән Мирзаһитның ба

шы күренде.
— Сәлам! — дип кычкырды ул. — Әйдә, барасыңмы?
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— Рәхмәт, Мирзаһит дус, бүгенгә шәһәрдә йомышым юк.
Мирзаһит кечкенә борынын кызык итеп җыерды, бик мәгънәле итеп 

күз кысты.
—-Ну алай булгач, пока.
Ул бик ашыга иде, берьюлы өченче тизлеккә күчкән ЗИС тиз ерак

лашты. Артыннан тузан болытлары калдырып чапкан машина Калатау 
артына кереп күздән югалырга да өлгермәде, Җәләевләр тыкрыгыннан 
таныш кыңгырау тавышы ишетелде. Озак та үтмәде, ат җигелгән лобо
грейканың утыргычына тоташып үскәндәй булып утырган Кирам күрен
де. Ул болай да бик эре-эре атлаган атларның киң, йомры артларына 
дилбегә белән әледән-әле чиерттереп куйды.

Кирам, урамны аркылы үтеп, Партизан урамына, аннан Көлеч басуы
на чыга торган тыкрыкка керде.

Маңгаенда ак йолдызлы җирән айгыр дамбадан туп-туры Гомәргә 
таба юыртып килә. Гыйльметдин карт бер аягын асылындырып, таран
таска киерелеп утырган. Кулында зур күн бияләйләр, мыекларын әллә 
майлап та җибәргән инде, тагын да ныграк ялтырыйлар, тырпайганнар. 
Авызы елмая, ләкин кашлары арасындагы ике сызык, киң ачылган 
күзләр аның нәрсәгәдер борчылуы турында сөйлиләр.

Колхозның нәселле айгыры, Гомәр янына килеп җиткәч, туктарга 
теләмичә, яңадан дамбага таба борыла башлады. Гыйльметдин картның 
көчле куллары дилбегәне нык тотканнар: айгыр муенын дугалап бөгеп, 
баскан урынында таптанырга тотынды.

— Исәнме, Гыйльметдин абзый, басугамы әллә?
— Юк, шәһәргә, Гомәр. Вак-төяк йомышлар бар иде. МТСка да ке

рәсе бар. Телефоннан гына сөйләшеп эш чыкмады, тагын берәр комбайн 
булмасмы дип чамалыйм. Атлар белән генә җитешеп булмый. — Гомәрне 
башыннан алып аягына кадәр карап чыкты да, кинәт кенә сорап куй
ды. — Нәрсә дим, әллә басуга барырга җыендыңмы?

— Куллар кычыта, Гыйльметдин абзый, эшлисе килә.
Гыйльметдин картның кашлары арасындагы сызыклар кул белән 

алып ташлагандай юкка чыкты. Ул мыекларын сыпырды, аннан нәрсәдер 
әйтмәкче булып кулларын алга сузды. Шуны гына көтеп торган сизгер 
айгыр берьюлы урыныннан кузгалды.

—- һай, рәхмәт төшкән нәрсә, кара син аны! Трр, дим мин сиңа, тррр!
Гыйльметдин карт көч-хәл белән атын туктатты. Гомәр аның янына 

йөгереп барды.
— Шулай. Беләм мин сине, Гомәр. йөрәге булган кеше, мондый кы

зу эш барганда, тынычлап кына өйдә утыра алмас...
Хайван хайванлыгын итмәсә, эче күбә дигәндәй, ат барыбер үзенекен 

итте, муенын дугалап бөгеп булса да, урыныннан кузгалды. Гыйльметдин 
карт монысында аны тотмады.

— Гомәр абый, Гомәр абый, дим...
Хатын-кыз авызыннан чыккан бу сүзләр ялварулы да, әллә ничек 

тантаналы да булып ишетелделәр.
Гомәр борылды һәм үзенең каршында чигүле ак кофта киеп, калку 

күкрәгенә «ВЛКСМ» значогы кадаган, кара юбкасын үтә күренмәле 
тар кызыл пояс белән буган, алсу йөзен сипкелләр баскан, бик сөй
кемле, зәнгәр күзле кызның басып торганын күрде. Күрешү өчен үзенә 
таба сузылган, кечкенә, ләкин эш белән каткан кайнар кулын кысты, ә 
үзе эченнән: «Кем соң бу?» — дип уйлады.

— Әллә танымыйсыз да инде?! Мин бит Фәния — Кириәхмәт кызы. 
Хәтерлисезме, гел җиз баш дип үрти торган идегез?

— Ә-ә-ә! Шулаймыни әле. Беләм, беләм, ник белмәскә, — дип кычкы
рып җибәрде Гомәр. — Ай-Һай, сезне ничек танып бетермәк кирәк, бик 
кечкенә идегез бит әле. Ә хәзер кара, без сугышып йөргән арада нинди 
җиткән кыз булып үсеп өлгергәнсез.
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— һай, Гомәр абый, сугыш беткәнгә байтак булды инде. Я, күрсәте
гез, мин нинди булып үскәнмен?

Гомәр аяк очларына басып кулларын югары күтәрде.
— Менә ничек булып.
Фәния кычкырып көлеп җибәрде.
— Ай, Гомәр абый, — диде ул аннан. — һаман да шул гадәтләрегез

не ташламагансыз икән әле. Җитәр, сезнең ачы телегезгә эләксәң, кызар
мыйча котыла алмассың.

— Менә баллы тел! Кем ул кызарудан куркучы. Синме? Соң син 
үзеңне көзгедән караганың бармы? йөзең дә, яулыгың да, чәчләрең дә 
кып-кызыл бит синең.

— Сөйләмәгез, сөйләмәгез, мин барыбер ишетмим, — дип кычкырып 
җибәрде Фәния, колакларын куллары белән томалап. Аннан инде шак
тый күтәрелгән кояшка һәм кулларына сәнәк, тырма, урак тотып басуга 
ашыгучы кешеләргә карады. — Әй, соңга калам, кеше басуга китеп бетә 
бугай инде. Әйдәгез үзегезне басуга алып барам, анда сөйләшербез. Ба
расызмы?

Ул сынагандай Гомәрнең күзләренә туры карады. Аның болай тар
тынмыйча, беркатлы, иптәшләрчә сөйләшүе Гомәрнең күтәренке күңелен 
тагын да канатландырды. Ул тагын, тагын шаярырга теләде.

— Ләкин үпкәләш түгел, мин кызлар белән эшләүдән куркам.
— Көлмәгез дә, ашыкмагыз да, — дип бүлдерде аны Фәния. — Анда 

баргач тиңләшеп карарбыз, кем яхшырак эшләр: кызлармы, әллә сезме?
— Ә мин нәрсә дим соң. Билгеле, сез, кызлар, яхшырак эшлисез.
Гомәр бу сүзләрне шаярып башласа да, чын күңеленнән әйтте. Чөнки 

инде аның армиягә киткәнче үк бик күп мәртәбәләр кызлар белән эшлә
гәне бар иде. Ул колхоз кызларының аеруча үз сүзле, нык, тырыш бу
луларын да, аларның тапкырлыгын да, кайбер ачыграк авызлы егетләр
не кәкре каенга терәтеп калдыруларын да белә иде инде. Ләкин Фәния 
аны әллә бик артык зур ихтирамлы кеше дип исәпләде инде, әллә бик 
зурлады — бөтенесен дә шаярту дип санады.

— Ашыгасыз, Гомәр абый, көләргә ашыгасыз.
Хәзер инде Гомәргә үз сүзләренең чын күңелдән әйтелгән икәнлек

ләрен исбат итәргә туры килде. Алар шулай, күңелле бәхәсләшеп, урам 
буйлап атладылар. Урамда эшкә баручы колхозчылар шактый күбәйгән
нәр иде инде. Аларның кайберләре — җилкәләренә сәнәк, тырма күтәр
гәннәре яки урак тотканнары турыдан-туры я Калатауга күтәреләләр, я 
Көләч урамына — басуга чыга торган тыкрыкка агылалар. Ә икенчеләре 
(болары күбесенчә яшьләр)—җилкәләренә йөгән асканнары — әле 
бер, әле икенче капкадан чыгып, Гомәр белән Фәниягә иярәләр, ат ко- 
нюшнясына менәләр.

Халык төркеме күзгә күренеп үсте, яшьләр бөтенесе дә Гомәр белән 
иске таныш кебек исәнләштеләр, йөргән җирләре турында сораштылар.

Югары очка борылгач, төркемгә Мөҗип тә килеп кушылды. Ул бик 
ашыккан, күрәсең, әллә йөгергән дә инде, сулышы кабынып еш-еш сулый.

— Әллә сез дә безнең беләнме? — диде ул, Гомәргә кулын сузып. Ан
нан янәшә атлаучы Фәниянең бәхетле йөзенә тиз генә карап алды һәм 
аксыл кашларын җыерды: — Нигә көтмәдең?

Гомәр аның таза, матур гәүдәсенә сокланып карады, кызларныкы 
төсле саф зәңгәр күзләрендә көнләшү күрде һәм шунда ук егетнен 
Фәния белән уртак серләре барлыгын сизде, елмаеп куйды. Ул аның бу 
кадәр ашыгуына да шул сәбәптер дип уйлады, һәм үз уйларының дөрес
леген тикшерергә теләде.

— Менә, нишлисең бит, урамга тәмәке тартырга чыгып утырган идем, 
Фәния җитәкләп алып китте.

Мөҗип яңадан Фәниягә карап алды, аның күзләреннән очкыннар си
белде. Шунда ук ул икенче якка борылып:
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— Кирам! — дип кычкырды.
-— Фью! — кемдер сызгырып куйды. — Кирамнын киткәненә биш 

•былтыр инде, капка төбен азрак таптыйлар аны, озак йокламыйлар.
— Я, я,—дип куйды Мөҗип, аннан Фәниягә карап күз кысты: кара 

аны, башкалар белән бик шаярма, янәсе. — Кирам киттемени? Ну, ул 
чакта, хушыгыз, мин дә йөгердем.

— Күбрәк урыр дин курка, — дип аңлатты сызгырган егет. Ул үзе 
дә Фәниягә тыныч карый алмый иде, күрәсең, җае туры килгәч, һаман 
күңелен кытыклаган нәрсә турында сүз куертырга теләде. — Берьюлы 
ике куян эләктермәкче була.

Фәния аның авызын тиз каплады.
— Ә син аның өчен кайгырма, Алмас. Мөҗип, кирәк икән, икене 

түгел, өч куянны да тотар. Үзең ачык авыз булып кала күрмә тагын.
Гомәр сүзне икенчегә борырга ашыкты.
— Ә сез нинди эштә соң?
Җавап төрле булды.
— Амбарга ашлык ташыйбыз.
— Эскерт салабыз.
— Сложныйга көлтә бирәбез, — дип аңлатты Фәния, — электр тогы 

белән сугабыз, җитеш кенә.
— Ничәшәр йөк китерәсез соң? — дип соравын дәвам иттерде Гомәр.
— Унике.
— Ундүрт.
— Әнә Фәния кичә уналтыны китерде.
Фәния Гомәрнең җиңеннән тартты.
— Гомәр абый, әйдәгез ярышып эшлибез.
Яшьләр яңадан гөрләшеп куйдылар.
— Әйе, ярышып.
— Кем ничә йөк китерергә сүз бирә?
— Фәния белән ярышып карагыз, Гомәр абый.
— У-у! Юк, юк, егетләр, булмый, — диде Гомәр, кулларын болгап,— 

мин аның яртысын да китерә алмам. Үзегез беләсез, ничә ел инде ат 
башына утырып йөргәнем юк минем... Мин сәнәк тотарга да оныткан
мындыр әле.

Ләкин күңеленнән яшьләрнең үзен ярышка чакыруларына, чит кеше 
итеп түгел, үз кеше итеп карауларына бик шатланды. «Тырышырга туры 
килер, сынатырга ярамый. Уналты йөк, юк, унҗиде йөк китерергә», — 
дип уйлады ул.

— Шаяртасыз! — диде аңа каршы Фәния. Хәзер ул елмаймый, йөзе 
дә, сүзләре дә бик җитди иде аның. Гомәрнең күзләре аның күзләре 
белән очраштылар һәм ул Фәнияне кемгәдер охшатты. Аның күз алдына 
парашюттан сикерү вышкасына менеп баскан һәм сикерү өчен команда 
көтүче парашютчы кыз килеп басты. Ул аны кайда күргәнлеген хәтер
ләргә теләде, әллә бөтенләй күрмәдеме соң... Ләкин Фәниянең сүзләре 
аның уйларын җимереп ташладылар: кыз бары тик ярыш турында гына 
уйлый һәм аның күзләре шуның өчен парашют белән вышкадан сикер
гән кызның күзләренә охшыйлар иде. — Сезнең ничек эшләвегезне белә
без без. Эшне сагынгансыз сез, сагынмасагыз, кайтканның икенче кө
нендә үк эшкә чыкмас идегез, — диде ул. — Ләкин карагыз, бая көлүе
гез өчен үкенергә туры килмәсен.

Бригада конюшнясының ике якка каерылып ачылган капкасының 
уртасына басып, яшьләр килеп җиткәнен көтүче бригадир Шакир Сә- 
лимов, төркемне күргәч, беркадәр гаҗәпкә калды. Аның егетләре, кыз
лары элекке кебек берәм-берәм яисә парлап-парлап килмиләр, ә бөте
несе бергә җыелганнар. Ә иң гаҗәбе шунда, башка чакта сүлпән генә 
атлаучылар да җанланганнар, очынып-очынып нәрсә турындадыр бә
хәсләшәләр.
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Бригадир Шакирның үз эш методлары бар. Ул башка бригадирлар 
кебек эшкә кичтән үк әйтә, үзенең әйткәннәренең, планның тулысыңча 
үтәләчәгенә ышана, ләкин моның белән генә тынычланмый. Кояш чык
канчы ул йокысыннан тора, яңадан һәр эшчесен күреп, аның кайда, 
нинди эшкә барачагын исенә төшерә, аннан конюшняга менә. Аның 
уенча, конюшня — бригаданың төп җыйналу урыны һәм көндәлек эшнең 
башлану вакыты. Монда ул үзен класс каршысындагы укытучы кебек 
хис итә. Эшне чын күңеле белән яратып эшләүче укытучы, классындагы 
укучыларның холыкларын өйрәнеп, ничек түземлелек белән тәрбияләсә, 
ул да үз бригада членнарының һәркайсының күңел ачкычларын табарга 
тырыша: беренчеләрен берничә саран сүз әйтеп канатландырып җибәрә, 
икенчеләренә авыр карашын ташлап, дәшмичә, ашыктыра, ә кайберләрен 
бөтенләй күрмәгәнгә салыша. Туры сүзле, гомуми эш дигәндә бөтен 
дөньясын оныта торган бу эшчән бригадирны үз бригада членнары 
гына түгел, бөтен колхоз кешеләре дә зурлый, аның авызыннан оныт
канда бер чыга торган мактау сүзе һәркем өчен дә дәрәҗә һәм мактау.

Яшьләр бригадир белән шау-гөр килеп исәнләштеләр дә конюшня 
эченә, үзләренең атлары янына таралдылар.

— Шакир абзый,—-диде аның янында калган Гомәр. — Нәрсә эш
ләргә? Мине яшьләр ярышка чакырдылар, ә үземнең ат та юк.

— Барлык атлар да эштә шул, — дип куйды Шакир, уйланып, аның 
куе кара кашлары бергә кушылдылар, алар бик озакка шулай калды
лар. Менә аның шадра йөзе яктырып китте, зуррак авызының калын 
иреннәре бераз елмайдылар. Ул кычкырмады һәм сүзләрен үлчәп-үлчәп 
карагандай, өзеп-өзеп сөйләде.

— Ярышка? Шәп. Ярар. Булмаса булган икән, җик үземнең Куянны.
Ул аягындагы солдат итекләренең үкчәләренә басып, зур-зур атлап 

утарга чыкты, Гомәр аңа иярде.
—■ Гарифулла абзый!—дип кычкырды Шакир, абзардан утарга 

чыга торган урта ишеккә карап. — Куянны чыгар. Бүген аны Гомәр 
җигәр.

— Бүген генә түгел, Шакир абзый, һәрвакыт кирәк булыр.
— Карарбыз.
Гарифулла түгәрәк сакаллы, шактый озын гәүдәле, ләкин әле һәр 

хәрәкәтеннән көч һәм яшьлек күренеп торган, урта яшьләрдән узып 
бара торган ат караучы озак көттермәде, Куянны җитәкләп, шул минутта 
ук утарга чыкты. Ул ничектер бик тантаналы итеп аның тезгенен Го
мәрнең кулына тоттырды, картларга охшарга теләп сәлам бирде.

— Син, кем, Гомәр энем, — диде аннан, — ашыкма. Әйе. Бездә ат
ларны бригада җыелышларында гына беркетәләр. Ат ул, кем, Гомәр, 
колхозның бик зур хәзинәсе, аны теләсә кемгә тоттырып булмый.

Гомәр Куянны җигеп, арбага менеп утырганда, башкалар урам 
буенча басуга таба каерта башлаганнар, утарда аны көтеп калган Фә
ниядән башка беркем дә калмаган иде инде. Алар берсе артыннан икен
чесе капкадан чыгып, атларын әйдәкләделәр. Иптәшләреннән калула
рына борчылган Куян да, Фәниянең йолдызы да күп кууны көттермәде
ләр, бик тиз башкаларны куып җиттеләр.

Хәзер Гомәр урамдагы атларга, кешеләрнең күплегенә, иртәнге ыгы- 
зыгыга сокланып карады. Алар, хәрби обозны хәтерләтеп, тигез сафка 
тезелеп, күңелле атлыйлар, һәр арбага икешәр-өчәр кеше утырган, 
алар һәммәсе дә көләч, нәрсә турындадыр бик җанланып сөйләшәләр. 
Гомәр күңеленең ярсуын басарга, аны кешегә күрсәтмәскә теләп, дил
бегә кагып, һаман-һаман Куянга эндәште.

— Әйдә, малкай!
Авыл советы йортының капкасыннан Шәмси Җәләев чыкты, ул ку

лындагы газета төргәген болгап, Гомәргә туктарга кушып кычкырды. 
Гомәр, аны көтеп, атын туктатты. Җәләев арбага менеп утыргач, һаман
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аның йөзенә карап барды. Теге кичне ул Җәләевнең йөзен яхшылап күрә 
алмаган икән: ул шактый җыерчыкланган иде, күз кабаклары да асы
лына башлаганнар.

Җәләев өчен, әйтерсең лә, арбада Гомәр юк иде:
— Кара, кара, — дип кычкырып җибәрде ул, кулындагы газета төр

гәген алга сузып, —• кемнәрнең басуга барганын күрәсеңме! Әйдә, ку 
атыңны тизрәк, Гомәр. Әй, Фәния, алдагыларга эндәш, атларын кусын
нар, карчыкларны утыртырга кирәк.

Гомәр басу капкасына җитеп килүче 4—5 карчыкны күрде, алар 
арасында үзенең әнисе белән Гафифә карчыкны таныгач, гаҗәпләнүен
нән аз гына кычкырып җибәрмәде. Карчыклар икесе дә яулыкларын 
калфаклап бәйләгәннәр, җилкәләренә чүпрәккә уралган урак салганнар, 
вак-вак кына атлыйлар.

Ул дилбегәсен тартты. Аның тизрәк карчыклар артыннан җитәсе, бө
тенесенә дә бер-ике ягымлы сүз әйтәсе килде.

2

Кояшның беренче алтын нурлары җир өстенә сибелгәндә, бодайның 
кыска, юан камылларындагы чык бөртекләре ялтырый, ә озынча һәм 
тук башаклар бер^ерсенә бәрелеп кыштырдыйлар. Бу кыштырдаудан 
күңелгә бары тик бер уй — бодай коела дигән уй кала.

— Их, — дип көрсенеп куйды Гыйльметдин карт. Ул тарантасының 
башына ук күчеп утырды һәм очы-кырые күренмәгән басулар күренешен
нән аның йөрәге кысылды: ничек шушы кадәр байлыкны җыеп бетерер
сең? һәм кинәт күңеле шомланып китте. Аңа нигәдер комбайн туктаган
дыр кебек тоела башлады.

—■ һәй! — дип кычкырып җибәрде ул атына.
Ярышучы ике колхозның берсендә икәү, икенчесендә бер генә ком

байн эшләсен дә, бу гаделсезлеккә ничек түзәргә, бу гаделсезлек белән 
җитәкчелек итүче МТС директорына ничек үпкәләмәскә, шундый гади 
арифметиканы аңларга теләмәүче район җитәкчеләренә ничек әрнемәс
кә. Җитмәсә район газетасының соңгы номерында урнаштырылган өр- 
яңа сводкаларда «Алга» колхозын бишенче, ә «Яңа тормыш»ны җиденче 
урынга куйганнар. «Яна тормыш» урып-җыюда акрын кыймылдый, имеш! 
«Алга» ни дә, «Яңа тормыш» колхозы ни. Икесе дә Ык яры буена, та
бигатьнең иң матур һәм бай куенына урнашканнар. Аларның зурлыклары 
да, чәчүлекләре дә, хәтта фермаларындагы терлекләренең саннары да 
бер чама, яшелчә бакчаларында да бер үк сортлы яшелчәләр үстерәләр. 
Елның елында алар ярышып эшләделәр, хуҗалыкларының кайсы тар
магыннан гына булмасын: икмәк үстерүдәме, хайванчылык продукция
ләрен алудамы, дәүләт алдындагы йөкләмәләрне үтәүдәме — һәммәсе 
буенча да районның алдынгы колхозлары булып килделәр. Сугышка ка
дәр шулкадәр үстеләр, хәтта районда беренче булып, бер-берсеннән 
уздырырга теләгәндәй, электростанция салу, кирпеч заводы төзү, кәрзин 
үрү мастерскойлары оештыру турында сүз кузгаттылар. «Яңа тормыш» 
сугыш елларының авырлыкларына бирешмәде генә түгел, икмәк өчен 
көрәштә тагын да көчлерәк бер бөтен коллективны туплады, дисципли
насын ныгытты һәм Гитлер Германиясе җиңелгәннең икенче елында ук 
Ыкны буып, электростанция дә корып җибәрде, яңа ЗИС та булдырды. 
Ә «Алга» элекке колачын, элекке данын саклый алмады. Анда өзлексез 
җитәкчеләр алмашынып тордылар, колхозда хуҗасызлык башланды. 
Чәчү әйләнешләре бозылдылар, җавапсызлык аркасында атлар һәм 
башка ферма терлекләре ябыктылар, үлү ешайды, акрынлап коллектив 
таркалды, авыл хуҗалыгы уставын бозулар һәм нәтиҗәдә: «Алга» җинү 
бәйрәмен «артта сөйрәлүче колхоз» исеме белән каршылады.
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Ләкин менә ике елда инде «Алга» колхозы яңадан «Яңа тормыш»ка 
сер бирергә уйламый, акрынлап элекке данын яулый, үсә һәм ныгый. 
Гыйльметдин карт үз колаклары белән ишетте: «Алга»ның бүгенге пред
седателе райкомның бөтен активы алдында:

— Тагын ике ел эчендә «Алга»ны районда иң беренче урынга чыга
рам...— дип шундый ышаныч белән әйтте, Гыйльметдин карт әле күптән 
түгел генә армиядән кайткан, карап торуга да бер дә ис китәрлек булма
ган бу яшь кешенең үз-үзенә шулкадәр нык ышануына гаҗәпләнми 
•булдыра алмады.

— һе, чыгарырсың шул, бөтен район «Алга» өчен тырышкач, чык- 
мый нишләсен...

Хуҗасы тарантас башына менеп утыргач, колакларын шоМырайткан, 
кигәвеннәр интектерүеннән түземлеге беткән җирән айгыр атылып 
чыкты. Гыйльметдин картның йөзенә кайнар тузанлы җил бәрелде. Бо
рын тишекләрен кытыклап, өлгергән ашлык исе бөркелде, $£уз алдында 
бер-бер артлы басулар алмашындылар: бодай, бәрәңге, борчак, солы... 
Ниһаять, арыш басуын иңләп йөзүче комбайн күренде.

— Тырр! Әллә шаштыңмы?
Комбайн төгәл һәм күңелне рәхәтләндерүче гөрләве белән бик тиз 

якынлашты. Ат дугасын күмәрлек биек стена булып үскән юан арыш 
камыллары, аның алдында тук башакларын иеп, берсе өстенә берсе 
-егылдылар. Комбайн артында шаулап калган басу өстендә салам өем
нәре тезелде.

Ул штурвал янына баскан комбайнчы кызга сөеп карады. Кызның 
күзләре алга, еракка текәлгәннәр, муенына шуып төшкән кызыл яулыгы 
■белән җил уйный.

Гыйльметдин карт атын басу өстенә борды.
— Әй, кем, атны искәр!—дип кычкырып җибәрде ул, тарантастан 

сикереп төшеп.
Амбарга ашлык ташучы егет башта аны аңламады, тик Гыйльметдин 

карт комбайн баскычыннан югары күтәрелә башлагач кына, яңадан олы 
юлга борылган җирән айгыр артыннан йөгерде.

Комбайнчы кыз әллә аны күрмәде инде, әллә эше бик тыгыз булды, 
аңа борылып та карамады. Гыйльметдин картның моңа бер дә кәефе 
китмәде, киресенчә, машинаның калтыравы бөтен тәне буенча йөгергәч, 
шул калтыраудан ниндидер ләззәт табып, хәрәкәтсез басып торды. Аның 
йөрәк тибеше, моторның тигез гүләве белән кушылгандай булды, ул кыз
ның колагына иелде.

— Гыйльметдин абзый, нәрсә әйтмәкче идегез, — дип кычкырды кыз, 
■бер генә секундка аңа таба борылып.

—- Рәхмәт, үскәнем, әйбәт эшлисең, — диде Гыйльметдин карт.
Комбайнның эшләвен үз күзе белән күргәч, Гыйльметдин картның 

күңеле тәмам тынычланды. Хәзер Калма/ш басуы ягыннан ишетелгән та
вышны тыңлады ул. Алга барган саен тавыш көчәйде, аның күз алдына 
ындыр табагы, анда эшләүче колхозчылар килеп бастылар. Әле үткән ел 
гына җиткерелгән бу ындыр табагы аның горурлыгы иде. Ул үз колхо
зының яңа ындыр табагы турында беркайда да, беркемгә дә сөйләмәде, 
аны уйлап эченнән генә куанып йөрде. Ындыр табагын күргән кешеләр 
еш кына аның адресына мактау сүзләре сөйләделәр, ә ул бу мактаулар
ны ишетмәмешкә салынды, әйтерсең лә үзенең сөекле баласын күз тию
дән саклады. «Әйе», «ярый» кебек бер-ике сүз белән генә чикләнә, яки әң
гәмәне икенчегә борып, нәрсәдән булса да зарлана башлый иде.

Ындыр табагы Гыйльметдин картны бәйрәмчә, күңелле җыр белән 
каршылады. Ул лапас астына керде, суккыч, тимер сортировкаларның 
гүләвеннән, бернәрсә ишетмичә, катып калды. Ул эшне җиңел, рәхәт 
итеп эшләүче кешеләргә, электр чыбыклары тоташтырылган мрамор 
тактага, машина каешлары, күз иярмәслек тизлек белән әйләнүче махо-
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викларга карап алды. Ургып-ургып бөтерелүче, ыжгырып кайнаучы ор
лык агымына йотлыгып карады.

Монда бөтенесе дә җанлы иде. Аны бигрәк тә катлаулы сугу маши
насы үзенә тартты. Ул шундый тигез һәм көчле улый, аның улавына 

' башка тавышлар суга ыргытылган ташлар кебек батып калалар. Гыйль
метдин картка бик күңелле булып китте: кешеләр авызларын ачалар, 
иреннәре кыймылдый, ә үзләренең тавышлары чыкмый. Аның да үз та
вышын сынап карыйсы килде, кем белән сөйләшергә кирәк икән дигәндәй 
як-ягына каранды. Күзләре, кара бөдрә чәчләренә кибәк ябышкан Шәриф- 
җан күзләре белән очраштылар. Колхоз электригы Шәрифҗан әллә 
аның теләген аңлады, әллә мондагы машиналарның хәрәкәтенә үзенең 
хуҗа икәнен күрсәтергә теләде, шунда ук карт янына килде. Электрик 
белән председатель янәшә баскан килеш ындырдагы эшне күзәттеләр. 
Кешеләр тырышып һәм кызу эшлиләр. Аларның хәрәкәтләре шулкадәр 
төгәл һәм тигез, әйтерсең лә бөтен ындыр табагы үзе зур катлаулы ма
шина. Иң югарыда, суккыч машинаның ыжгырып торган комсыз авазы 
каршысында — бригадир Шакир. Ул, буе кечкенә булганлыктан, аякла
ры астына көлтәләр салган, киң шадра йөзен кара читле күзлек капла
ган, янында үзе кебек үк күзлек кигән юан кыз көлтә биреп тора, Шакир 
исә аларны тартып диярлек ала һәм машина авызына тыга. Суккыч 
үкерә, гүли, ашлык тоташ тасма булып ага.

Гыйльметдин карт орлыкларның ташкынына кулларын куйды. Аның 
куллары буенча тәненә рәхәт кытыклау йөгерде.

— Байлык! Шәп бит, ә?—дип кычкырды ул шунда салам кагучы 
хатын-кызларның берсенә.

Хатын аның сүзләрен ишетә алмады, шулай да председательнең 
шатлык һәм горурлык белән тулы йөзенә карап, «Шулай булмаган кая 
инде» дигәндәй, елмаеп куйды.

Аннан кайдадыр Гомәрнең йөзе күренеп киткәндәй булды. Ниһаять, 
Гыйльметдин карт аны тапты. Гомәр атын лапас астына ук керткән, көл
тәләрне бүсмәскә теләп, йөген тәртип белән генә бушата. Ул яланбаш, 
кара чәчләре тузгыган, йөзеннән тир ага. «Әһә, безнең эш тирләтәмени, 
энем? — дип уйлады карт. — Әйдә тирлә, тирлә, шифасы булыр».

Бер читтә Фәния көлтә бушата. Ул 'йакыт-вакыт Гомәргә карап ала. 
Ара-тирә нидер әйтешәләр. Менә гүләү арасыннан Фәниянең шаян*та-  
вышы ишетелде.

—- Булмас, шаярма, барыбер калышмам.
Гомәр аңа карап елмая.
Гыйльметдин карт бу ике яшьнең эшләвенә карап сокланып туя ал

мый. Алар икесе дә чибәр, икесенең дә кулларында ике чатлы агач 
сәнәк. Уйнап торалар, икесе дә төгәл һәм ашыгып, комсызланып эш
лиләр.

Гыйльметдин карт лапас астыннан чыкты, машиналар тавышыннан 
соң монда артык тыныч кебек тоелды аңа. Аның тәҗрибәле күзләре 
эскертләр янында тезелеп киткән салам чүмәләләренә тукталды.

— Шакирҗан! — дип кычкырды ул, кулын болгап. — Нәрсә бу? 
Нишләп саламны өймиләр?

Аның башыннан борчулы уйлар йөгереп үтте: шул инде, үзең бул
мадыңмы, бернәрсә чыгасын көт тә тор.

Эскертләр янында янып-пешеп ике егет салам өя иде, берсе күлмә
ген салып ташлаган, тиргә чыланган зәңгәр майкасы кара төскә кергән, 
икенчесе көрән күлмәгенең изүләрен чишеп җибәргән. Алар тиз эшли
ләр, ләкин эскерт төбендә салам чүмәләләре ишәя бара иде.

— Өченче иптәшләре эшкә чыкмаган, — дип аңлатты Шакир.
— Кем эшкә чыкмаган? Кем? — дип кычкырды Гыйльметдин карт. 
— Мидхәт, — диде Шакир.
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Киявенең исемен ишетү белән, Гыйльметдин картның йөзе агарып 
китте. Сүгенеп җибәрүдән үз-үзен көчкә тотып, йөзе кызарды, күзләре 
киң булып ачылдылар. Аның күз алдына яңа гына йокысыннан торып, 
бүлмә арасында киерелеп авызын ачкан Мидхәт килеп басты. Шакирның 
авыр, туры карашы, салам өюче егетләрнең ничаклы кызу һәм төгәл 
эшләсәләр дә җитешә алмаулары — бөтенесе дә «Безне ачуланасың, ә 
үзеңнекен күрмисең» диләр төсле тоелды аңа. Әле моннан берничә се
кунд кына элек булган көр күңеллеге, күзләрендәге горурлыгы — бөте
несе дә берьюлы юкка чыктылар.

— Ул, суккин сынны, — диде карт, кинәт ярсып китеп, — идарә уты
рышында тикшерергә кирәк, хезмәт көнен кисәргә... Киләсе утырышка 
ук, •— диде ул, Шакирга борылып. — Аңлыйсыңмы, киләсе идарә уты
рышына ук! Кара аны, әгәр председатель кияве дип юл куюыңны белсәм, 
миңа үпкәләмә, Шакир.

— Дөрес! — дип кычкырып җибәрде, аның авызыннан нәрсә чыгар 
икән дип көткән зәңгәр майкалы егет. —- Без бөтенебез дә тигез, колхоз
да ярканатлар булмасыннар. Мидхәткә күптән кирәк иде инде аңа, уку 
өендә дә безнең башны-күзне әйләндерде ул.

Егетнең бу сүзләре Гыйльметдин картның иң авырткан җиренә ти
деләр. Ул калын кашларын җыерды. — Ярар, энем, чүп өстенә чүмәлә 
өймә, — диде ул, егетне кырт кисеп. —■ Әйткән, беткән.

Төш вакытында Гыйльметдин абзый бригаданың көндезге ял итү 
урынында булды. Колхозчылар көндезге ашны ашаганнар инде. Алар 
кайсы кайда: агач күләгәләренә, су ташый торган мичкәле арбаның ар
тына, күрсәткеч такта янына таралышып ятканнар. Бригадир Шакир, 
үзе кыска казыклар кагып ясаган өстәл янына утырып, кечкенә кенәгә
сенә нәрсәдер яза. Аңа каршы Рәисә утырган, алдында «Яңа сугышчан 
листок», тырышып-тырышып рәсем ясый. Аш пешерүче Шәфия җиңги 
яшел чирәм өстенә савыт-сабалар тезә. Аның куллары янында, «менә 
кунам, менә кунам» дигәндәй, бер якынлашып, бер ераклашып, төкле
туралар очалар. Юан карт имән төбендә ятучы кызлар-егетләр төркеме 
эченнән Гомәр тавышы ишетелә. Имән төбендә Гомәр журнал укый иде. 
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/Менә арба астында ятучы Шәрәфи абзый кузгалып куйды.
■—■ Энем! — дип бүлдерде ул Гомәрне. — Кабат укы әле. Бик хик

мәтле сүзләр.
— Була ул, — диде Гомәр һәм укый башлады:
«...Минемчә, безне,ң җәмгыятьтә кешенең кеше булуының чын мәгъ

нәсе дә әнә шунда: ул коммунизм өчен көрәшергә, алга омтылырга, шул 
юлдагы каршылыкларны җиңеп, алга таба узарга тиеш...»

Гомәр укудан туктагач, Гыйльметдин карт кесәсеннән район газета
сының соңгы номерын чыгарып Гомәргә сузды.

— Менә, монысын да укы әле, Гомәр. Менә бу җирен. Монда тагын 
да хикмәтлерәк сүзләр язылган.

— «Алга» колхозы бишенче урында, «Яңа тормыш» җиденче урын
да... Калганын укымасаң да ярый, — диде Гыйльметдин, Гомәрне бүл
дереп. — Ишеттегезме? «Яңа тормыш» җиденче урында! Оятын ничек 
күтәрербез, ә? «Алга» булып «Алга» безне уздырган!

— Димәк, шәбрәк эшлиләр, Гыйльметдин абзый, — диде Шакир.
— Ә без нигә «шәп» эшләмибез?! Шәбрәк, шәбрәк, имеш. Ә мин 

аларның шәбрәк эшләгәннәрен белмиммени? Шәп булмый, шәп булыр 
шул, бөтен район алар өчен тырышкач. Аларда ике комбайн, ә 
бездә бер.

—■ Шулай кирәктер, Гыйльметдин абзый,—диде аңа каршы тыныч 
кына Шакир. —- Без болай да җиңеп чыгарбыз. Менә тагын бераз эш
не җанландырыбрак җибәрсәк...
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— Менә бу, ичмасам, егет сүзе,—-диде Гыйльметдин карт.—-Югый
сә шәбрәк тә шәбрәк. Салам вакытында өелми. Ни өчен Сабира башак 
калдыра? Председатель шуларны карап йөрсен дисеңме?

Шакирның шадра йөзе агарып китте, зур күзләре тагын да киңрәк 
ачылдылар. Ләкин сүзләре элеккегә караганда тоныграк яңгырадылар.

—• Күрдем, иптәш председатель, әйтелде аңа. Участогын кабул 
итмим дидем. Төштән соң анда бер башак та калмас, җыяр. Ә менә ком
байннар мәсьәләсе...

— Нәрсә комбайннар мәсьәләсе?—дип сагаеп сорады Гыйльметдин 
карт.

—■ Кыш көне комбайннар колхозларга бүленгәндә, натурплата тү
ләве күп була дип, икенче комбайннан баш тартучы кем иде, Гыйль
метдин а|бзый?

Бригадир тарафыннан мондый сүзләрне көтмәгән Гыйльметдин карт 
берничә минут сүз таба алмыйча торды, йөзе бер агарды, бер кызарды'.

Моны күреп алган Гомәр килеп басты.
— Ә минемчә, Гыйльметдин абзый бик дөрес сүзләр әйтте, — диде 

ул. — Без күп вакытта күрсәткеч тактаның кызылга буялган ягын гына 
карыйбыз. Ә кара якта нәрсә бар — аларны күрмибез. Мин колхозда 
яңа кеше әле, ләкин ялкаулар, базарчылар, эш нормаларын тутырмаучы 
Факиһәләр, Җәмилә апалар турында күп кенә ишеттем инде.

Гыйльметдин абзый кинәт килеп чыккан үзен яклаучыга чын күңе
леннән рәхмәт әйтергә уйлаганда, кинәт сагаерга мәҗбүр булды.

Гомәр йомшак җәйде, әмма каты урынга утыртты. Колхозның җи
денче урында калуының сәбәпләре ындыр табагында эшләүче икенче 
бригадада гына түгел икәнлеген, монда мәсьәлә тирәнрәк дип, колхоз 
җитәкчеләренә дә читләтеп кенә төрттереп куйды. Аннары нәтиҗә итеп, 
һәр колхозчы, кайда гына эшләвенә карамастан, норманы арттырып, 
яхшы сыйфат белән эшләргә тиеш, диде.

Председатель, Гомәрнең соңгы сүзләрен эләктереп алып:
— Менә, менә, мин нәрсә дидем соң? — дип кычкырып җибәрде. ■— 

һәр җирдә күз-колак булырга кирәк. Берәү дә тик ятмасын.
Хәзер Гомәрнең үткен күзләре туп-туры. аның йөзенә карадылар.
— Ләкин, Гыйльметдин абзый, кешене куып кына күпме эш чыгарып 

булыр -икән? Минемчә, иң кадерлесе — кешенең үзе аңлап, үз эшенең 
чыннан да кирәк икәнлеген белеп, җаны-тәне белән тырышып эшләвен
дә. Ә иң куркынычлысы ■— җитәкче кешеләрнең «мин» диюендә, халык 
белән гомуми тел таба алмавында.

— Дөрес! — диде Рәисә. —- Кушмаска да, сорамаска да кирәк. Кеше 
үз намусы таләп иткәнчә, үзенең теләге белән эшләсен.

Гыйльметдин карт көлемсерәде, чекрәеп кысылган күзләре әле Го
мәргә, әле Рәисәгә бер ачуланып, бер ялварып карадылар. «Сезгә ни 
кирәк инде? Нигә азрак булса да авторитет турында уйламыйсыз. Бар
лык колхозчылар алдында үтмәс пычкы белән үтерәсез» дигән төсле 
тоелдылар алар.

— Сез чамалап-чамалап сөйләгез әле, — диде ул шактый нык 
итеп. —■ Дуга белән печән чабучыларны яратмыйм.

һәм борылып китеп барды.

3

Беренче йөккә беренче көлтәләрне тезгәндәге кебек йөрәкнең шат
лыктан шашып-шашып тибүе дә, икенче йөкне төяп, ындыр табагына ки
леп җиткәндә генә, көлтәләрнең бер якка кыегаеп төшүе һәм кешеләр 
алдында аумасын дип оялуыннан шабыр тиргә батуы да, өченче-дүртенче 
йөкләрне төягәндә кулларын кабартып, сәнәк сабының уч төбен янды- 
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руы да үттеләр инде. Төштән соц Гомәр үз эшенә күнегә төште, йөклә
рен тиз, зур һәм оста итеп төйи башлады. Менә соңгысы да әзер. Гомәр, 
арбасыннан читкәрәк китеп, сәнәген йөге өстенә ташлады да әле үзенең 
эшенә, әле һаман да булса арбасына көлтәләр тезүче Фәниягә карап 
торды.

—■ Әйдә, кузгалдыкмы?
Фәния эндәшмәде. Аның сипкелле маңгаена вак-вак тир бөртекләре 

чыкканнар, киң җиңле чигүле кофтасының арка туры чыланып карал
ган. Юк, ул Гомәрне ишетмәде бугай, үзенә карап торганын да күрми, 
ашыгып эшли. Үзе юанлыгы авыр арыш көлтәләрен нәни, ләкин бик 
көчле кулларындагы ике чатлы кечкенә сәнәге белән эләктереп ала да, 
бик җиңел итеп йөк өстенә ташлый. Аның хәрәкәте шундый, көлтәләр, 
әйтерсең лә матур итеп яза белүче кешенең кәгазе өстендәге хәрефләре, 
берсе янына икенчесе тезелеп кенә яталар.

— Әй, Фәния, кузгалдыкмы?—дип кычкырды яңадан Гомәр.
Фәния үзенең Гомәрдән калуына читенсенде, күрәсең, күтәрелеп тә 

карамады.
Ә бит төшкә кадәр Гомәр үзе дә Фәния хәлен кичерде, ул аның ар

тыннан көчкә-көчкә җитешә алды. Фәния рәхәтләнеп булышты. Көлтә
ләрне ничек салырга, бушатканда йөкнең кай җиренә басарга, сәнәкне 
ничек тотарга, бөтенесен дә, бөтенесен дә күрсәтте, аңлатты.

— Әй, кире дә инде, үз сүзле, — дип уйлады Гомәр, — барып булы
шыргамы әллә? Юк, бу Фәнияне кимсетәчәк.

Гомәр йөк өстенә менеп утырды, аннары көлтә ташучы башка ип
тәшләренә карап алды да, дилбегәсен тартты.

— На-а, Куянкай!
Бөтен тирә-якта эш кайный. Мөҗип күлмәген салып ташлаган, тәне 

кып-кызыл булган. Кызу. Ул атларын кычкырып-кычкырып куа, үзе 
вакыты-вакыты белән Фәния ягына карый.

— Кытыкланма, — дип куйды Гомәр, — эшеңне бел, дускай, Фәния 
качмас.

Мөҗипнең лобогрейкасы биек арышка ерып керә, арыш камыллары, 
әйтерсең лә Мөҗип алдында баш ияләр, стена булып егылалар.

Көлтә бәйләүче хатын-кызлар я кыска җиңле күлмәкләрдән, я җиң
нәрен сызганганнар. Урылган ашлыкны кочаклап алып бауга салганда, 
кояшта янган беләкләре ялтырап китә. Алар тавышлы халык, күп сөй
ләшәләр, көлешәләр. Икенче төбәктә кул белән уручылар эшли. Монда 
машина урган җирдәге кебек үк күңелле түгел. Ләкин уракчылар да 
борыннарын салындырмыйлар, кызу эшләүләренә карамастан, әле бер
сенең кычкырып көлүе, әле икенчесенең такмаклап җырлап җибәрүе 
ишетелә.

Карчыклар аерым эшли. Аларның хәрәкәтләре яшьләрнеке кебек 
үк җитез түгел, ә шулай да бик төгәл. Алар, әйтерсең лә урмыйлар, ә 
каба янында утырып, сузып-сузып йон эрлиләр.

— Әнкәй, Гафифә апа! Эшләр уңсын!—дип кычкырды Гомәр.
Гафифә карчык билләренә таянып, тураеп басты, урагын баш өстенә 

куеп, «кем эндәшә икән, бимазалап» дигәндәй, «озак» кына карап торды 
да, Сәмига карчыкка борылды.

— Бергә-бергә булсы-ы-н!
Гомәргә артык бөркү булып китте. Ул күккә карады, кояшның кай

нар, яндыра торган нурлары аның күзләрен йомдырдылар. Ул билендәге 
каешын ычкындырды һәм җилкәсе аша киде, гимнастеркасының төймә
ләрен ычкындырып җибәрде. Тирләгән, башак кылчыклары якасыннан 
тулып әчеттергән тәненә рәхәт җил үтеп керде. «Нигә шундый рәхәттән 
үзеңне мәхрүм итәргә, бөтенесе дә чишенгәннәр бит»,—дип уйлады ул. 
Башта каешын, аннан гимнастеркасын салып, култык астына кыстырды.
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Юка майка белән генә капланган аркасын җиләс җил бер генә 
мәртәбә сыйпап үтте, аннан кояшның кайнар нурлары яндырдылар. Ул 
фронт землянкаларын, андагы кечкенә тимер мичнең авызыннан йөзгә 
бәрүче кызуны хәтерләде.

Күбесенчә кыска чалбар, төрле төстәге майкалар, ак материядән те
гелгән кепкалар яки салам эшләпәләр кигән малайлар, чәчләренә кы
зыл, зәңгәр тасмадан бантлар таккан яланбаш яисә төрле төстәге косын
калар бәйләгән кечкенә кызлар төркеме якынлашты. Алар кулларына 
корзинкалар, чиләкләр тотканнар, ә кайберәүләре җилкәләре аша бук
чалар асканнар — бөтенесе дә башак җыялар.

Гомәр төркем эчендә Рәисәне күрде. Ул җиңел ак күлмәктән, косын
касы — башыннан шуып муенына төшкән, кулында башаклар тутырыл
ган зур капчык, укучыларына нәрсәдер аңлата.

Рәисә дә аны күрде, бик матур итеп елмайды, аннан аз гына башын 
иеп, кулын болгап куйды. Ул бер баланы үз янына чакырып алды. Киң 
кырлы салам эшләпә кигән малай апасының сүзен бик дикъкать белән 
тыңлады да, кулындагы корзинкасын иптәшләренә калдырып, Гомәргә 
таба йөгерде.

— Гомәр абый! Гомәр абый!
Гомәр атын туктатты, йөгеннән төште. Аның йөрәге еш-еш тибә иде. 

Нәрсә әйттерде икән Рәисә?
— Гомәр абый!—дип кычкырып җибәрде малай, килеп җиткәч.— 

Якшәмбе көнне безнең сбор була. Без дүртенче класс бүлмәсенә җыела
быз. Рәисә апа да килә...

Малай ярты сүзендә бүленеп калды, оялып, кызарып җиргә карады.
— Я, я, шуннан нәрсә? — дип сорады Гомәр.
— Исәнмесез, Гомәр абый!
— Исәнме!
— Абый!.. Мин Рәүф Шакиров — отряд советы председателе булам.
— Менә, менә, башта ук шулай диләр аны. Мин бит үземнең шундый 

зур начальник белән сөйләшкәнемне белми торам. Син, Рәүф, бригадир 
Шакир абзыйның улымы әллә?

Рәүф әтисенеке кебек зур башын күтәрде. Аның кара күзләре Гомәр
нең күзенә туры һәм ялварулы карадылар.

— Әйе, — диде ул. — Абый, сез безнең сборга килерсез бит. Әйе?
— Сборга? Ә мин нигә кирәк анда?
Рәүф аның терсәгенә кагылды.
— Абый, килерсез инде. Безгә батырлар турында сөйләрсез, без 

бөтенебез дә сезнең килүегезне бик-бик телибез. Абый, ә, абый? Килер
сезме?

Малайның бу кадәрле кыюлыгы, бик ялынып соравы гаҗәп тә, кызык 
та тоелды Гомәргә. Ул аны кочаклап алды, салам эшләпәсен басты, 
кычкырып көлеп җибәрде.

— Я, ярар инде, килермен...
Рәүф елан кебек аның кулы астында бөтерелде, кочагыннан ычкынып 

китеп:
— Килә! Килә! Гомәр абый сборга килә!—дип кычкыра-кычкыра, 

иптәшләре янына йөгерде.
Фәниянең аты Гомәр янына җитеп туктады, йөк башына менеп утыр

ган Фәния:
— Гомәр абый, нәрсә болай шаккаттыгыз? Әллә малайлар күргәне

гез юкмы? Әнә кайда карагыз сез. Монысына чынлап гаҗәпләнсәң дә 
була.

Аты белән янәшә атлап баручы Гомәр Фәния күрсәткән якка карады. 
Ындыр табагыннан чыгып, колхоз председателе Гыйльметдин карт бе
лән бригадир Шакир уракчыларга якынлашып киләләр. Гыйльметдин 
карт костюмының итәкләрен җәеп җибәргән, башы алгар ак сузылган, кул
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ларын бик зур-зур селтәп алдан бара. Ә Шакир аның белән чагыштыр
ганда малай кебек кенә күренә, ул артта. Мондый кечкенә һәм юан гәү
дәле кешеләрнең хәрәкәтен еш кына тәгәрәү диләр. Ләкин Шакир тәгә
рәми, хәтта ашыкмый да, палубадагы матрос кебек, эре-эре итеп як-якка 
чайкалып атлый.

— Гыйльметдин абзый ачуланган, — диде Фәния, — «Үзем булма- 
сам», — ди торгандыр инде. Ул борчылдымы, һәрвакыт шулай инде. 
Хәзер бөтен җирне үзе карап чыкмыйча, берничә кешене пыр туздырып 
ачуланмыйча тынычланмый инде ул.

Гомәр нигәдер уйчанланып киткән иде. Нигә икәнен Фәния аңлый 
алмады.

Офык буенда болытлар куера. Кояшның җир өстенә сибелгән соңгы 
нурларында ниндидер моң бар кебек. Рәт-рәт булып тезелеп киткән арыш 
чүмәләләре, әле урылмаган арыш басуы да, соңгы көлтәләрен бәйләүче 
хатыннарның йөзләре дә моңсу саргылт төскә кергәннәр. Бөтен тирә-як 
акрынлап караңгыланды, Фәния бик тирән итеп көрсенеп куйды.

— Иртәгә яңгыр гына булмасын инде, — диде ул.
Гомәр, башын күтәреп, тирә-ягына каранды.
— Кояш болытка кереп байый шул, Фәния.
Көлтә бушаткан чакта тирләп кара төскә кергән җирән атларын 

җитәкләп Мөҗип килеп җитте.
— Гыйльметдин абзыйны әйтәм әле, Фәния. Миңа атларны смена

лап җигәргә кушты. Бик дөрес, югыйсә бик алҗыйлар, — диде ул, Фә
ниядән күзләрен алмыйча. — Булдырдык бит, ә? Син дә молодчина, ал- 
тынчәчкәем, сынатмадың. Гомәр абый булып, Гомәр абыйга сер бирмә
дең. Унтугыз йөк бит, ә? Әйтүе генә ансат! —■ Ул Фәниягә таба атлады.— 
Әллә булышыйммы? Әй, мескенкәем, алҗып беткәнсең бит.

Фәния кулындагы сәнәген мылтык штыгы кебек алга сузды.
— Якын килмә, баштарак булышалар аны, — дип кычкырды ул. ■— 

Янәсе, күп урган да армаган, масая, имеш.
Мөҗип көлеп җибәрде.
— Масаймыйм, горурланам.
Гомәр аларның үпкәләшүләреннән куркып:
— Тату гына,тату гына сөйләшегез әле, — диде.
— Булырсың Мөҗип белән тату, — дип кычкырды Фәния, үзе 

Гомәргә карап хәйләкәр генә елмайды.—Мин аны...
— Я нәрсә? Нәрсә син мине? Үбәсең,' әйе? — диде Мөҗип.
— Әбәү оятсыз, кит аннан...
Гомәр, аларның юләрлекләренә сокланып карап, Рәисә турында уй

лады һәм үзенең менә шундый бәхеттән мәхрүм булуына көенеп алды. 
Рәисә ир хатыны. Ул инде мәңге Гомәрнеке булмас.

йөкләрен ындыр табагына бушатып юлга чыккач, Мөҗип Фәния 
арбасына күчеп утырды һәм парлап җырлап җибәрделәр.

Бакчада таллар булмаса, 
Былбыллар кунмас иде...

Күп тә үтмәде, башка яшьләр дә җырга кушылдылар.

Сандугачка җимнәр сиптем, 
Сайрасын да ашасын...

Җыр туктаусыз дәвам итте, ул торган саен көчәя барды. Хәзер инде 
яшьләр генә түгел, эштән кайтучы барлык колхозчылар җырга кушыл
дылар.

(Дәвамы бар).



ШӘРӘФ МӨДӘРРИС 

★ 
СОНЕТЛАР

Сонеттан качмаган рәхимсез Данте, 
Сонетта Петрарка сөюен җырлаган; 
Елмайган шуңарда Шекспир дәрте, 
Камоэнс кайгысы шунда чынлаган.

А. С. Пушкин.

❖ ❖

Күргәнең бармы, дус, ялтырап чыккан 
Ал-кызыл шарсыман июнь кояшын?
Керәсең килми һич бүлмәңә — тыштан, 
йөрәктә чын рәхәт, илһам тоясың...

йөрәктә чын рәхәт, илһам тоясың, 
Иртәнге саф нурны күрәсең чыктан.
Бу, дисең, минем көн, минем кояшым, 
Ул, дисең, шатлыкка, бәхеткә чыккан! —

Елмаеп шатлыкка, бәхеткә чыккан, — 
Сүндерә алмаслар мәкерле көчләр, 
Томалый алмаслар караңгы төсләр!

Кичебез — болытсыз, таңыбыз—чын таң, 
Төнебез — кайгысыз, көнебез — шатлык, —
Яшәсен тынычлык, яктылык, сафлык!

❖ *

Бер гажәп матур кыз минем күгемдә, 
Кояштай нур чәчеп, яктырып тора; 
Көн димәс, төн димәс, һаман күңелдә 
Мәхәббәт ялкынын яндырып тора.

Җемелдәп, нур уйный сихри күзендә, 
Әйтәчәк сүземнән яздырып тора;
Сизәдер, ут күп, дип йөрәк түремдә, — 
Сабырлык яңгырын яудырып тора.
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Ул кыз гел шул яктан аерылып тора; 
Мин, ярсып, хисләргә артык бирелсәм, 
Ул, охшап дулкынга, чигенеп китә, — 
Беркадәр ял һәм тын алдырып тора. 
Шул вакыт назланып, мин дә чигенсәм, 
Ул тагын артымнан йөгереп җитә...

Көн матур. Безгә дип туган гел менә! 
Икәүләп, загстан чыгып барабыз...
Бәхетне сөйләргә җитми тел генә, 
Көләбез һәм кисәк моңга талабыз.

Син — минем гомерем. Син ул —бер генә! 
Без бүген семьяга нигез салабыз.
Кавышкач, тормышта, бәлки — кем белә? — 
Шалтырап куйгалар савыт-сабабыз.

Сөеклем, мин сизәм, андый чакларда 
Тынычлык бизмәнен тигез сакларга 
Булышыр һәм кушар сабый балабыз.

Бәйләнде, чибәрем, чәчебез чәчкә, 
һәм бик үк зур түгел болай чамабыз: 
Җитәргә, яшь булып, йөз дә ун яшькә!

Туп кебек тәгәрәп, кечкенәң туды, 
Кычкырып, дөньяга бирде сәламен.
Ул бүген каршыңда — киләчәк нуры, 
Ул — синең мәңгелек тормыш дәвамың.

Бишектән кулларын сузса «әттә» дип, 
Мәхәббәт утыннан яралган бала, — 
Белеп тор, ул безгә рәхмәт әйтә, дип, — 
Ул шулай, тирбәлеп, тормышка бара.

Чикләнсә бер заман юлында офык, 
Юл ачар ераграк синең яшь онык 
һәм атлар чорларга синең үзеңсез...

Нәрсә бар дөньяда туудан бөек?
Ул яшәр тормышны, ватанны сөеп, — 
һәм, димәк, мәңгегә син дә үлемсез!
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Хатыным чыгарган, каяндыр табып, 
Яшьлектә яраткан кызым ядкәрен. 
һәм язган кыз шунда йөрәген салып: 
«Мәңгелек ярлар без, иркәм, Әсгарем!»

—• Мәңгелек ярлар без, фәлән-төгәнем, 
Күрче син, — ди хатын, — әйтерлек түгел!
... Тик шунда сызланды минем йөрәгем, 
Яшьлекне сагынып, нечкәрде күңел...

— Юк, — дидем, — көнләшмә аннан, алтыным,. 
Соң бит ул — яшьлегем, сафлыгым минем.
Багышлап шул кызга йөрәк ялкыным, 
Мәхәббәт гыйлемен өйрәндем, — дидем.—

— Бу кызны уйлап гел, янып-көюем, 
Ул — булды, карчыгым, сине сөюем!

Сукты чаң, яшемнең утыз биш чаңы, 
Кайда син, балачак, гомерем таңы? 
Күп микән мин күрер июньнәр саны? — 
Уйласам шуларны, кинәт моңланам.

Ясалган кайчакны кыеграк адым, 
Көймәмне кайвакыт чайкады агым; 
Калырмы күп булып, эшләгән азым, — 
Уйласам шуларны, тагын моңланам.

Сукмадым мин чүкеч, икмәдем иген, 
Җырларым —җыр булса, үкенмәс идем. 
Канәгать микән, дим эшемнән илем? — 
Уйласам шуларны, кабат моңланам.

«Моң» язгач, мин тагын моңга чолганам, 
«Моң»нарым басылмас, дим дә... моңланам.

Җыелышта «чакканга» поштымы эчең? 
Чәпчедең син минем чыгышым өчен... 
Әйтче бер, дөрес бит, Гарәфи дустым? — 
Сүзеңнән күп артта сөйрәлә эшең.

Син, дисең, дус түгел, йөрәгең — үзгә, 
Кабилдер син, дисен, тотасың үпкә.
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Кемгә шәп? Җенгә шәп, Гарәфи дустым, 
Әйтмәгән рәхмәтен, әйләнсә үчкә.

Син үч тот, сафлыкны канауга атып, 
«Мин» диген, тамак кыр, болытка ашып. 
Ләкин бел, мин хаклы, Гарәфи дустым, 
Дуслыгым пакь минем, йөрәгем — ачык!

Бир бишне, җаныңнан кутырың купсын, — 
«Мин»не тиш «без» белән, Гарәфи дустым!

Син, болай, белдекле. Хәреф таныйсың.
Аңлыйсың беркадәр «сатира» сүзен. 
Күзлегең өстеннән залга карыйсың. 
Чәйнисең, лыгырдап, сафсата чүбен.

Алдыңда тау кадәр тезислар тотып, 
Сөйлисең ялкынлы, сугышчан нотык: 
— Ух, безгә шулчаклы сатира кирәк, 
һәм кирәк, шулай ук, һәммәсе, димәк!

Кайтасың. Чыгышың «шәп» бәя алган. 
«Сөйләдем, дисең син, фикер

кузгатып». 
Рәсемнән Гогольне күреп шул вакыт, 
Куркасың, шүрлисең, качасың аннан.

һәм бик еш син, куян, буласың көлке, 
йөргәндә алдыңда сатирик керпе!



НУРИ АРСЛАНОВ 

★

Яшьлегемнең чая аты 
Еракта инде чаба... 
Тотып булса иде аны, 
Авызлыклап тагын да бер 
Менәлсаң иде аңа!..

Ак томаннар сарып алган 
Яшьлегем тавын төреп... 
Мин инде аңа куналмам, 
Хисләрем канат җәйсә дә, 
Булсам да бөркет кебек.

Инде хыял кыясының 
Мин итәгенә төшәм;
Анда акыл чишмәсенең 
Хикмәтле салкын суларын 
Эчәлган кадәр эчәм!

Эх, ярсу яшьлек канатын 
Гел җилпеп булса иде, 
Яшьлекнең йөгәнсез атын 
Шушы акыл чишмәсеннән 
Эчертеп булса иде!..

Ашкынып, ярсып тибүдән, 
йөрәк соң туямыни: 
Күпме булса да бәхетнең 
Артыгы буламыни?!

Мондый ләззәт, мондый дәртнен 
Чишмәсе кайдан ага?
Ул — туган җирдән чыга, 
Хисләр сусын шуннан ала.

Я бүлеш, дус, шатлыгымны, — 
Миндә дөнья хәтле ул;
Син дә шат бул нәкъ минем күк, 
Син дә бик бәхетле бул.



МӘХМҮТ ХӨСӘЕН 

★

ИДЕЛ ДУЛКЫННАРЫ1

1 А. Ключарев музыкасы. Җыр конкурсында беренче премия алды.

Җем-җем итә чыклар таңда, 
Бизәп мул кырны, 
Иркәли Казан каласын 
Идел дулкыны.

Кушымта:
Казан! Казан!

Дәртле, матур кала, 
Башкалабыз Москвадан ул 
Якты нур ала.

Казан порты яннарында 
Чайкала диңгез.
Су буйлап безгә кунакка, 
Дуслар, килегез!

Кушымта.

Нәфис мехлар, кара алтын 
Төяп бүләккә, 
Теплоходлар, дулкын ярып, 
Китәр Үзәккә.

Кушымта.

Җем-җем итә яр буенда 
Идел утлары!
Сәлам сезгә, төзүчеләр 
Казан портларын!

Кушымта:

Казан! Казан!
Дәртле, матур кала, 
Башкалабыз Москвадан ул 
Якты нур ала.
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Б. ГАДЕЛШИН 

★

КЫРЛАР БУЙЛАП

Туры кин, юл буйлап алга барам, 
Шәһәр калды инде еракта.
Иделдән ак томан күтәрелә, 
Кырлар йоклый,—тынлык һәр якта. 
Тау ягында үскән арышларның 
Иснәп туймыйм тәмле исләрен.
Без төзегән яңа, зур тормышның 
Ачык бәхетен күреп хисләрем 
Еракларга күчә. Хозурланып 
Карыйм-һаман иген кырларын, 
Үземнән дә алданрак кайта 
Шатлык белән тулы җырларым.



БЕЗНЕҢ ДЕПУТАТЛАР

г. әпсәләмов

ТОРМЫШ ЮЛЛАРЫ
1921 ел.

Ачлык кешеләрне туган-үскән җирләреннән, ата-баба туфрагын
нан куа...

Барлык илләрнең капиталистлары оештырган коточкыч зур сугыштан 
әле яңа гына чыга башлаган яшь Совет власте, кешеләрне ач үлемнән 
коткарып калу өчең, гаять зур оештыру эшләре алып бара, ачлык котырып 
йөргән өлкәләргә эшелонлап-эшелонлап икмәк җибәрә, ашханәләр ача. 
Яшь Савет власте балаларны ач үлемнән коткаруга аеруча зур игътибар 
бирә. Балалар өчен мөмкин булмастаен да эшли ул. Ә ерак авыллардан 
зур шәһәрләргә таба яңадан-яңа ачлар агыла. Күпләр кечкенә чаналар
га бала-чагаларын утыртып тартып баралар.

Юлның очы да, кырые да юк кебек. Тирә-якта иксез-чиксез булып 
ак кырлар җәелгән. Җил кар себерә. Салкын. Соры томанга уралган 
кояш та бу салкыннан туңа кебек. Ул бөтенләй нурсыз. Әллә нинди 
ямьсез кызгылт-сары төстә. Үзе түбәнтен генә, теләр-теләмәс кенә ак 
кырлар өстеннән йөзә.

«Кыш көне салкын шул, кояшның да бишектән торасы килми», — 
дип сөйли торган иде әнкәсе аңа. Чындыр. Кояшның бите өши торган
дыр. Әнә ничек кызарган бит ул. Шәл дә бөркәндермәгәннәр, ичмасам. 
Әнисе үлгәндер шул аның. Әнисе булса, җылы шәл урар иде».

Һилал абзый, урталай бөгелеп, кечкенә чананы тартып бара. Аның 
сакал-мыегына боз каткан, керфекләренә дә кар ябышкан һәм алар 
ап-ак булып, ничектер озын һәм куе булып күренәләр. Ә кечкенә чанада 
сәләмә юрганнарга төренеп алты яшьлек Зәмзәмия белән яшь ярымлык 
Асия утырганнар. Асия елый-елый да, кычкырырлык көче калмагач, бик 
озакка тынып тора. Күзләре генә ачык итеп калдырылган Зәмзәмия исә, 
дер-дер калтырый-калтырый, ят һәм салкын дөньяга исе китеп карап 
утыра. Кояшны кызгана ул, юл буенда карга күмелеп утырган мескен 
куакны жәлли. Куак та ятимдер шул, ятим булмаса юл буенда болай 
боегып утырмас иде.

Куак артта кала, кояш болытлар эченә кереп яшеренә. «Өстенә юр
ган яптылар, кызгандылар, ахрысы, мескенкәйне»,— дип уйлый бала. Ә 
аларны беркем дә кызганмый, баралар да баралар. Кар күзләрне авыртты
ра, салкын бармакларны сызлата. Зәмзәмия күзләрен йома, чана табанна
рының шыгырдавын тыңлый. Алар сүзсез генә нидер сөйлиләр кебек. 
Белсәң иде аларның телләрен. Бәлки, җылы өй турында, яңа пешкән 
ипи турында сөйлиләрдер алар. Зәмзәмиянең ашыйсы килә, бер генә 
телем, ярты гына телем, бер генә кабарлык булсачы, аңа артыгы ки
рәкми.

Зәмзәмия, күзләрен ачып, әтисенең бөкре аркасына карый. Чана ба
вын әтисе иңнәренә камыт кебек кигән, бер кулында таяк, икенче кулы 
бик сәер рәвештә салынып төшкән.
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Дөньяның чите бар икән! Карга баткан авыл күренә. Һилал абзый,, 
өйдән-өйгә кереп, куна чыгарга җибәрүләрен үтенә.

— Сабый балаларым хакына зинһар җибәрегез, — ди. Яхшы кеше 
табыла. Алар бер өйгә кереп кунып чыгалар, ә иртәгесен, караңгылы- 
яктылы, тагын кузгалалар. Тагын салкыннан калтыранган кызгылт-сары 
кояш, тагын кырлар, кырлар...

Зәмзәмиягә дә, Асиягә дә чанада гел утырып бару бик җайсыз. Баш
лары әйләнә, косасылары килә, карыннары ач. Әмма алар ашарга со
рый башласалар, Һилал абзый балаларга бик сәер карап тора, кайча
гында күзләрендә яшьләр күренә.

Авылда чакта Зәмзәмия дөньяда әтисеннән дә көчле кеше юк дип 
уйлый торган иде, ә соңгы вакытта ул шулкадәр картайды, шулкадәр 
ябыкты, әлсерәгән карт бабайга охшый башлады.

Бер көнне алар ниндидер караңгы өйдә төн үткәрергә туктадылар. 
Һилал абзый капчык төбендәге туңган бәрәңгеләрне берәм-берәм санап 
чыкты да, берничәсен пешерергә биреп, үзе сәке кырыенда тезенә таянып 
тирән уйга чумды.

— Бабай, кая таба юл тотасыз? — дип сорады хуҗа хатын.
— Кем белгән аны, аяклар сыгылып төшкәнче барабыз инде.
Зәмзәмиянең коты очты. Димәк, кая барасыларын аның әтисе үзе дә 

белми! Алай булгач, Яна Чаллыдан 1 нигә кузгалдылар икән. Зәмзәмия
нең үз авылына — Яңа Чаллыга кайтасы килә башлады. Әнисен сагын
ды, абыйлары белән апасын сагынды. Ләкин әнисе юк инде аның, аны 
авыл кырыендагы зияратка илтеп күмделәр. Абыйлары белән апасы, 
азык эзләп, каядыр икмәкле якларга чыгып киттеләр. Өйләрен әтисе үзе 
сатты. Аны алар чыгып китмәс борын ук җимерә дә башладылар.

1 Әлки районы.

Шул ук кичне Һилал абзый авырый башлады. Иртәгесен ул бик 
зур кыенлык белән генә аякка басты. Юлда алар бик әкрен бардылар. 
Рус авыллары аркылы үткәндә, Һилал абзый Зәмзәмияне чанадан тө
шереп хәер сорарга җибәрә торган булды.

— Курыкма, кызым, руслар яхшы кешеләр алар, балаларны кызга
налар, ипләп сорасаң, ипи бирәләр, — дип аны аркасыннан сөя-сөя 
кайсы өйгә керергә кирәклеген күрсәтә иде. Зәмзәмия, әтисенә борылып 
карый-карый, курка-курка гына ул күрсәткән өйгә юнәлә. Кайчагында 
аңа ипи сыныгы яки пешкән бәрәңге бирәләр. Шуннан инде ул, сөенеп, 
йөгерә-йөгерә әтисе янына кайта, әтисе ул китергән «нигъмәтне» кадер
ләп кенә капчыгына сала да алар яңадан кузгалалар.

Нәни чана артыннан, бераз кала төшеп, тагын бер кеше тагылып 
бара. Ул яшь, таза, ләкин шулай булса да Һилал абзыйга булышмый. 
Балаларның хәлләрен дә сорамый, хәтта кунарга туктаган чакларда 
нәни Асиянең юеш искеләрен дә алыштырмый. Һилал абзый аңа: җир 
бит, ди.

Яшь таза хатын, кулбашларын биетеп, иреннәрен турсайта:
— Ходаем, кемнән ишетәм. Мин тудырган шомлыклармыни. Дөмек

мәсләр әле, хан кызлары түгел.
Балалар аның усал күзләреннән, озын бармакларыннан куркалар — 

ул бик каты чеметә.
Авылда чакта әтисе Зәмзәмиягә:
—■ Бу синең яңа әниең була, — дип әйтә торган иде. Ләкин Зәмзә

мия аңа бервакытта да әни дип әйтмәде. Әни чеметми дә, кыйнамый да.
Авылларның берсендә, хәер сорап йөргән Зәмзәмияне эт талагач, 

үги әнисе аны юатасы, кызганасы урында, кар эченә этеп җибәрде.
— Ходаем, шул имгәкне эт тә талый бит, — диде ул. Ләкин үзе бала 

алып кайткан икмәк сыныгын, аның кулыннан тартып алып, үз кесәсенә 
салудан кимсенмәде.
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Көннәр җылына башлады, хәзер чанада утырып бару да ул хәтле 
■кыен түгел инде, ләкин Һилал абзыйның хәле көннән-көн начарлана 
-барды. Шулай да ул зарланмады, сыкранмады, киресенчә, аңарда ба
лага аңлашылып бетми торган ниндидер җылы өмет яши иде.

— Казанга гына барып җитик, Казанга барып җитсәк, югалма
быз,— ди торган иде ул. Әтисе шулай сөйләгәч, Зәмзәмиягә дә Казанда 
бик яхшы күк тоела башлады.

—■ Инде ерак калмады. Озакламый Казан күренә башлар,—диде 
Һилал абзый бер көнне. Ләкин Зәмзәмиягә әллә нәрсә булды. Аның күз 
аллары бер караңгыланып китә, бер яшелле-сарылы була, вакыт-вакыт 
аңа бик эссе, карга ятасы килә аның, әтисе күрмәгәндә кар да ашый. Ул 
да булмый бөтен нәрсә — чана да, әтисе дә, юл буендагы куаклар да — 
барысы да бөтерчек кебек әйләнә башлый.

Бер вакыт ул:
— Кызым, күзеңне ач әле, Казанга килеп җиттек, — дигән тавышка 

уянып китте. Кич иде. Урамнарда кар сулары ага. Халык каядыр ашы- 
гып-ашыгып бара. Ләкин Зәмзәмияне иң гҗәпләндергән нәрсә — багана 
башларындагы утлар булды. Никадәр күп алар. Урам буйлап тезелеп 
еракка-еракка киткәннәр, һәрберсе тулган ай 1кебек балкый. Зәмзә
мия аларга бик озак карап-карап бара. Аннары утлар аның күз алдын
да биешә башлыйлар һәм аның башы чана кырыена салынып төшә.

Алар ниндидер бер йортта туктаганнар икән. Халык бик күп. Зәмзә
мия күзләрен ачуга тагын матур утлар күрә. Тик хәзер алар биемиләр, 
әкрен генә җемелдәп яналар.

— Кызым, хәлең ничек?—дип сорый Һилал абзый, һәм салкын 
кулын баланың уттай кайнар маңгаена куя. Зәмзәмия, кипшенгән ирен
нәрен чак-чак кыймылдатып, су сорый.

Әтисе шәһәргә кереп җиткәч тә Зәмзәмия якты утлардан күзләрен 
алмый. Аның янына кемнәрдер киләләр. Хәлен сорыйлар. Үги әнисе 
аларга ачуланып җавап бирә:

— Юлда катып үлмәгәч, монда гына ярылып төшмәс әле, —■ ди. 
Шуннан ул, барлы-юклы әйберләрне бер төенгә төйнәп, шәлен бөркәнә 
дә чыгып китә. Киткән чакта Зәмзәмиягә:

— Кара аны, җен, әйберләрне әни алып китте дип әтиеңгә әйтә күр
мә, кайтып буып ташлармын. Урладылар, диген, — ди.

Һилал абзый кайтып кергәч тә Зәмзәмиядән:
— Кызым, әйберләр кайда, кем алды? — дип сорый. — Әниең алып 

киттеме?
— Юк, әни әйтте: әниең алып китте дип әйтмә, урладылар дип 

әйт, диде.
Һилал абзый тузынмый, әмма үзәге өзелгән кешедәй кинәт сыгылып 

төшә дә бик озак хәрәкәтсез утыра.
Зәмзәмиянең хәле авырая, кешеләр Һилал абзыйга аны больница

га салырга киңәш итәләр. Һилал абзый, балаларын бер карчыкка кал
дырып, чыгып китә дә кич кырын гына арып кайтып керә. Кайта да 
Зәмзәмия янына утырып, аның башыннан сыйпый-сыйпый:

— Кызым, мин сине больницага алып барам, —ди. — Анда бик яхшы 
докторлар бар. Алар сине бик тиз терелтерләр дә мин сине тагын барып 
алырмын. Ярыймы, кызым?

— Ярый, әтием, мин терелгәч, Казанны күрсәтерсеңме, әтием?
— Әйе, әйе, Казанны да күрсәтермен, тик син больницада минем 

әтием бар дип әйтмә. Әтиле балаларны анда алмыйлар. Исемеңне дә 
Зәмзәмия дип әйтмә. Зәмзәмия дигәннәрне дә больницага алмыйлар, 
кызым. Минем исемем — Сания, диген. Сания исемлеләрне анда бик 
яраталар.

Шуннан соң Һилал абзый, бер кәгазь кисәгенә русча: «Илалова 
■Сания А» дип язу язып баланың кесәсенә сала да, кызын көндез карап
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кайткан больницага илтеп тапшыра. Ни өчен ул кызына Сания дип яңа 
исем биргәндер, ни өчен үзенең чын фамилиясен язмагандыр ниһаять, 
«А» дигәне нинди исемнең баш хәрефе булгандыр — хәзер инде һичкем 
белә алмый. Бәлки, ата кеше паспортымны карарлар да баламны боль
ницага алмаслар дип курыккандыр. Бәлки, ул үзенең өметсез икәнен 
күреп, мин үлә калсам, кызымны үги әнисе кулына кайтармасыннар дип, 
үзенчә хәйлә коргандыр. Бәлки, ераккарак карап, дәүләт кулында ба
лам, ичмасам, югалмас, укыр, кеше булыр, дип яхшы бер ният белән 
эшләгәндер.

Шуннан соң Һилал абзый кызы янына тагын бер тапкыр килә, аның 
тумбочкасы янында утырып тора. Сания аны таный да, танымый да. Ул 
тәмам картайган, ябыккан, үзе тумбочка өстендәге ипи кисәкләренә 
әледән-әле нәүмизләнеп карап ала. Муен төере селкенеп-селкенеп куя, 
күзләрендә яшь бөртекләре ялтырый.

Бу ата белән баланың соңгы күрешүе була. Шуннан соң, Һилал аб
зый кызы янына яңадан әйләнеп килми. Бәлки, килеп тә, баланың хәле 
авыр булгач, аны кертмәгәннәрдер. Ул кадәресе дә хәзер билгеле 
түгел.

Зәмзәмиягә больницада барысы да Сания дип дәшәләр. Ул үзе дә 
моңа күнегә, чын исеме Зәмзәмия икәнен белсә дә, әтисенең сүзләрен 
исеннән чыгармый, әтисе килмәс борын бер үзен урамга чыгарып җи
бәрерләр дип курка.

Сания әтисенең язмышы турында да, кечкенә сеңелесе Асиянең яз
мышы турында да берни белми. Һилал абзый Асияне дә, бәлки, исем- 
фамилиясен алмаштырып, нәниләр йортына тапшыргандыр. Бәлки, 
икесе дә ачлыктан харап булганнардыр.

Көннәр үтә, Сания терелә башлый, башта кроватенда утырып тора, 
аннары тәрәзә төбенә үк килеп утыра. Урамда җәй инде. Ишек алдына 
караган тәрәзә төбендә алмагач чәчәк аткан. Урам як тәрәзәдән матур 
бакча күренә. Бакчада халык йөри, балалар уйный. Аларның кайбер
ләрең ата-аналары җитәкләгән. Моны күреп Саниянең күңелләре әллә 
нишләп китә, ул күзләрен талдырганчы тәрәзәдән карап әтисен көтә. 
Сестралар да, аны кызганып, әтиең тиздән килер, сагышланма, акыл- 
лым, дип юаталар.

Сания тәрәзә яныннан китми, һаман карап тора. Кечкенә Асияне 
сагына, тумбочкасында аңа дип ак күмәч хәзерләп тота, — хәзер Са
ниягә ак күмәчне еш кына бирәләр. Ул, доктор абыйсыннан рөхсәт со
рап, Асияне дә монда алып килеп уйнатыр иде. Монда берәү дә ачулан
мый, кычкырмый. Бакчага да бергәләп чыгарлар иде алар. «Кара баш
ны» да күрсәтер иде ул аңа.

Тәрәзә янына беренче тапкыр килгән көнне үк Сания ямь-яшел бак
ча уртасында, таш багана өстендә, кап-кара кеше башы күргән иде. 
Башта ул аңардан бик курыкты. Күршедәге чиркәүдә чаң кага башла
салар, Саниягә әлеге кара баш урыныннан кузгала кебек тоела һәм 
ул тәрәзә яныннан йөгереп китә торган иде. Соңыннан, нәни балалар
ның да кара баш тирәсендә әйлән-бәйлән уйнауларын күрә-күрә, кара 
башка күнегеп китте. Ләкин бары тик зур үскәч кенә Сания бу кара 
башның ■— бөек математик Лобачевский һәйкәле икәнлеген белде. Ә ул 
чакта Саниягә бу кара баш балаларны куркытыр өчен генә куелган ке
бек тоела иде.

Санияне килеп алучы булмагач, башта аны Черек күл буендагы 
балалар йортына бирәләр, аннан, беркадәр вакыттан соң, аларны 
икенче балалар йортына — «Волга» номерларына — хәзерге М. Горький 
урамына күчерәләр. Беренче көнне аларны, барабызга утыртып, мунча
га алып баралар. И күңелле була барабызга утырып барулары!

Һилал абзыйның фамилиясе Әмирханов булырга тиеш.
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Балалар йортында Саниягә, арада иң кечкенә булганга булса кирәк, 
яңа исем бирәләр, — аны Октябрина дип йөртә башлыйлар. Ләкин до
кументларда ул һаман да Сания Илалова булып кала. Әтисенең исеме 
документларда «Абүбәкер» дип күрсәтелгән була. Бу исем кайдан алын
гандыр, Сания хәзер дә белми. Әллә тәрбиячеләр әтиең ни исемле дин 
аптыратып бетергәч, Сания үзе Абүбәкер дигәнме, әллә тәрбиячеләр 
«А» булгач, «Абүбәкер» дип, аңардан сорамыйча гына язып куйган
нармы— ул кадәресе дә билгесез. Башта Сания балалыгы белән моңа 
игътибар итми, үз исеме кат-кат алмашынгач, әтисенең исеме дә алма
шынырга тиеш дип уйлый, соңыннан бу чыннан да шулай булгандыр 
дип йөри, ә инде үз-үзен аңларлык хәлгә килеп җиткәч, бер истәлек бул
сын дип, бу исемнәрне яңадан алмаштырып йөрүне кирәк тапмый.

Ярты елмы, бер елмы үткәч, Санияләрне тагын яңа урынга — Бала
лар шәһәрчегенә, Трампарк янына күчерәләр. Ул иптәшләре белән бергә 
Карл Маркс урамындагы 18 нче номерлы мәктәпкә укырга йөри баш
лый, шунда ул пионерга, аннары комсомолга керә. Җәмәгать эшләренә 
чума. Чын мәгънәсендә активистка булып китә. Мәктәптә ул рояльдә, 
мандолинада, гармоньда уйнарга өйрәнә. Балалар спектакльләрендә 
катнаша.

Менә шушы елларның истәлеге итеп сакланган бер рәсем. Сания 
иптәш кызы Әминә белән төшкән. Икесе дә ак матроскалардан. Чәчләре 
кыска итеп кистерелгән. Саниянең башында кара бантик.

Бу рәсем — кечкенә генә документ ул. Сез никадәр генә җентекләп 
карасагыз да, анда больница тәрәзәсеннән карап, тилмереп әтисен көт
кән ятим баланың боек күңелен, моңлы күз карашын таба алмассыз. 
Бу рәсемдә Сания шаян малайга охшый. Көлемсери төшеп, күз кырый 
лары белән генә карап тора. Менә, менә урыныннан кузгалыр да биеп 
китәр төсле.

Балалар йортында Сания чыннан да үзенең күңеле сыныклыгын, 
ятимлеген оныта. Ул иптәшләре кебек көр күңелле, шат йөрәкле булып 
үсә. Аның рухына бер генә тап та төшми.

Балалар йортына шагыйрьләр килеп шигырьләр укыйлар. Сания ши
гырь ярата башлый. Өлкәнрәк классларда укый башлагач, иптәшләре 
белән бергә, Мәдәният йортына йөри һәм үзе дә шигырьләр язарга керешә.

Балалар йортында Сания үзенең туган йортын, ата-анасын алмаш
тырган кешеләрне таба. Андагы балаларны үзенең туганнары, ә тәрбия
челәрне, укытучыларны өлкән абыйлары һәм апалары итеп карарга күне
геп китә.

Бер көнне, Сания инде җиде классны тәмамлап, тимер юлчылар тех
никумында укыганда, аның дус кызы Зина, урамнан кайтып керүгә:

— Сонечка, сине ниндидер бер абый чакыра,—-ди.
— Кайда? — дип сорый Сания, теләр-теләмәс кенә. Алар кызлар 

белән кинога барырга хәзерләнәләр икән. Саниянең бу кеше янына бер 
дә чыгасы килми. Шулай да, ялан аякка чүәк кенә элеп, парадный тө
бенә төшә.

Ак күлмәк өстеннән соры костюм кигән ир уртасы бер кеше, арлы- 
бирле йөренгән җиреннән кинәт туктап, Саниягә текәлә. Ул, кыска сары 
чәчле, озынчарак йөзле, ак кофталы, малайга охшаганрак кызга карап, 
нәрсәдер хәтерләргә тырыша, ләкин хәтерли алмый, бугай.

Шулай күзгә-күз текәлеп торганнан соң, әлеге ир сораштыра баш
лый: исемең ничек, фамилияң ничек, туганнарың бар идеме, исемнәрен 
хәтерләмисеңме...

Сания кыска гына итеп җавап кайтара, чөнки аның вакыты тар, кино
га барыр алдыннан күлмәген үтүклисе бар. Кызлар да, югары каттагы 
тәрәзәләрдән башларын сузып, ашыктырып торалар.

— Танымыйсыңмыни мине, сеңелем? — ди әлеге кеше ахырда. Аның 
тавышы калтыранып китә.
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— Юк, танымыйм.
Әлеге кеше баскычка утырып еларга тотына. Сания аңа шаккатып 

карап тора. «Нинди кеше бу, нигә елый икән? Ни кирәк аңа?» — дип уй
лый һәм кинога кичегәм дип борчыла.

—■ Мин синең Зәки абыең булам бит, — ди әлеге кеше, — Сталин
градтан сине эзләп килдем.

Хәзер инде Сания дә нәрсәдер хәтерләргә тырыша. Томан эченнән 
тонык кына булып Яңа Чаллы авылы калка. Аның Зәки, Кашшаф исем
ле ике абыйсы һәм Мәрьям исемле апасы бар иде. Алар әниләренең 
ияреп килгән балалары иде. Авылда чакта алар ничектер үзләренә ае
рым яшәделәр, Санияне араларына алмадылар. Шуңа күрә булса ки
рәк, алар Саниянең күңеленнән бөтенләй диярлек эссез үтеп киткән
нәр. Кечкенә сеңелесе Асияне, яхшы күңелле әтисен Сания сагынып 
исенә төшергәләсә дә, абыйларын хәтта төсмерли дә алмый иде,— алар 
Сания өч-дүрт яшьтә чакта ук читкә чыгып киткәннәр бит.

— Авылга кайтасың киләме, сеңелем? Әйдә, бергәләп кайтыйк, — 
ди Зәки.

— Юк, кайтмыйм,— дип кырт кисеп җавап бирә Сания.
Зәки шактый озак уйланып тора, аннары әкрен генә әйтә:
— Әти белән Асия турында берни дә белмисеңме? Ничек аерылыш

тыгыз?
Саниянең күз алдыннан авыр балачагы үтеп китә. Ул куллары белән 

йөзен каплый.
Зәки барысын да аңлый һәм бу юлы артык сораштырмый. Үзенең 

адресын калдыра да китеп бара.
Соңыннан алар яңадан очрашалар. Сания хәтта Сталинградка да 

барып кайта, Мәрьям апасын да күрә, ләкин алар аның күңелендә бү
тәннәрдән аерылып, үзләренә башка урын алмыйлар. Алар аның бик 
күп сандагы дуслары, иптәшләре, абыйлары һәм апалары белән беррәт- 
тән генә басалар.

Техникумда Сания бик күп китаплар укый, бик күп шигырьләр яза, 
дәресләрне дә бик кызу тоталар. Аның күзләре авырта башлый һәм 
врачлар аны бер елга укудан тыялар. Тормышындагы бу күңелсез ва
кыйганы Сания бик авырлык белән кичерә. Бик күп уйлана, үзенең 
киләчәге, профессиясе турында җитди итеп уйлана ул. Тимер юлчылар 
һөнәрен дөрес сайлаганмы соң ул? Агымга ияреп кенә йөрмәгәнме? 
Балалар йортында аңа бөтен нәрсә әзер иде бит. Аны вакытында 
ашаттылар, вакытында киендерделәр, укыттылар, аннары тимер юл 
техникумына бирделәр.

Казаннан еракта, бер иптәш кызының авылдагы әти-әнисендә көн
нәрен үткәргән чакта, Сания шундый фикергә килә: тимер юлчылар 
техникумына ул очраклы рәвештә килеп эләккән, ягъни иптәшләренә 
ияреп кенә килгән. Аның күңеле бу эшкә ятып бетми. Ә күңел ятмаган 
эшкә гомереңне ничек багышлыйсың? Юк, Саниянең тормыш про
фессиясе башка булырга тиеш. Башка! йөрәге шулай ди. Ләкин кем бу
лырга? Монысын әле Сания белми. Яңадан йокысыз төннәр башлана. 
Ямансылый, нәрсәнедер юксына. Ләкин нәрсәне? Туганнарынмы? Юк, 
алар аның күңелен борчымыйлар.

Беркөнне Сания таң алдында колхозчыларның күмәкләшеп кырга 
чыгуларын күзәтә һәм шунда эзләгәннәрен таба: коллективтан аерылып 
яшәү авыр аның өчен. Ул коллектив эчендә кайнарга тиеш. Нәрсә генә 
эшләсә дә, кайда гына булса да ул кешеләр белән бергә булырга тиеш. 
Кешеләр арасында, балалар арасында аның урыны.

Сания җиңел сулап җибәрә. Ямансылаулары да бетә. Хәзер аның 
максаты ачык. Ә максатың ачык булганда, яшәү никадәр күңелле икән. 
Саниянең күзләрен томалап торган һәм дөньяны ямьсезләндереп күр- 
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сәткән соры пәрдә төшә, һәм Сания яңадан элекке шаян, көлүчән, җыр
чы Сания булып әверелә.

— Мин укытучы булам!—ди ул иптәш кызына, һәм шуннан соң 
күп тә үтми Чистайга, педагогия техникумына укырга китә, һәм аның 
икенче курсына барып керә.

Ул тырышып укый, үзешчән түгәрәктә катнаша. Җәмәгать эшләре
нә бөтен җаны-тәне белән бирелә. Үзешчән түгәрәк хәзерләгән спектакль
ләргә катнаша, сәхнәгә чыгып җырлый, декламацияләр укый яки 
гармоньда уйный.

Беркөнне тулай торакта Сания дәресләрен хәзерләп утырганда, ип
тәш кызларыннан берсе — Әминә «Коммуна» газетасын күтәреп йөгереп 
килә дә, Санияне муеныннан кочаклап:

— Сөенче, җаным. Шигырең басылган!—дип кычкыра.
Алар тәрәзәне ачып җибәрәләр дә, тәрәзә төбенә менеп утырып, 

шигырьне кычкырып укый башлыйлар:
Дулкыннар шаулый,
Ярларны ашый.
Яшь бер испанец
Патроннар ташый...

Шуннан алар урамга чыгалар, Чистайның тын бакчаларында бик 
■озак култыклашып йөриләр. Бик күп көләләр, мороженое ашыйлар. Ан
нары Кама буена төшеп китәләр.

— Без бәхетлеләр бит, Сания, — ди Әминә.
— Көрәшче булып яшәү, халык өчен яшәү — бәхет,— ди Сания.— Үз 

бәхете, үз тормышы белән генә яшәүче кешеләр чын бәхетне белми
ләр. Белә дә алмыйлар. Андый кешеләрне мин кызганам. Алар үзләре 
үз бәхетләрен кечерәйтәләр.

Саниянең соры күзләре ялтырый, тойгылары ургылып ташып тора, 
һәм Әминә аңа сокланып,

— Юкка гына, Сания, сиңа бала чакта Октябрина дип исем бирмә
гәннәр икән,—■ ди. — Син чыннан да Октябрь кызы.

Менә кулына кечкенә генә чемодан тоткан яшь кенә укытучы Мөс
лим мәктәбенең ишеген ачып керә. Өстендә кызыл кофта, яланбаш, 
шакмаклы пальтосын беләгенә салган. Буш коридорда ул бер минут 
чамасы басып тора. Тирән итеп сулап куя да укытучылар бүлмәсенә 
таба кыю гына атлый. Ул күңелендә тартыну да, курку да сизми, тик 
йөрәге генә ни өчендер бик кызу тибә дә күз карашлары җитдиләнеп 
киткән.

Аны директор бүлмәсенә чакыралар. Директор күзлеген киеп Сания
нең кәгазьләрен бик җентекләп укый, үзенә күтәрелеп тә карамый. «Мо
ны кәгазь кызыксындыра икән», — дип уйлый Сания һәм ул-бу була 
калса, «сугышырга» хәзерләнә. Ләкин «сугыш» булмый. Директор, 
кәгазьләрне өстәл тартмасына салып,

— Кайсы елда тудыгыз? — дип сорый.
— 1914 елда.
Директор, шикләнеп, Саниянең кыска буен күзләре белән үлчәп ала. 
— Партия членымы?
— Юк.
Директор тагын озак кына аңа карап тора. Чәче коела башлаган, 

ябык йөзле бу кешенең салкын карашы Саниягә бер дә ошамый. Ул 
үзен башкачарак каршы алырлар дип көткән иде.

— Квартирагыз бармы?
Саниянең билгеләп куйган квартирасы булмый, ләкин бу салкын ка

рашлы кешегә ачу итеп:
— Бар, — ди.
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Менә Сания, ачык чырай күрсәтеп сөйләшкән укытучыларның киңә
ше буенча, мәктәп күршесендәге бер йортның җил капкасыннан керә. 
Аны ягымлы гына бер апа каршы ала. Сания йомышын әйтеп бирә.

— Белмим шул, кызым,—-ди әлеге апа. — Минем кеше белән тор
ганым булмады. Ирем үлгәч, гел ялгыз гомер иттем. Өйдә ят кеше бул
гач, аның мәшәкате туа бит.

— Юк, Фатыйма апа, алай уйламагыз. Мин кеше өстендә яши торган 
бай кызы түгел.

— Ярар, алай булса, бераз торып карыйк, бер-беребезгә ошашма- 
сак — бигайбә. Бүтән өйгә күчәрсең.

Фатыйма апа түр якта такта белән генә бүлеп алган почмакны 
күрсәтә.

—■ Менә шунда торырсың, кызым.
— һай, нинди якты бүлмә, — ди Сания, сокланып. — Гөлләрегез дә 

бар икән, Фатыйма апа. Мин гөлләр бик яратам. Үзем су сибәрмен. — 
Сания тәрәзәне ачып җибәрә. — И, моннан бөтен урам күренә икән. 
Апа, әнә теге кызыл таш йорт клубыгызмы әллә?

— Юк, клубыбыз аңа каршы якта. Таш йортта хәзер авыл советы, 
элек ул Әхмәтвәли дигән алпавытның таш пулаты булган. Тирә-якның 
бөтен яхшы җирләрен, урманын алып бетергән бер кан эчкеч иде ул. 
Авыл халкы йөрмәсен дип, урманны киртәләп куйдырган иде. Үзенә 
каршы баш күтәргән авыл халкын атлы казаклар китертеп ак мунча
сында суктырды. Соңыннан аклар белән качып киткән иде, юлда без
некеләр дөмектергәннәр.

Кич белән инде Санияне авыл клубында күрәләр. Саргылт чәчләре 
бөдрәләнеп иңнәренә төшкән, алсу йөзле, шаян карашлы, өстенә ябык 
якалы коричневый күлмәк кигән укытучы апа күпләрнең карашларын 
үзенә тарта.

Шәһәрчә фырт кына киенгән, муенына аллы-гөлле галстук таккан 
бер егет сәхнәдә бер бармагы белән рояль уйный һәм, клавишаларга 
баскан саен, янындагы кызларга күз кыса.

Сания сәхнәгә йөгереп менә дә, шаян гына елмаеп, әлеге фырт егеткә 
карый.

— Я әле, чибәр егет, матурлап уйнап җибәр, матурлап уйнасаң, ку
шылып җырлыйм.

Егет урыныннан тора.
— Ә, укытучы апа, — ди ул һәм кыланып урын күрсәтә.— Рәхим ите

гез, җырны без үзебез дә булдырабыз, җырның ертыгы юк.
Сания уйнап җибәрә.
— Я, кем җырлый? — дип сорый һәм үзе үк җырлап та җибәрә. 
Клубтан кайтканда Сания артыннан бер көтү балалар иярәләр.
—- Апа, сез безне укытырсыз бит, апа, әйе бит?
— Ие, ие, — дип үчекли балаларны баягы фырт егет. Ул укытучы 

апа белән бер үзе калырга маташа. Сания моны сизеп алып туктый да 
егеткә шаян гына карап:

— Карагыз әле, чибәр абый, минем ирем бик көнче кеше бит. Күреп 
алса —көн булмас сезгә,— ди һәм тегенең гаҗәпләнүдән авызы ачы
луын күргәч, шаркылдап көлеп, капкадан кереп китә.

Менә Сания, кечкенә бүлмәсенең тәрәзәсен ачып тиздән башланачак 
укуларга — беренче дәресенә хәзерләнә. Өстәленә әллә нихәтле китап
лар өеп куйган, барлык иске конспектларын чыгарган. Беркем комачау
ламый, Фатыйма апа каядыр чыгып киткән. Урам да буп-буш. Тик 
ара-тирә генә атлылар үтеп китә дә, кайдадыр балалар көлешкәне 
ишетелә. Аннары балалар тавышы да тына.

Аргач, бераз ял итәр өчен, Сания мандолинасын алып уйнап җибә
рә. Аның тәрәзәсе янына балалар җыелалар. Берсе, кара чәчле, зур 
күзле кызчык өйгә үк кергән.
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— Ни кирәк, сеңелем?
Кызчык, кулларын артына яшереп, зур күзләре белән укытучыга 

карап тора. Аңа берни кирәкми.
— Исемең ничек?
— Сания.
— Шулаймыни. Минем дә исемем Сания. Менә без ике Сания бу

лырбыз.
— Бездә тагын Санияләр бар, апа.
— Алайса өч Сания булырбыз.
—• Юк, апа. Без ике генә Сания булыйк, син зур Сания, мин кечке

нә Сания.
— Ярый, шулай итәрбез. Кара әле, Сания, иске Әпипә көен белә

сеңме?
— Беләм.
— Җырлап күрсәт әле.
— Мин оялам шул, апа, җырларга.
Бу вакытта, кыюланып, тәрәзә төбенә үк үрелергә өлгергән малай

лар көлеп җибәрәләр.
— Җырлый белми ул, апа.
— Юк, балалар. Сания җырлый белә. Менә без хәзер икәү җыр

лыйбыз.
Ул чагында бу зур күзле кызчык соңыннан укытучы булыр да, Мөс

лим урта мәктәбендә аны зур Сания, ә Илалованы, киресенчә, кечкенә 
Сания дип йөртерләр дип кем уйлаган.

Бала күңеле — юка пыяла. Чак кына саксызлык күрсәттеңме — уала 
да төшә. Моның шулай икәнлегенә Сания беренче классны укыта баш
лагач та бик тиз төшенде. Баштарак аңа беренче классны укыту әллә 
ни кыен эш түгел кебек тоела иде. Практикага йөргәндә укыткалап та 
карады. Бик ансат иде кебек. Ләкин кулларына каләм дә тота белмәгән 
утызлап бала белән бер үзе калгач, ул борчыла башлады. Ә балалар 
бертуктаусыз шаулашалар:

— Апа, Фәрит чәчемнән тарта.
— Апа, минем китабым юк.
— Апа, өйгә кайтасым килә.
Берсе хәтта җылап җибәрде.
—- Нигә җылыйсың, акыллым?
— Ашыйсым килә.
Өйгә кайтканда, Сания тәмам арыган, хәлдән тайган иде. Тәрәзәне 

ачып бик озак кичке урамга, кызарып баткан шәфәкъка карап торды.
— Ни булды, кызым? — дип сорады Фатыйма апа.
— Болай гына, берни булмады.
Соңга таба бераз җиңеләеп китте. Ә икенче елны инде ул үзен шак

тый иркен сизде, балаларга күнекте, алар да аңа күнектеләр. Укытуы
ның өченче елында Саниянең классы яхшы өлгереш өчен Кызыл байрак 
алуга иреште. Ул көнне Сания балалардан бигрәк шатланды. Бу аның 
өч еллык хезмәтенең беренче нәтиҗәсе иде.

Кич белән ул авыл клубы сәхнәсендә «Күзләр» пьесасының баш ге
роинясы — сукыр кыз булып уйнады. Ләкин нинди рухи көч аны канат
ландырганын берәү дә белмәде. Ул бары тик:

— И бу Сания, әйтерсең үз башыннан үткәннәрне уйныймыни, — 
дигән сүзләрне генә тәнәфес вакытында ишетте.

1938 елда Сания Илалова Дүртиле мәктәбенең укытучысы Касыйм 
Ситдиковка тормышка чыга. Туй көнне, Касыймның ат белән килгәнен 
көтеп торганда, берни белмәгән көйгә күрше хатыны Зәйнәп апа килеп 
керә.
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— Сания бәгырем, — ди ул, — абыйларга кунакка чакырганнар иде. 
Юлдашымның яңа күлмәге юк. Вакытың булса, тегеп бирмәссеңме дип 
кергән идем.

Фатыйма апа Саниянең бүген нинди көне икәнен әйтергә дип авыз 
ачарга торганда гына Сания, йөгереп килеп, Зәйнәпнең кулыннан төен
чеген ала.

— Ярар, ярар, апа, тегәрмен. Алты айлык балага күлмәк тегү берни 
түгел. Син бар, чыгып тор, бераздан әйләнеп керерсең.

Сания тәрәзәдән Касыйм килмиме дип карый-карый бала күлмәге 
тегә. Кайчагында аңа тарантас тавышы ишетелгәндәй була. Саниянең 
йөрәге тибүдән туктагандай була.

— Тапкан вакыт,—дип үз алдына сукрана Фатыйма апа. — Шун
дый көнендә кешене борчып йөриләрмени. Гомергә бер генә килә торган 
көн бит. Безнең заманда кияү көткән кыз — ярты үлек кебек йөри тор
ган иде.

— Юк, юк, Фатыйма апа, шелтәләмә син аны. Зәйнәп апаның кунак
ка барасы бар ич. Яшь ана баласына тәти күлмәк киертмичә кунакка 
бара аламыни?

Зәйнәп апа Юлдашының күлмәге өчен яңадан әйләнеп кергәндә, 
Сания белән Касыйм тарантаста утырган булалар инде.

— Зәйнәп апа, — ди Сания, — Юлдашның күлмәген тегеп бетердем, 
бик матур булды. Кереп алыгыз, өстәлдә калдырдым.

Дүртиле мәктәбендә Сания иптәше белән бергә өч ел укыта. Семья 
тормышлары да бик матур була аларның — Касыйм Санияне аңлый 
һәм хөрмәт итә. Аларның беренче балалары — Луиза дөньяга туа. Бала 
Сания өчен өстәмә кыенлыклар китерә. Күп вакытта ул, авыру баласы 
янында төн буе йокламыйча утырып чыгып, иртән мәктәпкә йөгерә. 
Ләкин берәү дә аның зарланганын, сыкранганын ишетми. Укыту эшлә
рен ул баласыз вакыттагыдан да тырышыбрак алып бара.

1940 елда ул Касыймны Финляндия фронтына озата. Бу вакытта 
аңа чыннан да авыр була. Өйгә кайтса, Касыйм булмагач, өй буш кебек. 
Җитмәсә, Луиза да һаман авырый. Шуның өстенә фронттагы ире өчен 
■бетмәс-төкәнмәс борчылулар аның йөрәген талый. Әллә кемнәрнең ир
ләре яраланган, үлгән дип сөйлиләр.

Касыйм фрбнттан исән-сау әйләнеп кайткач, Саниянең бәхете яңа
дан түгәрәкләнә. Күп тә үтми, Касыймны Мөслим поселогы — «Урал»- 
га мәктәп директоры итеп билгелиләр. Аның белән бергә Сания дә яңа 
урынга — «Урал» башлангыч мәктәбенә күчәргә мәҗбүр була. Ул ара
да аларның икенче балалары — Эльза дөньяга килә.

Яңа урынга, яңа шартларга күнегеп кенә килгәндә, Бөек Ватан су
гышы башланып китә. Касыйм фронтка китә. Киткән чакта, Саниянең 
күзләренә туры карап:

— Без икенче тапкыр аерылышабыз, Сания. Бу сугыш кыенрак бу
лыр, ләкин син минем өчен борчылма. Барыбер җиңеп кайтырбыз, — ди.

— Ышанам, Касыйм,— дип Сания аның күкрәгенә башын куя.
Сания ике баласы белән бер үзе кала. Мәктәптә укытучылар җи

тешми башлый. Китап-дәфтәр табуы кыенлаша. Кыш көннәрендә, каты 
салкыннарда, класстагы кара савытларында кара туңа, балалар кием
нәрен салмыйча утыралар.

Мәктәпкә йөрмәүче балаларның саны да арта. Сания, башка укыту
чылар кебек үк, үз классындагы балаларның өйләренә йөри, аналары 
белән сөйләшә, балаларны ничек кенә булса да мәктәп юлыннан аер
маска өнди. Мәктәпкә йөри алмаган балаларны өйләренә килеп сабак 
укыта. Шул ук вакытта ул сугышчыларга җылы киемнәр җыюны оеш
тыра, халыкка фронт хәбәрләрен укый. Ә җәй көннәрендә, колхозчылар 
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белән бергә, иртәдән-кичкә кадәр кырда, ындырда эшли. Кыска ял 
минутларында үз тирәсенә утырышкан колхозчы хатын-кызларга 
карап:

— Безгә кыен, ләкин фронттагыларга тагын да кыенрак, җиңү ан
сат кына килми, апалар, — дип сөйли һәм ничек кенә булса да аларның 
күңелләрен күтәрергә тырыша. Ул җырлап та ала, көлдереп тә куя.

— Рәхмәт сиңа, Сания килен, — диләр аңа. — Боегырга бирмәвең 
өчен рәхмәт.

1944 елга кадәр Сания «Урал» мәктәбендә укыта. Аннары аны 
яңадан үзенең беренче укыта башлаган мәктәбенә — Мөслимгә күче
рәләр.

Сания яңадан беренче класста укыта башлый. Беренче класста ба
ланың белем нигезе салына. Алты яшьтә алган белем алтмыш яшькә 
җитә диләр. Бик дөрес сүз. Бала башлангыч классларда никадәр төп
лерәк белем алса, югары классларда аңа шулкадәр җиңелрәк була. Лә
кин балага белем бирү мәктәп стеналары белән генә чикләнми. Бала 
дәресләрен өйдә хәзерли. Өйдә ата-аналары тарафыннан балага нинди 
мөнәсәбәт булуы баланың өлгерешендә гаять зур роль уйный.

Сания классында Зәкия исемле бер кыз укый. Аның әтисе йомшак 
холыклы, ир уртасы бер кеше. Үзе Ватан сугышы инвалиды. Әнисе, 
киресенчә, үтә кызу канлы. Үз туксаным туксан дип йөри торган бер хатын.

Зәкия икенче елга калдырылган була һәм шул сәбәпле генә Сания 
классына килеп эләгә. Сания Зәкиянең ни өчен начар укуы турыйда 
башта аның үзеннән сораштыра;

— Өендә комачауламыйлармы, бала каратмыйлармы, авыр эш куш
мыйлармы?

Зәкия елый башлый, һәм елый-елый үзенең тормышы турында сөй
ләп бирә. Әтисе аны бар дип тә белми икән, ә әнисе аңардан барлык 
өй эшләрен эшләтә. Дәрес хәзерләргә баланың вакыты бөтенләй кал
мый икән.

Сания баланың өенә бара.
— Юк, юк, ни сөйлисең, Сания, баладан мич яктыраммы соң, мин 

аңа дәресләрен хәзерләгәч кенә бераз булышырга кушам бит. Үзе гаеп
ле ул, ялкау, — дип тезеп китә ана.

Икенче көнне Сания баладан сораштыра башлагач, бала бик озак аска 
карап тора. Өйдәге хәлләрне сөйләп биргән өчен әнисе, укытучы киткәч 
үк, баланы яңадан кыйнаган. «Икенче сөйләсәң, өйгә кайтып кермә», — 
дигән.

Бер көнне Зәкиянең әтисе урманга китә, әнисе дәрестән яңа гына 
кайтып кергән кызын да аның артыннан йөгертә.

Сания, мәктәптән кайтышлый бу хәлне күреп ала да шунда ук яңадан 
баланың әнисе янына керә. Ана бик нык уңайсызлана, ләкин һаман да 
үзенекен итә.

— Әй, Сания, әтисенә бераз булышса ни булган ди. Кәефе юк әтисе
нең. Мин аңа ашарга биреп җибәрдем ләбаса.

Сынаулар якынлаша. Зәкиянең язмышы укытучыны аеруча борчый. 
Ата-ананың үз балаларына бу кадәр гамьсез караулары укытучыны 
рәнҗетә, ләкин алар белән күзгә-күз сөйләшеп кенә эш чыкмаячагын да 
аңлый ул.

Сания баласы турында кайгыртмаучы бу ананы халык алдына чы
гарырга карар итә. һәм бер көнне, ата-аналар җыелышында, ул моны 
эшли дә. Мондый чакта инде Сания хәтер саклап тормый, әйтәсен күз
дән яшь чыгарганчы әйтә.

Җыелыштан соң әлеге ана Санияне урамда көтеп ала да;
— Сания акыллым, бөтен ил каршында хур иттең бит үземне, — ди. — 

Ничек халык күзенә күреним хәзер. Бармак белән төртеп күрсәтәчәк
ләр бит.
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— Үзен, гаепле, апа. Мин бит сезгә бер түгел, ун бардым. Ипләп 
сөйләшик дидем, тыңламадыгыз. Инде киләчәктә алай эшләмәгез. Зә
киягә тырышып укыр өчен мөмкинлек бирегез.

Шуннан соң Зәкиянең укуы күзгә күренеп яхшыра башлый һәм ул 
классны уңышлы тәмамлап чыга.

Ләкин өлгереш өчен көрәшү белән генә укытучының эше чиклән
ми, ул коммунизм чоры кешесен тәрбияли. Ә коммунизм чоры кешесе 
югары белемле булу белән бергә намуслы, турылыклы, батыр һәм кыю 
булырга, һәртөрле бозык гадәтләрдән дә пакь булырга тиеш.

Бер көнне Саниягә Рафикъ исемле баланың тәмәке тарта башлавы 
турында әйтәләр. Сания малайны дәрестән соң класста калдыра да:

— Рафикъ, нигә бармакларың сары? — дип сорый.
— Чыра яндырдым, — ди бала.
Сания аның өенә бара. Анасы белән сөйләшә. Ана, кулларын селкеп:
— Каян алып әйтәсең моны, Сания, нишләп минем балам тәмәке- 

тартсын, — дип каршы төшә. Ләкин укытучы баланы күзәтүдән туктамый 
һәм беркөнне аның бишмәт чабуыннан тәмәке белән шырпы табып ала. 
Шуннан яңадан аның әнисенә бара. Ана элек тә баласының «шаяруын» 
күргәләгән икән, тик укытучыга әйтергә генә тартынган.

— И апа, апа, — ди Сания. — Сез шаяру гына дисез. Ләкин шул 
шаярудан никадәр зур бозыклыклар килеп чыга бит: бала ялганлый баш
лый, урларга керешә... Әгәр дә Рафикъның ярамаган эшләрен вакы
тында төзәтмәсәк, аңардан гарип бер кешенең чыгуы мөмкин бит.

Кайчагында Саниягә балаларны якларга да туры килә. Мәктәптә 
шундый вакыйга булып ала. Беркөнне көтмәгәндә җил-давыл кузгала. 
Лемарк исемле малай тәрәзәләрне ябарга ташлана. Шунда начар 
ныгытылган пыяла төшеп ватыла. Мәктәпнең элекке директоры, Мороков 
дигән кеше, баладан пыяланың хакын түләттермәкче була. Сания бала
ның гаепле түгел икәнлеген аңлатырга тырыша, аның түләргә мөмкин
леге юклыгын әйтә. Лемаркның әтисе сугышта үлгән, әнисе авыру.

— Ул чагында сезнең үзегездән биш тапкыр артыгы белән түләтте- 
рәм, — ди директор һәм шулай эшли дә. — Сез балаларның хулиганлы
гын каплап калмакчы буласыз. Социалистик милекне таркатуга юл 
куясыз, не позволю! —дип кычкыра ул, өстәл сугып.

Сания бер буш класска керә дә гарьлегеннән елап җибәрә. Ә бераз
дан соң әлеге самодур директорның балалардан китапларга, дәфтәрләр
гә дип җыйган акчалары белән бергә мәктәпнең дә җиде мең сум акча
сын туздырганлыгы мәгълүм була һәм аны җавапка тарталар.

Касыймнан хатлар еш килеп тора. Ул унбер тапкыр яралана. Уни
кенче тапкыр яралангач, Саниягә болай дип хат яза:

— Нишлим, Сания, сул кулым бөтенләй эшләми, врачлар кисәргә- 
кирәк диләр, сул аягымның да рәте юк.

Сания аңа озын итеп, күңелендәге барлык җылылыкны салып хат 
яза, нинди генә хәлдә кайтсаң да син минем гомерлек иптәшем була
чаксың, — дип юата.

Байтак вакыттан соң Касыймнан яңа хат килә, ул үзенең терелә 
башлавын, ләкин өйгә тиз генә кайта алмавын белдерә. Мин — коман
дир, яраларым зур булса да, постымны ташлап китә алмыйм. Син миңа 
ачуланма, Сания, ди ул. һәм янә бер хатында батальон штабы началь
нигы итеп билгеләнгәнлеген хәбәр итә.

1945 елның апрель урталарында Сания Касыймның 13 мартта языл
ган соңгы хатын ала. Касыйм сугышның инде дошман җирләрендә 
барганлыгын, фашистларның тиздән дөмегәчәкләрен яза да, әгәр бу бә
релешләрдә мин үлә калсам, миннән соңгы буыннар тыныч яшәр, дип 
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хатын тәмамлый. Нәкъ шул көнне Санияне Чистайга, военкоматка ча
кыралар.

Военкомат начальнигының беренче сүзеннән соң ук, Саниянең үзәге 
өзелгәндәй була. Ләкин ул, барлык көчен җыеп, күз яшьләрен чыгар
маска тырыша. Аңа кадерле иренең 1945 елның 13 мартында, Венгрия
дә, Балатон күле янында батырларча һәлак булуы турында язу бирәләр. 
Күрәсең, Касыйм Саниягә җибәргән хатын иртә белән язган, ә кич белән 
инде һәлак булган.

Коридорда ниндидер бер хатын иренең исемен әйтә-әйтә кычкырып 
җылый. Сания, аңа карамаска һәм күз яшьләрен күрсәтмәскә тырышып, 
иреннәрен бик каты кыскан хәлдә военкоматтан чыга. Шәһәр урамнары 
буйлап барганда да күз яшьләрен кешеләргә күрсәтми. Тик шәһәр арт
та калып, кырга чыккач кына, аның күңеле ташып китә, һәм ул тыела 
алмыйча җылап җибәрә.

Буш кырда бер ялгызы җылый ул. Үкси-үкси, күзләре шешенгәнче 
җылый. Тик арттан якынлашып килгән авыл кешеләрен күргәч кенә, уры
ныннан торып, ашыгып китеп бара. Бүтәннәргә күз яшьләрен күрсәтмәс 
өчен, аякларын чишенеп, пальтосын салып, үз-үзен белештермичә кар 
сулары өстеннән егерме километр йөгерә ул. Ә Мөслим тегермәне янына 
килеп җиткәч, кайда мин дип, бик озак аптырап тора. Касыйм булма
гач, аңа дөнья караңгыланган кебек тоела. Ничек итеп ул өенә кайтып 
керер? Ничек итеп ятим балаларына карар? Нәрсә әйтер ул аларга? 
Алар бит аның кайтуын көн саен көтеп торалар иде.

Беркадәр хәл алгач, Сания кар суында аякларын юып киенә. Битен, 
башын да шул ук кар суында юа. һәм кешеләргә очрамас өчен, ындыр 
юллары буйлап үз өенә юнәлә.

Ишекне ачып керүе аңа аерата авыр була. Ул өйдә балалардан баш
ка беркем дә булмас дип уйлый. Ләкин өй эче халык белән тулган. Бар
лык күрше-күлән, укытучылар килгән. Ул үзенең ялгыз түгеллеген күрә 
һәм аңа беркадәр җиңелрәк булып китә. Халык аны ташламаган. Кай
гысын уртаклашырга килгән.

Беркөнне, мәктәптә укулар беткәч, Сания ничектер укытучылар бүл
мәсенә килеп керә. Анда физика-математика укытучысы Җаббаровтан 
башка беркем дә булмый. Җаббаров яңа килгән газеталарны карашты
рып утыра. Бүлмә эченә кояш тулган.

— Сания, Касыймның әтисенең исеме ничек?—дип әкрен генә со
рый Җаббаров. йөргән чакта кул башларын сикертебрәк йөрергә, сөйләш
кәндә шаяртыбрак сөйләшергә яраткан бу кеше хәзер аеруча җитди 
булганлыктан, Сания турысын әйтеп бирә.

— Сания, — ди Җаббаров, урыныннан торып, менә газетада СССР 
Верховный Советының Указы игълан ителгән. Сезнең иптәшегез капитан 
Касыйм Ситдиковка Советлар Союзы Герое исеме бирелгән.

Сания үз колакларына үзе ышанмыйча, Җаббаровның кулыннан 
азетаны тартып ала. Укый. Юк, ялгыш түгел, капитан Касыйм Хәсән 

улы Ситдиковка...
Сания кинәт, хәлсезләнеп, урындыкка салынып төшә. Ә тышта июль 

кояшы көлә, кемнәрнеңдер кычкырып көлгән, җырлаган тавышлары 
ишетелә. Саниянең күзләреннән елгалап яшь ага.

— Кирәкми, Сания, җыламагыз. Мондый хәбәргә шатланырга гына 
кирәк. Мәңгелек горурлык бу.

— Кайчан чыккан Указ, Җаббаров абый? — дип сорый Сания. Га
зетага күтәрелеп карарга аның көче җитми.

— 1945 елның 27 июнь Указы. Бишенче июль газетасында басылган.
Саниянең күңелендә Касыйм исәндер дигән өмет чаткысы кабынып 

китә. Шул ук көнне ул Москвага, Михаил Иванович Калининга хат яза 
һәм түземсезлек белән аның җавабын көтә. Ниһаять, җавап килә, ләкин 
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■Сания көткән җавап булмый. Касыйм Ситдиковка бу мактаулы исем 
үзе үлгәннән соң бирелгән икән.

Касыймны икенче тапкыр югалту Саниягә аеруча авыр була, әмма 
бу юлы да мәктәп коллективы аны ярдәмсез калдырмый, дусларча җи
тәкләп, кайгы дөньясыннан алып чыга.

Бу авыр кичерешләр эзсез генә үтми. Сания шактый ябыга, күз 
төпләрендә вак-вак җыерчыклар хасил була. Ләкин тормышка булган 
.мәхәббәте сүнми. Ул балалар укытуын тагын да тырышыбрак дәвам 
иттерә.

Күп тә үтми Сания Илалованы Мөслим халкы авыл советына депу
тат итеп сайлыйлар. Аңа авылда мөһим тармакларның берсе — аң-белем 
комиссиясе белән җитәкчелек итүне тапшыралар. Халык арасында аның 
авторитеты көннән-көн үсә бара. Еш кына халык арасына чыгып тәрбия 
мәсьәләләре буенча лекцияләр укый, беседалар үткәрә. Халык аны 
безнең Сания дип йөри башлый. Аның янына йөрәк серләрен ачып, олы- 
сы-кечесе киңәшкә килә. «Кеше хәлен кеше белми, үз башына төш- 
мәсә», — диләр. Саниянең башыннан күп нәрсәләр үткәнгә, ул кеше 
.хәлен бик тирән аңлый, һәм кулыннан килгән ярдәмне бервакытта да 
кызганмый.

Менә Сания каршында озын толымлы бер хатын елап утыра.
— Нишлим, Сания апа, җаным. Әтиләре исән булып та балаларым 

ятим булып үсәләр бит. Әллә сыерымны сатып, әтиләрен эзләп китим
ме? Балаларымны бала дип белсә, үз хурлыгыма гына түзәр идем. Теге
се белән аерылган, диләр.

Бу хатынның ире, ике баласын ташлап, икенче бер хатын белән Урта 
Азия якларына киткән икән.

Саниянең күңелендә берьюлы өч кешенең тормышын таптап, гарип
ләндереп качкан вөҗдансыз атага карата көйдергеч нәфрәт ташый.

— Сөеклем, — ди ул әлеге озын толымлы хатынга. — Барасың килә 
икән бар, үкенечкә калмасын. Балаларыңны да алып бар. Әгәр аз гына 
намусы булса, балаларын күргәч, йөрәге әрнер. Булмый икән, арагызны 
өзеп кайт. Син яшь әле, кулыңда һөнәрең бар. Менә мин ике баланы 
тәрбиялим бит, син дә шулай тәрбияләрсең. Ләкин сыерыңны сатма. 
Юллык акчаны бергәләп табарбыз.

— Рәхмәт, Сания апа, — ди яшь хатын һәм тагын үксеп җылый. — 
Балаларым ятим бит, ничек түзәргә...

Сания аның башыннан сыйпый, һәм үзенең дә күзләреннән яшь ага.

Беренче тапкыр синең кулыңда хәреф танырга өйрәнгән балалар
ның кайсы укытучы, кайсы инженер, врач, агроном булып кайтуын 
күрү нинди зур бәхет. Сания Илалованың андый шәкертләре елдан-ел 
күбәя бара. Хәзер алар кайларда гына эшләмиләр! Казан Дәүләт Уни
верситетын тәмамлаган Миңнури белән Пединститутны тәмамлаган 
Гыйльмури Вәлиевалар хәзер икесе дә Ютазы районында эшлиләр. Пед
институтны тәмамлаган Һаҗәр Миңнекәева Куйбышев өлкәсендә укыта, 
Юридик институтны тәмамлаган Алексей Терентьев Кызыл Армия райо
нында прокурор ярдәмчесе, Ветеринария институтын тәмамлаган Азат 
Сабитов Сарманда ветврач, Авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган 
Зәйнулла Хөснуллин Баулыда агроном, Җәмилә Кәримова белән Фәүзия 
Нуретдинова, укытучылар институтын тәмамлап, хәзер икесе дә Сания 
белән бергә Мөслим урта мәктәбендә укыталар.

Гүзәл эшнең матур чәчәкләре бит болар. Ул чәчәкләр үссен өчен ни
кадәр көч салынган да, никадәр борчылулар баштан кичерелгән. Тик 
шунысы кызганыч, ул көчне, ул борчылуларны үлчи торган алтын үл
чәүләр генә дөньяда юк. Әгәр андый үлчәүләр булса, укытучы хезмә
тенең мыскалы никадәр авыр тартканлыгын күреп барыбыз да таң ка
лыр идек!
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Вакыт соң инде. Сания балаларның дәфтәрләрен карап бетерә дә 
урыныннан тора. Тәрәзә янына килә. Тышта җил сызгыра. Ләкин өй 
эче җылы. Луиза белән Эльза рәхәт талгынлыкка талып йоклыйлар. 
Стенадан Ленин тыныч кына карап тора. Икенче як стенада Саниянең 
Касыйм белән бергә төшкән рәсеме. Сания рәсемгә бик озак карап тора. 
Күзләренә яшь килә аның...

йокларга күптән вакыт инде. Ләкин Саниянең күзеннән йокы кач
кан. Мөгаен, бүген ул таңга кадәр тын өй эчендә шулай арлы-бирле 
йөрердер. Китаплар актарыр, торыр, йөренер, яңадан утырыр һәм та
гын йөренер.

Бүген Мөслим МТСы работникларының гомуми җыелышында аның 
исемен Татарстан АССРдан Милләтләр Советына депутатлыкка канди
дат итеп күрсәттеләр.

Никадәр зур ышаныч! Нинди зур хөрмәт! Аклый алырмы соң ул ха
лыкның бу ышанычын? Аның күз алдыннан бөтен тормышы үтеп китә. 
Менә аны авыру әтисе кечкенә чанага утыртып карлы кырлар буйлап 
тартып бара. Менә ул авырып ята. Менә ул тәрәзә төбенә утырып, көн
нәр, атналар буе әтисен көтә. Әтисе килми. Ләкин аны урамга чыгарып 
ташламыйлар. Тәрбиялиләр, укыталар, үстерәләр. Кеше итәләр.

Сания яңадан Ленин рәсеменә карый, аның саф йөрәгеннән Бөек 
Ленин тудырган Коммунистлар партиясенә, ул төзегән Совет властена 
чиксез зур рәхмәт һәм мәхәббәт ташып чыга.

Мөслим, февраль, 1954 ел.



А. ГУМЕРОВ

★
КҮРЕНЕКЛЕ СОВЕТ ЯЗУЧЫСЫ

Илебездә коммунизм төзү юлында барган зур эшләр совет әдәбияты 
алдына бик катлаулы һәм бик җаваплы бурычлар куйды. Совет язучы
лары тормышның берөзлексез һәм бик тиз үзгәрә килгән күренешләрен 
ныклап өйрәнергә һәм һичкайчан да кабатланмаячак тарихи вакыйгалар
ны бөтен катлаулылыгында художестволы образларда беркетә барырга, 
киләчәк буын укучыларына бу зур һәм героик эшләр турында дөрес 
сөйли һәм аларны шул эшләр үрнәгендә тәрбияли торган әсәрләр булды
рырга тиешләр.

Дөньядагы иң идеяле һәм иң алдынгы һәм шул ук вакытта иң яшь 
булган совет әдәбиятының талантлы көчләре, халыкка чын күңелдән 
бирелеп хезмәт иткән карт буын язучылар белән берлектә, бу бурычны 
үтәү юлында армый-талмый эшләргә тотындылар. Нәтиҗәдә без бүген 
дә укып соклана торган кыйммәтле күп кенә әсәрләр туды.

Сталин премиясе лауреаты Федор Иванович Панферов — менә шун
дый әдәбиятыбызның үсешендә бөтен бер этапны билгели торган әсәрләр 
биргән күренекле язучыларның берсе.

Ярлы крестьян семьясында туып, «авыл тормышының идиотизмын» үз 
җилкәсендә татыган Ф. Панферов революциягә кадәрге рус авылы 
тормышын һәм андагы көнкүрешне бик яхшы белеп үсә. Бөек Октябрь 
социалистик революциясен үз революциясе итеп каршылаган яшь егет 
Ф. Панферов (ул 1896 елда туган) революциянең беренче көненнән үк 
хезмәт иясе халкы интереслары өчен көрәшә башлый. Күп тә үтми, ул 
инде совет-партия органнарында җаваплы урыннарда эшли. Әдәбият 
белән бик нык кызыксынган коммунист Панферов шул чорда үзе дә 
кулына каләм ала һәм 1920 елда беренче әсәре булган «Пахом» хикәясен 
бастырып чыгара. 1922 елда аның «Җир балалары» дигән икенче хикәясе, 
1925 елда «Авыл басуларыннан» дигән очергы һәм 1927 елда «Мужик» 
исемле хикәясе белән «Таң алдыннан» исемле очергы басыла. Әдәби иҗат 
эше белән чынлап шөгыльләнә башлаган яшь язучы совет авылын нык
лап өйрәнә һәм авылны социалистик нигездә үзгәртеп кору темасына 
багышланган «Бруски» романын язарга керешә. 1937 елда язылып тәмам
ланган киң полотнолы бу әсәрдә авыл хуҗалыгын коллективлаштыруныц 
төп этабы яктыртыла, авылның аерым вак хосусый хуҗалык укладының 
үзгәртелеп корылуы, ике системаның каты көрәше күрсәтелә. Ф. Панферов 
крестьянның хосусый милек психологиясенең тирән тамырларын ачып 
күрсәтә, иске тормышның җимерелүен гаҗәп көчле сурәтли. Шул ук 
вакытта ул борын-борыннан яшәп һәм хакимлек итеп килгән гадәт һәм 
йолаларның, гасырлар буенча сузылып килгән артталыкның, караңгылык
ның әле зур көчкә һәм властька ия булганлыгын, колхоз строе алдында 
искиткеч зур кыенлыклар һәм каршылыклар торганын да яшерми. Чын
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барлыкны социалистик реализм нигезендә бөтен каршылыгында сурәтл 
гән Ф. Панферов яңа тормышның тууын, колхоз строеның җиңеп чыгып 
тантана итүен дә ышандыра торган итеп гәүдәләндерә.

Романның төп герое Кирилл Ждаркин — типик урта хәлле крестьян. 
Ул Волга буендагы Широкий Буерак крестьяннарын яңа тормыш өчен 
көрәшкә күтәрә һәм, партия җитәкчелегендә, бу көрәш процессында, 
үзе дә хосусый милеклелек инстинктларыннан арына һәм актив социализм 
төзүчегә әйләнә. Матур тормыш турында хыялланучы һәм шул гүзәл 
хыялын тормышка ашыру өчен көрәшкә омтылучы Никита Гурьянов, 
җир һәм яңа тормыш өчен бөтен җанын корбан итәргә хәзер торган тын
гысыз Степан Огнев, яңа совет авылы кызы Стеша Огнева һ. б. бик күп 
кешеләр романда җанлы образлар булып гәүдәләнәләр. Чухлов Һәм 
Плакушев кебек кулаклар да әсәрдә бөтен шыксызлыкларында бирелә
ләр. Романның «Иҗат» дип аталган соңгы томында автор халык дош
маннарын тагын да ачыграк сурәтли. Троцкийчы Жарков һәм аның белән 
бергә эш итеп йөрүче акгвардеец Подволоцкий образлары укучыда чыннан 
да чиркану уяталар.

Зур дәрт белән, кара көчләргә каршы көрәшү пафосы белән сугарыл
ган бу роман укучыда тирән эмоциональ хисләр тудыра, укучы романның 
геройлары белән бергә яши, көрәшә, аларның шатлыгы белән шатлана, 
кайгысы белән кайгыра.

Совет әдәбиятының актив эшлеклеләреннән берсе булып күтәрелгән 
Ф. И. Панферов шул ук вакытта редакторлык эше дә алып бара. Ул 
СССР Совет Язучылары Союзы органы булган әдәби-политик журнал 
«Октябрь»ны редакцияли һәм аның битләрендә яшь каләмнәр үстерүгә 
бик ныклап ярдәм итә. Биредә шуны әйтү дә җитсә кирәк: бу журналда 
әсәрләре басылган 30 дан артык язучы Сталин премиясе белән бүләкләнү 
кебек зур хөрмәткә лаеклы булалар. Шулардан «Чын кеше» повесте авто
ры Борис Полевойны һәм «Ак каен» романы авторы якташыбыз Михаил 
Бубенновны күрсәтергә мөмкин.

Бөек Ватан сугышы чорында Ф. Панферов дошманга каршы актив 
көрәшә, фронт тормышын өйрәнә, шактый вакыт Уралда эшчеләр тор
мышы белән таныша һәм Бөек Ватан сугышы турындагы зур эпопеясының 
аерым главаларын һәм «Тынычлык өчен көрәш» дигән романын яза. 
Бу романнан соң ул шул ук темага багышланган «Егылганнар илендә» 
исемле романын бастыра.

Укучылар бик җылы каршы алган һәм Сталин премиясе белән 
бүләкләнгән бу романда коммунист язучы эпоханың тарихи материалына 
партия позицияләреннән торып бәя бирә, бер-берсенә каршы көрәшкән 
ике дөньяны кара-каршы куеп сурәтли, совет кешеләренең патриотик той
гыларының бөеклеген, аларның бөек морален, Ленин — Сталин партиясе 
идеяләренең рухландыручы куәтен күрсәтә.

Гитлерчылар Германиясенең тар-мар ителүе сәбәпләрен, аның черек
леген һәм тарих тарафыннан шулай бетәргә хөкем ителүен ачканы хәлдә, 
Ф. Панферов немец халкы эчендә немец халкын фашистик пычрактан 
арындырырга тиешле кешеләр дә барлыгын җанлы образларда раслый.

1953 елда «Знамя» журналында Ф. Панферовның «Анабыз Волга 
елгасы» («Волга-матушка река») исемле яңа романы басылып чыкты. 
Совет халкы яши торган зур һәм катлаулы тормышны хис итү-сизү белән 
сугарылган бу романында язучы хәзерге заманның бик актуаль мәсьәлә
ләрен күтәрә, тормышның эченә кыю рәвештә үтеп керә. Романда совет 
кешеләренең табигатьне үзгәртеп кору, халык өчен материаль һәм культу
ра байлыкларын мул итеп булдыру юлында алып барган бөек көрәше як
тыртыла. Совет кешеләренең интереслары бик киң һәм куп төрле икәнен 
күрсәтүне бурыч итеп куйган бу әсәр гыйльми проблемаларга, биология, 
философия һәм экономиканың бик күп якларына да кагыла. Аңарда 
язучы Сухожилинның волюнтаристик «теорияләрен» фаш итә, яшь белгеч
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Елена Синицынаның төрле ялган теорияләргә (мәсәлән, вирховианистик 
карашларга) каршы көрәшүен, академик Бахаревның алдынгы тәҗрибә 
ияләрен яклап чыгуын күрсәтә.

Язучы романда бөтен бер өлкәнен, алдынгы кешеләрен, аларның үзара 
мөнәсәбәтләрен, бөтен ил өчен әһәмиятле мәсьәләләрне кыю хәл итүләрен 
һәм, халык массаларының хезмәт активлыгына һәм аңына таянып, зур 
кыенлыкларны җиңеп чыгуларын сурәтли. Без аңарда партияле җитәкче 
Моревны һәм аңа каршы куелган череп таркалып барган Малиновны 
күрәбез. Волга буе партия җитәкчесе Аким Морев рухи яктан гаять бай, 
чыныккан коммунист, зур белемле инженер, эш өчен үз-үзен аямас, яхшы 
оештыручы. Малинов исә безнең чынбарлыкта әле, кызганычка каршы, 
шактый күп кенә очрый торган самодур түрәләрнең барлык сыйфатларын 
бик үткен сатирик формада туплаган тип. Язучы адым саен аны фаш итә.

Партиябез һәм хөкүмәтебез көн тәртибенә куйган зур проблема
ны — совет кешесенең материаль һәм культура ихтыяҗларын максималь 
канәгатьләндерү проблемасын гаҗәп киң куйган һәм КПСС Үзәк Коми
тетының сентябрь Пленумыннан соң колхоз авылында барган катлаулы 
процессларны, коммунизм төзелешендәге күп кыенлыкларны җиңеп алга 
баруыбызны күрсәткән бу роман укучыларда зур кызыксыну уятты.

Композициясе, сюжет агышы, сурәтләү чаралары, характерларны би
рүдәге күп кенә бәхәсле һәм төзәтеләчәк, эшләнәчәк урыннары булуга 
карамастан, «Анабыз Волга елгйсы» романы совет әдәбиятының зур 
уңышы саналырга тиеш.

Бетәргә хөкем ителгән һәм үлеп бара торган капитал дөньясына тирән 
нәфрәт һәм дошманлык белән янган, яңа дөньяны бөтен дәрте һәм та
лантлы йөрәге белән яклап иҗат итә торган күренекле совет язучысы 
һәм җәмәгать эшлеклесе Федор Иванович Панферов иҗат көче чәчәк, 
аткан чорда яши. Аны совет укучылары яраталар, хөрмәт итәләр, аның 
талантлы әсәрләреннән көрәшергә, җиңәргә һәм төзергә өйрәнәләр. Шуңа 
күрә халык аны үзенең иң югары органына — СССР һәм РСФСР Вер
ховный Советларына берничә тапкыр депутат итеп күтәрде һәм яңа сай
лауларда да СССР Верховный Советының Союз Советына Чистай сайлау 
округыннан депутат итеп сайлады.



МӘХМҮТ хәсәнов

МИЛЛИОНЕР КОЛХОЗДА

Без Вахитов исемендәге колхозга барып җиткәндә, өйләрдә, урамнар
дагы багана башларында электр утлары балкыйлар иде инде. Авыл үзе
нә генә хас булган күңелгә ямь, тәнгә ял бирә торган бер тынлыкка 
чумган. Шушы тынлыкта без кайткан атның тояк тавышлары да, артлы 
чананың такыр, тигез юлдан күңелле генә кылтырап үтүе дә аермачык 
булып ишетелә иде.

— Менә, Шәле авылы шушы була инде,— дип куйды Фәйзи Сафин.
Фәйзи — колхозның комсомол оешмасы секретаре. Көр күңелле, шат 

■егет ул. Без аның белән район үзәгендә сайлауларга багышланган ки
ңәшмәдә очраштык. «Менә бу егет миңа колхоз турында да, СССР 
Верховный Советына депутатлыкка кандидат итеп күрсәтелгән колхоз 
председателе Таҗиев турында да шактый кызыклы нәрсәләр сөйләр»,— 
дип уйладым мин.

Юлга чыгу белән, шул темага берничә тапкыр сүз кузгатып та кара
дым. Ләкин Фәйзи бу турыда сүзне озакка сузмады, ул бары тик халык
ның председательне яратуы, аңа ышануы һәм аны алтын кеше дип 
йөртүләре турында гына әйтте.

— Ә колхозны, баргач, үзегез күрерсез, — диде ул. һәм шунда ук ни
дер исенә төшкән кыяфәт белән: Сезнең кайчан да булса безнең авылда 
булганыгыз бармы?—дип сорап куйды.

Минем юк дигән сүземне ишетү белән:
— Менә анысы кызганыч. Әгәр дә сез моннан дүрт-биш ел гына 

элек булсагыз да, бүгенге Шәле авылын танымаган булыр идегез, — 
диде.

Ат, кайтып җитүенә куангандай, авылның зур урамы буенча тагын 
да күңеллерәк юыртып үтте дә, кучерның дилбегәне тартуын да көтеп 
тормыйча, бер тыкрыкка борылды.

Фәйзи кучер егет белән сөйләшеп алды.
— Бик җиңел киенеп чыккансың. Туңмадыңмы соң?
Шадра битле гаҗәеп ачык һәм мөлаем йөзле һәм юлда ук инде 

үзенең «сүз эзләп кесәсенә кермәгәнлеген» күрсәтеп өлгергән кучер 
егет бу юлы да җавапны озак көттермәде. Билен буган путасын рәт
ләбрәк куйды да:

— Билеңне кысыбрак бусаң, чикмәндә дә җылы тора бит ул,—дип 
ж,авап кайтарды.

Бераздан ат зур капкалы, ишек алдында биш-алты автомашина те
зелеп торган бина янына килеп туктады. Бу — колхоз правлениесе иде. 
Зур-зур тәрәзәләреннән мул булып яктылык бәреп торгангамы, бу тирә
ләр аеруча якты һәм киң булып күренә иде.

Кичләрен колхоз правлениесендә ыгы-зыгы, шау-шу күрергә без ин
де күнегеп беткән. Чөнки колхозчы эштән кайту белән бераз хәл ала да, 
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тәмәке янчыгын тутырып, «Кәнсәләргә төшеп меним әле», — дип, бик 
эшлекле кыяфәт белән чыгып китә. Өйдәгеләр исә: «Ир-ат бер дә буш
ка йөрми, йомышы бардыр» — дип, хәтта кичке ашны да ашамыйча кө
теп торалар...

Ләкин бу колхозда мине бөтенләй башка күренеш каршы алды. Кол
хоз правлениесенең төрле-төрле плакат, лозунг һәм портретлар белән 
оизәлгән зур ягында түшәмнән алып идәнгә кадәр зәп-зәңгәр булып 
асылып торган тәмәке төтене дә, урын җитмәгәч, стена буйларына чүгә
ләп эч пошудан юк-барны гәпләшеп утырырга җыелган абзыйлар да 
күренмиләр. Әнә, шактый калын папкалар белән тулган өстәл артында 
счет төймәләрен әрле-бирле куучы җитез куллы счетовод кыз утыра. 
Аның янында ук агроном өстәле. Агроном үзе дә шунда. Аның янында 
ниндидер кәгазь өстенә иелеп өч-дүрт кеше нәрсә турындадыр кызу бә
хәс алып баралар. Алар бераз онытылып китеп тавышларын күтәрә 
башлау белән счетовод кыз шунда ук:

— Тыс-с-с! Егетләр, шаулыйсыз ич. Председатель бригадирларга на
ряд бирә ич, — дип, әле генә счет төймәләрен әрле-бирле куган җитез 
кулы белән председатель кабинетының ишегенә күрсәтә иде.

Бер-ике кеше репродуктор янында музыка тыңлый. Алар да бирегә 
эш белән килгәннәр, әлбәттә, председательнең бушавын гына көтәләр.

Фәйзи председатель кабинетының ишеген шакыды.
Без председатель кабинетына үттек. Шактый зур һәм якты бүлмә. 

Түрдә, кызыл сукно белән капланган өстәл артында, Таҗиев утыра. Ул 
уртачарак кына буйлы, чандыр гәүдәле, биткә-сынга хәтта бераз ябыграк 
та кебек. Аның коңгырт-кара чәчләре пөхтә итеп артка таба таралган.

Председатель безнең белән исәнләшкәннән соң, утырырга урын күр
сәтте дә, наряд бирүен дәвам итте.

— Рәхимә, — диде ул, озын өстәл артында тезелешеп утырган алты- 
җиде бригадирның берсенә. -— Иртәгә син дә алты атыңны теплицага 
утын чыгарырга җибәр. Тирес түгүгә, силос чыгарырга һәм ферма ба
шагы алып килергә дә биш ат бирерсең.

Рәхимә Валиева председательнең һәрбер сүзен тавыш-тынсыз гына 
алдында яткан калун дәфтәренә теркәп барды. Аның шәле җилкәсенә 
шуып төшкән, колакларындагы кечкенә генә алкалары утка яны белән 
утыргангамы ялтыр-йолтыр килеп җемелдиләр. Кинәт ул, күтәрелеп, үз 
бригадасындагы атларның билгеләнеп бетүе турында әйтте.

— Миндә дә бетте, — диде председатель.
— Ә миндә бер ат калды әле, — дип куйды бригадирларның берсе.
— Әйе, синдә бер ат бар, — председатель алдында яткан кәгазьләр

нең берсенә ниндидер билге төртеп куйды. — Ул атны иртәгә таң белән 
Казанга җибәрәсең. Гайшә апаны больницага илтергә кирәк.— Та
җиев кинәт бригадирның берсенә борылды:

— Гыйльми, бүген синең билгеләнгән барлык кешеләрең дә эшкә 
чыктымы?

Бригадир бу көтелмәгән сораудан каушап калгандай булды. Шулай 
да ул алдында яткан күн сумкасын читкәрәк этеп куеп, аяк үрә 
басты.

— Юк, Гатаулла абзый, — диде ул. — Конюшня бурасын бурарга 
менәргә тиеш булган Габделхак абзый бүген дә эшкә чыкмады. Иртәгә 
үк аны сезнең янга алып төшәм.

Таҗиевның ансыз да шактый калын аскы ирене тагын да калыная 
төшкәндәй булды. Бригадирның бу сүзеннән аның канәгать түгеллеге 
әллә каян күренеп тора иде.

— Син аны минем янга түгел, ә конюшняга — төзелешкә алып мен. 
Аңладыңмы?

Бригадир җавап кайтармады.
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Наряд бирү озакка сузылмады. Шуның өстенә бригадирларның бер
се: «Гатаулла абый, бүген корырак тотасы иде, яңа кино кайткан»,— 
дип куйды.

— Нинди картина, белмәдегезме?
— «Застава в горах»,— диде шул ук бригадир.
Бригадирлар, саубуллашып-нитеп тормыйча, дәррәү күтәрелеп тара

лыштылар. Шуны гына көтеп торган кебек, кабинетка колхозчылар да 
кергәли башлады. Беренче булып зур шәленә төренеп бер карчык керде. 
Ул керү белән сүз башларга кыймыйча торды. Председатель, түргәрәк 
узарга кушып, нинди йомыш белән килүен сорагач, карчык:

— И-и, Гатаулла. Селкенсәк тә сиңа борчу була инде. Кем, кем дип 
торам, Гатаулла, утыным бетеп киткән иде шул...

Таҗиев карчыкның киләсен алдан ук көтеп торгандай, шунда ук 
җавап та кайтарды:

— Ярар. Иртәгә бер олау утын кертерләр. Теге, сезнең күршедәге 
картка салам китергән ат белән алып кайтырлар.

Карчык, «Рәхмәтләр генә яусын инде үзеңә» дип, күгәрчендәй гөр- 
ли-гөрли, саубуллашырга да онытып чыгып китте.

— Бер ялгызы тора, — дип аңлатты председатель. — Уллары сугыш
та һәлак булдылар аның.

Бераздан, эшен бетергәч, Таҗиев та урамга чыкты һәм ашыкмыйча 
гына клубка таба китеп барды. Ул һәрбер яңа кинокартинаны карап 
барырга вакыт таба белә иде.

Тау астында, Шәле авылының иң матур урынында колхоз клубы. 
Баганага беркетелгән репродуктор аша көчле музыка яңгырый. Клуб 
тирәләре яп-якты. Рәшәткәләп эшләнгән капканың як-ягына беркетел
гән байраклар җиңелчә генә җилфердиләр.

Ләкин клубка керү белән аның күзенә гаҗәеп бер күренеш ташлан
ды. «Кара әле, — дип уйлап куйды ул. — Салган вакытта гына клуб
ның биеклеге ярыйсы кебек иде,' хәзер бераз утырган, дип әйтимме. 
Ике-өч бүрәнә белән күтәртмичә ярамас...»

Кинәт аның уйларын бүлеп утлар сүнде. Көчле музыка яңгырап, кино 
башланды...
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Икенче көнне Таҗиев өеннән чыкканда, таң әле беленмәгән, йол
дызлар да сүнмәгән, алар февраль ае башларында сирәк була торган 
бер яктылык белән дәррәү җемелдиләр. Урамда тын һәм җылы иде. 
Әле төн урталарында гына котырынып дулый башлаган буранның инде 
эзе дә калмаган, бары тйк адашып калгандай сирәк-мирәк төшкәләгән 
кар бөртекләре генә председательнең битенә килеп куналар, куналар да 
шунда ук эзсез юк та булалар иде.

«Кара, көн ничек рәтләнеп китте»,—дип уйлап куйды председа
тель. Аның бу уе да эшкә, әле кичә кичтән генә бригадаларга бирелгән 
нарядларга бәйләнгән иде. Димәк, бүген билгеләнгән атларның барысы 
да урманга чыга алачак. Бәлки әле район балалар бакчасына һәм аш
ханәсенә дә бер ун олау утын чыгара алырлар...

Председатель шулай уйлана-уйлана, таң әтәчләренең берсеннән-берсе 
уздырырга теләгәндәй кычкыруларына колак салып, колхоз правление- 
сенә таба китеп барды. Аяк астында күңелле генә кар шыгырдый. Тын 
урамда бу тавыш бигрәк ачык ишетелә. Сизгер колак маэмайларга бу 
аяк тавышларын һәр көнне таң белән ишетеп калырга туры килә. Шулай 
да а,тар җылы ояларыннан чыкмыйча гына бер-ике тапкыр өреп, тавыш 
биреп куюны үзләренең бурычлары дип санадылар булса кирәк.

Авыл йоклый әле. Ләкин гүзәллеге белән дан тоткан Шәле авылын 
урталай бүлеп яткан чишмәле уйсулык аръягындагы берничә өйдә



лампа утлары җемелди инде. Әйе, лампа утлары... Чөнки электр уты 
төнге берләр тирәсендә сүнеп, бары тик иртәнге бишләрдә, алтынчы яр
тыларда гына кабынырга тиеш.

Бераз төшкәч, председатель кечерәк кенә бер күпергә килеп җитте. 
Күпер... Менә ул! Уйсулыктагы биек таллар күләгәсенә чумып утырган 
бу күпер, биредә туып, биредә гомерен уздыручы Гатауллага аеруча 
якын. Кем белә, яшьлегендә беренче тапкыр сүз куешып очрашулары 
һәм «сөям» сүзен ишетүе дә, шушы күпер белән, шушы уйсулык белән 
бәйләнгәндер бәлки. Җәйге айлы кичләрдә сөйгәне белән бергә шушы 
уйсулыкта тормыш турында, тормышның, гүзәллеге турында җырлаган
дай чылтырап аккан чишмә тавышларын да кат-кат тыңларга туры 
килгәндер аңа. Кем белә, бәлки шушы күпер янында сөйгән кызы, 
«хуш, бәгърем!» дип чулпыларын уйнатып, егетнең йөрәген үзе белән 
алып, җиңел генә йөгереп китеп баргандыр. Ә ул кызның чулпы аваз
ларын, чишмәләрнең чылтыравына охшатып, сызылып таңнар атканчы 
шушы күпер яныннан китә алмыйча торгандыр...

Ни булса да булган, ләкин Гатаулла бу күпердән тыныч кына уза 
алмады. Ул туктады, бәс сарган карт талларга, куе караңгылык аша 
төтенләнеп кенә күренеп торган тау битендәге бакчаларга күтәрелеп 
карап алды.

Биредә бөтен нәрсә аңа таныш, аңа якын иде. Башкача булырга 
мөмкин дә түгел. Чөнки ул күп еллар буе инде председатель булып 
эшли. Күптән түгел генә әле Шәле авылында дүрт колхоз иде.

Таҗиев иң элек кассир, аннан соң завхоз булып эшләде. Менә шул 
елларда ук инде Гатаулла үзен намуслы, турылыклы һәм чын кеше 
итеп танытып өлгерде.

— Кешенекен түгел, үзенә тигән өлешне дә кыймыйча гына ала тор
ган кеше ул, — диләр аның турында.

Дәһшәтле, авыр сугыш еллары иде. Халык тешен кысып, барлык 
авырлыкларны кичерде. Үзенең авызыннан өзеп, фронтны икмәк белән 
тәэмин итте:

— «Фронт өчен, җиңү өчен!»
Сугыш бетте. Ләкин колхоз, районда киң мөмкинлекләр булуга да 

карамастан, иң таркау һәм артта калган колхозларның берсе булып са
нала иде.

Ниһаять, 1951 ел килеп җитте. Авылдагы дүрт артельне берләштерү 
белән, җитәкче абзыйлар, «Эреләндерелгән колхоз белән җитәкчелек 
итү өчен бераз кыюрак, катырак куллы кеше кирәк»,—дип уйлап ах
ры, күп еллар буе райфода эшләүче Шәйхи Таһировны колхоз предсе
дательлегенә кандидат итеп күрсәттеләр.

Ул җыелыш үзенең шау-шулы булуы белән бик күпләрнең хәтерен
дә калды. Яшьләр генә түгел, хәтта, картлар да, «Соң безнең сыналган, 
күз күргән Таҗиебыз бар лабаса!»—дип, күрсәтелгән кандидатура 
белән бик үк риза булмадылар. Шулай да председатель итеп Шәйхи 
сайланган иде.

— йөрәкле, телгә бик оста, кешене куркыта белә торган кеше,— 
дип сөйлиләр иде аның турында.

Шунда җыелышта ук: «Шауламагыз әле җәмәгать! Шауламагыз!.. 
Кеше кавын түтел, ярып карап булмый бит. Бәлки шул ук Шәйхи 
колхозыбызны аякка бастырыр», — дип килешергә теләүчеләр дә бик күп 
булды, әлбәттә.

Ләкин Шәйхи халыкның бу ышанычын аклый алмады. Бер-ике 
тапкыр үзенең көчле тавышы белән җикеренгәләп караса да, нәтиҗә 
чыкмады. Җитмәсә, колхозчылар арасында ук яңа председательнең 
«көчле тавышы»на каршы, тагын да көчлерәк тавыш белән җавап 
кайтаручылар табыла. Ә картлар исә тыныч кына: «Син, Шәйхи энем, 
кычкырма, кычкырма! Кычкырып эш чыгара алмассың. Без кычкырып 
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кына куркытудан узган кешеләр инде», — дип җавап кайтаргаладылар. 
Ләкин нәрсә булса, шул булган, ай ярым вакыт та үтмәгән, Шәйхи 
«чирләп» колхоздан китәргә мәҗбүр булган...

Яңадан җыелыш. Яңадан председатель сайлау җыелышы. Инде бу 
юлы халык бертавыштан «үзләренең Таҗиен» сайлар төсле иде. Ләкин 
уйлаганча ук шома чыкмады, шактый зур шау-шу купты. Чөнки Таҗиев 
кебек председательләр колхозда дүртәү иде ич. Ничек инде күрә торып 
алар «бер тактада торган» Гатаулланы үзләренең «хуҗасы» итеп сай
ласыннар, ди.

Кызганнан кыза барган шау-шуны күреп, Гатаулланың да күңелен
дә бер-бер артлы төрле уйлар туган иде. Үзенең бала чактан бирле тир 
коеп үскән кырлары, басулары өчен аның күңелендә әйтеп бетерә ал
маслык әрнүле тойгылар уянган иде. Шул җыелышта ул дулкынланып 
сүз бирүләрен сорады. «Сөйлә, Гатаулла, тыңлыйбыз сине. Сөйлә!..» — 
дип кычкырган авазлар яңгырады.

Гатаулла трибунага күтәрелде һәм зур тыйнаклык белән болай дип 
сүз башлады:

— Председатель итеп колхоз белән җитәкчелек итә алырлык яхшы, 
чын хуҗа булырлык кешене сайларга кирәк. Яхшы хуҗада мал үрчи, 
дигән халык. Председатель итеп кемне сайларлар, анысы инде халык
ның үз ихтыяры. Ләкин, туганнар, колхозны мондый хәлдә калдырырга 
-безнең хакыбыз юк...

Аннары ул колхозның мул уңдырышлы кырлары, Мишә буендагы 
файдаланмаган болынлыклары һәм сөрелми яткан җирләре турында 
сөйләде.

Шул ук көнне, шактый озакка сузылган шау-шу һәм бәхәсләрдән 
соң колхоз председателе итеп Таҗиевны сайладылар. Инде булды, 
председатель итеп халык теләгән кешесен сайлап куйды, хәзер эш үзен
нән-үзе барыр һәм таркаулыгы белән даны чыккан колхоз тиз арада 
аякка басар төсле иде. Ләкин эш үзеннән-үзе генә бармады. Колхоз 
председателенә дә, райком работникларына да колхозның эшен бераз 
гына булса да җайга салу өчен бик күп тырышырга, йокысыз төннәр 
үткәрергә һәм бик күп хезмәт куярга туры килде.

Шуның өстенә, Таҗиев кандидатурасына каршы булган кешеләр, 
ул председатель булгач та әле, колхозга ярдәм итү урынына, күбрәк 
комачаулык иттеләр. Аларның төрле ялалар ягып язган гаризаларын 
тикшерергә никадәр вакыт, никадәр нервалар әрәм була иде. Шул мәсь
әләләр буенча райком юлын да шактый гына таптарга туры килде 
Таҗиевка. Ләкин ни булса да булды, халыкның ышанычын яулап алыр
га өлгергән Таҗиев нык торды, үзенекен итте. Аңар каршы көрәшүче
ләр, председатель белән халык арасындагы дуслыкның көннән-көн 
ныгый баруын күреп, гомуми агымга буйсынырга мәҗбүр булдылар...

Колхозны бу торгынлыктан кузгатып җибәрү өчен, иң элек брига
даларны һәм фермаларны ышанып тапшырырлык кадрлар булдырырга 
кирәк, дигән карарга килде Таҗиев. һәм ул шулай эшләде дә.

Шуның өстенә колхозның инде берничә еллар рәттән рәтләп икмәк 
бүлгәне юк иде. Шунлыктан, ул иң элек бу проблеманы хәл итүне үзе
нең беренче максаты итеп куйды. Шуның өстенә колхозның финанс ягы 
да бик начар, бурычлардан башка бернәрсәсе дә булмаган.

Акча ягын хәл итмичә торып, капиталь төзелеш, яисә хуҗалык өчен 
кирәк-яракларны булдыру турында уйларга да ярамый иде. Моның 
өчен колхоз правлениесе, күбрәк яшелчә утыртуга басым ясарга ки
рәк, дигән карар кабул итте, һәм колхоз шулай эшләде дә. 1951 елны 
ук инде кырчылык, терлекчелек һәм яшелчәчелектән колхоз 370 мең 
сумга якын доход алды. Ләкин 500 дән артык хуҗалыгы булган артель 
өчен бу әле мактанырлык сумма түгел иде.
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Шулай да бу беренче уңышлар колхозчыларны рухландырып җи
бәрә, һәм алдагы елны тагын да яхшырак итеп каршылау өчен зур' 
хәзерлек башлана.

Алдагы ел да колхозчыларның ышанычын алдаламый. 1952 елда ин
де колхозның доходы 572 мең сумга җитә. Шуның өстенә колхоз һәр 
хезмәт көненә 2 кило ярымшар икмәк, шулай ук яшелчә, терлек азыгы 
һ. б. төрле әйберләр бүлә. Колхозчылар ул елны — зур җиңү елы дип 
атадылар.

Беренче уңышлар белән илһамланган колхозчылар 1953 елда инде 
тагын да тырышыбрак эшкә керешәләр. Узган елда исә колхоз «мил
лионер» исеме алды. Шул ук елны алты автомашина булдырды һәм 
киң күләмдә капиталь төзелешләр җәелдереп җибәрде.

Колхозның киләчәге исә тагын да гүзәлрәк, мөмкинлекләре тагы» 
да зуррак.

* *

Таҗиев правлениегә барып кергәндә, анда җылы итеп ягылган, 
идәннәр сап-сары итеп юылган, тирә-якта чисталык һәм пөхтәлек күз
гә бәрелеп тора иде. Бу пөхтәлек тә аның күңелен күтәреп җибәргән
дәй итте, һәм ул, кызу-кызу атлап, кабинетына узды...

Ләкин председатель кабинетында озак утырмый. Ул сәгать алты
ларда инде правление каршысында аның яраткан аты — «Нудный» 
көтеп торуын белә иде. Ул колхоз правлениесеннән чыгып чанасына 
утырганда кояш чыккан, тирә-як умарта күчедәй гөжли иде инде.

Без колхоз председателе белән бергә авыл урамы буенча барабыз.
— Колхоз үсү юлында, — ди Таҗиев.—Тагы бер-ике елдан Шәле 

авылы таный алмаслык булачак. Әйе, булачак. Чөнки халыкның на- 
строениесе шундый.

Таҗиев, үз колхозы турында сөйләгәндә, «халык» сүзен гадәттәге
дән күбрәк куллана.

Айгыр җиңел генә юыртып алга ыргыла. Урамның як-ягында өр- 
яңа йортлар, таза каралтылар, яхшы бүрәнәләрдән бурап куелган бу
ралар чагылып кала.

— Яңа йортлар искеләргә караганда күбрәк икән, — дип куй
дым мин.

— Бер дә гаҗәп түгел,—диде Таҗиев. — Артель һәр елны колхоз
чыларга кимендә утыз биш-'кырык йорт салып бирә.

Айгыр, хуҗасының кая баруын белгәндәй, кинәт кенә тыкрыкка бо
рылды. Безнең алда гаҗәеп бер күренеш ачылды.

— Бу — безнең бөек төзелешләребез, — ди председатель елмаеп, 
һәм, «бөек төзелешләр» сүзенең бераз катырак яңгыравын үзе үк си
зепме, — халык шулай дип атый, — дип өстәп куя.

Фермаларның иркен һәм чиста итеп себерелгән ишек алдына барып 
керү белән, председательне берничә кеше каршы алды. Алар арасында 
колхозның кырык кешедән торган төзелеш бригадасы бригадиры, икен
че төрле итеп әйткәндә, колхоз техноругы Фазыл Хисамов та бар иде. 
Ул таза гәүдәле, аз сүзле, әйткәндә инде кыска һәм һәркемгә аңлаешлы 
итеп сөйли торган кеше. Председатель моны белгәнгәме, беренче булып 
аңа мөрәҗәгать итте:

— Я, Фазыл,—диде ул,—-эшләр ничек бара?
Технорук кулы белән йөз баш ат сыешлы стандарт конюшняның өр- 

яңа бурасына күрсәтте.
— Менә, өч көнлек эшебез...
Председатель җиңелчә генә аның җилкәсенә төртеп куйды. Молодец, 

янәсе.
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Таҗиев технорук белән бергәләп төзү материалларын киптерү 
сушилкасына, плотник һәм столярлар мастерскоена кереп чыкты. 
Анда конюшня өчен ишекләр, тәрәзә рамнары һәм парник рамнары 
җыела иде.

Председатель, «бер килгән көе» дип' булса кирәк, ярма яру, йон 
тетү һәм такта яру цехларына да кереп чыгарга булды. Биредә бөтен 
эш электр көченә җайланган иде. Таҗиев кая гына бармасын, кая 
гына кермәсен бөтен җирдә аның йомышы бар, бөтен җирдә аның сү
зе бар.

— Ә менә монысы — безнең колхозыбызның горурлыгы. Кара син 
аны!.. — Председатель рәт-рәт булып утырган фермаларның урталы
гында урнашкан су басымы башнясына күрсәтте. — Анысы да узган 
елны гына эксплуатациягә бирелде.

Башняга керешли, председательне мөгезле эре терлекләр фермасы 
мөдире Муса абзый Сәгытдинов куып җитте. Җитез хәрәкәтле, шуның 
өстенә гаять дәрәҗәдә тәмле телле кеше ул. Башня астына керү белән үк:

— И-и-и, җаныем, юк инде, юк,—диде ул. — Бу рәхмәт төшкере 
башняны төзегәнче, күпме генә тырышсак та, су ташырга һәр көнне 
утыз-кырык кеше билгеләсәк тә, малларны, бәгырькәйләремне, туйган
чы су белән сыйлый алмый идек. Әйтмә инде! Җитмәсә тагын бәкедән 
алынган суны шунда ук малларга бирергә дә ярамый, су бераз җы
лымса булырга тиеш. Ә хәзер кирәк температуралы суны терлекләр 
теләгән кадәр эчәләр. Чиста кое суы җиргә күмелгән трубалар буенча 
фермаларга килә... — Муса абзыйның як-якка тырпаеп торган бүрек 
колакчыннары хәрәкәт иткән саен кош канатыдай җилпенгәләп куя
лар иде.

— Әйдә, Муса абзый, — диде председатель — син дә үз хуҗалы
гыңны күрсәт әле. I

— Әйдә, әйдә кем ни, Гатаулла. Әйдә, рәхим ит!
Алдан барган Муса абзый, зур ферманың ишеген ачып, килүчеләрне 

алга уздырды да, үзе артыннан ук ишекне ябып, сөйләнә башлады:
— Менә биредә, я бүген, я иртәгә бозауласы сыерлар... Әнә, җа- 

ныкайларым, ничек боек кына яталар.
Таҗиев аның сүзен бүлеп:
— Бу сыерларның асларына бераз калынрак җәясе иде. Салам җи

тәрлек ич, — дип куйды.
— Җәярбез, җәярбез кем ни, Гатаулла. Асларын алыштырганда 

ук калынрак итеп җәярбез.
Шул вакыт бозау караучы кызлар чыкты.
— Ягез әле, үскәннәрем, — диде Муса абзый, аларны күрү белән, — 

үзегезнең бозауларыгызны күрсәтегез әле. һай минем кызларым, алтын 
кулларым...

Икенче якта, тагын да яктырак һәм җылырак якта, әле генә туган 
бозаулар урнашкан.

— Бозауларыбыз әйбәт, — дип куйды кызларның берсе.
— Әйбәт булмыйни, сыерларыбызның, туганкай, нәселе яхшырды, — 

диде Муса абзый. — Хәзер барлык сыерларыбыз да холмогор нәселле 
диярлек. — Муса абзый уң яктагы якты бүлмәгә күрсәтте: — биредә менә 
бозауларга ашарга хәзерли торган кухнябыз.

Тирә-як чип-чиста һәм пөхтә итеп җыештырылган. Шулай булса да, 
председатель җитешсезлек тапкандай:

— Муса абзый, бераз дымлырак түгелме соң?—дип сорап куйды.
— Булыр, булыр, кем ни, Гатаулла, менә бу салкыннарда бераз бәс 

кергән иде. Теплицадагы тимер мичләребезне алып менәргә кирәк бу
лыр, дип торам әле.

Председатель, бозау абзарыннан чыккач, узган елны гына төзелеп 
беткән таш, калай түбәле стандарт сыер абзарына таба юнәлә. Муса 
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абзый биредә дә үзенең сыер савучы кызлары белән мактанып 
алды.

— Безнең кызларыбызмы, безнең кызларыбыз алтын куллылар 
алар. Менә Мәдинә Ихсанова, Мәрфуга Мозаффарова, Наҗия Фәтхул- 
лина, Хәлимә Гыйбашева, кыскасы — кызларыбызның күбесе һәр елны 
диярлек яхшы эшләгәнлекләре өчен өстәмә түләү алалар. Менә алар
ның сыерлары... Әле генә ашаткан идек үзләрен. Хәзер әнә, җаныкайла- 
рым, барысы да ял итәләр.

Сыерлар әле генә җәелгән чип-чиста салам өстендә салмак кына 
күшәп яталар, һәрбер сыерның үзенә аерым иркен бер бүлек. Шунда 
ук түрдәге такталарга сыерларның исемнәре дә язылып куелган. «Ал
мас», «Җимеш», «Акай» һ. б.

Шул вакыт кызгылт төстәге бер сыер кинәт кенә, корт чаккандай 
сикереп торды. Кызларның берсе шунда ук сыер янына йөгереп килде.

— «Миләш», сиңа нәрсә булды? Авырыйсыңмы әллә? — Кыз сыер
ны кочаклап муеннарын сыйпады. «Миләш» тә кызның кулын ялап 
алды.

Муса абзый да килеп җитте.
— Хәлимә, кызым, борчылма, — диде ул. — Бозаудан соң беразга 

шулай булгалый инде ул. Тынгысызлана.
«Миләш»нең бер дә алай хафаланырлык нәрсәсе юк иде кебек. Менә 

ул кинәт бөтен гәүдәсен дерелдәтеп кагынып алды да, каршысында 
торган җыйнак кына кечкенә савытка борынын төртте. Автопоилкадан 
шаулап чыккан көмеш кебек чиста һәм җылымса суны рәхәтләнеп эчә 
башлады.

— Менә биредә савылган сөтләрне җыю бүлеге ясарга уйлый
быз, — дип сүзен дәвам итте Муса абзый. Ләкин шунда ук, үзенең нәр
сәдәндер канәгать түгеллеген белдерергә теләгәндәй, өстәп куйды. — 
Кем ни, Гатаулла энем, сөт мәсьәләсен хәл итәсе иде. Югыйсә кая 
куярга белгән юк. Сепаратлар белән генә ерак бара алмабыз без.

— Сөт заводы кирәкме әллә? — дип куйды председатель.
— Әйе, кем ни, Гатаулла. Сөт заводы кирәк. Хәзер бөтен эшебезне 

яңача корып җибәрдек. Башкача дәвам итәргә мөмкин дә түгел. Үзегез 
әйтмешли, һәрбер уңышның нигезе яңалыкта бит. Шушы кадәрле ми
леккә без аны эшли алабыз.

Сүзгә технорук та кушылды:
— Дөрес, Муса абзый, бик дөрес сөйлисең, — диде ул. — Булгач- 

булгач чын завод итеп, холодильниклары белән, кар базлары белән, эш
ләргә кирәк...

Таҗиев бу турыда үзе дә күптән уйлап йөри иде инде. Муса абзый 
булып, Муса абзый бу турыда әйткәч, димәк, вакыт җиткән инде, һәм 
ул сөт заводын кайсы җиргәрәк урнаштыру һәм аның күпмегә төшүе 
турында уйлый башлады. Менә ул чакта инде сепарат сөте дуңгыз 
фермаларына да, яшь бозауларга да су урынына агачак.

— Ярар, Муса абзый, тиздән сөт заводын да булдырырбыз, — диде 
ул, китәргә җыенып. Аны ферма мөдире белән технорук озата чыкты
лар. Айгыр, кар өермәсе уйнатып, ферма ишек алдыннан чыгып та 
китте.

— Сөт заводыбыз да булыр дип әйтте бит, — диде Муса абзый, ба
лаларча куанып. Ул ,белә, Таҗиев «ярар» дидеме инде, димәк, ул эш 
һичшиксез тормышка ашачак. Председатель «ярар» дип әйткәч, 
димәк, булачак. Чөнки Гатаулла алынган һәр эш күзгә күренеп алга 
китә.

Муса абзый фермаларның өр-яңа биналарына, мастерскойларга күз 
йөртеп чыкты.

— Яхшы хуҗа кулында корчаңгы тай да ат була, дип, белмичә ге
нә әйтмәгәннәр шул. Безнең Таҗиев ул менә дигән хуҗа, — дип куйды
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Муса абзый һәм ул 1951 елда гына әле ферманы кабул итеп алган 
вакытларын күз алдына китерде. Ферма биналары искереп эштән чык
кан. Корма юк һәм терлекләрнең дә рәте-чираты юк иде. Ә хәзер кара! 
Ике-өч ел эчендә генә дә шушындый зур үзгәрешләр булды, стандарт 
абзарлар, автопоилкалар куелды. Шундый аз гына вакыт эчендә, шун
дый зур үзгәрешләр булыр дип кемнең башына килер иде.

— Тормыш үзгәрә,—ди Таҗиев! — Партия һәм хөкүмәтебезнең 
авыл хуҗалыгы турындагы карарларының ничек тәэсир итүен аңлатып 
бирерлек тә түгел. Халыкның тормышы гына түгел, хәтта, үз-үзенә ка
рашы да үзгәрде. Бәйрәмнәребез дә гадәттәгедән озаграк дәвам итә 
башлады. Ләкин карарлар бар, хәзер эш үзеннән-үзе барыр дип уйлау 
бик зур ялгышлык булыр иде. Хәзер безгә башка вакытларга караганда 
да күбрәк тырышырга, ике кеше өчен эшләп, өч кеше өчен уйлап эш 
итәргә кирәк...

Алдагы планнар, якын киләчәк турында уйлаганда, Таҗиев, атының 
кызурак юыртуын яраткангамы, дилбегәсен кагып куйды. «Нудный» 
озын ялларын җилфердәтеп ярсып алга ыргыла...

Без әле күптән түгел генә файдалануга тапшырылган теплица яны
на барып туктадык. Биредә беренче тапкыр булган кешене сәер бер 
күренеш каршылый. Урамда февраль бураны уйнап торуга да кара
мастан, пыяла эчендә, яулыкларын артка бәйләп, бизәнеп-ясанып пе
чән өстенә төшкәндәй, күлмәкчән генә эшләүче кызларны күреп, бераз 
аптырап каласың.

— Безнең кызлар өчен җәй җитте инде,— ди теплицада каравыл
чы булып торучы карт колхозчы Зиннәт абзый Кәримов.

Колхоз 308 куб. метр мәйданлы теплицаның 94 куб. метрына кыяр, 
64 куб. метрына суган һәм 30 куб. метрына редиска утырткан инде.

Без теплица эченә кердек. Биредә үзеңне матур җәй көнендә түтәл
ләр арасында йөргәндәй хис итәсең. Як-якта ямь-яшел булып суган 
түтәлләре сузылып киткән.

Председатель суганнарның урыны-урыны белән аеруча яхшы булып 
үсүенең сәбәбен сорады.

Күптән түгел генә курслардан укып кайткан яшь комсомолка Асма 
Кәримова:

— Чөнки биредә җылырак, күрәсезме, өстәмә тимер мичләр куел
ган. Хәзер яшелчәләр җылылыкны аеруча яраталар,—дип җавап кай
тарды.

Председатель шаяргандай итеп:
— Я, Асма, беренче уңышны кайчан җыябыз соң?—дип сорап 

куйды.
— Март ае башына беренче центнер кыяр белән редисканы Казан 

һәм район ашханәләренә илтергә мөмкин булачак. Ә суган кыяклары 
әнә, хәзер үк җыярлык булып киләләр.

Теплица колхоз тарафыннан бик кыска срокта эшләнде. Колхозчы
лар, сентябрь Пленумы карарларын өйрәнгәннән соң, яңадан-яңа йөк
ләмәләр алдылар. Никадәр эш башкарылды биредә! Казаннан колхоз
ның үз транспорты белән генә дә 3200 центнер йөк кайтарылды. Шул 
исәптән 1500 куб. метр пыяла, берничә тонна цемент, газ трубалары, 
тимер-бетон плиталар һ. б. һ. б.

Теплица эшләгәндә, колхозның 66 кешедән торган комсомол оеш
масы берничә тапкыр субботниклар оештырды. Биредә җир эшләрен 
башкару һәм кирпечтән стеналар өю эшен, яшьләр белән беррәттән, 
65 яшьлек Рәхмәтулла абзый да, 78 яшьлек Кәрим абзый да зур ты
рышлык күрсәтеп башкардылар.
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Председатель теплицада озак тормады. Кичә генә әле аңар торф- 
черемә чүлмәкләренең колхозга бирелгән планы үтәлүе турында хәбәр, 
иткәннәр иде. һәм ул, теплицада эшләүче кызлар белән саубуллашып, 
авылдан шактый ук ераклыкта урнашкан торф-черемә чүлмәкләр эшли 
торган җиргә китеп барды.

Ул хәзерләнгән чүлмәкләрне саклау лабазы янында торган ике җи
гүле атны күрде. «Әһә, — дип уйлады ул, атларның берсен танып. — 
МТСның участок агрономы Хәбри Хәлимбаев та биредә икән».

— һу-у-у!—дип куйды Таҗиев, көлеп. — Биредә эшләүчеләргә ка
раганда комачаулап йөрүчеләр күбрәк икән...

— Бүген ял көне бит, Гатаулла абый, — диде, авыл урта мәктә
бендә ана теле укытучысы Миләүшә Җаббарова. — Менә экскурсиягә 
төштек. Моннан әле тагын теплицага да барырга уйлап торабыз.

— Барсагыз, барыгыз, әмма суган кыякларын гына кырыкмагыз.
Яшьләр көлешеп алдылар.
— Юк, юк, Гатаулла абзый, — диде икенче бер яшь укытучы.— 

Кырыкмабыз. Берәр чүлмәгегезне менә, мәктәпкә алып менәрбез дип 
торабыз... Югыйсә чүлмәк тә чүлмәк диләр, ә үзебез бүгенге көнгә ка
дәр шуның нәрсә икәнлеген дә белмәгәнбез.

Сүзгә торф-черемә чүлмәкләр хәзерләү звеносы җитәкчесе Миңле
гаян Ибраһимова кушылды.

— Безнең бу чүлмәкләр белән кызыксынучылар хәзер бик күп. 
Авылда әбиләр мине күргән саен: «Кая, Миңлегаян, сине көненә уни
кешәр мең чүлмәк ясыйсың дип сөйлиләр, гөл утыртырга берне генә 
булса да алып менеп бирче», — дип теңкәгә тияләр.

Тирә^якта кычкырып көлешә башладылар.
— Ә бер мич чыгаручы бабай, — дип дәвам итте Миңлегаян, — 

бригадирны туктатып: «Кара әле, кем, энем, колхоз быел 380 мең данә 
чүлмәк ясарга тиеш икән. Шул чүлмәкләрне яндыру өчен мич чыга
рырга миңа да әйтмичә калма инде. Ишетсен колагың!» — дип кисәтеп 
тә куйган дип сөйлиләр.

Таҗиев әле генә станок астыннан чыккан торф-черемә чүлмәкләрнең 
берсен кулына алды.

— Картны әйтәм, шушы чүлмәкләрне яндырып харап итәр өчен 
мич чыгарырга җыена диген, ә!..

Шау-шу бераз басылгач, председатель МТСның участок агрономы
на сорау бирде:

— Я, Хәбри, — диде ул, — безнең егетләр ни хәлдә яталар?
— Тиздән, Гатаулла абый, тракторларны каршы алырга хәзерләне

гез. Җир тетрәтеп, колхозыгызга берьюлы унике трактор килеп җитәчәк...
Бераздан Хәбри Хәлимбаев та, колхоз председателе белән без дә 

кайтырга чыктык. Укытучылар шаярыша-шаярыша участок агрономы
ның чанасына төялделәр. Атлар җиңелчә генә юыртып авылга таба 
юнәлделәр.

Бераздан нарат урманы башланды. Тирә-як тып-тын. Бары тик яба- 
лак-ябалак кар төшкәләп тора. Кызларның бүрекләре, шәлләре асла
рыннан бөтерелеп чыгып торган чәчләренә эре-эре кар бөртекләре 
кунган. Атлар кинәт вак чыршылыкка керделәр. Куак төпләре куян, 
тиен кебек җәнлек эзләре белән челтәрләнеп беткән. Кинәт укытучы
ларның берсе саф һәм көчле тавыш белән җыр башлады. Аңа башка 
кызлар да кушылдылар.

Агыйделгә төшә яздым, төшә яздым, 
Тотмадың беләгемнән, Мәрфуга...

Кызларга МТС егете дә иярде.
Ай-ли, Гөлмәрфуга, бар суга,
Гөлмәрфуга барсаң суга, 
Сөйләшербез барсын да...
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Атлар, күңелле генә юыртып, урман эчләтеп баралар. Тирә-якта 
җырны тыңлагандай тынып калган чыршылар һәм мәһабәт наратлар 
гына тезелеп утыралар...

— Безнең актив агитаторларыбыз, — ди председатель укытучы кыз
лар турында. — Иртәгә, берсекөнгә аларның тормышларында, үзләре 
әйтмешли, икенче максатлары тормышка ашырылырга тиеш. Партиягә 
керәләр. Кая гына барсак та, кайда гына эшләргә туры килсә дә, Шәле 
авылын без гомеребезгә дә онытмабыз, диләр алар. Шәп кызлар. Хәзер 
алар сайлаулар 'көненә зур хәзерлек алып баралар. «Рәйхан» пьесасын 
сәхнәгә кую өчен хәзерләнәлр. Әнә, җыр башлаганы — Миләүшә исем- 
лесе, «Рәйхан» ролен уйнаячак...

Урманны чыгу белән кызлар, теплицага барып киләбез дип, аттан 
төшеп калдылар. Урманны чыккач, председатель дә атын туктатты.

— Менә бу тирәләр, — диде ул, яңадан сүз башлап, — авылыбыз
ның иң матур җирләре инде. Биредә менә дәрья кебек җәелгән сулыгы
быз. Анда без һәр язын карп балыгы җибәрәбез. Быел менә шушы кал
кулыкта, нарат урманы буенда, колхозчылар өчен утыз биш-кырык 
койкалык ял йорты төзүне планлаштырдык. Курортың бер кырыйда 
торырлык булачак.

Таҗиев 1954 елда капиталь төзү планнары турында сөйли. Быел 
яңадан йөз баш сыер сыешлы стандарт абзар, 300 баш дуңгыз өчен 
свинарник, йөз баш ат өчен яңа конюшня, силос башнясы, яңадан бер 
су басымы башнясы, ун автомашина сыешлы автогараж (колхоз быел 
яңадан өч автомашина сатып алды), колхозның кирпеч заводы ходка 
җибәреләчәк. Клуб янында яңа культура йорты һәм башка бик күп 
төрле яңа төзелешләр башкарылырга тиеш.

Таҗиев, киләчәк турында сөйли-сөйли, үзенең атын яңадан авыл 
урамы буйлап җиңелчә генә юыртып бара.

— Киләчәгебез өметле, киләчәгебез чиксез матур, — ди ул.
Таҗиев атын капка баганасына беркетелгән боҗрага бәйләп, өенә 

кереп төшке аш ашап чыга да, яңадан колхоз правлениесенә килә. Ә ан
да инде аны яңадан мең төрле эш көтә...

4: 
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...Питрәч районындагы Вахитов исемендәге колхозның даны бөтен 
республикабызга таралды. СССР Верховный Советына депутатлыкка 
кандидатлар күрсәткәндә, Лаеш районы, «Путь Ленина» колхозы член
нары да, Корноухово районы, «МРС» спирткомбинаты эшчеләре дә, 
СССР Авыл хуҗалыгы министрлыгының Казан механика заводы эшче
ләре, инженер-техник работниклары һәм хезмәткәрләре дә үзләренең 
гомуми җыелышларында бертавыштан Гатаулла Таҗи улы Таҗиевны 
Татарстаннан Милләтләр Советына депутатлыкка кандидат итеп күр
сәттеләр.

— Менә кем ул халык өчен үз-үзен аямыйча хезмәт итә. Менә кем 
ул тулы мәгънәсе белән халык ялчысы, халык улы, — диделәр аның 
турында, һәм ул 14 мартта СССР Верховный Советына депутат булып 
сайланды.



А. ГАРИФ

★
ИЛ БЕЛӘН БЕРГӘ

Г. Бәширов — иске дөньяның, җәбер-золымын, гаделсезлеген үз күзе 
белән күргән, үз җилкәсендә татыган язучы. Гомәр туганда, Бәшир абзый 
семьясының саварга сыеры да булмый. Иккән икмәге дә бик еш кына 
яңага кадәр җитми кала. Унөч яшеннән Гомәр, тамак ялына тегүчегә 
ялланып, өйрәнчек малай булып йөрергә мәҗбүр була. Кара көздән алып 
язга кадәр төннәр буе күз бетәштереп утырган ялыктыргыч хезмәте өчен 
бер кәләпүш һәм өйдә теккән күлмәк бирәләр. Әгәр моны азсынсаң, те
гүчең башка өйрәнчекләрне искә төшерә: аларга әнә анысы да эләкми.

1916 елда, әтисе үлгәч, абыйсы солдат хезмәтендә чакта, крестьян 
эшләренең бөтен мәшәкате, семьяны туйдырып баруның бөтен авырлыгы 
унбиш яшьлек малай җилкәсенә төшә.

Менә шуңа — иске тормышның ачысын-төчесен үз башыннан кичер
гәнгә күрә — Г. Бәширов үзенең әсәрләрендә ирекле хезмәтнең «кешене 
яшәртә һәм яңартып җибәрә торган гаҗәеп хасыятен» аеруча көчле тояр
лык итеп сурәтли.

«Намус» романында язгы чәчү картинасын хәтерләгез.
Дистә ярымлап тимер тырмасы белән «урам киңлегедәй араны индәп, 

дулкын өстендә баргандай, айкала-чайкала» гигант көч — трактор җир 
өстенә кереп китә. «Дымсу һаваны чыңгардатып, кайдадыр яшь тай кеш
нәп җибәрә. Бөтен басу өсте, яфракка бөреләнгән урман буйлары, яшәреп 
кенә килә торган елга кырые — бөтен тирә-як, күтәренке күңелле яшәү 
дәрте белән, табигатьнең мәхәббәт бәйрәмен уздыра... Күкрәккә мул булып 
ургылып кергән җиләс саф һава, канны уйнатып, тәнне җиңеләйтә. Нәфисә 
тарыгып яткан тән көченең, канатланып, каядыр омтылуын тоя, ул, 
йомшак җир өстеннән җиңел-җиңел атлап», әле тракторчы Гөлсем 
янына, әле тырмачы кызлар янына барып чыга. Яки менә сулыш саен 
төсен алмаштырып яткан бодай кырын искә төшерегез. Нәфисә «бодай 
кырыннан Идел өстендәге төсле, берсен-берсе куа-куа, сыек яшел һәм 
зәңгәрсу дулкыннар узуын карап, бодай кыякларының кыштырдауларын 
рәхәтләнеп тыңлап утыра. Бу кыяклар аңа, тора-торгач, табигатьнең ул 
аңлап бетермәгән, бары сизә генә башлаган ниндидер серләрен төшенде
рергә тырышалар кебек. Нәкъ менә шунда инде ул хезмәтнең «кешене 
яшәргә һәм яңартып җибәрә торган гаҗәеп хасыятен» тоя, шушы көчнен 
серен тирәнрәк аңлый башлый.

«Намус» романы белән Г. Бәширов халыкның ихтирамын казанды. 
Чөнки бу әсәр халыкның омтылышларын, өмет-хыялларын чагылдырган 
әсәр булды. Нәфисә — ул тормышның үзеннән алынган яңа образ — 
революциягә кадәр үз әнисе узган тар, авыр, басынкы тормыш кысаларын 
җимереп, шәхси тормыш бәхетсезлекләрен җиңеп туган яңа кеше образы. 
Коммунистлар партиясе һәм совет строе тәрбияләгән гади кешеләрнең 
рухи бөеклеген гәүдәләндерүче.

75



«Намус» романы, билгеле, җиңел генә тумады, ул — язучының зур 
тормыш тәҗрибәсе һәм осталыкка ирешүдә өзлексез эзләнүенең нәтиҗәсе. 
Язучының тырышлык белән классик әдәбиятны, рус язучылары тәҗрибә
ләрен өйрәнү нәтиҗәсе.

Гомәр Бәширов катлаулы тормыш мәктәбен узды. 1919 елда ул укы
тучы булып эшли, аннары Кызыл Армиягә чакырылып, Кырымда Вран
гельгә каршы сугыша, атаклы Сиваш иңкелен кичүдә катнаша. 1924 елда, 
армиядән кайткач, заводка керә, аннары берникадәр вакыт НКВД 
һәм юстиция органнарында эшли. Кыскасы, ул — кулына корал тотып, 
яшь Советлар республикасын саклаган һәм соры солдат шинелен өстән 
салу белән яңа тормышның беренче буразналарын сызу эшенә керешкән 
яшьләрнең берсе. «Патша заманының тупас күсәге — кызыл борынлы 
исерек урядниклар — аларның яшьлек 'истәлегендә имәндергеч шомлы 
карачкы булып гәүдәләнеп калган, аларның әле ныгып та җитмәгән яшь 
җилкәсен берьюлы ике сугыш баскан... Ул буын кешеләре беренче рабфак
лар, совет партия мәктәпләре аша яңа белем алып чарланып чыкты. 
Колхозлашу чорында иске тормышның иң явыз калдыгы булган кулак
ларга, милләтчеләргә, һәртөрле уңнарга һәм «сул»ларга каршы, карт 
большевиклар белән бер сафта торып көрәште, кулакның кыска мылтыгы 
белән имән күсәген ул бәреп төшерде».

«Намус» романында райком секретаре Җәүдәт Мансуровка бирелгән 
бу характеристика язучы Гомәр Бәшировның үзенә дә бик туры килә. Ил 
белән бергә үсү, аның кайгы-шатлыгын уртаклашып, төзүче булып яшәү, 
кискен көрәшләрдә коммунист буларак чыныгу, Гомәр Бәшировта үзе
нең күңелендә хәзинә кебек сакланып йөргән уйларын образлы сүз белән 
әйтеп бирү теләген тудыра. Бу сүз кешеләрне дулкынландырырга һәм 
якты тормыш өчен көрәшкә чакырырга тиеш. Бу сүз кечкенә чакта әнисе 
сөйләгән әкиятләрдәге кебек көчле һәм ашкындыргыч булырга тиеш. 
Ләкин ул сүз бик тиз генә тумый. Схоластик мәдрәсә белеме һәм үзлегең
нән укып алган кайбер нәрсәләр генә җитми. Кешеләрне кузгатырлык, 
әйдәрлек итеп әйтү өчен тормыш тәҗрибәсе өстенә философик белем дә 
һәм әдәби осталык та кирәк. 1932 еллардан башлап ун елдан артыграк 
газета-журнал редакцияләрендә эшләү, марксизм-ленинизм институтында 
уку язучыны теоретик яктан хәзерли, каләмен үткенәйтә. Г. Бәширов 
«Кызыл Татарстан» газетасында эшләгәндә махсус хәбәрче булып колхоз
ларга чыга. Авылда Коммунистлар партиясе һәм Совет власте үткәргән 
чараларны практикага ашыручы энтузиастлар, '25 меңчеләр, дәртле яшь- 
җилкенчәкләр белән аралаша, шулар турында очерклар, хикәяләр яза. 
Бер-бер артлы язучы «Соңгы сугышу», «Көннәрнең берендә», «Урман 
шаулый» кебек хикәяләрен бастыра. Әкренләп, түземлелек белән, зур 
әйберләр язарлык иҗат тәҗрибәсе туплана.

Ниһаять, 1937 елда аның беренче зур әсәре «Сиваш» повесте басы
лып чыга.

Гражданнар сугышында йөргәндә, Г. Бәширов, билгеле, кайчан да 
булса бервакыт язучы булырмын, дип уйламый. Ләкин шул вакытта 
баштан узганнары, үзе катнашкан сугышлар, мәшһүр Сиваш иңкелен 
кичүләр аны һәрвакыт дулкынландырып тора, алар турында нидер әйтәсе 
килә. 1936 елда махсус командировка алып, Украинада һәм Кырымда 
үзләренең Сиваш дивизиясе узган тарихи урыннарны яңадан бер йөреп 
чыга. Сугыш вакытында дивизияне төнлә белән Сиваш диңгезе аша алып 
чыккан партизан карт Оленчукны эзләп таба. Аның белән тагын бер тап
кыр Сивашны кичеп, истәлекләрен яңарта. Кырымның өлкә архивында 
һәм Москвада гражданнар сугышы редакциясенең архивында дивизия
нең элекке командирлары һәм комиссарларының истәлекләре белән 
таныша. Бер шинель астында йоклап, бер төргән тәмәкене алмаш-тилмәш 
тарткан якын иптәшләрен, Украинаның очсыз-кырыйсыз дала юлларын, 
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иңбашыннан төшмәгән солдат винтовкасын, һәммәсен яңадан күз алды
на китереп, язучы кулына каләм ала.

«Сиваш» повестеның язылу тарихы әнә шундый. Укучы аны яратып 
каршы алды һәм бу повесть хәзерге көндә дә гражданнар сугышы герои
касын чагылдырган күренекле әсәрләрнең берсе булып кала.

Шулай да бу әсәр язучының үзен канәгатьләндереп бетерми, аның кү
ңелендә сакланып йөргән уйларын сыйдыра алырлык тагын да киңрәк 
сулышлы әсәр язасы килә, һәм шундый әсәрне ул озак һәм тырыш хезмәт 
нәтиҗәсендә, халык тормышын, халыкның аваз иҗатын өзлексез өйрәнү 
нәтиҗәсендә тудырды.

Бу —■ «Намус» романы иде. Бу әсәр тиз арада халыклашып китте. 
Хөкүмәтнең иң югары бүләге — Сталин премиясе алуга лаек булды. 
«Намус» СССР халыклары телләрендә һәм чит илләрдә массовый тираж
лар белән басылып чыкты.

Әлбәттә, бу әсәр бер язучының гына уңышы түгел, бәлки татар совет 
әдәбиятының үсешен күрсәтүче гаять шатлыклы факт.

Бу уңышларның һәммәсе өчен дә без Бөек Коммунистлар партиясенә 
бурычлы. Тугандаш халыклар семьясында татар халкының культурасын 
моңарчы уйлый да алмаган югарылыкка күтәрергә ярдәм иткән рус хал
кына бурычлы.

Г. Бәширов — Октябрь революциясеннән соң кулына каләм алу бәхе
тенә ирешкән гади бер авыл егете — ил белән бергә үсеп, күренекле 
язучы булып җитеште. Үзенең иҗатын ул хәзер дә зур иҗтимагый эш 
белән бәйләп алып бара. Ул Татарстан АССР Верховный Советы һәм 
Казан шәһәре Советы депутаты булып сайланды.

Г. Бәширов Татарстан Совет язучылары союзы правлениесе предсе
дателе буларак та зур практик эш алып бара.

Алабуга сайлау округының хезмәт ияләре быел Гомәр Бәшир улы 
Бәшировны бердәм рәвештә СССРның дүртенче чакырылыш Верховный 
Советының Милләтләр Советына депутат итеп сайладылар.



dCfdOU ШдНКый/ПЬ

Г. КАМИЛОВ

1953 ЕЛ ПРОЗАСЫ ТУРЫНДА
кайбер фикерләр

Әдәбиятка еллык күзәтү ясаулар 
бездә традиция булып киткәне юк 
әле. Рус әдәбиятының бу өлкәдә гаять 
зур һәм бай тәҗрибәсе бар. Шул 
тәҗрибәдән үрнәк алып, моннан ике 
ел элек Гомәр Бәширов, проза буен
ча, шундый эшне башлап җибәргән 
иде, ләкин соңыннан ул яңадан сү
неп калды.

Коммунистлар партиясе язучылар 
алдына гаять зур таләпләр куя.

— Дөреслекне языгыз! Социали
стик реализм методын тирәнтен үз
ләштереп языгыз. Совет яшьләрен, 
совет халкын югары идеялелек, көр 
күңеллелек, патриотизм һәм актив
лык рухында тәрбияләрлек әсәрләр 
тудырыгыз. Үз эшегезнең осталары 
булыгыз.

Шушы таләпләре белән Комму
нистлар партиясе совет язучыларына 
һәм тәнкыйтьчеләренә чиксез зур 
иҗат мөмкинлекләренең туры юлын 
күрсәтә, аларның кулларына иҗат 
ачкычы бирә, берәүгә дә караңгыда 
абынып-сөртенеп йөрергә урын кал
дырмый.

Ләкин партиянең шушы һичшиксез 
дөрес күрсәтмәләрен кулланып эш 
итәсе, үз әдәби хуҗалыгыбызны 
һәрьяклап күзәтәсе һәм үстерәсе 
урында, безнең тәнкыйтьчеләр шул 
таләпләрне өстән-өстән генә санап 
чыгалар да, тизрәк нокта куярга 
ашыгалар. Әдәби әсәрләргә анализ 
ясалмый кала, производствода әйбер
ләргә тамга салган шикелле, аларга 
бары тамга гына салына: бусы яхшы, 
бусы уртача, бусы начар. Чәй эчкән 
арада укмаштырылган рецензия буя
вы белән салынган мондый тамга со

ңыннан закон төсен ала — аңа каршы 
килү әдәпкә сыймый торган бер нәр
сә итеп карала башлый, янәсе тән
кыйтьне яратмыйлар!

Сугыштан соң үткән чорда бер генә 
әсәрнең дә бәхәс мәҗлесе уртасына 
куеп тикшерелмәве моны бик ачык 
күрсәтә. Язучыларның үзләренә кил
гәндә, соңгы елларда алар вәгъдәгә 
бик юмарт булып киттеләр. Без те
ләсә нинди әсәр тудырырга вәгъдә 
бирәбез. Әмма совет җәмгыяте ту
рында югары идеяле художество әсә
ре тудыру өчен иң элек һәм барын
нан да элек тормышны ачык итеп кү
рә һәм аңлый белергә, заманның иң 
мөһим черталарын калку итеп күр
сәтә белергә кирәклеген беренче һәм 
төп шарт итеп куймыйбыз. Монын 
өчен, ниһаять, «коеп куйган ша
гыйрь» генә булмыйча, политик дея
тель дә, дипломат та, җәмәгать эш- 
леклесе дә һ. б. булырга кирәклеген 
күздә тотмыйбыз.

Язучылар арасында әдәбиятыбыз
ның идеологик яктан сафлыгы һәм 
югарылыгы өчен, халыкчанлыгы һәм 
партияле тенденциозлыгы өчен көрәш 
әле һаман да җитәрлек җәелдерелмә- 
гән. Бу турыда без күбрәк гомуми 
сүзләр белән чикләнәбез. Ләкин тор
мыш белән бәйләнмәгән, әдәби факт
лар белән ныгытылмаган гомуми сүз
ләр, алар никадәр генә кычкырып әй
телмәсеннәр, гомуми сүз булудан уз
мыйлар.

Әдәбиятыбыз үсә, чәчәк ата, 
без һаман алга барабыз, дигән рас
лауларны күп укырга һәм күп ише
тергә туры килә. Бу—дөрес раслау
лар, әлбәттә. Ләкин шунысы да бар 
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бит әле: алга баручылар бер вакытта 
да узылган юлга кире әйләнеп кайт
мыйлар. Әмма бездә башкача. «На
мус», «Язгы җилләр» романнары һәм 
И. Гази, А. Шамов, Ф. Хөсни, 
М. Әмирләрнең иң яхшы хикәяләре 
килеп туктаган ноктадан алга барасы 
урында, күп кенә язучыларыбыз 
алар башлап киткән сызыкка яңадан 
кире кайталар, ә кайбер очракларда 
түбәнрәк тә төшәләр. Бу нормаль 
булмаган күренешләргә ут ачарга 
тиеш булган тәнкыйть исә, татар со
вет прозасында бары тик ике генә 
әдәби фактны — «Язгы җилләр» бе
лән «Намус» романнарын гына та
нуы белән мондый чигенүләргә юл 
куя. Нәтиҗәдә бу ике зур әсәрдән 
соң дөньяга чыккан байтак кына яңа 
әсәрләргә — шул җөмләдән күләмле 
әсәрләргә дә түрәләрчә игътибарсыз
лык белән кул селтәүчеләр барлыкка 
килә башлады. Күләмлерәк әсәрләр
нең алты-җиде айдан соң гына, ягъни 
күз йомып калырга һич тә мөмкин 
булмый башлагач кына, туйдан соң 
дөмбергә дигәндәй, беренче рецен
зияләр күрүе кемгә сер икән? Үткән 
елда Г. Бәшировның «Безнең заман», 
И. Газиның «Онытылмас еллар», 
М. Әмирнең «Сайланмалары» һәм 
башка әсәрләр дөньяга чыкты. Шу- 
ларның кайсы турында тәнкыйть фи
кере ишеттек? Үткән елда «Совет 
әдәбияты» журналында ел уртасын
нан алып ел ахырынача М. Әмирнең 
«Ялантау кешеләре» басылып килде. 
Ел буена бердәнбер романыбыз, лә
кин шушы бердәнбер роман турында 
фикер әйтергә батырчылык иткән 
кеше булдымы?

Рус әдәбиятында яңа әсәр басы
лып чыгуга, аның турында, минуты- 
сәгате белән дигәндәй, рецензияләр 
чыга башлый. Яңа әсәр турында 
бөтен матбугат шаулый. Ә бездә мо
ның нәкъ киресе күзгә ташлана.

Билгеле, монда бөтен гаепне тән
кыйтьчеләргә генә сылтау дөрес бул
мас иде. Күңелне иң әрнеткәне шун
да: язучылар үзләре үз иптәшләренең 
әсәрләре өчен янмыйлар да, көйми
ләр дә. Мәсәлән, К. Нәҗминең, 
А. Шамовның, М. Әмирнең, Ә. Ени
кинең нинди булса яңа китапны уку
чыларга тәкъдим иткәннәре бармы? 
Юк бит. Рецензияләрне бездә күбрәк 

очраклы кешеләр яки әдәбиятны аң
лаулары бик чамалы булган иптәш
ләр язалар. Ни он, ни камыр булма
ган рецензияләр белән укучыларны 
биздереп бетердек бит инде!

Тагын бер нәрсәгә принципиаль 
рәвештә басым ясап үтәргә кирәк. 
Татар совет әдәбияты киң әдәбият 
дөньясыннан киселгән рәвештә ял
гыз утрауда яшәми. Ул совет әдәбия
тының аерылмас бер кисәге. Аның 
теге яки бу вакыттагы торышын, 
баскычын билгеләгәндә аны гомуми 
совет әдәбиятыннан, беренче чиратта 
рус совет әдәбиятыннан аерым алып 
карарга мөмкин түгел.

Әйтик, бүгенге көндә милли телдә- 
яңа роман, повесть яки хикәя язучы
лар В. Панова, В. Кетлинская, 
Ф. Панферов, С. Антонов, В. Овеч
кин, Т. Журавлев һәм башка күре
некле рус язучыларының соңгы әсәр
ләрендәге яңалыкларны исәпкә ал
мыйча иҗат итә алалармы? Әдәбият
ларның берсеннән-берсе аерым яшә
гән заманнары әллә кайчан үтте бит! 
Художество әсәре нинди генә телдә 
басылып чыкмасын, ул әдәбиятка 
ниндидер яңалык алып килергә, аны 
күтәрергә, баетырга тиеш. Дөньяга 
бер чыккан әсәрнең тонык копиясен 
икенче телдә кабатлап, яңа әсәр итеп 
тәкъдим итү — чын иҗат кешесенең 
эше түгел. Бу һөнәрче эше.

Иң яхшы иҗат үрнәкләрен без һәр 
әдәбияттан, беренче чиратта — рус 
әдәбиятыннан табабыз. Рус язучыла
ры тудырган иң гүзәл әсәрләр бик 
кыска вакыт эчендә татар теленә 
тәрҗемә ителеп, безнең әдәбияты
бызны баеталар. Безнең меңләгән 
укучыларыбыз рус әдәбиятының гү
зәл үрнәкләрендә тәрбияләнәләр. 
Шуңа күрә укучылар татар совет 
язучылары әсәрләреннән дә рус әдә
биятындагы кебек югары художе- 
стволылыкны таләп итәләр.

1953 елда чыккан проза әсәрләренә 
күз салудан элек менә шундый фи
керләр башка килеп китте.

«Чаян» журналы үзенең яңа ел 
номерында язучыларны кыска хи
кәяләр язмыйлар дип тәнкыйтьләп 
чыкты. Бу тәнкыйтьнең дөрес ягы 
шунда, безнең танылган прозаикла
рыбыз «Чаян»да үзләренең хикәя
ләре белән чыннан да бик аз катна
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шалар. Ләкин язучылар кыска хикәя 
жанрына бөтенләй кул селтәгәннәр 
дигән сүз дөрес түгел. 1952 елда, про
за секциясенең отчетына караганда, 
6 хикәя басылып чыккан (җәяләр 
эчендә бу санның тулы булмавын әй
тергә кирәк), үткән елда чыккан га- 
зета-журналларны һәм «Үсү юлы» 
альманахын да кертеп исәпләгәндә, 
хикәяләрнең саны кырыкка җитә. 
Аның каравы, зур әсәрләр — по
вестьлар, романнар үткән елда бик 
аз булды. Без бары тик «Ялантау 
кешеләре» белән генә чикләндек.

Билгеле ки, моңарчы бездә хикәя 
жанрына беркадәр кимсетеп карау 
бар иде. Бу жанрдан нинди булса 
әһәмиятле, проблемалы берәр нәрсә 
таләп итәргә мөмкинме икән, дип 
шикләнеп караучылар да булгалады. 
Шул кимсетеп һәм шикләнеп карау 
нәтиҗәсендә, бездә хикәя жанры тә
мам сүнү хәленә килеп җитә язды. 
Сугыш елларында һәм 1945—46 ел
ларда басылган хикәяләрнең саны 
дистәләп саналса, 1951 елда ул сан 
икегә кадәр төште. 1952—53 елларда 
хикәя жанрында беркадәр җанлану 
сизелсә дә, хикәягә ваксынып карау 
әле һаман да дәвам итә дисәк, ялгыш 
булмас. Нәрсәдә күренә соң бу? Менә 
яхшымы-яманмы кырыкка якын хи
кәя басылып чыккан. Тик шуларның 
берсе турында гына — «Әбдүш Ялая- 
пов» турында гына матбугатта рецен
зия басылды. Ә калганнары турында 
ләм-мим юк. Хәтта обзорларда да 
аларны тиешенчә телгә алмыйлар.

Ә телгә алырга кирәк иде!
Хикәя жанрында кайбер уңышла

рыбыз булу белән бергә әле һаман да 
тематик чикләнгәнлек дәвам итә. Язу
чылар күбрәк әдәбиятка инде мәгъ
лүм булган яки вак, очраклы тема
ларга тукталалар, хикәяләрнең диа
пазоннары тар, әйтә торган фикер
ләре кечкенә, художество эшләнеш
ләрендә примитивлык ярылып ята. 
Лакировка чире белән авыручылар 
да бар. Бик күп хикәяләрнең теле 
корама, төссез, авыр.

Үткән елда чыккан хикәяләрнең 
күпчелеге үзләренең художество эш
ләнешләре ягыннан рус язучылары 
хикәяләреннән генә түгел, татар со
вет язучылары тарафыннан элегрәк 

■ елларда тудырылган хикәяләрдән дә 

күп мәртәбә түбәнрәк торалар. Алар
ның кайберләре утызынчы еллардан 
туп-туры безнең көннәргә сикергән
нәр шикелле — җанлы кешеләрне 
күрсәтәсе урында, кызыксыман тоел
ган теге яки бу вакыйганы сөйләп 
чыгудан узмыйлар. Хикәячеләр яңа 
образлар, яңа сурәтләү чаралары та
бу турында җитәрлек уйламыйлар. 
Шаблонга ияргән килеш язу әле һа
ман да бетерелгәне юк.

Хикәя — сугышчан жанр дибез. 
Аның сугышчанлыгы тормыш белән 
бергә бара алуында, тормышта көн 
саен туып тора торган актуаль мәсь
әләләрне вакытында яктыртып бара 
алуында күренә. Ә бу исә, үз чира
тында, язучылардан очраклы нәр
сәләрдән баш тартуны, заманның ру
хын һәм таләпләрен чагылдырган 
проблемаларны күтәрүне, шул проб
лемаларны эченә сыйдыра алырлык 
формаларны табуны сорый. Димәк, 
хикмәт гомумән язуда гына түгел, ә 
нәрсә турында һәм ничек язуда да.

Татар совет әдәбиятында хикәя 
жанрының гомуми торышы менә шун
дый. Бу әле бездә яхшы хикәяләр 
бөтенләй юк дигән сүз түгел. Аз бул
са да бар алар, һәм мин конкрет ана
лизларны нәкъ менә шушы нигездә 
яхшы хикәяләрдән башлап җибәрер
гә теләр идем.

Байтак вакыт оригиналь әсәр яз
мый торганнан, дөресрәге бастырмый 
торганнан соң, Афзал Шамов «Совет 
әдәбияты»ның 6 нчы санында «Аның 
рәсеме» исемле хикәясен бастырды. 
Башка бик күп хикәяләр арасында 
«Аның рәсеме» үзенең мастерларча 
эшләнүе, чын күңелдән дулкынла
нып язылуы һәм яңалыгы белән ае
рылып тора.

Хикәяне укып чыкканнан соң, кү
ңелдә якты, җылы бер тойгы кала.

Моның сере нәрсәдә? Бөек Кытай 
халкы белән Совет халкының дуслы
гын күрсәтү кебек гүзәл идеясендә
ме? Яки безгә аз таныш булган Кы
тай иленең тормыш көнкүрешләрен
дәме? Яки Афзал Шамовның матур 
телендәме?

Юк, әгәр дә Шамовның хикәясендә 
шушы сыйфатлар гына булса, без 
аны яхшы язылган публицистик мә
калә яки очерк дияр идек. Бу хикәя
нең уңышы аның җанлы итеп сурәт-
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ләнгән кешеләрендә, тагын да ачыг
рак итеп әйткәндә, Чжу карт обра
зында. Чжу карт кем соң ул? Гади 
кытай крестьяны. Тормышта без аның 
кебек кешеләр яныннан игътибар ит
мичә үтеп китәбез. Ләкин язучы шу
шы карт йөзендә кытай халкының ти
пик образын — художестволы образ 
тудыра һәм без инде аңа кызык
сынып карыйбыз.

Халыклар дуслыгын күрсәтәбез 
дип, без, гадәттә, үзебезнең хикәялә
ребездә булсын, повестьларыбызда 
булсын, башка милләт кешеләренең 
исемнәрен бик юмарт тезәбез. Ләкин 
исем санау ул әле теманы хәл итү тү
гел, дөресрәге — зур, җитди теманы 
ваклау гына. Теге яки бу халыкның 
кешесен укучылардан яраттырыр 
өчен аның художестволы образын ту
дырырга кирәк. Афзал Шамов хи
кәясендә без нәкъ менә шуны — Чжу 
картның художестволы образын кү
рәбез, бу картның акылына, киң кү- 
ңеллелегенә, кеше җанлы булуына 
сокланабыз: вакыты-вакыты белән 
аны кызганабыз, вакыты-вакыты бе
лән аның йомшак якларын күреп ел
маябыз, — чөнки ул йөрәккә якын 
кеше.

Афзал Шамовның татар картларын 
оста итеп сурәтләве безнең барыбыз
га да билгеле. Аның Миңнур карты 
тиз генә онытылырлык түгел. Инде 
килеп, чит халыкның, кытай карты
ның да образын менә шул ук югары
лыкта бирә алуы — язучының талан
ты үсүдә дәвам итүен бик ачык 
күрсәтә.

Тәҗрибәсез язучылар үзләренең 
төп геройларын хикәягә һичбер хә- 
зерлексез-нисез кертеп, шунда ук 
аларның күзе, чәче, йөзе, кием-салы
мы турында справка бирергә ашы
галар. Ә Шамов болай эшләми. Чжу 
карт әле кайдадыр юл чатында басып 
тора. Без аның турында сержант 
авызыннан гына ишетәбез: «Чал 
чәчле, ялан-аяклы». Шушы дүрт сүз 
белән язучы Чжу картның тышкы 
портретын күз алдына китереп бас
тыра. Чжу карт үзе хикәягә килеп 
кергәч, язучы аның тышкы портре
тын тагын берничә буяу белән төгәл
ли дә, аның эчке дөньясын ачарга 
керешә. Моны ул ашыкмыйча, бик 
зур осталык белән эшли. Кеше рухы 

җәүһәр кебек, ул барлык чит нәрсә
ләрдән чистартылгач кына үзенең 
барлык нурлары белән балкый бит.

«Безнең халыкта бер мәкаль бар,— 
ди Чжу карт,— туй күрке кунак бе
лән, дигән мәкаль: без хәзер азатлык 
туен үткәрәбез. Ә безне азат иткән 
кунаклар авылыбызга кермичә үтә
ләр дә үтәләр... Иң кадерле кунак
ларыбыз түрдә утырмагач, туебызның 
нинди күрке булсын?.. Аннары мин, 
Чжу карт, ничек итеп кунаксыз кай
тып керим. Авыл халкы күзенә ничек 
күреним? Башсыз кайту артыграк 
булыр иде миңа!».

Моны кем сөйли дип сорасалар — 
акыллы һәм намуслы карт сөйли дип 
кенә җавап бирергә мөмкин. Димәк, 
автор образның җисеменә туры килә 
торган сүзләр тапкан. Югыйсә, бездә 
күбрәк шулай була: геройлар үз 
сүзләрен түгел, артистлар шикелле, 
бүтәннәрнең сүзләрен кабатлыйлар, 
тагын да ачыграк итеп әйткәндә, тор
мышта беркем дә сөйләшми торганча 
сөйләшәләр.

Менә Чжу карт совет офицерлары 
белән бергә машинада бара. Гоме
рендә беренче кат автомобильгә утыр
ган Чжу карт эшләпәсен ике тез ара
сына кысып, күзләрен йомып, тамыр
лары беленеп торган ябык куллары 
белән утыргыч кырыена чытырдап 
ябышкан.

Никадәр сиземле һәм оста сурәт
ләнгән картина! Шулай да әгәр 
Чжу картның түбәндәге сүзләре бул- 
маса, бу картинаның җаны булмас 
иде кебек. «Бу арба шундый кызу 
йөри, —ди ул, —• аны һавадагы бөр
кет тә, тау араларындагы кискен 
җил дә куып җитә алмый... Мин һа
вадан кайттыммы, әллә җирдән 
кайттыммы — белмәдем. Күземне 
йомып ачарга да өлгермәдем, — Ми- 
фуга килеп җиттем».

Автор Чжу карт шагыйрь йөрәкле 
кеше дип әйтмәсә дә, безнең бу ту
рыда инә очы кадәр дә шигебез юк. 
Автор Чжу карт тормышка, кешеләр
гә өмет һәм ышаныч белән карый, 
коточкыч газап аны урталай бөксә дә, 
сындыра алмаган, аның акылы ис
киткеч якты һәм айнык, дип тезеп 
китмәсә дә, образның сурәтләнүен
нән без боларны барысын да бик 
ачык күрәбез. Автор образлар белән 
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фикер йөртә. Бу исә язучы өчен иң 
мөһим, иң төп таләп.

«— Бөек кешеләр бервакытта да 
картаймыйлар. Алар мәңге яшь кала
лар», — ди Чжу карт, гомер буенча 
күргәннәрен гомумиләштереп һәм 
шул сүзләре белән Сталин рәсеме ту
рындагы дулкынландыргыч хикәясен 
башлап җибәрә. Шушындый тирән 
мәгънәле тапкыр сүзләрне әйтә алган 
бер картның сүзләренә ничек инде 
колак салмыйсың!

Япон империалистлары Кытайны 
басып алганнан соң кытай халкы 
өчен аеруча авыр көннәр башлана. 
Чжу картның бу турыдагы хикәясен 
үз телең белән сөйләп бирергә мөм
кин түгел, чөнки анда, Горький әйт
мешли, сүзләргә караганда эчтәлек 
күбрәк. Аның сүзләре укучыны үзлә
ренең дөреслекләре белән тетрәтәләр. 
Анда бер генә ят сүз дә юк, барысы 
да тормыш газабын төбенәчә таты
ган кешенең үз сүзләре.

Шул ук вакытта Чжу картта ника
дәр тирән юмор бар. Чжу карт сөй
ләгәндә аның сүзләреннән шикләнеп 
утырган сержант Шакировка ул ни
чек итеп җавап бирә? «Бөркетләр оч
канда, чыпчыклар посып торалар»,— 
ди ул аңа. Никадәр тапкыр, никадәр 
абруйлы сүзләр! Ләкин шул сүзләрне 
генә әйтсә, кече күңелле Чжу карт 
Чжу карт та булмас иде. «Син дә 
бөркет баласы, ди ул сержантка. Тик 
әле синең каурыйларың ныгымаган, 
ныгыр, син дә һавага күтәрелерсең».

Чжу карт авторның да һәм шуның 
белән безнең әдәбиятыбызның да 
уңышы. Чжу карт безнең әдәбиятта 
яңа образ.

Кызганычка каршы, бу яхшы хи
кәянең җитди кимчелекләре дә аз 
түгел. Хикәянең баш өлеше шактый 
сузылган. Анда фронт картиналарын 
күрсәткән матур гына детальләр 
булса да, бу хикәя өчен аларның ки
рәге юк (мәсәлән, бензин мәсьәләсе). 
Өч корреспондентның кимендә берсе 
артык. Шуның өстенә аларның тас
вирланулары да бик сай һәм төссез. 
Аннары, урыны-урыны белән, хикәя
дә автор тарафыннан тиешенчә уй- 
ланылмаган, җентекләп редакциялә- 
нелмәгән җөмләләр дә очрый. «..Без 
Кытай крестьяннарының алпавытлар 
тарафыннан бик каты эксплуатация

ләнүен белә идек» кебек мәҗбүри 
справкалардан да хикәяне чистар
тырга кирәк.

Үткән елда чыккан күп санлы хи
кәяләр арасында Мирсәй Әмирнең 
«Илгәзәк» хикәясе дә яхшы якка 
аерылып тора. Дөрес, аңарда әле 
ашыгычлык моментлары сизелә, су
зылган урыннар бар, кайчагында 
шлифовка җитешеп бетми, шулай да 
характер дөрес тотып алынган һәм 
дөрес сурәтләнгән.

Илгәзәк — агитатор. Конфликтсыз
лык «теориясе» белән маташучылар, 
һичшиксез, болай уйларлар иде: әһә, 
агитатор, димәк, ул яхшы кеше бу
лырга тиеш һәм Илгәзәкнең харак
теры белән исәпләшмичә, совет кеше
ләрендә нинди яхшы сыйфатлар бул
са, шул арның барысын да аңа такты
рырга тырышырлар иде. Мирсәй 
Әмир, тормыш дөреслеген бозмыйча, 
характерга аның үз җирлегендә 
үсәргә мөмкинлек бирә. Илгәзәк на
чар егет түгел. Комсомолец. Ул әйбәт 
кенә эшче дә, конькида да шәп шуа, 
күңеленә дә үрмәкүч ояламаган, ма
тур кызларны сөяргә дә әзер, доклад
ны да шома гына ясый, ләкин ул җи
ңел характерлы кеше, җилбәзәк. Бил
геле, Илгәзәк агитаторның безнең 
тормышта нинди зур урын тотканлы
гын, халыкның агитаторларга булган 
мәхәббәтен һәм таләбен бик тирән
нән булмаса да аңлый. Беседа- 
га хәзерләнеп барырга кирәк икә
нен дә белә, ләкин аның вакыты җи
тешми-һәм ул барысын да аяк өсте 
генә эшләргә мәҗбүр. Сайлаучылар 
белән булган беседасына ул нибары 
ярты сәгать вакыт эчендә хәзерләнә, 
анда да хәйлә юлы белән — үзе сөй
ләячәк беседаны башта үзләренә кил
гән агитатор кыздан сөйләтә. Таби
гыймы бу Илгәзәк өчен? Безнеңчә, 
бик табигый. Ашарга-эчәргә вакыты 
булмаган, әмма урамда очрашкан 
бер дусты белән сөйләшкәндә яки 
шар сукканда бөтен дөньясын оны
тып җибәрә торган егет өчен шун
нан башка бер ситуация уйлап табу 
дөреслекне бозу булыр иде. Аннары 
хикәянең финалына игътибар итегез. 
Ул никадәр логик рәвештә килеп 
чыга.

Менә Илгәзәк сайлаучылар янын
да. Докладын шома гына ясый ул.
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Ах, шайтан алгыры, судан коры чыга 
бит бу, дип торганда гына, аның көй
мәсе комга утыра. Ни өчен комга 
утыра? Чөнки халык сораулар бирә 
башлый. Искиткеч гади һәм дөрес 
финал.

Безнең илдә, бигрәк тә сайлаулар 
вакытында, меңнәрчә агитаторлар 
эшли. Алар арасында үз эшләрен бе
леп, яратып эшләүчеләр булган ке
бек, әлеге Илгәзәкләр дә аз түгел. 
Күп кенә оешмаларда агитаторлар 
билгеләүгә формаль караш яши әле: 
кем бушрак — шуны агитатор итеп 
билгелиләр дә куялар. Мин бу хи
кәяне агитаторлар киңәшмәсендә 
укырга киңәш итәр идем, чөнки ул 
агитаторлар турында чаманы оны
тып, төче итеп язылган бик күп сан
дагы «сезонлы» хикәя-очеркларга ка
раганда, аларны үз эшләренә җитди
рәк карарга күбрәк өйрәтер иде. Шу
нысы кызганыч, без мондый хикәя
ләрне вакытында күрә дә, күтәрә дә 
белмибез, һәм хикәя кампаниягә ба
гышлап язылган икән, аның гомере дә 
шул кампания гомере хәтле генә бу
лырга тиеш дип ялгыш карашта то
рабыз. Хәлбуки, чын талантлы язучы 
теләсә нинди темага — шул җөмлә
дән кампания темасына язганда да 
чын художество әсәре тудыра ала. 
Талантның көче нәкъ менә шунда 
сынала да бит.

Үткән елда чыккан хикәяләр ара
сында Фатих Хөсни хикәяләре үзлә
ренә аерым бер урын алып тора. 
Фатих Хөснинең әйбәт хикәяче булуы 
һәркемгә билгеле. Шуңа күрә укучы
лар аның һәр яңа хикәясен көтеп ала
лар. Былтыр ул «Совет Татарстаны»- 
нда: «Беренче яшен», «Адаш» һәм 
«Яфраклар коелганда» исемле өч хи
кәя һәм «Чаян»да байтак кына вак 
парчалар бастырды.

Башка бик күп язучылардан Фатих 
Хөсни хикәяне башлый һәм тәмам
лый белүе белән аерыла. Беренче 
җөмлә, беренче штрих белән үк ул 
укучыны хикәя эченә алып кереп китә 
һәм аны кулыннан ычкырдырмыйча 
ахыргача йөртә. Күп вакытта аның 
хикәяләрендә әллә нинди сюжет та 
булмый, ләкин аларны бер сулыш 
белән укып чыгасың. Хәзерге вакытта 
Ф. Хөсни татар әдәбиятында настрое
ние хикәяләре язучы бердәнбер ав

тор дисәк тә ялгыш булмас. Шуңа 
күрә аның хикәяләрен укыганнан 
соң я уйга каласың, я якты тойгы
лар белән бергә җиңелчә сагыш куз
гала, я озын итеп — алай икән-н! 
дип сузып куясын.

Үзенең геройлары турында Фа
тих Хөсни бик якын кешеләре ту
рында сөйләгәндәй сөйли, аларның 
кайнар хисләрен йөрәкләреннән тар
тып чыгара, алар өчен шатлана, кай- 
чакта алар белән бергә көлә, ә кай
чак, башын иеп, ямансылый да.

Әгәр дә Фатих Хөснинең хикәяләре 
өстендә аның фамилиясе тормаса да, 
укыгач, бу әсәрнең кем тарафыннан 
язылганлыгын бик җиңел әйтеп бу
лыр иде. Димәк, авторның индиви
дуаль үзенчәлеге бар. Безнең әдә
биятыбызда авторларның фамилия
ләре куелуга да карамастан, кемнеке 
икәнлеге мәгълүм булмаган төссез 
хикәяләр әле шактый булганлыктан, 
шундый үзенчәлекле талант безнең 
өчен зур сөенеч ул. Шуның белән 
бергә Фатих Хөсни үзенчәлегенең 
катлаулы икәнлеген дә әйтеп китәргә 
кирәк. Анда аның көчле һәм көчсез 
яклары бергә үрелгән, һәм алар шун
дый итеп үрелгән, кайчагында без 
аның көчсезлеген дә уңай сыйфат 
итеп, яки, киресенчә, көчле ягын көч
сез итеп кабул итәбез.

Тәнкыйтьчеләр Ф. Хөсни әсәрләре
нә ныклап күз салганнары юк әле. 
Моны мин аңлыйм да. Кайбер язу
чыларның иҗатларын тикшерү һич тә 
кыен түгел, аларның яхшысы яма
ныннан, яманы яхшысыннан ак белән 
кара кебек ап-ачык аерылып тора, ә 
менә Ф. Хөсни кебек катлаулы язу
чының иҗатын тикшерү гаять зур 
кыюлыкны һәм саклыкны сорый.

«Беренче яшен» новелласында 
Ф. Хөсни совет яшьләренең эчке 
дөньяларының матурлыгын сурәтли. 
Укучыны геройларның күңел бакча
ларында йөртеп, андагы сафлык, ма
турлык, тирәнлек белән сөендерә. 
Тракторчыларга газета-журналлар 
ташып торучы уналты яшьлек Нәзи
рәгә тракторчылар гына түгел, 
Ф. Хөсни үзе дә колакларына кадәр 
гашыйк булган диярсең,— хикәя шу
лай дулкынланып язылган. Менә 
Нәзирәнең күңелендә беренче яшен 
яшьни, ягъни аның йөрәгендә беренче 
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мәхәббәт чаткысы кабына һәм автор 
кыска хикәясен: «Кайда, кайчан кү
рергә теге көймәче малайны»,—дип 
сагышка чумып бетерсә дә, без Нә
зирәнең мәхәббәте чәчәк атуына, ма
тур буласына ышанып калабыз.

Бу хикәяне вак темага язылган, 
тар диапазонлы хикәя дип караучы
лар да бар. Янәсе Нәзирәнең эше дә, 
бәхете дә бик кечкенә, аның бәхете 
халык бәхетенә барып тоташ
мый һ. б.

Хикәяләрнең зур темаларга язылу 
мәсьәләсен күтәрү, алардан киң диа
пазон, зур эшләр һәм зур бәхетләр 
таләп итү — дөрес таләп, әлбәттә. 
Алай гына да түгел, безнең проза 
өчен бу бик урынлы һәм вакытлы та
ләп. Чөнки сан ягыннан хәзер бездә 
шактый зур күтәрелеш булса да, эч
тәлек, мастерлык ягыннан без әле 
һаман да бик нык аксыйбыз. Ләкин 
шуның белән бергә, настроение хи
кәяләре кебек вак парчалардан алар- 
ның калыплары сыйдыра алмаган 
нәрсәләрне таләп итү дә дөрес бул
мас иде. Совет кешеләре турында 
чынбарлыкны бозмыйча язылган на
строение хикәясе укучыларда яхшы 
тойгы уята икән, аларга аз гына 
булса да күңел рәхәтлеге бирә икән, 
нигә аңардан баш тартырга? Реа
листик әдәбиятның формалары бик 
күп бит һәм аларның барысының да 
үз күләмнәрендә яшәргә хаклары 
бар.

Ф. Хөснинең икенче хикәясе—■ 
«Яфраклар коелганда» — шулай ук 
настроение хикәясе. Ләкин монда 
мәсьәлә икенче. Төп положениеләр
нең ясалма булуы, бөтен халыкны 
дулкынландырган актуаль пробле
маларны читләтеп үтеп, тагын да 
ачыграк итеп әйткәндә, аларны хи
кәягә бары тик фон гына итеп алып, 
гыйшык-мәхәббәт мәсьәләсен берен
че планга кую белән автор ялгыш 
юлдан китә.

Бу хикәя 7 октябрьда, Үзәк Коми
тетның сентябрь Пленумына язу
чының беренче тавыш бирүе булып 
басылган.

Пленум карарларын пропаганда
лау, аларны тормышка ашыруда пар
тиябезгә һәм халкыбызга үзләренең 
иҗатлары белән ярдәм итү — язу
чыларның изге бурычы. Ф. Хөсни бу 

эшкә кичекми керешүе белән зур өл
герлек күрсәткән. Ләкин ул бу эш
нең нинди зур җаваплы нәрсә икәнен 
ахырынача уйлап җиткермәгән булса 
кирәк.

«Яфраклар коелганда» хикәясенең 
эчтәлеге шуннан гыйбарәт: 19 яшь
лек Хәдичә колхозда яши, колхозда 
бакчачылык эшләрен алып бара. Ә 
аның сөйгәне Галимҗан, агроном 
булса да, районда заготкож контора
сының директоры булып хезмәт итә. 
Ул Хәдичәне дә үз янына районга 
алмакчы була. Хәдичәнең бакчаны 
ташлап китәсе килми. Хикәя менә 
шул ике яшьнең кайнар мәхәббәте 
һәм бергә кушыла алмыйча газап
ланулары турында сөйли. Гадәттәге
чә, Ф. Хөсни хикәяне шундый мавык
тырырлык итеп алып бара, Хәдичә
нең күңел кылларын шундый нечкә 
иттереп чиерттереп-чиерттереп куя, 
төнге бакча күренешләрен, яфраклар 
коелуын, гармонь моңнарын шундый 
йогышлы иттереп сурәтли, хикәянең 
ахырына якынлашуыңны сизми дә 
каласың, һәм кинәт хикәянең соңгы 
абзацында төртелеп каласың. Менә 
ул абзац: «Галимҗан абыйсы аны 
(Хәдичәне. Г. К.) алып китәргә дип 
түгел, ә бәлки үзен кырга, колхозга 
кайтара кайткан. Үзәк Комитетның 
сентябрь Пленумы карарындагы ча
кыруны исәпкә алып, ул муеныннан 
заготкож сумкасын, ниһаять, салыр
га булган, район оешмалары белән 
сөйләшеп, үзен колхозга агроном 
итеп җибәрүләрен сораган һәм аның 
бу үтенече, әлбәттә, канәгатьләнде- 
релгән иде».

Автор шундый справка биреп хи
кәясен очлый. Ләкин бу беркемгә 
бернәрсә бирми торган коры, канце
лярия справкасы.

Элегрәк елларда без ике яшьне 
бергә кушарга кирәк булса, парт
оешма секретарен җитәкләп чыга
ра торган идек, хәзер Ф. Хөсни бу 
рольны Пленум карарына биргән 
булып чыга. Сентябрь Пленумы 
карарлары белән рухланып кулга 
каләм алып та, бу искиткеч зур,, 
тарихи мәсьәлә турында шундый 
беркатлылык белән чикләнү, Ф. Хөс
ни кебек тәҗрибәле язучы өчен, ми
немчә, гафу ителерлек нәрсә түгел- 
Сизелеп тора, Хәдичә бакчадан чы
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гуга, Галимҗан гармонь уйнап тук
тауга Ф. Хөснинең дә дәрте беткән. 
Хикәянең идея нагрузкасын — ягъни 
җаның баетырга аның көче калма
ган, чөнки ул аны вак нәрсәләргә 
әрәм-шәрәм итеп бетереп өлгергән 
инде. Чыннан да, язучы Галимҗанны 
кашовка чанага чак кына янтая би
реп утырган килеш ат уйнатып йө
рүен, яшь кызның йөрәген тетрәтеп 
гармонь уйнауларын шулкадәр би
релеп язып та — Галимҗанның тор
мышындагы гаять әһәмиятле момент
ларны —■ партия чакыруына җавап 
итеп, авылга кайтуын читләтеп үткәч, 
яфраклар коелуның бөтен нечкәлек
ләрен биреп тә —■ Пленум карарының 
совет кешеләре күңелендә нинди 
көчле омтылыш һәм дәрт тудыруын, 
аларны нинди зур эшләргә чакыруын 
тасвирларга сүз таба алмавын күр
гәч, башкача ни дисең.

Ни өчен бу болай килеп чыккан 
соң? Ф.. Хөсни сентябрь Пленумы 
карарларын аңламый дип әйтергә 
нигез юк. Аңлый ул. Ләкин аңлау 
бер, ә акыл аңлаганны йөрәктән үт
кәреп, кәгазьгә төшерү — икенче 
нәрсә. Язучы көзге яфракларның 
бакчаны гына түгел, хикәянең идея
сен дә каплап киткәнен сизми 
калган.

«Адаш» хикәясенә артык тукта
лып тормыйм. Ачык авызларны һәм 
карьеристларны фаш итүгә багыш
ланган, беркадәр иллюстратив ха
рактердагы хикәя ул. Аны яманлап 
та, мактап та булмый. Тик шуны әй
тәсе килә, бу хикәя Ф. Хөсни мөм
кинлегеннән күп түбән тора.

Үткән елда хикәя жанрында иң 
актив эшләгән язучы — Габдрахман 
Минский булды. Газета-журнал бит
ләрендә аның унга якын хикәясе ба
сылып чыкты. Бу хикәяләрнең күбе
сендә автор көннең кадагында торган 
мәсьәләләрне кузгатырга омтыла. 
Яхшы омтылыш.

Габдрахман Минский әдәбиятта 
яңа кеше түгел. Аның беренче әсәр
ләре 1927—28 елларда басылып чыга 
башлады һәм шул елларда ук ул 
хикәяче һәм драматург булып таны
лып та китте. Соңыннан байтак ел
лар буе татар әдәбиятына актив кат
наша алмыйча йөрде, тик әллә нигә 

бер Бакудан җибәргән хикәяләре ге
нә журнал битләрендә күренгәләде. 
Соңгы елларда Казанга кайткач, 
Г. Минский яңадан иҗат эшенә ке
реште һәм зур активлык күрсәтеп 
яза башлады.

Язучының күп һәм тиз язуы гаеп 
түгел. Әдәбият тарихында берничә 
сәгать эчендә язылган һәм иң югары 
иҗат үрнәкләре булып тарихка кереп 
калган хикәяләр дә бар. Язучыдан 
бары бер генә нәрсә таләп ителә: 
яхшы әсәр язсын. Моның өчен аңа 
күпме вакыт кирәк: бер елмы, бер 
аймы, бер атнамы — анысы язучы
ның сәләт көче.

Кызганычка каршы, күп кенә оч
ракларда, Минский менә шушы та
ләпне үтәп җиткерми. Билгеле, аның 
хикәяләре арасында яхшылары да 
очрый. «Совет Татарстаны» газета
сында басылган «Җыелыш» исемле 
кечкенә генә хикәясенә күпләр игъ
тибар иткәндер дип уйлыйм. Бу хи
кәядә тормыш чаткысы бар, җанлы 
кешеләр күренә. Җылы, яхшы юмор 
бар. Аны рәхәтләнеп укыйсың. «Со
вет әдәбияты»ның 12 нче номерында 
басылган «Мәхәббәт» хикәясе дә әй
бәт кенә тәэсир калдыра. Ләкин 
Г. Минскийның күпчелек хикәяләре 
төссез һәм сай язылганнар, алар 
вак, очраклы, кайчагында анекдотка 
тартым темалардан узмыйлар (мәсә
лән, «Хәреф хатасы» хикәясе). 
Г. Минскийның кайбер хикәяләрендә 
әдәбият өчен иң яман чир булып са
налган — лакировка, тормышны ал 
да гөл итеп күрсәтү фактлары да ча
гыла. (Мәсәлән «Юбилей», «Гади 
бер төндә», «Беренче шатлык» хикәя
ләре.)

«Юбилей» — яңа ел хикәясе дип 
атала. Бәйрәмдә, билгеле, күбрәк 
күңелле нәрсәләр турында сөйләнелә. 
Өстәлләр дә мул була, кунаклар да 
күп килә. Ләкин бу гади бәйрәм генә 
түгел икән. Бораулау мастеры Шакир 
абзый Сәмигуллинга яңа ел көнне 
60 яшь тула, ә хезмәте белән ул 
1965 елда ук яши инде. Мондый ке
шенең юбилеена багышланган хикәя 
укучыларга ниндидер әһәмиятле нәр
сә турында сөйләргә тиешлеге үзен- 
нән-үзе билгеле. Әгәр дә Шакир аб
зый хезмәте белән чыннан да 65 нче 
елда яши икән,' аның шушы уңышка 
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ничек ирешүе турында ишетү кызык
лы булыр иде. Ләкин хикәя кунак 
ыгы-зыгысы, казлар, тортлар, рюм
калар белән тулган. Ә эшче карт, 
хөрмәтле юбиляр, шул ыгы-зыгы 
эчендә күмелеп калган.

«Гади бер төндә» хикәясенең сю
жеты шуннан гыйбарәт: шәһәрдә 
төнлә хәрби патруль йөри. Шәһәр 
урамнарында идеаль тәртип, тыныч
лык. Тик таң алдыннан гына «гадәт
тән тыш» бер «вакыйга» булып ала: 
патруль йөкле хатынны бала туды
ру йортына илтүдә булышлык күр
сәтә. Икенче көнне шәһәр комендан
ты больницага шалтыратып әлеге ха
тынның игзәк бала тапканлыгын 
белә һәм «безнең полкка өстәмә көч 
килгән икән» дип шатлана.

Язучы бу вакыйга турында гаҗәп 
бер монотонлык белән, теләр-теләмәс 
кенә сөйли. Гүя аңа үзе яратмаган 
бер эш йөкләгәннәр дә ул шушы 
мәҗбүри йөкне көч-хәл белән генә 
тартып бара. Берәү дә борчылмый, 
дулкынланмый. Автор: «...бу безнең 
тыныч көннәрнең гаҗәп күңелле һәм 
шул ук вакытта гадәттән тыш ва
кыйгасы да», дип әйтергә теләсә дә, 
хикәянең герое лейтенант Сабитов бу 
вакыйганы шунда ук оныткан кебек, 
укучы да аны шунда ук оныта.

Кайбер иптәшләр Г. Минский үзе
нең бу хикәясендә совет сугышчы
ларының гуманностей күрсәтергә те
ли, хикәя тынычлык өчен көрәш уңае 
белән язылган диләр.

Гуманность һәм тынычлык! Язучы 
өчен нинди зур, мактаулы тема. Лә
кин бу теманы салкын кан белән 
язарга мөмкинме? «Гади бер төндә» 
хикәясеннән салкынлык өрә, шушы 
рәхимсез салкынлык авторның әй
тергә теләгән кыйммәтле фикерен дә, 
куе рәшә белән уратып, томан эчен
дә калдыра.

Н. Тихоновның «Яңа кеше» һәм 
М. Горькийның «Кешенең тууы» ди
гән хикәяләрен искә төшерик. Алар 
да шушыңа охшаш вакыйгаларны 
сурәтлиләр бит. Ләкин аларда автор
ларның әйтергә теләгән фикерләре — 
яңа кешенең тууына шатлану ника
дәр көчле һәм ачык булып яңгырый! 
Бу хикәяләрне бер укыгач, онытырга 
мөмкин түгел. Алар йөрәккә үтеп ке
реп, аны айкап ташлыйлар. Ә уку

чыны уйландырмый да, дулкынлан
дырмый да торган хикәяләрнең кемгә 
кирәге бар?

Хикәянең әйтергә теләгән фикере 
ачык булмавы, аның формасының да 
төссезлеген китереп чыгарган. Алты 
баганадан торган бу хикәянең өченче 
баганасының ахырында гына вакый
га башлана. Шуннан алдагы өлеш 
хикәя өчен бөтенләй кирәкми. Сол
дат Кузнецовның гимнастерка яка
сына ябышкан ак җеп очының яки 
караулның устав буенча сафка ничек 
басуы нигә кирәк? Нәрсә бирә ул. 
укучыларга?

Хикәя өченче багананың «Шәһәр 
өстендә таң беленә» дигән абзацын
нан башланырга тиеш иде.

Дүртенче баганада хикәянең төене 
булырлык момент бар. Таң вакыты. 
Урамда машиналар сирәк йөри. Менә 
бер машина күренә. Хикәядә ул нин
дидер райком секретареның маши
насы икән. Билгеле, райком секре
таре хатынга ярдәм күрсәтергә хәзер 
тора. Райком секретаре булгач, баш
кача эшли аламы соң?! Хәтта сани
тар машина килеп җитеп, йөкле ха
тынны утырта башлагач, секретарь 
үпкәли дә әле.

Минемчә, монда райком секретаре
ның булуы бер дә шарт түгел. Кем 
ул — секретарьмы, директормы яки 
рестораннан типтереп кайтучы бер 
җилкуармы — анысы бу урында мө
һим түгел. Хикмәт шунда: автор 
берьюлы ике машина китерә. Әгәр 
алар-үзләренең функцияләре белән 
бер-берсенә су тамчылары кебек ох
шыйлар икән, әдәби әсәрдә икесенең 
бере кирәк түгел. Әгәр дә инде бе
ренче машинаның хуҗасы теге яки 
бу сәбәптән үз туксаным туксан дип 
торса, ә лейтенантка яки аның сол
датына бер-бер эш күрсәтергә туры 
килсә, бөтенләй башкача булыр иде.

Чеховның: стенада мылтык эленеп 
торса, ул атарга тиеш, дигән атаклы 
сүзләре сәхнә әсәре өчен генә түгел, 
проза өчен дә мәҗбүри. Әдәби әсәр
дә кечкенә генә вак детальләр дә 
акланырга тиеш. Г. Минский исә мо
ңа күп вакытта игътибар итмичә үтә. 
Мәсәлән, лейтенант Сабитов вокзал 
янына барып чыккач, «хәрби телдә 
эшелон дип аталган составны Урал
дан Сталинград фронтына алып 
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барган көннәрен исенә төшерә», ди 
автор. Бу юлларны укыгач, сорау 
туа: кырык икенче елда Сабитов кем 
булган? Машинистмы яки хәрби ке
шеме? Машинист дияр идең, вок
залда паровозларга бер дә исе китми, 
платформаларга гына карый. Хәрби 
кеше дияр идең, тагын очы очка 
ялганмый. Эшелонны кагыйдә була
рак, офицер алып бара. Димәк, ул 
вакытта Сабитов кимендә кече лей
тенант булырга тиеш. 1942 елдан 
1953 елга кадәр аның погоннарында 
бер генә йолдыз арттымыни? Уңай 
образ өчен бик аз түгелме бу?

«Беренче шатлык» хикәясе партия 
чакыруы буенча авылга баручыларны 
күрсәтүне максат итеп куя. Җаваплы 
Һәм үтә мактаулы тема.

Ф. Хөснинең элегрәк чыккан һәм 
шул теманы чеметеп кенә үткән 
«Яфраклар коелганда» хикәясе безне 
сагаерга мәҗбүр иткән иде инде. 
Г. Минскийның хикәясе борчылу ту
дыра. Конфликтсызлык «теориясе» 
сукмагында торып язылган хикәя бу. 
Икенче төрле әйткәндә, дөреслекне 
чагылдырмый торган хикәя.

Әле яңа гына мединститутны тә
мамлаган Әминә авылга эшкә бара. 
Станциядә ул үзе кебек авылга эшкә 
баручы Ульянцевлар белән таныша. 
Укучы болар арасында нәрсәдер 
башланып китүен көтә, авыл турын
да, анда эшләү турында көтә, сентя
брь Пленумы карарларының кешеләр 
аркылы чагылышын көтә. Әмма . бо
лар берсе дә акланмый. Авторның 
җиңел кулдан гына: «Әминә үзен 
партия чакыруы буенча бөек бер эш
не үтәргә күтәрелгән зур бер семья
ның члены итеп тойды», — дип рас
лавы—ядрәсез ату булып кына 
чыккан.

Ярый, станциядә вакыйга башлан
мады, ди. Бәлки, юлда башланыр. 
Аланлы МТСына кадәр 40 километр 
юл барасы бар бит әле! Җитмәсә 
МТС директоры үзе каршы алырга 
чыккан! Ләкин укучының өмете мон
да да алдана. Автор табигать күре
нешләрен бирә, аннары сүз арасында 
гына МТС директоры «доклад сөй
ләгәндәгечә кычкыра төшеп, МТС 
хәлләрен сөйләп бара», ди. Әмма 
нәрсә сөйли — билгеле түгел. Анна
ры еракта трактор утлары күренеп 

кала, һәм яңадан: «Алда сокландыр
гыч күренеш ачыла. Әле зәңгәр, әле 
алсу, әле миләүшә төсләрен чагыл
дырып урман... якынлаша». Ул да 
булмый «киң үзәнлектә тигез генә 
урамнары, ферма каралтылары бе
лән зур гына авыл, күккә таба су
зылып торган кое сиртмәләре, сыер
чык оялары күренә».

— Аланлы! — ди МТС директоры. 
Шушында — бу хикәянең нәкъ яр
тысы — биш кешенең өчесе төшеп 
кала һәм яңадан телгә дә алынмый
лар.

Партия чакыруы буенча авылга 
баручы Ульянцевлар турында нәрсә 
белдек без? Аларның ирле-хатынлы 
булуларыннан, МТСка эшкә барула
рыннан башка берни дә белмәдек. 
Тышкы күренешләргә караганда 
МТСта бар да ал да гөл. Ульянцев- 
ларның анда ни өчен барулары хи
кәядә һич тә аңлашылмый.

Ярый, Ульянцевлар хикәядә төп 
геройлар түгел ди, автор аларга киң 
урын бирә алмаган. Ләкин төп герое
на ул урын да, буяулар да табарга 
тиеш бит.

Менә Әминә җәяүләп больницага 
бара, шофер аның чемоданын күтәр
гән. Капка төбенә чыккан хатын- 
кызлар бер дә таныш булмаган 
Әминәне кунакка чакыралар, ә шо
фер, мактанып:

—■ Менә монысы сельмагыбыз,—- 
ди, бер таш бинаны күрсәтеп,—Җа
ның ни тели шул' бар. Әнә тегесе — 
китап кибетебез. Аның күршесендә 
уку өе.

Урамда өч кеше күренә.
— Уртадагысы председателебез,— 

дип аңлата шофер.— Яман да яхшы 
кеше инде.

•—• Хуш килдең, кызым! —дип кар
шылый председатель Әминәне һәм 
ял итегез,— дип озата.

Менә больница. «Ояларыннан 
чыккан ак күгәрченнәр төсле ак ха
латлы хатын-кызлар» Әминәне чол
гап алалар. Үбешү, кочышу башлана.

Больница Әминәгә бик ошый. Анда, 
Әминәнең үз сүзләре белән әйткәндә, 
бары бер генә нәрсә җитми икән. 
Нәрсә җитми? — Халат!

Юк, бу алсуга манчылган хикәягә 
халат кына түгел, күп нәрсә җитми. 
Иң элек һәм барыннан да элек тор
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мыш дөреслеге җитми. Тормышны 
шулай ал да гөл итеп күрсәтү кеше
ләрдә хезмәт дәртен сүндерә түгелме? 
Партия үзенең иң әйбәт вәкилләрен 
авылда барысы да ал да гөл булган 
өчен генә анда җибәрми бит. Партия 
чакыруы буенча авылга баручылар 
алдында гаять катлаулы һәм кыен 
бурычлар тора.

Әлбәттә, колхоз авылларында таш 
биналар да, уку өйләре дә, әйбәт 
больницалар да, әйбәт председатель
ләр дә бар, анда таң атулары да ма
тур, кичләре дә ямьле. Язучының 
боларны куе буяулар белән күрсә
тергә хакы да бар. Эш анда түгел. 
Эш шунда, Г. Минский бу буяуларны 
барысын бергә өя һәм идиллик 
картина тудыра, авылга баручылар
ны җиң сызганып эшләргә түгел, бәл
ки табигать кочагына ташланучылар 
итеп бирә.

Бу хикәя проза секциясендә тикше
релгән чагында башкачарак иде. 
Анда авылга барырга теләмәүче, 
Әминәне дә авылга барудан баш 
тарттырырга маташучы Шәрәф, кы
зының омтылышын яклаучы әтисе 
бар иде. Ниһаять, беренче вариантта 
кызның эчке дөньясы, ниндидер 
киртәләр аша атлап чыгуы бар иде. 
Беренче варианттагы Әминә укучы
да үзенә карата мәхәббәт тә уята 
иде. Газетада басылган вариантта 
исә боларның берсе дә калмаган, хи
кәя шул хәтле шомартылган, хәтта 
аның җаны алып ташланган.

Г. Минский, геройның күзенә нәрсә 
ташланса һәм күңеленә нәрсә килсә, 
шуларны барысын да түкми-чәчми 
сөйләп биргәндә генә яхшы хикәя туа 
дип уйлый булса кирәк. Ләкин 
бу хата фикер. Язучы мондый 
күзлектән чыгып эш итә икән, ул мө
һим белән мөһим булмаганны аера 
алмый, гомумиләштерү ясый алмый 
һәм ихтыярсыздан вакыйгаларны ре
гистрацияләү юлына, ягъни натура
лизм юлына баса.

Г. Минский үзе: «мин бу хикәягә 
проблема куймадым, мин бу хикәя 
укучыларда яхшы хис уятсын, дип 
кенә яздым», — ди. Кайбер иптәшләр 
авторның шушы чатаклы фикерен 
яклап, бу хикәя сандугач кебек 
дөньяны мактап җырлый, дип тә 
чыктылар.

Нәрсәне күрсәтә бу? Бу, барыннан 
да элек, безнең әдәбиятыбызда конф
ликтсызлык «теориясенең» ахырына- 
ча йолкынып ташланмавын, ул за
рарлы караш калдыкларының әле 
һаман да кайбер иптәшләрнең аңна
рында яшәвен күрсәтә.

Г. Минский талантлы һәм сәләтле 
прозаик. Без бөтен көчебез белән аңа 
ялгышларыннан һәм кимчелекләрен
нән тизрәк арынырга ярдәм итәргә 
тиешбез. Моңа бары тик принци
пиаль, каты тәнкыйть аркасында 
гына ирешергә мөмкин.

Үткән елда яшь хикәячеләр байтак 
кына яңа әсәрләр бирделәр. Монда 
иң элек шунысы шатлыклы, безнең 
прозада яңа исемнәр күренә башла
ды. Билгеле ки, теләсә нинди сәнгать 
тә, әгәр дә яңадан-яңа талантлар ки
леп тормаса, сүнә, бетә. Безнең про
забызда байтак еллар буенча яңа 
исемнәр күренми торуы бик борчулы 
хәл иде. 1952—1953 елларда яңа 
исемнәр күренә башлады. Үткән ел
да Г. Ахунов, Р. Төхфәтуллин, М. Хә- 
сәнов, Ә. Дибай, Мөдәррис Хөсәенов, 
Б. Камалов, М. Шакиров, 3. Баду- 
лов, М. Хуҗин, С. Хәсәнов һәм баш
каларның яңа хикәяләре дөньяга 
чыкты. Дөрес, аларның күбесе, 
Ф. Хөсни әйтмешли, тәпи генә баса
лар әле, язган әйберләре дә беренче 
тәҗрибәләрдән ерак түгел. Шулай да 
алар киләләр һәм ышанып киләләр.

Г. Ахунов «Бөреләр уянганда» ди
гән хикәясе белән ел башында ук 
өмет уяткан иде. Ләкин, кызганычка 
каршы, бу иптәш артык дәрәҗәдә чә
челә- башлады, ул редактор да, ул 
тәнкыйтьче дә, хәбәрче дә, тәрҗемәче
дә, тагын әллә кем дә!

Чәчелмичә үз өстендә зур түземле
лек белән эшләгән яшь язучылар,, 
киресенчә, зуррак унышка иреште
ләр. Мин иң элек Рафаэль Төхфәтул- 
линны күз алдымда тотам. Былтыр 
ул «Совет әдәбияты»нда «һөнәр» 
һәм «Таныш гөрелте» исемле ике хи
кәя бастырды. Беренче хикәясе — 
«һөнәр», дөрес, бик йомшак һәм төс
сез, балта остасы булырга өйрәнегез 
дип әйтүдән узмаган иде. Ләкин «Та
ныш гөрелте» хикәясе белән ул безне 
яхшы ук шатландырды. Билгеле, 
аның бу хикәясендә дә һәм тел, һәм 
образларны ачу, һәм технология 

88



ягыннан кимчелекләр бар. Шулай 
булса да, бу хикәя, тулаем алганда, 
сентябрь Пленумы карары белән рух
ланган авыл кешеләре — механиза
торлар турында үткән елда язылган 
бердәнбер уңышлы хикәя. Җанлы 
кешеләр, эшчән характерлар бар бу 
хикәядә, кешеләрнең уйлары һәм 
тойгылары бар.

Автор чынбарлыкны бозу юлыннан 
бармый, кыенлыкларны кыю рәвештә 
күрсәтә. Гөлфиянең, мәсәлән, караң
гы кыр уртасында яңгыр астында 
фаралары сүнгән тракторны кабыза 
алмыйча газаплануы һәм, берни дә 
чыкмагач, әле суынып та бетмәгән 
радиатор сырына капланып елавы 
үзе генә дә ни тора!

Киләчәктә Р. Төхфәтуллин образ
лар өстендә эшләүгә, характерлар
ның логик агымнарын саклап эш 
итәргә өйрәнергә, телдә, образларда 
ачыклыкка ирешергә тиеш.

Яшь язучы М. Хәсәнов үткән елда 
«Корыч җыры» һәм «Урманчы» исем
ле ике хикәя, «Баулы егете» дигән 
зур гына очерк бастырды һәм «Урман 
шаулый» исемле повесть эшләп бе
терде. Моңарчы укучылар аның «Яна 
горизонт» исемле повесте һәм хикәя
ләр җыентыгы белән танышканнар 
иде. Без барыбыз да яшь иптәшнең 
әдәбиятка кыю рәвештә килеп керүе
нә шатландык һәм кулыбыздан кил
гәнчә аңа ярдәм итәргә тырыштык. 
Ләкин М. Хәсәнов безнең киңәшләргә 
кайчакта нигәдер бөтенләй колак 
салмый. Мәсәлән, «Корыч җыры» 
хикәясе проза секциясендә начар бәя 
алган иде. Тәҗрибәле язучылар аның 
гаҗәп шапшак язылган булуын, 
ясалма икәнен әйттеләр. Ләкин 
М. Хәсәнов шушы кисәтүләр белән 
исәпләшмичә, хикәясен бастырып чы
гарды. (Басучылары да табыла бит!)

Хикәя «Корыч җыры» дип атала, 
ләкин анда һичнинди җыр юк. Иске
реп беткән, эшчеләр мыскыллап 
«калтырча» дип йөрткән станок ту
рында язылган хикәядә каян җыр 
килсен. Җырны кеше тудыра, ә бу 
хикәя дә кеше юк. Ике повесть һәм 
байтак кына хикәяләр язган М. Хәсә
нов шуны андамый яки аңларга те
ләми икән, бик кызганыч.

«Урманчы» бөтенләй башка хикәя. 
Анда җанлы кешеләр һәм яңалык 

бар. Тормыш сулышы сизелеп тора 
Эшләнеше дә беренчесеннән күп 
өстен.

Минзакир бабай гомерлек урман 
каравылчысы. Матвеев — Иделдә 
маякчы. Икесе дә үз хезмәтләрен 
шулкадәр яраталар, тормышларын, 
берсе, урманнан, икенчесе, Иделдән 
башка күз алдына китерә алмыйлар. 
Әмма илдә барган зур эшләр алар
ның да тормышларын үзгәртә. Куй
бышев плотинасы төзелү нәтиҗә
сендә, Идел буендагы урман су тө
бендә калырга тиеш. Шуңа күрә аны 
кисә, чистарта башлыйлар. Минзакир 
картка бу бик авыр, ул каядыр ки
тәргә тиеш. Матвеев карт исә бер
кая да китми, аның Иделе зурая гы
на.— Н-да... тормыш шундый нәрсә 
инде ул,— ди маякчы.

Әгәр дә автор бу ике картның 
эчке дөньяларын тулырак итеп ачса,, 
ашыкмаса, хикәянең телен шомарт
са, әсәр тагын да яхшырган булыр 
иде.

Үткән елгы хикәяләр арасында 
сатирик хикәяләр шактый гына урын 
алып торалар. Ш. Мөдәрриснең «Әб- 
дүш Ялаяпов», Г. Галиевның «Мик
роскоп күрсәтте», А. Әхмәтнең «Хә- 
лимовның чын фамилиясе», Ф. Хөс
нинең «Адаш»ы, Г. Минскийның «Әл- 
лүкәев»ы, Ә. Еникинең «Чаян» кон
курсында бүләкләнгән «Күсия ха
ным» һәм «Күңелсез мәҗлес» исемле- 
хикәяләре һәм башкалар бар.

Сатирик хикәяләрнең дөньяга чыга 
башлавын, аларның саны арта ба
руын безнең прозабызның күңелле 
бер факты итеп карарга кирәк. Озак 
еллар буенча сатирик хикәяләрнең 
булмавы, безнең зур кимчелегебез 
иде. Хәзер боз кузгалды! Ләкин бу — 
мәсьәләнең бер ягы гына әле. Хәзер 
без сатирик хикәяләрнең художество 
сыйфатларын яхшыртуны, аларны 
Салтыков-Щедрин, Гоголь әсәрләре 
кебек югары художестволы итеп 
булдыруны күз алдында тотарга 
тиешбез.

Үткән елда басылып чыккан сати
рик хикәяләрдән нинди йомгак ясар
га мөмкин? Барыннан да элек, ул 
хикәяләрнең художество эшләнеш
ләре йомшак булуы күзгә ташлана. 
Күп кенә хикәяләрнең сюжеты оч
раклы фактларга корылган. Кире 
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типларның фаш ителүе уңай типлар
ның аларга каршы алып барган кө
рәшеннән килеп тумый, бәлки төрле 
очраклар — «промахлар» аркасында 
килеп чыга. Г. Галиев хәтта хикәясен 
дә «Микроскоп күрсәтте» дип атый. 
Фермада микроскоп югала. Шәйхе- 
рази микроскоп янды ди, председа
тель шуңа ышана һәм шул турыда 
акт төзиләр. Ә микроскоп янмаган 
да, югалмаган да, ул фермада таш 
койма өстендә ята икән. Ләкин шу
нысы гаҗәп, фермада микроскопның 
кыйммәтле бернәрсә икәнен белүче 
бер генә кеше дә юк. Хикәядә 
төп гаепләүче булган Мөҗәһит агай 
нигә аны җыеп куймаган икән? Җит
мәсә, үзе Шәйхеразига:

«Бу кадәр гамьсез булырсың икән 
инде, ди!»

А. Әхмәтнең хикәясендә подха- 
лимнең фаш ителүе, ахры килеп аның 
буеның кыскалыгына килеп бәйләнә. 
Хәлимов үзенең начальнигына пыя
ла күтәреп илтә. Звонок бирергә 
кирәк. Тегенең буе кыска. Ул үрелә 
һәм шул чакта аягы таеп китә дә, 
пыяла ватыла.

Монда да арзан ясалмалык күзгә 
ташлана. Подхалимнар А. Әхмәт 
хикәясендәгечә юләр түгел. Алай 
булса, алар белән көрәшүе дә бик 
җиңел булыр иде. Подхалимнар 
алар хәйләкәр дә, мәкерле дә, алар 
утны итәк астыннан бик оста йөртә 
беләләр. Тормыштагы подхалим, әл
бәттә, «нечкәрәк» итеп эшләр иде 
һәм аны фаш. итү дә кыенрак булыр 
иде.

Г. Минский хикәясендә бөтен нәр
сә Әллүкәевнең юлы аркылы кара 
мәче узудан башланып китә.

Язучы әлбәттә, үз героеның 
кимчелекләрен аңлы рәвештә күпер
теп күрсәтә ала. Ләкин үткенләндерү 
тормыш чынбарлыгыннан аерылмас
ка тиеш. Кире типны көлкегә калды
рам дип, башка ни туры килсә, шу
ны язып бару —- әдәбият эше түгел.

Ш. Мөдәрриснең «Әбдүш Яла- 
япов» хикәясе сатирик хикәяләр ара
сында күләме ягыннан иң зурысы. 
Мөдәррис тормышының бөтен макса
ты намуслы кешеләргә яла ягу бул
ган коточкыч ӘбдүшнеҢ сатирик об
разын шактый тулы тудырган. Ул 

аның үзенә генә хас буяуларын да 
шактый таба белгән.

Укучылар бу хикәяне яхшы каршы 
алдылар. Әгәр дә Мөдәррис, иптәш
ләрнең проза секциясендә әйтелгән 
киңәшләренә колак салып, бу әсәрен 
хикәя итеп эшләү ягына ныграк игъ
тибар иткән булса, әсәрнең тәрбияви 
көче тагын да арткан булыр иде. Бу 
хәлендә хикәя шактый таркау, дина
микасыз.

Авторның Ялаяповны дөньядан ае
рып, бер үзен генә күрсәтергә тыры
шуы да дөрес түгел. Ялаяповның сү
зенә колак салырга әзер торучылар 
бездә бетмәгән бит әле. Алары аның 
тагын да куркынычрак, чөнки намус
лы кеше маскасы киеп йөриләр.

Уңай образларның Әбдүшкә ка
рата булган мөнәсәбәтләре белән 
дә килешеп булмый.

— Сасыга тимә, сасыма! — ди 
Северцев. Ләкин бу дөрес караш тү
гел бит. Ялаяповлар никадәр генә 
куркыныч булмасыннар, аларга кар
шы курыкмыйча көрәшүчеләр бар 
һәм алар күпчелек.

Әбдүшнең үз хатыны өстеннән до
нос язуы аның кабахәтлегенең иң 
югары ноктасы булырга тиеш иде, 
әмма хикәядә бу момент бик җиңел 
һәм өстән-өстән генә хәл ителгән.

Сатирик хикәяләрнең торышы менә 
шундый. Хәзер безгә сатирик әсәрләр 
белән беррәттән юмористик әсәрләр 
дә бик кирәк. Ләкин үткән елда 
М. Әмирнең «Илгәзәк»еннән башка, 
игътибарга алырлык юмористик 
әсәрләр булмады. Шуңа күрә мон
дый әсәрләрне тудыру — безнең ки
чектерелмәс бурычыбыз булып кала.

«Совет әдәбияты» журналының 
үткән елгы 12 санында Мирсәй Әмир
нең «Ялантау кешеләре» романының 
беренче кисәге басылып бетте. «Ялан
тау кешеләре» үткән елда дөньяга 
чыккан бердәнбер зур әсәр булуы 
белән дә, танылган прозаик тара
фыннан язылган булуы белән дә, 
алган темасының әһәмиятлелеге һәм 
колачы белән дә игътибарга лаеклы 
әсәр.

Әле сугышка кадәр үк язылган 
«Агыйдел» повестеннан соң, Мир
сәй Әмирнең зур күләмле проза 
әсәре бирмәве барыбызны да бор
чый һәм хәтта язучының дары савы
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тында дарысы бетмәдеме дип шик- 
.ләндереп тә куйгалый иде.

«Ялантау кешеләре» романы Мир
сәй Әмир иҗатында яңа бер үсеш 
баскычы. Ул М. Әмирнең киң полот
нода иркен рәвештә эшли алуын, 
моңа иҗади җитлегүен күрсәтә. Ро
ман укучыда яхшы гына тәэсир 
калдыра. Ләкин шул ук вакытта бер 
нәрсә аеруча күзгә ташлана: «Ялан
тау кешеләре»н Мирсәй Әмир үзенең 
бөтен иҗат көчен салып эшләмәгән, 
диясе килә. Мирсәй Әмирдән безнең 
тагын да көчлерәк әсәр көтәргә ха
кыбыз бар иде.

«Намус», «Язгы җилләр», «Оны
тылмас еллар», «Тукай», «Рәхмәт, 
иптәшләр» татар совет әдәбиятын 
мәгълүм бер югарылыкка күтәрде
ләр. Яңа роман тудыручы иптәш 
моны исендә тотарга тиеш иде. Чөн
ки роман өчен аның автор иҗатында 
бер адым алга атлау булуы гына аз, 
яхшы роман әдәбиятны яңа бер 
баскычка күтәрергә, аның соңгы 
сүзе булырга тиеш. Роман язу
чы шулай ук рус романнары 

-барлыкка китергән дәрәҗәне дә 
исеннән чыгара алмый. Чөнки 
бүген милли телдә язылган ро
ман, иртәгә рус телендә чыгарга 
тиеш һәм безнең чынбарлыкта шу
лай булып килә дә. Ә инде рус телен
дә чыгу — ул романның бөтендөнья 
әдәбиятына аяк басуы дигән сүз.

Мирсәй Әмир, бу моментны да, 
минемчә, ахырынача игътибарга 
алып бетермәгән. «Ялантау кешелә
ре» композицион төзелеш ягыннан да, 
характерларны ачу һәм тормышны 
күрсәтү ягыннан да югарыда санал
ган әсәрләрдән алга чыкмаган. Ро
манның баш өлеше артык озынга 
сузылган, исәпсез-хисапсыз кабат
лаулар белән тулы. Вакыйга укучы
ны ялыктырырлык рәвештә акрын 
җәелә. Башта урын бирелгән кайбер 
образлар, соңыннан бөтенләй дияр
лек югалып калалар.

Роман барышында яңадан-яңа 
геройлар өстәлеп кенә тора. Әсәрнең 
партизаннар өлешендә, «Ак каен»нан 
соң, яналык бик аз һәм романның 
сугыш өлеше, минемчә, иң йомшак 
кисәге.

Камил һәм Сания образлары уры- 
ны-урыны белән артык дәрәҗәдә 

идеаль итеп биреләләр. Аларда бер
кадәр сентиментальлек буяулары һәм 
лакировка моментлары да бар. Алар
ны тормыштагычарак итеп алганда, 
ул образларның көче бермә-бер ар
тыр иде.

Биредә тагын шуны да әйтергә 
кирәк, әсәр тәмамланмаган әле. Ул 
зур полотноның беренче кисәге. 
Шуңа күрә кайбер образларның тө
гәлләнмәве, сюжет җебенең очланып 
бетмичә калуы табигый да. Болар 
әсәрнең икенче кисәгенә күпер бу
лачак.

Бу әсәр буенча, аерым китап булып 
басылып чыкканчыга кадәр, киңрәк 
күләмдә фикер алышулар, бәхәсләр 
үткәрелсә, авторга да, безнең бары
бызга да файдасы тияр иде. «Вол- 
га-матушка река» романы буенча 
үткәрелгән бәхәсләр — алар бит 
Панферовны гына түгел, бөтен әдә
биятны алга этәрәләр. Нигә безгә 
шундый фактлардан үрнәк ал
маска?!

1953 елда бер роман, кырыкка 
якын хикәя басылуы проза өлкәсен
дә беркадәр җанлану барлыгын күр
сәтә. Шулай да, гомумән алганда, 
узган ел проза әсәрләре тудыру ягын
нан уңышлы булды дип әйтә алмый
быз. Безнең өлкән язучыларыбыз, 
хәрби телгә күчереп әйткәндә — 
авыр артиллериябез — Кави Нәҗми, 
Гомәр Бәширов, Ибраһим Гази уку
чыларны бернинди яңа әсәр белән дә 
шатландырмадылар. Күп кенә про
заиклар — Газиз Иделле, Г. Әпсәлә- 
мов, А. Расих, С. Сабиров, Ф. Басый- 
ров һәм башкалар шулай ук актив
лык күрсәтмәделәр. Моның сәбәбе 
нәрсәдә?

Безнең күп кенә язучыларыбыз 
яңа зур әсәрләр өстендә эш
лиләр. Ләкин шушы төп сәбәпме? 
Минемчә, төп сәбәп түгел. Без әле 
һаман да партиянең XIX съездында 
һәм Үзәк Комитетның сентябрь 
Пленумы карарлары уңае белән әдә
бият алдына куелган зур бурычларны 
һәм җаваплылыкны тирәнтен тойга
ныбыз юк. Без әле һаман да үз җае
быз белән генә атлап барабыз, тор
мышның безне узып китеп, артта 
калдыруына әллә ни исебез китми. 
Өлгерербез әле дибез. Бездә инерт
ность дигән нәрсә, гомуми эш өчен 
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пошынмаучылык бик көчле. Быел, 
көз көне Совет язучылары союзының 
икенче съезды булачак. Ул съездны 
без нинди яңа әсәрләр белән каршы 
алырбыз? Безнең делегатыбыз 
съезд трибунасыннан нинди яңа 
әсәрләр турында горурланып сөй
ләр? Бөтен халыкларның вәкилләре 
президиум өстәленә тау-тау яңа 
әсәрләр куйган чагында, безнең де
легатларыбызга кызарырга туры 
килмәсме?

Менә без шул турыда уйларга 
тиешбез. 1954 ел, күп кенә билге
ләргә караганда, уңышлы булырга 

вәгъдә итә. «Совет әдәбияты»ның 
беренче-икенче саннарында Ф. Хөс
нинең «Авыл өстендә йолдызлар» 
исемле повесте басылды. Яшь язучы 

Р. Шәйхетдиновның «Ямьле Ык буй
лары» исемле повесте басыла баш
лады. Ибраһим Гази нефтьчеләр 
тормышын чагылдырган повестен 
тәмамлау алдында тора. Кави Нәҗ
ми белән Гомәр Бәширов та, шаять, 
күптән вәгъдә иткән әсәрләрен төгәл
ләрләрдер. Афзал Шамов та узган 
елда уңышлы башлаган хикәяләрен 
дәвам иттерер дип ышанабыз. Яшь 
язучылардан Р. Саттаров «Сикәлтә
ле юллар буйлап», М. Хәсәнов «Ур
ман шаулый» дигән яңа повестьлар 
яздылар.

Безнең иҗат мөмкинлекләребез 
зур. Тәҗрибәбез дә шактый. Бары 
тик, Ватан алдындагы изге бурычны 
аңлап, җиң сызганып эшләргә генә 
кирәк.



Г. АХУНОВ 
★

ИЛЛЕ ӨЧЕНЧЕ ЕЛНЫҢ ПОЭТИК ЙОМГАКЛАРЫ
Узган ел безңең поэзия тарихын

да гаять шатлыклы вакыйга булды. 
Патриот-шагыйрь Муса Җәлилнең 
газета-журнал битләрендә ялкынлы 
шигырьләре басылып чыкты. Ша
гыйрьнең Моабит төрмәсендә язган 
кайсы гына әсәрен алып карама — 
алар төрмә вәхшәтләреннән, кеше
лек дөньясына фашизм алып килгән 
явызлыктан әрнеп, йөрәк тавышы бу
лып туганнар. Туган иленнән еракта 
газапланып яшәгән тоткын ша
гыйрьнең хәсрәт-сагышы бар, «дан
лы сугыш кырында башын сала 
алмау» аның йөрәк итен телгәли, 
ләкин караңгы бүлмәгә саркылып 
кергән көн яктысы кебек бөек өмет, 
кеше көченә тирәнтен ышану һәм 
тоткында да үзеңне көрәшче итеп 
сизү бу шигырьләрне соклангыч бер 
оптимизм, белән ураган. Шуңа күрә 
шагыйрь шундый зиндан эчендә 
ятарга дучар булган хәлендә дә тө
шенкелеккә бирелми, иң матур юл
ларын «җирнең нәфис гөлләре» — 
балаларга багышлый, бала бишеге 
өстенә иелгән ананы иң җылы хис
ләр белән искә ала, караңгылыкны 
тишеп чыгып, сикерә-сикерә агучы 
тау елгасын сурәтли. Батыр егетнең 
гомерен саклап, мәгърур җырчы 
сандугач һәлак була. Яралы егетнең 
изге каны тамган ромашка тәлинкә
чекләре, кояш нурында елтырашып, 
җиһанга сөенечле җыр сөйлиләр. 
Никадәр якты, никадәр кояшлы бу 
детальләр!

Бөтен гомерен халык өчен кө
рәшкә багышлаган Муса Җәлил 
Моабит төрмәсенең салкын таш сте
налары аркылы да туган җир 
туфрагының җылысын тоюдан тук

тамый. Туган илен сагыну шагыйрь 
йөрәгендә җыр булып кабына. Кем 
булып кына кайтмас иде ул Туган 
иленә: карлыгач булып, алтын ба
лык булып, җитез аргамак булып! 
Ул Чулпан йолдызы янына, нечкә 
билле сөмбеле янына кайтыр иде. 
Иң кадерле нәрсәләрең, иң газиз 
кешеләрең —■ хатының, балаларың, 
туган өең.

Шул рәвешчә, безнең барлык 
тойгыларны уяткач, күңелнең ти
рәннән килә торган барлык көчлә
рен кузгаткач, үзе өчен иң кадерле 
кешеләре белән янәшә куеп, Муса 
Җәлил ватанчылык хисен үлчи: 
Ватан өчен, халык азатлыгы өчен 
көрәшнең иң изге ' көрәш булуын 
әйтә, һәм Моабит шигырьләренең 
бөтен мәгънәсеннән шундый бер 
нәтиҗә килеп чыга: сагына белгән 
кеше, сөя һәм сөелә белгән кеше, 
халкының иң матур җолаларын их
тирам иткән, иң кешелекле сыйфат
ларны үзендә җыйган кеше генә 
аңлы рәвештә үлемнең күзенә туры 
карап баса. Совет кешесенең ба
тырлыгы маҗаралар яки дан эзләп 
эшләнгән батырлык түгел, ул аек 
батырлык, кешелекнең бөек идеал
лары хакына, азат, бәхетле тормы
шыбызны, матур үткәнебезне, хал
кыбызның гасырлар буена төзегән 
бөек культурасын саклап калу ха
кына эшләнгән батырлык. Муса 
Җәлилнең бөтен циклын берләш
тергән, аңа тирән мәгънә биргән 
бөек идея — шушы, Муса Җәлил 
иҗатының халыкчанлыгын билгели 
торган нәрсә дә шушы.

Моабит төрмәсендә язылган ши
гырьләр сугыш газапларын оныт- 
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маска, кешелекнең баш өстенә кара 
болытларның кабат җыелуына юл 
куймаска өндәүче дәһшәтле чакыру 
булып калачак. Шул ук вакытта 
бу шигырьләр безнең поэзиябездә 
соңгы елларда үсеп барган пассив
лыкны бетерергә, лирикада, шәхес 
буларак, шагыйрь йөзенең югала 
баруына юл куймаска чакырып то
ралар. Аларда гражданлык хисе 
көчле, гражданлык хисе үзәк урында.

Соңгы елларда язылган шигырь
ләрдә фикернең сай һәм форманың 
ярлы булуы турында еш кына 
сүз кузгатабыз. Әгәр шагыйрьләр 
секциясе, формализмга китәбез дип 
һич тә курыкмыйча, Һади Такташ, 
Муса Җәлил, Фатих Кәрим һ .6. ал
дынгы шагыйрьләрнең шигырләрен- 
дәге форманы, сурәтләү чараларын 
һәм халыкчанлык мәсьәләләрен өй
рәнүгә багышлап, алдан ук яхшы 
хәзерләнгән махсус җыелышлар уз
дырса, шагыйрьләргә, бигрәк тә яшь 
шагыйрьләргә, файдасы зур булыр 
иде. Бүгенге яхшы поэзия әсәрләрен 
пропагандаларга, шулар аша ха
лыкта да, шагыйрьләрнең үзләрендә 
дә вкус тәрбияләргә кирәк. Бөек 
Тукай мирасы белән беррәттән, бү
генге совет классикасыннан өйрә
нергә дә вакыт җитте шикелле!

Узган ел газета-журналларда ба
сылып чыккан поэзия әсәрләре ара
сында тагын байтак кына әйбәт, 
чын поэзия дип аталырлык әсәр
ләрне китерергә мөмкин. Шундый 
әсәрләрнең берсе һәм игътибарга 
лаеклысы — Шәйхи Маннурның Та
тарстан нефтьчеләре тормышына 
багышланган «Олы хәзинә җирлә
рендә» исемле циклы. Барыбызга да 
билгеле, Шәйхи Маннур озак кына 
нефтьчеләр арасында яшәде. Аның 
кызыклы күзәтүләре, күңелгә сеңеп 
калырлык яңа хисләре бар.

Шагыйрь иң элек безне олы хәзи
нә яткан җирләрнең пейзажы белән 
таныштырып уза. Ап-ак тораклар 
сибелгән иркенлек, «туклык исе сак
ланган гөл балчыгы төсле җир», 
машиналар, нефтьле зур шаңнар, 
известь ташучы яшь егетләр, — бо
лар барысы да дөрес, барысы тор
мышта бар, ләкин болар безне 
хәзергә артык дулкынландырмый
лар, чөнки бу детальләр артында 

без кешенең рухи дөньясын күрми
без әле, һәртөрле шундый «салкын
рак» детальләрдән соң, ниһаять:

«Кан тамыры» суза сварщик, 
Яшен төсле шәүлә биетеп, 
Трубаларга төшкән корыч кабырчык 
Битендәге сугыш җөе күк.

Матур һәм тапкыр әйтелгән! Су
гыш җөе. Шушы кечкенә генә бер 
деталь әллә нихәтле истәлекләрне 
кузгата. Күптән түгел узган авыр 
көннәр хәтердә терелгәндәй була, 
мең газаплы сугыш юлын узган кө- 
рәшче-сварщик, җанлы булып, кар- 
шыга баса. Менә аның уйлары ка
натлана, чыбыклар буйлап агучы 
ток белән бергә кушылып алга 
чаба.

Тезелеп киткән челтәр багана
Кырлар буйлап ерак югала:
Ярсып чапкан кебек мен, ат далада, 
Чыбыкларга качып ток ага.

Әле күмелмәгән «тамырга»
Колагыңны куеп тыңласаң:
Җир анабыз ята җиңел калгуда, 

Тыныч сулыш ала киң Ватан.

Шигырь җәя эчендә пейзаж дип 
аталган иде. Дөреслектә «пейзаж 
гына» булып чыкмады. Әгәр ша
гыйрь тормыш материалын өйрән
гән икән, димәк, ул «пейзажны 
гына» сурәтләргә теләсә дә, коры 
иллюстрация белән кала алмый, 
димәк, ул ихтыярсыздан күренешләр
гә үзенең мөнәсәбәтен белдерергә, 
аларны күңеле аркылы үткәрергә 
мәҗбүр.

Бер уңайдан шушы шигырьнең 
художниклык хисенә хыянәт иткән 
юллары турында да әйтеп китәргә 
кирәк. Нигәдер шагыйрь әле күңел
гә керерлек юллар биргәнче, пей
зажны кеше белән бәйләгәнче, 
димәк, аның төп матурлыгын ач
канчы, «сандугачлар тулы яфрак 
урманнар җырлап керә күңел түре
ңә» дип әйтә. Күренеп тора — көч
сез, бер дә күңелгә керми, ичмасам.

«Олы хәзинә җирләрендә» цик
лында поэтик материалын табып, 
зур таләпчәнлек белән эшләнгән 
икенче әсәр — «Күңел бит ул...» ши
гыре. Шофер Нияз, «самосвалын 
тутырып», кыш суыкта, җәй яңгыр
да таш ташый. Күзне юлга текәп,
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рульне кулга тотып, мен, тапкыр та
ныш ара узылган!

Шулай йөри иде Нияз, 
Тыныч иде көннәре. 
Ләкин әллә нишләп бу яз 
Тибрәнде күңелләре...

Нияз юкта кемдер кергән 
Кабинаның эченә 
һәм язган таш очы белән 
Эмаль борыс өстенә:

«Күңел бит ул күк күбәләк, 
Куна төрле гөлләргә, 
Кунса да төрле гөлләргә, 
Кунмый тиң түгелләргә...»

Ачуланды башта Нияз: 
— Кемнең кулы кычыткан, 
Тот та, имеш, таш белән яз, 
Машина боз эш юктан!..

Ә җырны укып карагач, 
Бик озак уйлап торды. 
Уйлап-уйлап аптырагач, 
Тагын укыды җырны...

Ничек соң бу?.. 
Шаяртамы?..
Кем соң кемгә тиң түгел: 
Ул — миңамы?
Мин — аңамы?..
Аңлавы мөмкин түгел...

Производство детальләренә артык 
бирелмәстән һәм шигырьнең дина
микасын тоткарламыйча, юл уңаен
да бик урынлы рәвештә буровой
лар гөрелтесен тасвирлап узып, 
шагыйрь үзенең алган темасын эз
лекле рәвештә үстерә килә. Ниһа
ять, сагынулы күп көннәр узгач, 
«икейөзмеңче» егеткә «күңел әрнет
кече» очрый. Безне ике яшь күңел
нең очрашу картинасы кабат дул
кынландыра. Нияз, машинасын тук
татып, «Утырыгыз!» ди Көлемсәгә. 
«Әгәр рөхсәт ителсә!»—дигән шаян 
сүзе белән Көлемсә шунда ук кү
ңелгә якын булып шигырьгә килеп 
керә. Үзе белән бер кочак чәчәк 
күтәреп, Зәй буе болыннарының 
хуш исен алып килгән бу кызның 
эчкерсез бер катлылыгы да ачыла. 
«Бу җырны кем язды икән?.. Сез 
аны бозмагансыз?..» — ди ул. Бо- 
лай дип, әлбәттә, җырны үзе язган 
кеше генә әйтә ала.

— Әллә аны сез яздыгыз?..
«Юк» димәде Көлемсә
(...Соң нишләсен бер ялгыз кыз
Күңеле ташып түгелсә?..)

Әйтмәде ул «әйе» дип тә,
Тын калды башын иеп,
һәм күмелде алсу төскә
Башы гөлләргә тиеп.

Алар аңлашалар. Егет кызның, 
әлеге җырда язганча, үзенә тиң 
икәнен дә белә. «Бәхетен янында» 
тоеп, «сөенеч тавында» утыра. Бер 
карасаң — бик гади, безнең тормы
шыбызда очрый торган көндәлек 
вакыйгаларның берсе. Укыйсың — 
күңелдә якты хис кала. Кешеләрнең 
шундый чын, самими хисләре куан
дыра. Шагыйрьнең шактый ук сүл
пән һәм җансыз «Тыныч көн» поэ
масыннан соң кешеләр күңеленә 
үтеп керергә омтылуы һәм шуның 
инде матур-матур үрнәкләрен дә 
бирүе бик әйбәт.

Уңай шигырьләр исемлегенә әле 
тагын берничә әсәрне кертергә бу
ла: «Юлда» шигырендә илебезнең 
аттан машинага күчеп утыруы мө
лаем юмор белән җылы итеп тас
вирлана; циклны йомгаклаган 
«Биектә» шигырендә нефть ватаны 
булып үскән Татарстанны күреп, 
шагыйрьнең куанычлы хисләре туа. 
Әмма өлкән шагыйрьнең эшенә һәм 
теманың актуальлегенә һичбер таш
лама ясамый сөйләшкәндә, шуны 
әйтергә кирәк: кеше күңеленә керү 
циклда ахырынача эзлекле алып 
барылмый. Без күрсәтеп узган 
уңышлы шигырьләр белән беррәт- 
тән, темасы тема булып кына кал
ган, корырак килеп чыкканнары да 
бар. «Шагыйрь исеме», «Яшьләр 
торагында», «Ленин һәм көтүче- 
академик» шигырьләре шундыйлар
дан. Бу шигырьләр таркау, художе
ство эшләнешләре ягыннан шактый 
зәгыйфь. Мәсәлән, «Шагыйрь исе
ме» шигырендә өч тема бар: бер
се — яңа шәһәр туу, икенчесе — 
нефтьнең төрле милләт егетләрен 
чакырып китерүе, өченчесе — Ту
кайның нефтьчеләр замандашы 
булуы. Шуларның берсе дә истә ка
лырлык итеп ачылмаган.

Мин Һәммәсен күреп таң каламын 
Ниләр генә килми уема,

ди автор.
Шагыйрь, әгәр ул бай натура 

икән, үзе генә сокланып калмаска, 
көчле хисен укучыга да күчерергә,
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маска, кешелекнең баш өстенә кара 
болытларның кабат җыелуына юл 
куймаска өндәүче дәһшәтле чакыру 
булып калачак. Шул ук вакытта 
бу шигырьләр безнең поэзиябездә 
соңгы елларда үсеп барган пассив
лыкны бетерергә, лирикада, шәхес 
буларак, шагыйрь йөзенең югала 
баруына юл куймаска чакырып то
ралар. Аларда гражданлык хисе 
көчле, гражданлык хисе үзәк урында.

Соңгы елларда язылган шигырь
ләрдә фикернең сай һәм форманың 
ярлы булуы турында еш кына 
сүз кузгатабыз. Әгәр шагыйрьләр 
секциясе, формализмга китәбез дип 
һич тә курыкмыйча, Һади Такташ, 
Муса Җәлил, Фатих Кәрим һ .6. ал
дынгы шагыйрьләрнең шигырләрен- 
дәге форманы, сурәтләү чараларын 
һәм халыкчанлык мәсьәләләрен өй
рәнүгә багышлап, алдан ук яхшы 
хәзерләнгән махсус җыелышлар уз
дырса, шагыйрьләргә, бигрәк тә яшь 
шагыйрьләргә, файдасы зур булыр 
иде. Бүгенге яхшы поэзия әсәрләрен 
пропагандаларга, шулар аша ха
лыкта да, шагыйрьләрнең үзләрендә 
дә вкус тәрбияләргә кирәк. Бөек 
Тукай мирасы белән беррәттән, бү
генге совет классикасыннан өйрә
нергә дә вакыт җитте шикелле!

Узган ел газета-журналларда ба
сылып чыккан поэзия әсәрләре ара
сында тагын байтак кына әйбәт, 
чын поэзия дип аталырлык әсәр
ләрне китерергә мөмкин. Шундый 
әсәрләрнең берсе һәм игътибарга 
лаеклысы — Шәйхи Маннурның Та
тарстан нефтьчеләре тормышына 
багышланган «Олы хәзинә җирлә
рендә» исемле циклы. Барыбызга да 
билгеле, Шәйхи Маннур озак кына 
нефтьчеләр арасында яшәде. Аның 
кызыклы күзәтүләре, күңелгә сеңеп 
калырлык яңа хисләре бар.

Шагыйрь иң элек безне олы хәзи
нә яткан җирләрнең пейзажы белән 
таныштырып уза. Ап-ак тораклар 
сибелгән иркенлек, «туклык исе сак
ланган гөл балчыгы төсле җир», 
машиналар, нефтьле зур шаңнар, 
известь ташучы яшь егетләр, — бо
лар барысы да дөрес, барысы тор
мышта бар, ләкин болар безне 
хәзергә артык дулкынландырмый
лар, чөнки бу детальләр артында 

без кешенең рухи дөньясын күрми
без әле, һәртөрле шундый «салкын
рак» детальләрдән соң, ниһаять:

«Кан тамыры» суза сварщик, 
Яшен төсле шәүлә биетеп, 
Трубаларга төшкән корыч кабырчык 
Битендәге сугыш җөе күк.

Матур һәм тапкыр әйтелгән! Су
гыш җөе. Шушы кечкенә генә бер 
деталь әллә нихәтле истәлекләрне 
кузгата. Күптән түгел узган авыр 
көннәр хәтердә терелгәндәй була, 
мең газаплы сугыш юлын узган кө- 
рәшче-сварщик, җанлы булып, кар- 
шыга баса. Менә аның уйлары ка
натлана, чыбыклар буйлап агучы 
ток белән бергә кушылып алга 
чаба.

Тезелеп киткән челтәр багана
Кырлар буйлап ерак югала:
Ярсып чапкан кебек мен, ат далада. 
Чыбыкларга качып ток ага.

Әле күмелмәгән «тамырга»
Колагыңны куеп тыңласаң:
Җир анабыз ята җиңел калгуда, 

Тыныч сулыш ала киң Ватан.

Шигырь җәя эчендә пейзаж дип 
аталган иде. Дөреслектә «пейзаж 
гына» булып чыкмады. Әгәр ша
гыйрь тормыш материалын өйрән
гән икән, димәк, ул «пейзажны 
гына» сурәтләргә теләсә дә, коры 
иллюстрация белән кала алмый, 
димәк, ул ихтыярсыздан күренешләр
гә үзенең мөнәсәбәтен белдерергә, 
аларны күңеле аркылы үткәрергә 
мәҗбүр.

Бер уңайдан шушы шигырьнең 
художниклык хисенә хыянәт иткән 
юллары турында да әйтеп китәргә 
кирәк. Нигәдер шагыйрь әле күңел
гә керерлек юллар биргәнче, пей
зажны кеше белән бәйләгәнче, 
димәк, аның төп матурлыгын ач
канчы, «сандугачлар тулы яфрак 
урманнар җырлап керә күңел түре
ңә» дип әйтә. Күренеп тора — көч
сез, бер дә күңелгә керми, ичмасам.

«Олы хәзинә җирләрендә» цик
лында поэтик материалын табып, 
зур таләпчәнлек белән эшләнгән 
икенче әсәр — «Күңел бит ул...» ши
гыре. Шофер Нияз, «самосвалын 
тутырып», кыш суыкта, җәй яңгыр
да таш ташый. Күзне юлга текәп,
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рульне кулга тотып, мең тапкыр та
ныш ара узылган!

Шулай йөри иде Нияз, 
Тыныч иде көннәре. 
Ләкин әллә нишләп бу яз 
Тибрәнде күңелләре...

Нияз юкта кемдер кергән 
Кабинаның эченә 
һәм язган таш очы белән 
Эмаль борыс өстенә:

«Күңел бит ул күк күбәләк, 
Куна төрле гөлләргә, 
Кунса да төрле гөлләргә, 
Кунмый тиң түгелләргә...»

Ачуланды башта Нияз: 
— Кемнең кулы кычыткан, 
Тот та, имеш, таш белән яз, 
Машина боз эш юктан!..

Ә җырны укып карагач, 
Бик озак уйлап торды. 
Уйлап-уйлап аптырагач, 
Тагын укыды җырны...

Ничек соң бу?.. 
Шаяртамы?..
Кем соң кемгә тиң түгел: 
Ул — миңамы?
Мин — аңамы?..
Аңлавы мөмкин түгел...

Производство детальләренә артык 
бирелмәстән һәм шигырьнең дина
микасын тоткарламыйча, юл уңаен
да бик урынлы рәвештә буровой
лар гөрелтесен тасвирлап узып, 
шагыйрь үзенең алган темасын эз
лекле рәвештә үстерә килә. Ниһа
ять, сагынулы күп көннәр узгач, 
«икейөзмеңче» егеткә «күңел әрнет
кече» очрый. Безне ике яшь күңел
нең очрашу картинасы кабат дул
кынландыра. Нияз, машинасын тук
татып, «Утырыгыз!» ди Көлемсәгә. 
«Әгәр рөхсәт ителсә!» — дигән шаян 
сүзе белән Көлемсә шунда ук кү
ңелгә якын булып шигырьгә килеп 
керә. Үзе белән бер кочак чәчәк 
күтәреп, Зәй буе болыннарының 
хуш исен алып килгән бу кызның 
эчкерсез бер катлылыгы да ачыла. 
«Бу җырны кем язды икән?.. Сез 
аны бозмагансыз?..»—ди ул. Бо
лай дип, әлбәттә, җырны үзе язган 
кеше генә әйтә ала.

— Әллә аны сез яздыгыз?..
«Юк» димәде Көлемсә
(...Соң нишләсен бер ялгыз кыз 
Күңеле ташып түгелсә?..)

Әйтмәде ул «әйе» дип тә,
Тын калды башын иеп,
һәм күмелде алсу төскә
Башы гөлләргә тиеп.

Алар аңлашалар. Егет кызның, 
әлеге җырда язганча, үзенә тиң 
икәнен дә белә. «Бәхетен янында» 
тоеп, «сөенеч тавында» утыра. Бер 
карасаң — бик гади, безнең тормы
шыбызда очрый торган көндәлек 
вакыйгаларның берсе. Укыйсың — 
күңелдә якты хис кала. Кешеләрнең 
шундый чын, самими хисләре куан
дыра. Шагыйрьнең шактый ук сүл
пән һәм җансыз «Тыныч көн» поэ
масыннан соң кешеләр күңеленә 
үтеп керергә омтылуы һәм шуның 
инде матур-матур үрнәкләрен дә 
бирүе бик әйбәт.

Уңай шигырьләр исемлегенә әле 
тагын берничә әсәрне кертергә бу
ла: «Юлда» шигырендә илебезнең 
аттан машинага күчеп утыруы мө
лаем юмор белән җылы итеп тас
вирлана; циклны йомгаклаган 
«Биектә» шигырендә нефть ватаны 
булып үскән Татарстанны күреп, 
шагыйрьнең куанычлы хисләре туа. 
Әмма өлкән шагыйрьнең эшенә һәм 
теманың актуальлегенә һичбер таш
лама ясамый сөйләшкәндә, шуны 
әйтергә кирәк: кеше күңеленә керү 
циклда ахырынача эзлекле алып 
барылмый. Без күрсәтеп узган 
уңышлы шигырьләр белән беррәт- 
тән, темасы тема булып кына кал
ган, корырак килеп чыкканнары да 
бар. «Шагыйрь исеме», «Яшьләр 
торагында», «Ленин һәм көтүче- 
академик» шигырьләре шундыйлар
дан. Бу шигырьләр таркау, художе
ство эшләнешләре ягыннан шактый 
зәгыйфь. Мәсәлән, «Шагыйрь исе
ме» шигырендә өч тема бар: бер
се — яңа шәһәр туу, икенчесе — 
нефтьнең төрле милләт егетләрен 
чакырып китерүе, өченчесе — Ту
кайның нефтьчеләр замандашы 
булуы. Шуларның берсе дә истә ка
лырлык итеп ачылмаган.

Мин һәммәсен күреп таң каламын 
Ниләр генә килми уема,

ди автор.
Шагыйрь, әгәр ул бай натура 

икән, үзе генә сокланып калмаска, 
көчле хисен укучыга да күчерергә,.
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аңа йоктырырга тиеш. «Күңел бит 
ул...» шигыре нәкъ менә шуның бе
лән матур да. Шактый озын бу ши
гырьдә авторның бер генә тапкыр 
да сокланып аһылдавын ишетмәс
сең. Киресенчә, шигырьнең үзәгенә 
куелган җыр («күңелнең үзенә тиң 
түгелләргә кунмавы») укучының 
хисләрен кузгатып, баштан ахырга 
кадәр үстерелеп килә һәм нәтиҗәдә 
матур тәэсир калдырырлык, яңа та
нышларыбыз дип кабул итәрлек 
характерлар тудыра.

Ә менә «Ленин һәм көтүче-акаде- 
мик» шигыре, исеме белән күп 
нәрсә вәгъдә итсә дә, укып чыккач, 
күңелдә канәгатьсезлек уята. Бе
ренчедән, шигырьнең материалы 
гади шигырь генә түгел, поэма яки 
баллада сорап тора. Автор мона 
игътибар итәргә тиеш иде. Чөнки 
бу — безнең Татарстан нефтенең 
тарихы, шагыйрьнең үз сүзләре бе
лән әйтсәк, «йөз миллион еллык ти
рәннән» кайнап чыккан нефть өчен 
барган көрәш; әгәр көрәш икән ин
де ул, аны көчле публицистик ял
кын белән тасвирларга, аның тирән 
фәлсәфи-политик эчтәлеген ачып би
рергә кирәк. Дөрес, шигырьнең баш 
өлешендә, ансат кәсеп белән баерга 
йөрүче ачкүз капиталистларны су
рәтләгәндә, капиталистларга кара
та нәфрәт ноткалары сизелеп китә, 
ләкин икенче өлешендә, уңай образ
ны тудырганда, көтүче-академикның 
эшен сурәтләгәндә, шигырь сүлпә
нәя, җансызлана, булган фактны 
рифмага салып сөйләп чыгуга дияр
лек әйләнеп кала.

Бу циклда «Өй арты бакчада» 
исемле шигырьнең дә, кызганычка 
каршы, поэтик материалы тиешенчә 
уйланылмаган.

Мәсьәлә болай тора: ямьле бакча 
эчендә бер кыз караңгы төшеп кил
гәндә гөлләргә су сибеп йөри. Рә
шәткәнең тыш ягына егет килеп 
сөялгән, «йөрәктән, иң тирәннән» 
сүз агыла. Күрәбез, начар башлан
маган. Күңелне кузгатып куярлык 
детале бар. Ләкин алга таба шушы 
хис үстерелми. Шигырьдә тора-бара 
эмоциональ киеренкелек кими, нин
ди дә булса зуррак бер хиснең бу
луына өмет сүнә. Егет әйтә: «Алма
гызның дүрт чәчәге бар икән»,— 

ди. Бу нәрсәгә ишарә соң? Нигә 
икәү түгел, яки берәү түгел. Автор
ның аңлатуына караганда, егет бе
лән кыз «беренче мәхәббәтне киче
рәләр», ләкин бу «кичереш» дул
кынландырмый. Чөнки кабатлан
маган һәм чын хисләр биредә юк. 
Әгәр шигырьне «әззз генә торыйк 
әле, алмагызның ничә алмасы 
бар икән?» дигән кебек «кызыкла
рыннан» арындырсак, аның шундый 
бер әйбәт детале калкып чыга: эштән 
кайтып килүче оста (кызның әтисе) 
үткен бер репликасы белән егетнең 
кем булуын ачып бирә:

Карале син бу шыксызны: 
Эштә генә шук, дисәм, 
Монда килеп минем кызны 
Сагалаучы мут икән!..

Шагыйрьнең кыз белән егетне 
«серләштерүеннән» күп өлеш артык 
һәм көчлерәк бу характеристика.

Димәк, шагыйрь кирәкле поэтик 
материалны дөрес файдалана бел
мәгән, бакча рәшәткәсенә килеп 
сөялгән егетнең характерын ачучы 
шушы үткен юлларын башка кирәк
сез юллар арасына күмеп калдыр
ган.

«Олы хәзинә җирләрендә» цик
лын, безнең әдәбият өчен бик ки
рәкле бу циклны, шагыйрь хисләргә 
баерак итеп, киңәйтеп эшләр дип 
ышанасы килә.

Яшь шагыйрь Илдар Юзеевнең 
узган ел «Яшь Сталинчы» газета
сында' басылып чыккан «Тормыш 
җиңә» исемле поэмасы турында да 
берничә җылы сүз әйтү урынлы бу
лыр. Бу поэмада яшь шагыйрь, үзе
нә генә хас шигъри интонацияне 
табып бетерә алмаса да, мәсьәләне 
тормышчан итеп куюы һәм самими- 
леге белән күңелдә матур хис уята. 
Күптән түгел фронтовик булган 
студент, авырып, больницага кереп 
яткан. Сугыш җимешләре булып 
калган бациллалар аның үпкәсен 
кимерә. Яшерә алмый ул: җиңел 
түгел аңа авыр уйлар белән тарты
шу. Больница стеналарының теге 
ягында, иркендә, аның яшьлеге кал
ган, институт, шау-шулы студент 
тормышы, мәхәббәте...

Туп-туры әйтергә кирәк, яшь ав
тор үзенең бу беренче зур әсәрен
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начар башкармаган. Поэмада без 
гади бер авыруны гына түгел, бәл
ки авыру белән көрәшүче көчле ке
шене күрәбез. Поэманың герое 
студент Равилнең кичерешләре чын 
совет кешеләренә хас кичерешләр. 
Тормышына килгән бәхетсезлек бе
лән Равил матур яшьлеге хакына, 
иҗат хезмәте, туган иле хакына кө
рәшә. Менә шушы нык ихтыярлы 
егетнең үлем белән тормыш арасын
да барган каты көрәше — поэманы 
поэма иткән шушы тормышчан кон
фликт — безне дулкынландырмый 
кала алмый. Яшәүгә булган мәхәб
бәтнең үлемне җиңәчәгенә ихтыяр
сыз ышанасың, һәм Равил терелә. 
Равил тагын иптәшләре арасында.

Вузым, 
иптәшләрем, 

Гөлназым, 
Сөз — яшьлегем минем, 
— Сез — яшәвем, 
Сез —■ бәхетем минем, 
Сез — язым!

Поэманың бу йомгаклау сүзләре 
декларация булып кына кабул ител
ми. Чөнки без лирик геройны тоя
быз, шәхси бәхетсезлеге белән көрә
шеп, авыруны җиңгән егетнең 
шундый патетикага хаклы булуына 
ышанабыз. Поэманың әлеге йомгак 
сүзе яшәүгә дан җырлау ул. Шулай 
итеп, поэманың конфликты шәхси 
планнан иҗтимагый планга күчә.

Дөрес, поэмада менә мондый юл
ларның әйбәт булмавын туп-туры 
әйтергә кирәк:

Иске дөнья чери, 
Коммунизмның 
Сүнмәс таңын күреп котыра.

Бу юллар, беренчедән, бик гому
ми, икенчедән, әзер формулаларны 
әсәрнең поэтик тукымасына туры- 
дан-туры күчереп кую булып чык
каннар. Шулай ук поэманың психо
логик эшләнеп җитмәгән моментла
ры да бар.

Билгеле булганча, поэманың бе
ренче вариантында драматизм көч
лерәк иде, күрәсең редакторлар аны 
йомшартканнар, ә автор үзе ышан
ган әйберне ахырынача якларлык 
кыюлык тапмаган. Иҗат тәҗрибәсе 
аз булудан килеп чыккан тагын 
кайбер кимчелекләрне күрсәтергә 

була. Поэмада матур-матур буяу
лар, чын художникларныкы төсле 
әйбәт сурәтләү чаралары күренеп 
китә, яңа эпитетлар, чагыштыру
лар, метафоралар табылган, шулай 
булуга да карамастан, поэма худо
жество алымнарына ярлырак әле. 
Поэмада кулланылган бердәнбер 
диярлек алым — лирик геройның 
монологы. Бәлки лирик поэмада бу 
аклана да торгандыр, әмма автор 
тирән эчтәлекле үткен диалоглар 
һәм башка сурәтләү чаралары да 
кулланса, бер дә оттырмаган булыр 
иде. Ул чакта врач Иван Фомичның, 
сестра Ләләнең һәм Равилнең ин
ститут дусларының образлары кал
курак эшләнгән булыр иде. Хәзергә 
поэманың лирик героеннан башка
лары эскиз хәлендә генә калганнар.

Ләкин мәсьәлә поэманың өлешчә 
җитешсезлекләрендә түгел. Автор 
үзенең поэтик осталыгын үстерү 
өстендә эшләсә, алар бетәчәкләр. 
Поэмада укучының күңеленә оша
ган төп нәрсә — авторның чын 
күңелдәнлеге һәм мәсьәләгә җитди 
каравы. Күрәсең, поэзия Илдар 
Юзеев өчен яшьлек мавыгуы түгел. 
Бу юлда аның яңа уңышларга ире
шүен телик.

Узган ел безнең поэзиядә әле 
без күреп үткән әсәрләрдән тыш, 
тәмамланган зур күләмле әсәрләр 
булмады дип әйтерлек.

Г. Хуҗиның «Яшь Сталинчы» га
зетасында басылган «Балкый кояш 
безнең өчен» исемле поэмадан өзе
гендә Ленинның Октябрь алды көн
нәрендәге тормышын тасвирлаган 
бүлекләр җылы тәэсир калдыра. 
Ш. Мөдәррис Ленинның образын 
бүгенге кешеләребез, утны-суны 
кичкән ветераннар аркылы, алар- 
ның уй-хисләре аркылы гәүдәләнде
рергә омтыла. 3. Нуриның бөек 
төзелештә эшләүче яшьләргә ба
гышланган шигъри очеркының 
өзекләрендә һөнәр мәктәбен бетереп 
килгән Бариның мөлаем образы 
шулай ук яңа, якты буяулар белән 
ачыла башлаган.

Узган ел «Яшь Сталинчы» газе
тасында басылган поэтик әсәрләр
дән 3. Мансурның ике шигыре шу
лай ук уңай бәя алырга хаклы. 
«Ләйсән» һәм «Тормыш иптәшем» 
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исемле шигырьләрендә семья, мә
хәббәт темаларына карата Зыя 
Мансур уз сүзен әйткән, үзенчә 
итеп әйткән.

Узган ел «Совет Татарстаны»нда 
басылган М. Мөнирнең «Юл язма
лары» да игътибарга лаеклы. Бу 
язмалар колхоз кешесенең хезмәт 
шатлыгын шактый уңышлы чагыл
дыралар. МТСның бригадирлар бе
лән элемтәсе, кырга килеп тоташ
кан райком секретаре, күңелле 
иркен басуларда, моторларның ти
гез гөрләвендә игенченең янып дөр- 
ләвен» күрү һәм шуны ышандыргыч 
итеп бирә торган шигъри интона
ция — бу авылның үз матурлыгын 
күрә белү.

Күп кенә риторик шигырьләр яз
ган М. Хөсәеннең узган ел «Урман
чы», «Ул Тукаен сагына», «Синең 
хатларың» кебек шигырьләрендә 
хис белән язуга таба борылуын шу
лай ук уңай күренеш дип санарга 
кирәк. Бу, билгеле, Хөсәендә инде 
буш риторика бетте дигән сүз тү
гел. Ләкин менә шушы борылыш 
моменты үзе бик әйбәт, ул Хөсәен
нән алга таба да әйбәт шигырьләр 
таләп итәргә мөмкинлек бирә. 
М. Хөсәеннең узган ел җыр жан
рында да уңышлы гына эшләвен 
шулай ук искә алырга кирәк.

Күптән түгел генә безнең әдә
биятка килгән талантлы ике яшь 
шагыйрьнең, Рәшит Гәрәй белән 
Шәүкәт Галиевнең шигырьләре 
укучыны үзләренә тарттылар. Бу 
иптәшләр икесе дә җитди эшлиләр. 
Шәүкәт Галиевнең «Минем карлы
гачым», «Аерылган чак та була», 
«Мин әле өйләнмәгән» исемле ши
гырьләрендә тормышны раслаучы 
әйбәт юмор бар, шагыйрьнең күзә- 
түчәнлеге сизелә, кешеләр арасында 
була торган самими мөнәсәбәтләр 
дөрес тотылган. Ш. Галиев яшьләр
нең мәхәббәтен тормыштагыча гади 
итеп, ясамыйча тасвирлый. Р. Гә
рәйнең «Солдат хисләре» циклы 
шулай ук җылы тәэсир калдыра. 
Ләкин бер нәрсәне аеруча әйтеп 
китми булмый. Бу ике шагыйрьнең 
шигырьләре — укыла башлаган ма
тур китап кебек кенә. Инде дусла
ша башладым дигәндә генә шигырь 
бетеп китә, тирәнлек җитми бу 
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шигырьләргә, алар уйланырга урын 
калдырмыйлар. Аннары бу иптәш
ләр икесе дә, бик тырышып, Сиб
гать Хәким интонациясен кабатлап 
киләләр. Үзеңнең стилең турында 
да уйларга кирәктер инде.

Тулы булудан шактый ерак тор
ган бу исемлек үзе генә дә узган 
поэзия елында күп эш эшләнүен 
күрсәтеп тора. Без биредә поэзия
нең тематик яктан да баюын, ав
торларның тормышның төрле-төрле 
яклары белән кызыксынуын, произ
водство кешеләрен сурәтләүгә һәм 
бөек төзелешләргә таба йөз белән 
борылуларын күрәбез.

Шуның өстәвенә, безнең поэзия 
әсәрләренең елдан-ел үсеп, бөтен
союз аренасына чыга башлавын бик 
зур шатлыклы факт итеп санарга 
кирәк. Таләпчән һәм зур вкуслы 
рус укучысына тәкъдим итәрлек 
әсәрләр туган икән, бу инде, димәк, 
безнең поэзиябезнең өлгереп җи
түе, нык аякка басуы дигән сүз.

Узган ел Салих Батталның «Но
вый мир» журналында басылган 
шигъри повестеннан бүлекләрне 
яңа әсәр дип, узган ел туган әсәр 
дип бәяләргә тулы хакыбыз бар. 
Бу әсәргә карата С. Щипачев үзе
нең «1953 елгы поэзия турында 
заметкалар»ында бик куанычлы 
сүз әйткән, аны чын поэзия дип ата
ган. Бу бәя белән килешми мөмкин 
түгел. Юк, үзе әйбәт шигырьләр 
язган Щ-ипачев әйткән өчен түгел, 
бәлки ул «бүлекләр»нең үзләре уку
чыны дулкынландырганга күрә. 
Дөресен әйтергә кирәк, рус шагыйрь
ләре Салих Батталга чын күңелдән 
ярдәм иткәннәр. Аның әйбәт образ
ларын, иң матур урыннарын по
вестьның озынлыгыннан аралап ал
ганнар. Автор татарчасын кабат 
эшләгәндә бу нәрсәгә игътибар 
итәргә тиеш. Тагын шунысы да бар: 
әсәрнең русча вариантында кеше 
аңламаслык инверсияләр калмаган. 
Бу бүлекләрнең бигрәк тә соңгы
сы әйбәт. Фазыл адресына әйтелгән 
ачы-ачы сүзләрдән, Сәфәрнең сы
ңар аякта азапланып бакча үлчә
веннән һәм Газзәнең ялгышын 
Айдар картның какшаган картлыгы 
белән чагыштырган мәгънәле юл
лардан соң китерелгән бүлек — 



авторның геройларында кунакта бу
луы — үзенең интонациясе белән 
авторның колхозчы хезмәтенә ихти
рамын бик әйбәт итеп ача.

Узган елгы поэзиядә, уңышлар 
белән беррәттән, җитешсезлекләр 
дә күп булды. Аларның иң зуры- 
сы — безнең шигырьләрдә граждан
лык хисенең, көчле пафосның җит
мәвендә, поэтик активлыкның җитмә
вендә күренде.

Сугыш беткәнгә хәзер сигез ел 
вакыт узып китте. Шушы авыр ел
ларда туган ялкынлы поэтик әсәр
ләребезгә кайтып, алар турында 
тагын бер тапкыр чынлап торып 
уйлансак, без бүгенге поэзиянең 
(аерым уңышлы әсәрләрне алма
ганда) бик пассив, бик бер төрле 
һәм ялкынсыз булуын күреп апты
рап калачакбыз. Теләсә кайсы ша
гыйрьнең сугыш елларында язылган 
әсәрен алмагыз — ул әсәрләр бү
генгегә караганда көчлерәк, ялкын
лырак, пафослырак.

Битарафлылык, гамьсезлек ат
мосферасы, тормышка актив кат
нашмау узган елгы поэзиядә поэтик 
формаларның ялыктыргыч бер төр
лелегендә, шаблонлылыкта күренә.

Тормышны шома итеп, ал төскә 
манып күрсәтүнең, шаблонның уз
ган елгы шигырьләрдә ике төрле 
формасын очратырга була.

Беренчесе — кычкырып торган 
риторика, куллар белән бутану. Бу 
шигырьләрдә авторның индиви
дуаль йөзе югалган, хәтта сүзләре 
дә бер төрле диярлек. Мондый 
шигырьләрне бигрәк тә газеталар, 
үз канат асларына алып, яшәтеп 
киләләр. Бәйрәм номерларын ши
гырьсез чыгару күңелле түгел дигән 
сәер бер гадәт урнашкан бездә, һәм 
ул гадәт күп кенә шаблоннарның 
тууына сәбәп була.

Бәйрәм бүген, 
Илне балкытып 
Нурлы байракларны элдек без. 

(Ә. Ерикәй. «Дуслык бәйрәме»)
Балкый җирдә безнең аяз таңнар, 
Җилфердиләр кызыл бай

раклар 
(Ә. Ерикәй. «Алып бара партия») 
Җилфердиләр җиңү бай

раклары 
Өстебездә алсу таң төсле.

(Н. Вафин. «Безнең бәйрәм»)

Саф алдында кызыл байрак 
Сафта хезмәт геройлары...

(М Хөсәен. «Дуслык бәйрәме»).

Һәр шигырьдә күпме «нур», күп
ме «кояш», күпме «йолдыз», күпме 
«таң», ләкин берсе дә якты түгел, 
берсе дә җылы түгел.

Шаблоннарның бу төрен тану ин
де кыен түгел, һәм бу төр шаблон
нар теоретик рәвештә «поэзия» 
төшенчәсеннән күптән сызылып 
ташланды инде. Ләкин, шулай бу
луга карамастан, алар практик рә
вештә яшәп киләләр. Колхоз тема
сына булса — иркен басулар, бодай 
диңгезләре, дала корабльләре; ты
нычлык турында булса — «мин 
яратам» дип башлана; балалар поэ
зиясендә булса — бер төрле әтәч
ләр, бер төрле песиләр һәм гаҗәп 
бер төсле малайлар.

Тормышны бизәүнең, шаблонлык
ның икенче төре — конкрет шигырь
ләр. Бу төр шаблонда риторика 
юк, карыйсың, конкрет детальләр дә 
бар кебек: кешеләр көлешәләр дә, 
җырлыйлар да, бииләр дә, үткен 
сүзләр дә сөйләргә азапланалар. 
Ләкин бу шигырьләр дә гаҗәп бер 
төрле, ялыктыргыч озын, һәм ис
киткеч сай булалар. Яманаты чык
кан беренче шаблон кебек үк, бо- 
ларның да чыганагы — тормышны 
белмәүдә, аның тирән мәгънәсен 
ачмауда, тормыш күренешләре өс
теннән күзәтүче булып узып китүдә. 
Менә Галимҗан Латыйпның «Без
нең кызлар» исемле шигыре.

Сүнәргә дә өлгермәгән 
Таң йолдызлары, 
Юнәлде басу ягына 
Колхоз кызлары.

Ап-ак җиңсәләр кигәннәр 
Беләкләренә.
Яшьлек һәм бәхет ялкыны 
йөрәкләрендә.

Көмеш чыңлавы шикелле 
Яңгырады җыр.
Машиналар тавышы белән 
Тулды бөтен кыр.

Сирпелеп китә кызларның 
Күз керфекләре.
Ялтырап җиргә коела 
Чык бөртекләре.

Чык бөртекләре коелсын, 
Бернәрсә түгел,
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Ләкин җиргә төшермәбез 
Ашлык бөртеген.

Алтын башаклар өстендә 
Җил йөри уйнап.
Комбайн кузгалып китә 
Киң басу буйлап.
Салам өеме тезелеп кала 
Сары камылда.
Йөзләр кызарырлык түгел 
Халык алдында.

Комбайнер егет шатлыктан 
Елмаеп куя.
Башаклар тибрәлгән кырның 
Рәхәтен тоя.

Комбайн белән янәшә 
Автомашина.
Икесе дә хәрәкәттә, 
Бункер ачыла... 
һ. б. һ. б. һ. б.

Бу шигырьнең күләме белән әлеге 
кадәр ике мәртәбә озынлыктагы 
соңгы өлеше дә санап чыгу форма
сында язылган. Уйлап карыйк: нәр
сә бар соң бу шигырьдә? «Алтын 
башаклар» бар, «Җил йөри уйнап», 
«Салам өеме тезелеп кала сары ка
мылда», «Чык бөртекләре коела», 
егет «сәгатькә участогын ике әйлә
нә», комбайн бункерына ашлык ту
ла — барысы да бар, тик поэзия 
өчен кирәк бер генә нәрсә юк — 
кеше, колхозчының зур хисләре. 
Камыл санау, комбайнның участок
ны ничә әйләнүен теркәп утыру, 
әлбәттә, поэзия эше түгел. Шундый 
ук кыр, шундый ук камыллар Г. Ла
тыйпның «Ял вакыты» исемле ши
гырендә дә кабатлана. Тик анысына 
кашык шакылдатып бию кебек 
«мәзәкләр» генә өстәлгән.

Ә соң Г. Латыйп яхшы шигырь
нең нәрсә икәнен белмимени? Без 
аның «Көтү кайта» шигырендәге 
көтүче егетне — явымга чылатмаска 
теләп пиджагына яңа туган бәрәнне 
төреп кайтучы егетне бик яхшы хә
терлибез әле. Җәйге җылы яңгыр
лар узгач, игеннәр арасында куа
нып йөрүче, игене үскәндә үсми ка
ла алмаучы бригадир кызын да 
онытканыбыз юк. Бер укыганнан 
соң онытылмый күңелдә саклана 
торган шигырьләр тудыра алган 
иптәшнең бүген шундый төссез һәм 
ялыктыргыч шигырьләр бастыруын 
үз иҗатыңа таләпчән килмәү, үз 
иҗатыңны ихтирам итмәү белән ге
нә аңлатырга мөмкин.

Шундый төссез шигырьләр хәзер 
безнең гомуми бәлабезгә әйләнеп 
бара. Тышкы күренешләрне «де
тальләп» санап чыккан шигырьләр 
газета-журнал битләрен күмеп кит
теләр. Олылардан күрмәкче шундый 
шигырьләрне яшьләр язалар, мо
ның иң куп мисалларын «Яшь 
Сталинчы» газетасында очратырга 
мөмкин.

Узган ел колхоз авылы турында 
талантлы язылган әсәрләр, гому
мән, бик аз булды. Шагыйрьләр 
авылны ал төскә мандылар, аның 
кешеләрен белмиләр, лампочкасы 
булса, аны техниканың түбәсенә 
менеп җиткән авыл дип исәплиләр. 
Самолет белән чүп утау турында 
шигырьләр язалар. Ә шул ук ва
кытта авылның каршылыклары, ке
шеләрнең авырлыклар белән көрә
ше, әдәбият өчен кирәкле кеше 
бер читтә кала. Бактың исә лампоч
касы, үзенең радиоузелы һәм башка 
төр җайланмалары булган, җирлә
ре трактор белән сөрелә, ашлыгы 
комбайн белән урыла торган кол
хозларда да каршылыклар җитәрлек. 
Димәк, мәсьәлә техника үсүдә генә 
түгел, аннан максималь файдалана 
белүдә, аңлы хезмәт дисциплинасы 
тәрбияләүдә.

Быел безгә берничә иптәш белән 
районнарда булып, авылның тор
мышы белән якыннанрак танышыр
га туры килде. Ерак бармыйча, бер 
мисал алыйк. Биектау районы Ка
занга күрше генә, борын төбендә 
генә. Без Биектау районының Воро
шилов исемендәге колхозында бу
лып, атна саен кино куела, атна 
саен лекторлар килеп йөри торган, 
урта мәктәпле, пром артельле, өч 
мең гектар җире трактор белән сө
релә һәм комбайн белән урыла 
торган бу колхозның тормышы бе
лән якынрак танышкач, шаккатып 
калдык. Колхозның бер картыннан: 
«Күпме икмәк бүлдегез?» — дип со
рагач:

— Әйтергә оялгыч ул, егетләр, — 
диде. Колхозның сугасы ашлыгы 
әле язга кадәр җитәр. 14 гектар бә
рәңгесе бөтенләй кар астында кал
ган. Алганы тау-тау булып өелеп 
басуда ята. Шуның белән ферма 
малларын туйдыралар. Өшегән бә 
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рәңгенең нинди җиме булсын инде. 
Мәсьәлә шунда: әлеге колхоз ида
рәсенә булдыксыз «җитәкчеләр», 
колхоз җилкәсен кимереп ятучы 
исерекбашлар оялаган.

Дөрес, бу кадәргә үк барып җит
кән колхозлар бездә күп түгел. Лә
кин хезмәт җитештерүчәнлеген кү
тәрә алмыйча, эчке резервын үстерә 
алмыйча таптанучы колхозлар җи
тәрлек!

Яшь шагыйрь Солтан Гыйлемха- 
нов авылда яши. Бүтән башка бе
рәүгә караганда да авыл турында 
яңа буяуларны аңардан көтәргә 
мөмкин. Менә аның бүгенге авыл 
турында язган соңгы шигыре:

Ташып тора амбар һәм сарайлар, 
Фермаларга сыймый мал-туар.
Без ясаган түгәрәк күл өсте 
Каз, үрдәкләр белән чуп-чуар.

(«Көз» )

Тормышны лаклауның, шомарту
ның типик күренеше түгелме соң 
бу? Авыл шагыйре булып танылган 
С. Хәким дә узган ел авыл турында 
бернәрсә дә язмады. Аның «Якын 
дуслар», «Белсәң иде», «Бөек дус
лык елгасы» исемле өч лирик ши
гыре, никадәр генә әйбәт булсалар 
да, шагыйрьнең узган елгы пассив
лыгын каплый алмыйлар. Шагыйрь
нең якташлары, Әтнә районы кол
хозчылары, укучылар конференция
сендә: «Сибгать Хәкимнең нурлы 
йөзен күрер көн булырмы икән?» ■— 
дип сорыйлар икән, бу инде очрак
лы бер хәл түгел. Шул ук Әтнә рай
оны колхозчылары язучыларның 
авылны яратмауларын, авыл тор
мышын өйрәнергә теләмәүләрен 
туп-туры йөзгә бәреп әйтәләр. Әтнә 
районында колхозчылар белән оч
рашырга килеп чыккан Г. Гобәй, 
М. Хөсәен, Б. Рәхмәтнең «әштер- 
өштер генә» очрашып китүләрен 
алар яратмый калганнар. Сугыштан 
соңгы авыл турында уңышлы поэ
малар язган Әнвәр Давыдов та хә
зер авылдан аерылды. Күреп үттек, 
Г. Латыйпның, Ә. Ерикәйнең һәм 
башка шагыйрьләрнең узган елгы 
әсәрләрендә авылның тышкы бизәк
ләре генә бар. Тормышчыл тирән 
фәлсәфәне, көчле динамиканы, па
фослы гражданлык сүзен вак пей

заж, коры санап чыгу алыштыра. 
Шагыйрьләр, күрәсең, оптимизмны 
авырлыкларны читләтеп узу дип аң
лыйлар.

Без үзебезнең данлыклы тради
цияләребезне һичкайчан онытырга 
тиеш түгелбез. Безнең шагыйрьлә
ребез —■ колхоз крестьяннары ту
рында авылның төрле чорын чагыл
дырган талантлы әсәрләр биргән 
кешеләр. Такташның Мохтар баба
ен, Ш. Маннурның Гайҗан бабаен, 
Муса Җәлилнең, Н. Баянның, 
Ф. Кәримнең, Ә. Ерикәйнең, С. Хә
кимнең, С. Батталның, М. Садриның, 
Ш. Мөдәрриснең, Ә. Давыдовның, 
Ә. Юнусның һәм башкаларның ши- 
гырь-поэмаларын, халык яратып 
җырлый торган җырларын без бик 
яхшы хәтерлибез.

Шагыйрьләр алдына тормыш үзе 
китереп куйган башка өлкәләрдә дә 
эш шәптән түгел. Татарстан нефть
челәре турында узган ел, Ш. Ман
нурның циклыннан башка, юньле 
шигырьләр күренмәде. Моннан бер
ничә ел элек кенә нефтьчеләр ту
рында матур-матур шигырьләр ту
дырган Н. Арслановның «Геолог 
янында» исемле шигырен укып: 
«моны Н. Арсланов язды микәнни» — 
дип гаҗәпкә каласың.

Тыңлыйм аны, 
Егет сөйли миңа, 
Җирдән ничек нефть тапканын; 
Борауланган һәр урыннан өскә 
Девон фонтаннары атканын.

Шигырьнең һәр куплеты диярлек 
шундый — «тапканын —• атканын» 
формасындагы ялкау рифмалар 
белән тәмамлана. Геолог хезмәтенең 
бөтен шатлыгын, бөтен поэзиясен 
суырып алган бит бу форма.

Рифмага без ничектер икенче дә
рәҗәдәге эш итеп карарга өйрәнгән
без. Ләкин бу дөрес түгел, һәм аның 
дөрес түгел икәнен Н. Арслановның 
шушы шигыре дә бик яхшы күр
сәтә.

Барыбызга да билгеле, безнең 
әдәбиятта сатира кебек көчле жанр 
берничә ел югалып торды. Соңгы 
елларда барысы да ал да гөл бу
лып калган иде. Партия безгә совет 
Гогольләре һәм Щедриннары кирәк 
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икәнен язучыларның кабат исенә 
төшерергә мәҗбүр булды.

Партия язучыларны безнең тор
мышыбыздагы каршылыкларны, 
авыру якларны ачып бирергә, кеше
ләрнең аңындагы капитализм кал
дыкларын, буржуаз идеология күре
нешләрен, • политик гамьсезлекне 
рәхимсез рәвештә фаш итәргә, без
нең үсешебезгә киртә булып төшкән 
һәрбер бозык, чит, реакцион нәрсә
ләргә каршы көрәшергә чакырды.

Узган ел татар совет әдәбиятын
да, шул җөмләдән поэзиядә, сатира 
жанры берникадәр җанланып китте. 
«Чаян» журналы сатирик шигырь
ләрне күп бастырды. «Совет әдә
бияты» журналы да сатирик ши
гырьләргә урын бирде. Иң зур та
ләпчәнлек белән килеп, йөзләгән 
вак, примитив «сатираны» алып 
ташлаганда да, көчле язылган ае
рым әсәрләрне күрсәтергә була.

Соңгы ике елда сатира өлкәсендә 
үзен танытып өлгергән Ш. Мөдәр
рис «Янки базары яхут яңадан-яңа 
кисекбаш» исемле әсәрендә, Тукай
ның атаклы поэмасыннан файдала
нып, үзенең сатира утын империа
лизм дөньясына каршы юнәлдерде. 
Ш. Мөдәрриснең бу әсәре канлы 
Америка империализмын үткен фаш 
итә, традицион кисекбаш образын 
Совет Армиясе кискән Гитлер башы 
ясап, шул баш • тирәсенә империа
лизм лагереның бөтен махинациялә
рен җыйный. Сатирик көче бәхәссез 
бу әсәрнең, әгәр дә материал берка
дәр дыңгычлап тутырылмаган бул
са, тагы да зуррак булыр иде. Би
редә берьюлы бик күп рәсемнәр 
бирү, образлылык ягына, күренеш
ләрне аңлауга бер кадәр зыян итә. 
Шуңа күрә «Янки базары...» гаять 
киң халыкара күзәтү булып чыккан.

Узган ел шактый ук үткен эшлән
гән сатирик әсәрләр белән Ә. Исхак 
(«Янкиның эше яман»), Ә. Давы
дов («Ачык авыз», «Мәхәббәт ка- 
һәрманы»), С. Баттал («Балаң бул
са бик иркә...», «Җиде кыз әкия
те»), Ә. Атнабаев («Ярар, карар
быз», «Көнләшү») һ. б. чыгыш 
ясадылар.

Әйтергә мөмкин, сатирада тот
карланып торган буа ерылды. Лә
кин сатира жанрын үстерү буенча 

бик күп эшләргә кирәк әле. Худо
жество чаралары ярлы, тонык, төс
сез, һәм хәтта примитив булган, 
бушка авыз чайкауга әйләнеп кал
ган, сатирик көче булмаган мәзәк
ләр, рәсемнәр астына урнаштырыла 
торган такмак һәм такмазалар 
«Чаян» журналы битләрендә күп 
басыла. Ә кайчакта «Чаян» сатира 
жанрын үстерүгә зыян китерә тор
ган фикерләр белән дә чыга. Мисал 
өчен 1953 елның 21 санында басыл
ган рецензияне алыйк, анда сатира 
әсәрләрендә образлар ничек булыр
га тиеш дигән бик җитди мәсьәлә 
куела, ләкин шул мәсьәлә принци
пиаль югарылыкка күтәрелми, вак 
бер нәрсәгә әйләнеп кала. Чөнки 
рецензиядә сатира жанры өчен иң 
кирәкле чара — гипербола инкарь 
ителә. Шуның аркасында, рецен
зентның бик дөрес куйган фикере 
дә томаланып кала.

Ә. Давыдовның менә бу юллары
ның тел ягыннан зәгыйфь булуы 
бәхәссез:

«Юк, юк!» диеп туры ташлармын, 
Менә хәзер килеп кенә керсен, 
Ант итәм мин, туры басармын.

Күренеп тора: бу җөмләләр на
чар подстрочник кебек. Давыдовта 
тел «төзергә» тырышу күренешләре 
бар, анысын яшерми әйтергә кирәк. 
Ләкин бу грамотасызлык белән 
гиперболаны һич тә бутарга яра
мый.

Сатираны үстерү буенча безнең 
алда гаять зур бурычлар тора. Са
тирик поэма, политик памфлет, мо
раль-этик һәм башка темаларга 
фельетоннар бездә юк дип әйтерлек. 
Әдәби пародия һәм эпиграмма 
жанрларын үстерүнең шулай ук зур 
әһәмияте бар.

Сатира — язучы кулында көчле 
корал. Гражданлык хисләренең ин 
көчле чагылышы сатирада бирелә. 
Автор бу жанрда үзен яшерми, кү
ренешләргә, вакыйгаларга үзенең 
мөнәсәбәтен турыдан-туры белдерә. 
Ләкин бу мөнәсәбәт вак такмазага 
яки акыру-бакыруга әйләнмәскә 
тиеш. Шагыйрьләрдә гиперболик 
образлар белән эшләү вкусын үсте
рергә, сатира өлкәсендә дә профес
сиональ осталыкка ирешергә кирәк.
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Партия Үзәк Комитетының сен
тябрь Пленумы карарлары совет 
халкын барлык көчне яңа бурыч
ларны үтәү эшенә тупларга чакыр
ды. Гаять зур күңел күтәренкелеге 
белән, партиянең яңа күрсәтмәлә
рен тормышка ашыруда үзенең бә
хетен күреп, колхоз авылы кешелә
ре, социалистик промышленность 
эшчеләре һәм совет интеллигенция
се — барлык халкыбыз, җиң сызга
нып, яңа бурычларны үтәү эшенә 
кереште.

Партиянең бу тарихи документы 
шагыйрьләргә дә зур бурычлар 
йөкли. Шагыйрьләр секциясе үзенең 
эшендә кискен борылыш ясарга ти
еш. Безнең секцияләр шактый күп 
вакытны вак мәсьәләләр тикшереп 
уздыралар, гадәттән тыш күп ва
кытны буш утырышлар ала. Секция 
практикасына эшчеләр, колхозчы
лар белән, механизаторлар белән 
очрашу кебек җанлы эшләрне дә 
кертергә кирәк.

Яшьләр белән эшләү — секциянен 
эшендә иң авыр тармак. Яшьләр 
үзләренә карата бик зур игътибар 
белән карап, бик сак килүне таләп 
итәләр. Секция илле өченче елда 
яшьләр белән эшләмәде дип әйтеп 
булмый. Үзләренең иҗатына карата 

яхшы ук өмет баглаган Шәүкәт Га
лиев белән Рәшит Гәрәевне Язучы
лар союзы Москвага махсус семи
нарга җибәреп кайтарды. Анда 
аларның иҗатын исемнәре киң кат
лау халыкка билгеле булган өлкән 
язучылар тикшерде. Аннан соң ша
гыйрьләр секциясе яшьләрнең ае
рым кичәләрен уздырды. Болар 
барысы яхшы чаралар. Ләкин бо
лар аз, болар гына җитми. Секция
дә теоретик мәсьәләләр аз куела, 
теге яки бу мәсьәлә буенча бәхәс 
күтәрелми, шагыйрьләр поэзия 
әсәрләрен системалы рәвештә укып 
бармыйлар.

Совет поэзиясе, шул җөмләдән 
татар совет поэзиясе, дөньяда иң 
саф, иң кешелекле поэзия. Аны 
һәртөрле чүп-чар белән, бусы 
«ярый», бусы «бара» дигән вак-төяк 
шигырь кисәкләре, пешеп җитмәгән 
тонык әсәрләр белән чүпләргә ша
гыйрьләрнең хакы юк. «Ярый» бил
гесе белән дуслыкны өзәргә вакыт. 
Бу турыда күзгә карап, һичбер хә
тер сакламый әйтергә кирәк. Пар
тия өйрәткәнчә, эшебезгә кат-кат 
әйләнеп карарга, моны тагын да 
яхшырак эшләп булмасмы икән, 
дип уйланырга, хаталарны бар кө
чеңне куеп төзәтергә, кимчелекләр
не ерып чыгарга!



фднни

ӘДӘБИ ТЕЛ ҺӘМ ОРФОГРАФИЯ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ1

1 Фикер алышу тәртибендә басылалар.

УРЫННАН ФИКЕРЛӘР ҺӘМ ТӘКЪДИМНӘР

Татарстанның Красный Бор райо
ны Исәнбәй урта мәктәбендә татар 
теле һәм әдибияты укытучысы Г а с- 
кәрБәширов редакциягә шундый 
хат җибәрә:

Яшәештәге орфографиябез бик 
катлаулы һәм буталчык. Шунлыктан 
җиде еллык һәм урта мәктәпне тә
мамлап чыккан укучыларыбызның 
зур күпчелеге, без ничек кенә ты
рышсак та, орфографияне тиешенчә 
үзләштерә алмыйча китәләр.

«К», «Р» авазларының укылышын 
күрсәтер өчен, кайбер сүзләрдә хә
рефләр арттырып язарга, әллә ни ка
дәр өстәмә чаралар кулланырга туры 
килә. Мәсәлән, шагыйрь (шагир) сү
зендә ике хәреф артык китә, укылыш 
та авырлаша.

Алфавитта «к», «f», «w» авазлары 
өчен аерым хәрефләр булмау орфо
графияне генә түгел, орфоэпияне үз
ләштерүгә дә бик нык комачаулый. 
Димәк, ул авазлар өчен аерым хәреф
ләр алып, орфографияне тәзәтергә 
кирәк.

Фамилияләрне язудагы төрлелек тә 
бетерелсен иде. Татар фамилияләре, 
татарча ничек әйтелсәләр, шулай 
язылырга тиешләр, мәсәлән: Рзлиев 
Җәләлиев, һадиев.

Казан фельдшер-акушерлар мәк
тәбендә татар теле укытучысы Ф. Ф а- 
с е е в болай яза:

Орфографиядәге катлаулылык һәм 
буталчыклык«К/>, «г» авазлары өчен 
алфавитта аерым хәрефләр булмау 
һәм рус теленең специфик (палаталь) 
тартыкларын язуда чагылдыруга 
җайлашкан «я», «ю», «ь» хәрефләрен 
татар сүзләренә дә җәелдерү нәти
җәсендә барлыкка килде. Бу җитеш- 
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сезлекне бетерү өчен, мин шундый 
тәкъдим кертер идем:

Татар теленең специфик төп аваз
ларыннан берсе булган «к», «F» тар
тыкларына алфавитта һичшиксез 
аерым хәреф алу кирәк.

«W» авазын калын сүзләрдә «у» хә
рефе белән, нечкә сүзләрдә «ү» хәре
фе белән билгеләү, аерым хәреф 
алуга караганда, уңайрак булачак. 
Мәсәлән: һауа, ауыл, тауыш, әүен, 
үтәүе.

«Я», «ю», «е» «ё» хәрефләрен ба
ры тик рус теленнән кергән сүзләрне 
язу өчен генә кулланырга кирәк. Та
тар сүзләрендә исә алар урынына 
һәр җирдә кыска «й» хәрефе белән 
башлап язуны кагыйдәләштерергә. 
Шулай итмәгәндә, сүзлекләрдә бер 
үк авазга башланган сүзләр төрле 
урыннарга сибелеп урнаштырыла 
һәм кирәкле сүзләрне эзләп табу 
кыенлаша.

Татар телендә тартык авазларның 
калынлык-нечкәлеге рус телендәгегә 
караганда бөтенләй икенче төрле 
булганлыктан, калынлык-нечкәлек 
билгеләрен рус теленнән кергән сүз
ләрдә генә кулланырга, мәсәлән: 
актуаль, принципиаль, объектив, 
съезд.

Аннан соң алфавитта хәрефләрнең 
тәртибен беркадәр үзгәртеп, «а-ә, г- т, 
ж-җ к-ң, о-ө у-ү, н-ң, х-һ» кебек 
хәрефләрне бер рәттән кую да яхшы
рак булыр иде. Шулай итмәгәндә, 
алфавит белән эш итү, бигрәк тә сүз
лекләрдән кирәкле сүзләрне табу га
ять авыр була.

«Ң», «F» хәрефләре өчен алынган 
хәрефләр формалары белән башка 
хәрефләр системасына ятышлы бу
лырга тиеш. Шуның белән бергә, төр
ле диакритик билгеләр (өтерләр, кой
рыкчыклар, нокталар) системасын 



куллануның типографиядә басу һәм 
кулдан язу өчен дә уңайсызлыгын 
исәпкә алып, ул авазлар өчен аерым 
формалы хәрефләр кабул итәргә ом
тылу яхшы булыр иде.

Башкорт теленең алфавитында 
42 хәреф булуын, хәтта 45—50 хә
рефле алфавитлар да булуын искә 
алганда, безнең алфавитта иң күбе 
40—41 хәреф булу мөмкинлегеннән 
һич тә куркырга ярамый.

Казан дәүләт педагогия институты 
аспиранты Г. Әхәтов яза:

Хәзерге телебездә яши торган «к» 
һәм «г» фонемаларының хәрефләрен 
яңа алфавиттан чыгарып ташлау 
орфографиябездәге иң зур ялгыш
лардан санала. Бу ялгышлыкны туган 
телгә һәм аның эчке законнарына, 
табигатенә тәкәббер карашның без
нең кайбер телчеләребезгә дә үтеп 
керүеннән, шуның нәтиҗәсендә 
аларның ул законнарны җитәрлек 
исәпкә алырга теләмәүләреннән һәм 
шулай ук телне өстән басым ясау 
юлы белән «камилләштерергә» мата
шуларыннан килеп чыккан дип кенә 
карарга кирәк. «К,» һәм «р» фоне
маларын белдергән хәрефләрне ал
фавиттан чыгарып ташлау мәктәптә 
яшь буынга ана телен өйрәтү эшенә, 
шулай ук югары уку йортларында 
ана телен фәнни өйрәнү, тикшерү 
эшенә дә зур комачау булды.

Әйтергә кирәк, бу — сүзлекләр 
төзү эшендә дә кыенлыкларга китер
ми калмады. Мәсәлән, яшәп килә 
торган орфография кагыйдәләре бу
енча, газ, газета, гармония һәм башка 
шулар кебек сүзләр кагыйдә буенча 
«р» белән укый башланырга тиеш 
булсалар да, рус теленнән кергән сүз
ләр булганлыктан, аларны «г» белән 
укырга кирәк була. «К» фонемасы 
белән дә шул ук хәл. «К» хәрефе 
«К» Һәм «к» фонемалары өчен уртак 
итеп алынганлыктан, кар, карта, 
кан, капитан һ. б. шуның кебек сүз
ләрне бер төсле укырга туры килә.

Икенче яктан, телне өстән басым 
ясау юлы белән үстерү мөмкин түгел. 
«К» һәм «F» фонемалары, аларның 
хәрефләре алфавиттан чыгарылып 
ташлануга карамастан, гасырлар 
дәвамында үсә, байый һәм камил
ләшә килүче гомум халык телендә 

сакланып калды һәм сакланачак та. 
Шулай булгач, алфавитта ул фоне
малар өчен аерым хәрефләр алу- 
алмау турында ике төрле караш бу
лырга тиеш түгел.

Казан дәүләт педагогия институты 
укытучысы, филология фәннәре 
кандидаты 3. Вәлиуллина яза:

Татар фонетикасын, орфоэпиясен 
башлап өйрәнүче кайбер студент
ларга —• Казан дәүләт педагогия 
институтының тарих-фйлология фа
культетындагы татар мәктәпләре 
өчен рус теле укытучылары хәзерләү 
бүлегендә укучы студентларга язуда 
«к», «г» хәрефләренең икешәр фоне
ма аңлатканлыгын, ягъни «ка (ку, 
ко...)», «га (гу, го...)» аваз тезмә
ләрендә аларның икешәр төрле укы
ла икәнлекләрен төшендерү бик чи
тен. Шунлыктан студентлар — сос
тавында ул фонемалар булган сүз
ләрне төрлечә яза бирәләр: «кәнз- 
гәт» яки «канагат», «тәбигәт» яки 
«табигат», «диккзт» яки «диккат» 
һ. б. «Камыт», «канау» кебек сүз
ләрне укыганда ялгыш җибәргәли- 
ләр: «к» урынына «к» һәм, киресен
чә, «к» урынына «к» әйткән очрак
лары була.

Минем уемча, «к» һәм «г» фонема
ларына аерым хәрефләр алу татар 
орфографиясен җиңелләштерер, төр
ле буталчыклардан котылдырыр иде.

Шулай ук «ю, я, е» хәрефләренең 
язылышын да өр-яңадан карап чы
гасы бар. Укучыларга, татар телен 
башлап өйрәнүче кешеләргә ни өчен 
«йо, йө» язылып та, «йы, йе, йа, 
йә, йу, йү» тезмәләрен язарга мөм
кин түгел икәнен, җитмәсә «юнь», 
«яшь» кебек сүзләрдә нечкәлек бил
гесе язуның кирәклеген төшендерү 
шактый кыен. Минемчә, «я, ю, е» 
хәрефләрен рус теленнән кергән сүз
ләрдә генә кулланып, татарның үз 
сүзләрендә «йа (йал), йә (йәш), йу 
(мәсәлән, «кер йу»), йү (йүкә), йы 
(йыл), йе (йегет)» тезмәләрен язу 
уңышлырак булачак.

Татар телендәге «w» фонемасы
ның «в» аша бирелүе дә («тавык, 
авыл, әвен») уңышлы түгел. Татар 
фонетикасын һәм орфографиясен) үз
ләштерүгә ул зур гына комачау бу
лып тора.
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Ниһаять, рус теленнән алынган 
сүзләргә кушымчалар ялгануда да 
каршылыклы урыннар байтак, мәсә
лән, «промышленность», «часть», 
«немец», «училище» сүзләренә нечкә 
кушымчалар ялганамы, калын ку
шымчалармы («промышленность
ка — промышленносткә, немецка — 
немецка» һ. б.)? Димәк, биредә дә 
ачыклыйсы урыннар бар.

СССР Фәннәр Академиясенең 
Казан филиалы гыйльми сотруднигы 
К. Сабиров яза:

Татар алфавитыннан шул телнең 
үзенчәлеген ачык күрсәтә торган 
«К» һәм «г» авазларының хәреф
ләрен төшереп калдыру үз вакы
тында комиссиянең бу эшкә җитди 
карамавын күрсәтте. Мондый аваз
ларның булмавы татар телендә 
«канат», «карта», «канау», «ура
ган», «бак» һ. б. ш. кебек кирәксез 
график омонимнар арттырып кына 
калмады, башлыча, фонетик прин
ципка нигезләнгән орфографиядән 
читкә тайпылу сәбәпле, әйтелеш бе
лән язылыш арасында зур аерма 
тудырды. Мәктәп балаларының, 
хәтта студентларның, «к» белән әй
телә торган «инкарь», «Камал», «фи
дакарь» һ. б. сүзләрне, хәзерге ка
гыйдәләрдән чыгып, «к» белән әй
түләре шул специфик «к», «г» 
авазларын белгертергә тиешле ае
рым хәрефләрнең булмавына кай
тып кала. Шул ук хәрефләрнең бул
мавы, «ә» авазына бетә торган 
«вакыйга», «дәгъва» һ. б. ш. кебек 
сүзләргә һич тә дөрес булмаган 
калын кушымчалар ялгап, «вакый
галарны», «дәгъвалашуы» дип язуга 
китерде. Басылып чыккан мәкалә
ләрдән күренгәнчә, шул ук хәреф
ләрнең булмавы дистәләгән сүзләр
гә калынлык яки нечкәлек билгесе 
өстәү һәм, шуның белән, язу техни
касын катлауландыру кебек күре
нешләрне дә тудырды.

Ике сузык авазга билге булып 
йөри торган «о, ы, е» хәрефләренең 
язылышына һәм укылышына кил
гәндә, алар практикада артык авыр
лык тудырмыйлар. Ул авазлар өчен 
аерым-аерым хәрефләр алу алфа
витны киңәйтүгә һәм яңа читенлек
ләр тудыруга сәбәп кенә булыр иде. 

Ә менә «в» хәрефенең ике авазга 
билге булып йөрүен уңышлы дип 
әйтеп булмый. «Аву», «саву», «та
вы», «явуы» кебек сүзләрне беренче 
карашта тиз генә аңлап бетерә ал
маска да мөмкин, чөнки аларның 
язылышлары әйтелешләреннән шак
тый ераклаштырылган.

Сүзгә кушымчалар ялгау мәсьәлә
сендә еш очрый торган төрлелек
ләрнең күбесе дә орфографиянең 
эшләнеп җитмәвен күрсәтә. Прак
тикада кулланылганча, нечкә аваз
ларга беткән сүзләргә калын ку
шымчалар ялгау татар теле өчен 
нормаль күренеш түгел. Бу мәсь
әләдә татар теле өчен хас булган 
сингармонизм законыннан чыгып 
эш итү максатча булыр иде.

Кайбер иптәшләрнең (Ш. Ман
нур иптәшнең мәкаләсе күз алдын
да тотыла, «Совет әдәбияты», 1951 
ел, 5 сан) сүзләр төрләнгәннән соң 
йотыла торган «ы, е» сузык аваз 
хәрефләрен төшереп язуны тәкъдим 
итүләрен дә уңышлы дип булмый: 
мондый очракта ул сүзләрне тамыр 
хәлендә — бер төрле (сузык авазны 
төшермичә), кушымча ялгагач — 
икенче төрле (сузыкны төшереп) язу 
урнашыр иде. Бу урында орфогра
фия белән орфоэпияне буташтырыр
га ярамый. Аларның һәр икесенә 
хас үз законнары бар. Ә менә шул 
ук Ш. Маннур иптәшнең шигырьлә
рендә, рифма өчен генә орфогра
фияне бозып, урынсызга артык су
зыклар өстәлү (хәзерәт, әзерәк, 
тизерәк һ. б.), үзе әйтмешли, «тел
гә бер матурлык та, җыйнаклык та» 
кертми.

Казан шәһәренең 80 мәктәп укыту
чысы И. Гумерова белән 13 мәк
тәп укытучысы Г. Маликова яза:

Без, укытучылар, эш өстендә менә 
шундый кыенлыкларга очрыйбыз:

Татар теленең үзенчәлекләреннән 
берсе булган «к», «г» авазлары 
өчен алфавитта аерым хәреф бул
мау укучыларны да, укытучыларны 
да уңайсыз хәлдә калдыра. Хәтта 
башка фәннәрдән биш билгеләренә 
генә укучылар да контроль эш ва
кытларында, имтиханнарда шушы 
кагыйдәгә хата ясыйлар.
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«К», «f» авазлары өчен алфавит
та аерым хәреф булмаганлыктан, 
аларның әйтелешен чагылдыру өчен, 
кайбер сүзләрдә калынлык һәм 
нечкәлек билгеләре куела. Шул ук 
билгеләр аеру билгесе булып та 
йөриләр. Мәсәлән: мәгънә, тәкъ
дим, вәгъдә, нәкъ, игътибар, дикъ
кать, Яхъя, дәръя, мәсьәлә, семья, 
дөнья. Укучылар мондый сүзләрнең 
дөрес язылышын механик рәвештә 
генә үзләштерәләр. Шушы төр сүз
ләрдә санап бетергесез хаталар 
ясыйлар. Менә бу хаталар да, баш
та әйткәнебезчә«к,F» авазлары өчен 
аерым хәрефләр булмаудан килеп 
чыгалар.

«W» авазын «в» аша билгеләү 
уңышлы түгел. Мәсәлән, «сулауы, 
тауы» дип язып куя укучы. Шулай 
ук, «давыл, авыл, рәвеш, явым, са
вым, тавыш» кебек сүзләрне дә я ял
гыш укыйлар, я ялгыш язалар.

Орфография кагыйдәләрендә «йа» 
урынына да, «йә» урынына да «я» 
язуны балаларга төшендерүе авыр 
(«яшь, яше, яз, ял, тия, тыя» һ. б.). 
«Яшь,! ямь» кебек сүзләрдә «я» (йа)- 
ны нечкә уку өчен («йәм», «йәш» 
дип уку өчен) «ь» билгесе куюда 
укучылар һәрвакыт хата ясый
лар. «Ю, е» хәрефләренең язылыш
ларында да шундый ук кыенлыклар 
килеп чыга. Укучыларның иң бута
ла торган урыннарыннан тагын бер
се — кушма сүзләрнең язылышы. Бу 
мәсьәләне дә өр-яңадан карап чы
гарга, ачыклыйсы моментларны 
ачыкларга иде.

Югарыда күрсәтелгән кимчелек
ләрне искә алып, орфографияне 
төзәтергә, камилләштерергә кирәк.

Казан шәһәренең 35 мәктәбе татар 
теле укытучылары М. Галләмова 
белән Г. Мифтахова яза:

Татар әдәби теленең үзенчәлекле 
авазларыннан булган «к», «F» аваз
лары алфавитта аерым хәрефләр 
белән билгеләнмәү нәтиҗәсендә, 
укыту процессында зур гына кыен
лыкларга очрарга туры килә. Сос
тавында бу авазлар булган сүзләр
не язган вакытта, укучылар бик күп 
ялгыш ясыйлар. Мәсәлән, кәдәр 

(кадәр), сәгәт, сагәт, сагать (сә
гать), игтибар (игътибар), тәкдим, 
такдим (тәкъдим), фәкәт, мәгнә 
(мәгънә), гаскәр, гәскар (гаскәр), 
гибарәт (гыйбарәт), диккәт (дикъ
кать) , шөгелләнү (шөгыльләнү) Һ. б.

Сөйләү теле белән язу теле ара
сында зур аерма булганлыктан, 
«в, у, ү» хәрефләрен укыган һәм яз
ган вакытта да күп кенә ялгышлар
ны очратырга туры килә.

Мәсәлән, ауыл (авыл), уакыт (ва
кыт), дәүер (дәвер), әүен (әвен).

«ъ» һәм «ь» билгеләрен куллану 
буенча да укучылар күп ялгыш 
җибәрәләр. Мәсәлән, «сәгат, ям, яш, 
диккәт» (сәгать яшь, ямь, дикъ
кать) формасында язалар. Чөнки бу 
сүзләрдәге нечкәлек билгеләре, 
«физкультура» сүзендәге кебек, үзе
нең алдындагы авазны нечкәртми
ләр. Шулай булгач, мондый сүзләр
дә нечкәлек билгесен куллануның 
һич кирәге юк. Әгәр «к» һәм «F» 
авазларына аерым хәрефләр алсак 
һәм татар сүзләрендә «я, ю» хәреф
ләренең язылышын чикләсәк, яки 
аларны татар сүзләрендә бөтенләй 
кулланмасак, кирәк-кирәкмәс урын
нарда катылык һәм нечкәлек билге
ләрен язудан да арыныр идек.

Кайбер алынма сүзләргә кушым
чалар ялгаган вакытта сөйләү теле 
белән язу теле арасында зур аер
ма күрергә туры килә. Мәсәлән, 
«октябрьдә (октябрьдә), ноябрьдә 
(ноябрьда), декабрьдә (декабрь
дә)» һ. б.

Укучылар бу сүзләрне ишетелгән
чә, «ноябрьдә, декабрьдә» ,дип яза
лар. Ә без, кагыйдәгә нигезләнеп, 
укучыларның дөрес язганнарын бо
забыз, «ноябрьда, декабрьда» дип 
«дөреслибез». Димәк, укучының дө
рес язганын ялгышка исәплибез.

Стена сүзлекләре булдыруга да 
карамастан, мондый сүзләрнең дө
рес язылыш кагыйдәләрен укучы
ларга төшендерү авыр.

Татар орфографиясенең төп җи- 
тешсезлекләре менә шулар. Алар
ны без һич кичекмәстән төзәтергә 
тиешбез, югыйсә орфографиянең хә
зерге торышы һичничек тә канә
гатьләнерлек түгел.



М. ГЫЙМАДИЕВ

Таткнигоиздат редакторы 

★

ЯЛГЫШЫБЫЗНЫ төзәтик

Татар теленең яңа алфавиты һәм 
орфографиясе татарның үз сүзләрен, 
татар теленә күп санда керә торган 
рус сүзләрен һәм интернациональ 
сүзләрне, фәнни терминнарны дөрес 
язарга мөмкинлек бирде. Ләкин, 
шуның белән бергә, ул кайбер җи- 
тешсезлекләрдән дә азат түгел. Иң 
зур җитешсезлек — алфавитта «к», 
«F» авазларына аерым хәрефләр 
булмауда. Алфавитны төзегәндә «к» 
һәм «г» авазларын «к» һәм «г» ны 
белдергән хәрефләр белән генә бил
геләү яхшы табылган иде. Ләкин 
мәсьәләнең болай хәл ителүе прак
тикада акланмады. Мәсәлән, «ка
нат», «арка», «койка» сүзләрен 
алыйк. Болар нинди төшенчәләрне 
аңлаталар соң? «Канат »мы, әллә 
«канат»мы, «арк,а»мы әллә «арка»- 
мы, «койка» мм (холодец), әллә 
«койка»мы (ятак)? «Канат фабри
касы» (канатная фабрика) дигән 
төшенчәне русча белмәүче укучы
лар «канат фабрикасы» дип аңлый
лар икән, бу бер дә гаҗәп түгел. 
Димәк, хәзерге орфография буенча 
«к», «г» укылырга тиешле урында 
«К», «г» булып, ә инде «к», «г» бу
лып укылырга тиешле урында, ки
ресенчә, «к», «г» булып укылуга юл 
куела. Без бу җитешсезлекне төзә
тергә, «к», «г» авазлары өчен алфа
витта аер'ым хәрефләр алырга кирәк 
дибез.

Алфавиттагы калган авазларны 
билгеләүче хәрефләр, безнең фике
ребезчә, үз урыннарында торалар. 
Хәзергә аларның санын арттыру яки 
киметү турында сүз дә булырга 
тиеш түгел.

Кагыйдәнең сүзләр һәм кушымча
лар өлешен шактый җентекләп 
карап чыгарга, аныклаулар, өстәмә
ләр кертеп, искергән мисалларны 
яңалар белән алыштырып, андагы 
кимчелекләрне якын арада бете
рергә кирәк. Бу турыда безнең 
теләкләр түбәндәгеләргә кайтып 
кала.

Кагыйдәнең 27 нче параграфын
да: «Тамыры һәм нигезе белән нечкә 
булган сүзләргә, «ль»гә, «ия»гә һәм 
«ие»гә беткән сүзләргә нечкә ку
шымчалар ялгана», — диелгән. Бил
геле, бу кагыйдә киңәйтелергә тиеш: 
«рь»гә, «лье»гә, «лья»гә беткән сүз
ләр дә шушы кагыйдәгә кертелергә 
тиешләр; «ье»гә, «ья»гә беткән сүз
ләр турында абсолют кагыйдә кабул 
итәргә мөмкин түгел. Чөнки «е»дән, 
«я»дән алда килгән «ь» билгесе 
күп очракта аеру функциясен генә 
үти. Шуңа күрә ул үзеннән соң 
калын кушымчалар таләп итә (мә
сәлән: дөнья, дөньяда). Ләкин, шу
ның белән бергә, тамыры һәм ниге
зе белән нечкә булып, «ье»гә, «ья»гә 
беткән сүзләргә чыгарма рәвешендә 
нечкә кушымчалар ялгарга кирәк 
булачак.

«Табигать», «оуәмәгать», «сәгать», 
«шигырь» кебек сүзләр хәзерге хә
лендә бу кагыйдәләргә кермиләр.. 
Чөнки мондый сүзләр хәзерге орфо
графиядә аерым урын алып тора
лар, һәм «а», «ы», «ый» авазлары 
мондый очракта үз функцияләрен 
үтәү өчен түгел, бәлки «к» һәм «г» 
авазларын чагылдыру өчен генә 
язылалар. Шуңа күрә алар, үзләре
нең функциясен үтәү рамкасына ке
рү белән, «ә», «е», «и»гә әйләнәләр. 
«К» һәм «г» авазларына аерым хә
рефләр алынгач, мәсьәлә «а», «ы», 
«ый» авазлары урынына «ә», «е», 
«и» хәрефләре язылу белән хәл 
ителәчәк. Һәм ул чакта «ь» билге
сен язуның һич тә кирәге булмая
чак («сәкәт, иштер, татар, хэки 
ңәт» һ. б.).

Үзләреннән соң нечкә кушым
чалар сорый торган «ть»гә беткән 
сүзләрне чыгарма рәвешендә генә 
шул параграфка кертергә мөмкин 
булыр.

30 нчы параграф та тулыланды
руны таләп итә. Анда рус теле аша 
кергән кайбер тип сыйфатларның 
татар әдәби телендә язылу мисал
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лары китерелгән. Ул сыйфатларның 
алты төре — «аль», «ион», «ив», 
«ик», «ар», «ый» («ий»)гә беткән 
формалары бирелгән. Ләкин рус те
леннән кергән сыйфатларның татар 
телендә язылу формалары болар 
белән генә чикләнми. Шуңа күрә бу 
параграфны түбәндәге положение
ләр белән тулыландырырга кирәк: 
а) Рус телендә кеше исеменнән 
ясалган сыйфатларның татар телен
дә «чыл-чел» кушымчалары белән 
ясалуы турында. Мәсәлән: «ленин
ское учение — ленинчыл тәгълимат», 
«мичуринская биология — мичурин- 
чыл биология», б) Рус телендәге 
сыйфат, ялгызлык исемнән яса
лып, билгеле бер территорияне аң
латса, ул сыйфатның татар телендә 
русчадагы исем килеш формасында 
язылуы турында әйтелергә тиеш. 
Мәсәлән: «Кировская область — Ки
ров өлкәсе», «Ленинский район — 
Ленин районы», в) Татар телендә 
«лык-лек» кушымчалары белән язы
ла торган сыйфатлар турында. Мә
сәлән: «врачебная практика — врач
лык практикасы», г) Рус телендәге 
сыйфат берәр нәрсәнең кешеләр 
группасына бәйле булуын аңлатса, 
татар телендә ул сыйфат күплек са
нында баш килештә язылырга тиеш. 
Мәсәлән: «учительская конферен
ция — укытучылар конференциясе», 
«рыбацкий поселок — балыкчылар 
поселогы».

33 нче параграфның 4 нче пункт 
искәрмәсен практикада бик еш боза
лар. Анда: «Соңгысы тартым кушым
часы белән килгән сүздән төзелгән 
кушма исемнәр аерым языдалар, мә
сәлән: «Кабан күле, җир җиләге, үги 
ана яфрагы, мәче борчагы»,— диел
гән. Биредә без бу кагыйдәне аерым 
китапларда, газеталарда бозуларның 
мисалларын китереп тормыйбыз, тик 
ТАССР Верховный Советы Прези
диумының 1943 елның 15 апрель 
карары белән төзелгән Терминоло
гия комиссиясе тарафыннан эшлә
неп, 1944 елда басылып чыккан 
«Татар әдәби теленең гамәлдәге тер
минологиясен тәртипкә салу, яңа 
терминнар төзү эшендә төп прин
циплар һәм инструкция» исемле 
кулланмага гына тукталабыз. Бу 
«тәртипкә салу» инструкциясенең 

бишенче пункты, киресенчә, тәртип
сезләндерү хезмәтен үти. Орфогра
фия кагыйдәсендә: «Соңгылары тар
тым белән килгән кушма сүзләр 
аерым язылалар», — диелгән, ә инс
трукциядә исә, мондый сүзләр рус
чада ничек язылсалар, татар телен
дә дә шулай язылалар, диелгән. 
Мәсәлән, «трудящийся, трудодень, 
Горная сторона» кебек сүзләрне ка
гыйдә буенча «хезмәт иясе, хезмәт 
көне, Тау ягы» дип язарга кирәк, 
ә инструкция буенча — русчадагы 
кебек ике төрле итеп — бер очракта 
кушып («хезмәтиясе, хезмәткөне»), 
ә икенче очракта аерым («Тау 
ягы») язарга кирәк була. Рус телен
дә ничек язылсалар, татар телендә 
дә шулай язылалар, дип әйтү бу 
очракта кагыйдә була алмый. Рус 
теленең законнары татар теленең 
законнарына төгәл туры килми. Ни 
өчен «хезмәт көне» кушып, ә «Тау 
ягы» аерым языла, дигән сорау бир
сәләр, бер укытучы да үзенең уку
чысына: «Рус теле орфографиясен 
кара», — дип әйтергә батырчылык 
итә алмас. Аннан соң татар балала
рының башта ана телен өйрәнүләрен 
онытырга ярамый, аларның бу чак
та әле рус телен бөтен нечкәлекләре 
белән белмәүләре бик табигый.

Аннан соң «рак-рәк» кушымчала
ры белән языла торган сүзләрнең 
кайберләрең искәрмә рәвешендә 
гомуми кагыйдәдән чыгарырга кирәк. 
Мәсәлән: «байрак (знамя), байрак 
(богаче)». Безнеңчә, соңгысын, гәр
чә тамыры «бай» булса да, «бае- 
рак» дип язарга кирәк. Практикада, 
кагыйдәгә буйсынмыйча, аны шу
лай язалар да.

Кагыйдәнең 41 нче параграфының 
искәрмәдәге 1 нче пунктында: «Бер
ничә сүздән торган ялгызлык исем
нәрнең беренче сүзләре генә баш 
хәреф белән языла», — диелгән һәм 
беренче мисал итеп «Америка куш
ма штатлары» дигән сүзләр ките
релгән. Чөнки бу очракта, төп исем 
алдан килгәнлектән, аннан соң кил
гән сүзләр юл хәрефе белән язы
лырга тиеш. Ләкин практикада бу 
кагыйдәгә буйсынмыйлар, исемнең 
барлык сүзләрен дә баш хәрефләр 
белән язалар («Совет Татарстаны» 
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газетасында, дәреслекләрдә һ. б. 
китапларда). Димәк, бу мәсьәләгә 
дә ачыклык кертәсе бар.

Татар әдәби теленең орфография 
сүзлеге күптән инде сатуда юк, ул 
кайберәүләрнең кулында булса да, 
анда ачыкланып җитмәгән урыннар 

һәм ялгышлар бар. Орфография 
сүзлеген бастырып чыгарырга кирәк, 
моны барыннан да элек мәктәпләр 
таләп итә. Ләкин иске кагыйдә ни
гезендә моны эшләргә мөмкин түгел. 
Иң элек кагыйдә яхшыртылырга 
һәм стабильләштерелергә тиеш.

Г. ТӨХФӘТ
Тәрҗемәче

ТӨЗЕК АЛФАВИТ ҺӘМ ОРФОГРАФИЯ ӨЧЕН

«Англиядә эшчеләр сыйныфының 
хәле» дигән мәгълүм әсәрендә 
Ф. Энгельс болай яза: «Инглиз 
орфографиясенең буталчыклыгын, бу 
орфография яшәгәндә, укуның чын 
мәгънәсе белән осталык таләп итүен 
һәм моңа тик озак өйрәнгәннән соң 
гына ирешергә мөмкин икәнлекне 
игътибарга алганда, эшчеләр сыйны
фының наданлыгы бик табигый бу
лачак» (К- Маркс һәм Ф. Энгельс, 
«Об Англии», 128 бит). Икенче бер 
урында Ф. Энгельс бер французның, 
сез Лондон дип язасыз, ә Константи
нополь дип укыйсыз, дигән сүзләрен 
китереп үтә.

Әлбәттә, без татар орфографиясен 
15 нче гасырда кабул ителгән һәм 
әлегә кадәр үзгәртелмәгән инглиз 
орфографиясе белән янәшә куярга 
теләмибез. Тик Энгельсның орфо
графия мәсьәләсенә ни кадәр әһә
мият биргәнлеген һәм начар орфо
графиянең наданлыкка алып баруын 
исбат иткәнлеген генә күрсәтеп үтә
без. Ләкин хәзерге вакытта безнең 
орфографиябездә дә көчле хаос бар
лыкны бер кем дә инкарь итә алмый.

һәрбер алфавитта шул телнең 
үзәгендә торган специфик авазларга 
әлбәттә аерым бер билге булырга 
тиеш. Без монда «а» (алма), «а» 
(аппарат) һәм «о» (орлык) һәм «о» 
(роль) кебек авазларны күздә тот
мыйбыз. Сүз «г» (горур) Һәм «к» 
(карар) авазлары турында бара. 
Бу авазларны күрсәтә торган аерым 
билгеләр безгә кирәкме-юкмы дигән 

сорауга болай җавап бирергә мөм
кин: «ка, ко, кы, ку, га, fo, ры, ру» 
аваз тезмәләре мөмкин булган, лә
кин «кә, кө, ке, ки, кү, гә, гө, ге, ги, 
гү» аваз тезмәләре мөмкин булма
ган һәм «кә, кө, ки, кү, ке, гә, гө, 
ги, гү, ге» аваз тезмәләре генә мөм
кин булып, «ка, ко, кы, ку, га, го, 
гы, гу» аваз тезмәләре мөмкин бул
маган телләрдә «к» һәм «р» авазла
ры язуда «к» һәм «г» авазларын 
белдергән хәрефләр белән билге
ләнә алалар. Икенче төрле итеп 
әйткәндә, «к» һәм «р» авазлары 
нечкә сузыклар белән, ә «к» һәм 
«г» авазлары калын сузыклар белән 
янәшә килә алмый торган телләрдә 
«к» һәм «р» авазлары өчен аерым 
хәрефләр- кулланылмаска да мөм
кин. Әгәр инде ул авазлар калын 
сузыклар белән дә, нечкә сузыклар 
белән дә янәшә килә алсалар, ул 
вакытта алар өчен аерым хәрефләр 
кулланырга әлбәттә тиеш була.

Безнең телебез нәкъ менә соңгы 
категориягә керә. Бездә «к» һәм 
«р» авазларыннан соң нечкә сузык 
(«ңиммәпг, ңияфәпг, у ә ләм, Кәйне ш- 
динев, Кәли»), ә «к» һәм «г» аваз
ларыннан соң калын сузык аваз 
килә ала («Камил, карандаш', газ») ■ 
Димәк, алфавитыбызда бу ике 
авазны аерым хәрефләр белән бил
геләүне дәгъва итү өчен бөтен ни
гезләр бар. Яңа алфавитка күчүне 
хәзерләгән чакта, безнең телебездә 
бу авазлар юк, яки бетеп баралар, 
дип әйтүче кешеләр табылган иде.
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Ә шул ук кешеләр«к» һәм«г» аваз
ларын бирү өчен орфография ка
гыйдәләрен берничә тапкыр үзләре 
үк үзгәртергә мәҗбүр булдылар. 
Ләкин аның белән дә котылып бул
мады. һаман да без, шул авазлар
ны бирергә тырышып, әллә нинди 
хикмәтләр ясап бетерәбез. Мисал 
өчен «шагыйрь» сүзен алыгыз. Бу 
сүздәге «г» авазын бирер өчен иң 
элек «ый» язабыз. Аның «ый» диф
тонгы түгел, бәлки «и» икәнен күр
сәтер өчен, сүзнең ахырына нечкә
лек билгесе («ь») куябыз.

Мондый катлаулыктан һәм бутал
чыклыктан без«к» һәм «г» авазла
рына аерым хәрефләр алганда гына 
котыла алабыз. Ә инде алфавитның 
калган кимчелекләрен орфография 
аша төзәтергә була. Хәзер шул 
мәсьәләгә күчик.

Иң элек орфография кагыйдәләре 
принципларының дөрес бирелмәгән- 
леген әйтергә кирәк: «Рус алфави
ты нигезендә барлык хәрефләр үз 
графикасында, үз мәгънәләрендә һәм 
рус алфавитындагы тәртиптә үк кул
ланылалар», — диелә орфография 
кагыйдәләре принципларында. Чын
нан да шулаймы соң? Юк, принцип
ны орфография кагыйдәләрен төзү
челәр үзләре үк боздылар. Дөрес, 
рус алфавиты нигезендә барлык хә
рефләр үз графикасында һәм рус 
алфавитындагы тәртиптә кулланы
лалар. Ә менә «үз мәгънәләре»нә 
килсәк, алай түгел (кечкенә генә 
һәм сизелмәслек аермаларны исәп
кә алып тормыйбыз). Мәсәлән, «в» 
хәрефе үз мәгънәсендә генә языл
мый. «Вагон» сүзе белән «вакыт» 
сүзендә һичбер хәлдә дә «в» хәрефе 
бер үк мәгънәне бирә алмый.

«Чувашстан» кебек сүзләрдә бер
нинди дә «в» авазы юк, ә без аны 
язабыз. «Адуыл» сүзен «авыл» дип 
язабыз. «Яшь», «ятьмә» сүзләрен 
«ь» билгесе белән бирәбез. Ни өчен? 
Чөнки «я» хәрефен калын итеп 
укырлар дип куркабыз. Күрәсез, 
безнең орфографиябездә каршылык
лар аз түгел.

Күп кенә сүзләрне бозып язабыз. 
Мәсәлән, «алабота, бархыт, ниаңи- 
Fd гармун, диләнке, дисәтинә, кәст
рүл, кнәз, караб, карават, кукуруз, 

маймул, пичәт, тансы, пияла, хәлмә» 
кебек һәм башка шундый күп сүз
ләр телебезгә бик күптәннән кереп 
урнашкан. «Кәстрүлеңне биреп тор 
әле», «пичәт сугып утырма монда», 
«'¥аңигәләр»дип без, хәтта әдәбият
та һәм матбугатта башкача язылу
га да карамастан, сөйли бирәбез. 
Ә менә орфография кагыйдәләре 
безне башкача сөйләргә мәҗбүр 
итмәкче була. Ни өчен «матдә», 
«җитди» дип язабыз? Бу сүзләрдә 
бернинди дә «т» авазы юк. Нигә 
безгә сүзләрне бозып язарга?

СССР Конституциясе төзелгәннән 
соң аның проекты илебезнең бар
лык газеталарында басылып чыкты, 
бөтен халыкның фикере тупланды, 
шуннан соң, шул фикерләр нигезен
дә, И. В. Сталин СССР' Консти
туциясенә төзәтмәләр һәм үзгәртмә- 
ләр турында бөтен бер доклад бе
лән чыкты. Тик шуннан соң гына 
Конституция расланды. Бу партия
безнең һәм хөкүмәтебезнең халык 
белән исәпләшүен, чын совет демо
кратизмын күрсәтә. Ә безнең орфо
графия кагыйдәләрен кем булса да 
тикшердеме? Юк, аны бер төркем 
кешеләр «эшләде» дә матбугатка 
чыгарды. Беркемнең дә фикере туп
ланмады, гомумән, • хезмәт ияләре 
белән киңәшләшү булмады. Кыска
сы, телчеләребез бик зур ялгышлык 
эшләделәр.

Кайберәүләр, алфавиттан чыгарып 
ташланган хәрефләрне яңадан кай
таруга техник мөмкинлек юк, дип 
баралар. Укучыларга тәкъдим ителә 
торган бу мәкаләләрдә „к.“, ,w“, „г“ 
билгеләренең бирелә алган булуы 
бу фикернең ялгышлыгын тулысың
ча раслый.

һәрбер телнең үзенең эчке үсеш 
законнары бар. Шул законнар буен
ча ул үсә, камилләшә, яңа сүзләргә 
байый, сүзләрне дөрес куллана. Бу 
законнар бозылганда, тел бозыла. 
Бер телнең нинди дә булса кагый
дәсен икенче телгә бары тик аның 
рамкалары сыйдырырлык булганда 
гына һәм ул аны баетырлык һәм 
үстерерлек булганда гына кабул 
итәргә мөмкин. Шулай булмаганда, 
башка бер тел кагыйдәләре һичбер 
хәлдә дә кабул ителергә тиеш тү
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гел. Югыйсә бездә «Сталин райо
ны» н «Сталинский район» дип, 
«Таһран»яы «Тегеран» дип, «Ми- 
сыр»ны «Египет» дип язулар һәм 
шуларны көчләп тагулар әле һаман 
да яшиләр.

Кыскасы, һәрбер хәреф, һәрбер 
аваз, һәрбер сүз турында бәхәс кү
тәрергә була, чөнки алфавитыбыз да, 
орфогрфиябез дә хәзерге чор таләп
ләренә җавап бирә торган түгел. 
Аны, һичшиксез, төзәтергә кирәк.

X. КУРБАТОВ

★ 

СПЕЦИФИК ФОНЕМАЛАР ҺӘМ ОРФОГРАФИЯ

Совет тел гыйлеме фонема төшен
чәсен билгеләүдә академик Л. В. 
Щерба тәгълиматына таяна. Акаде
мик Л. В. Щербаның фонема турын
дагы тәгълиматының какшамас дө
реслеге үзәк матбугатта булып узган 
дискуссия белән дә ныгытылды1.

1 Известия Академии Наук СССР, 
Отделение литературы и языка, 1952, том 
XI, выпуск 4, 5, 6; 1953, том XII, выпуск 
1, 4, 6.

2 Бу турыда: проф. А. Н. Гвоздев, 
«О фонологических средствах русского 
языка», 1949 ел, 43 бит.

Фонема дип, телдәге сүзләрнең 
мәгънәләренә һәм формаларына ае
рымлык кертүгә сәләтле аваз типла
рын атыйлар.

Теге яки бу авазның фонемамы- 
түгелме икәнен белү өчен, шул аваз
лары белән генә аерылып торган сүз
ләрне үзара чагыштырып карыйлар. 
Чагыштыру өчен шул телнең уз сүз
ләрен генә түгел, ул телгә башка 
телләрдән кергән сүзләрне дә алырга 
мөмкин 2. Мәсәлән, «тон» (тонсын, 
тонды һ. б.) — «тон» (музыкаль тон) 
сүзләрен үзара чагыштырып, тар һәм 
киң әйтелешле «о» авазларының 
аерым-аерым мөстәкыйль фонема 
икәнлекләрен беләбез.

Әдәби тел фонемалары белән диа
лект яки сөйләш фонемалары бергә 
туры килеп бетмәскә мөмкин. Мәсә
лән, Минзәлә сөйләшендәге теш ара
сы «с», «з» фонемалары әдәби тел 
өчен фонема булып кабул ителмәгән
нәр. һәм, киресенчә, әдәби телдә 
булган «к», «г», «җ» фонемалары 
көнбатыш диалектында юк. Шуңа 
күрә әдәби телнең фонемалары әдәби 

әйтелеш —■ орфоэпия нормаларыннан 
чыгып билгеләнергә тиеш.

Әдәби тел фонемалары 
дип, сүзләрнең мәгънәләренә яки 
формаларына орфоэпия нор
маларыннан чыгып аерымлык 
кертүгә сәләтле булган аваз типла
рына әйтәбез.

Димәк, фонема төшенчәсен билге
ләүдә авазларның семантик үзенчә
леге белән акустик һәм биологик 
үзенчәлекләре (биологик үзенчәлек— 
авазларның сөйләү аппаратларында 
ясалу ысуллары) органик бәйләнеш
тә алына, ул үзенчәлекләрнең җые
нысы бергә бер бөтен итеп карала, 
чөнки «тел — кешеләргә бер-берсе 
белән аралашырга, фикерләр алы
шырга һәм үзара аңлашуга ирешергә 
ярдәм итә торган чара, корал» булу 
белән бергә, «аваз теле яки сүзләр 
теле •— һәрвакыт кешелек җәмгыяте
нең бердәнбер теле, кешеләрнең ара
лашуларында тулы бәяле чара булып 
хезмәт итәргә сәләтле бердәнбер 
тел»

Татар телендә тартык фонемалар
ның калынлыгы-нечкәлеге алар 
янында килгән сузыкларның калын 
яки нечкә булуына карап йөри. Мәсә
лән, «бул» сүзендә «б», «л» тартык
лары калын ишетелә, чөнки алар 
янында калын сузык —■ «у» сузыгы 
тора. «Бүл» сүзендә исә шул ук тар
тыклар, нечкә сузык «ү» янында кил
гәнлектән, нечкә булып ишетеләләр. 
Билгеле, тартыклар нечкә сузыклар
ның төрлесе янында төрлечәрәк, мә-

1 И. В. Сталин, «Марксизм һәм тел 
гыйлеме мәсьәләләре», Татгосиздат, 1951 ел, 
19, 42 битләр.
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сәлән, шул ук «б», «л» тартыклары 
«ү» янында бер төрлерәк, «ә» янында 
икенче төрлерәк, яки калын сузык
ларның төрлесе янында төрлечәрәк, 
мәсәлән, «у» янында бер төрле, «а» 
янында икенче төрлерәк ишетелергә 
мөмкин. Ләкин биредә ул кадәр неч
кәлекләргә тукталып торып булмый, 
чөнки бу, беренчедән, эксперименталь 
фонетикада гына теге яки бу дәрәҗә
дә аныклана алса, икенчедән, безне 
кызыксындырган төп мәсьәлә дә ул 
түгел. Хәзергә безнең өчен шунысы 
мөһим: һәрбер тартык, нинди сузык 
янында торуына, карап, төп ике төс- 

. мердә — я калын, я нечкә төсмердә 
генә ишетелә ала.

Инде хәзер «к», «г», «к», «г» фоне
маларына конкрет тукталыйк.

Гамәлдәге орфография буенча, 
«к», «г» хәрефләре төрлечә укыла, 
мәсәлән, «к» хәрефе «кул» сүзенең 
язылышында: «ңул ■— кул». Биредә 
„к“ хәрефен бер үк сузык — «у» 
хәрефе янында ике төрле итеп әйтеп 
була. Ә тартыклар бер үк сузык 
янында ике төрле әйтелә алмыйлар. 
Тартыкны күрсәтер өчен бирелгән бер 
үк хәрефне бер үк сузык аваз янын
да ничә төрле укып булса, анда 
шул кадәр тартык фонема яшере
неп ята: бер төрле генә укып була 
икән — бер генә фонема, ике төрле 
укыла икән — ике фонема һ. б. Ди
мәк, «к» хәрефе, шулай ук «г» да 
татар алфавитында икешәр фонема
га билге булып йөриләр. Ә бу — уку- 
укытуда да, матбугатта да бик зур 
кыенлык тудыра, бигрәк тә рус 
теленнән кергән сүзләрне дөрес укуга 
зур комачау ясый. Мәсәлән, «кадр», 
«шкаф», «касса», «Казбек», «Камчат
ка» «гудок» һ. б. ш. сүзләрне мәк
тәп баласы, «казык», «калак», «агач» 
сүзләрен укыгандагы кебек, «к» һәм 
«F» белән укый башлый, яки ничек 
укырга икәнен белмичә, аптырап тук
тап кала. Димәк, татар фонетик сис
темасының үзәгендә торган «к», «к», 
«F», «г» фонемаларына алфавитта 
аерым-аерым хәрефләр булмау рус 
теле аша кергән һәм кереп бара 
торган сүзләрне дөрес укуга ко-

1 Мондый сүзләрне көнбатыш диалекты 
вәкилләреннән мәктәп балалары гына түгел, 
зурлар да, әдәби телдә сөйләшәм дип белеп, 
<к> белән әйтәләр.

мачаулый — мәктәптәге укучыларга 
проф. М. Фазлуллинның, мондый сүз
ләр график нигездә язылалар, 
диюе1 генә ярдәм итә алмый. 
Бу — бер. Икенчедән, башка мил
ләтләр өчен татар телен өйрәнүнең 
иң читен ягы — алфавитта менә 
шул специфик авазлар өчен аерым 
хәрефләр булмауда да инде. Аларга 
ничек кенә өйрәтмә, «к», «г» хәреф
ләрен я гел «к», «г» дип, яки гел«к», 
«F» дип кенә укыйлар (Мәсәлән, Ка
зандагы Мех техникумында, фельд- 
шер-акушерлар мәктәбендә һ. б.). 
Өченчедән, кайбер сүзләрдә, ул аваз
ларның әйтелешен морфологик юл 
белән чагылдыру өчен, укучылар 
гына түгел, бәлки зурлар, укытучы
лар үзләре дә тулысынча төшенеп 
җитә алмаслык әллә нинди кат
лаулы кагыйдәләр кулланырга туры 
килә. Мәсәлән,«дик;к;д'т,» сүзендәге 
беренче «к» ны чагылдырыр өчен, «к» 
янына катылык билгесе («ъ»), икенче 
„К„ны чагылдырыр өчен, соңгы 
иҗектә «ә» урынына «а», инде ул 
«а»ның «а» түгел, бәлки «ә» икәнен 
белдерер өчен, «т» артыннан неч
кәлек билгесе («ь») язарга тиеш бу
лабыз; җитмәсә, андый сүзләрдә 
нечкәлек билгесенең тартыкны пала
таль итеп әйттерергә тиеш түгелле
ген дә бик нык белеп торырга кирәк 
була («дикъкать»). Мондый могҗи
заны төшенү өчен, ахыргы чиктә, ун 
еллык белемең дә аз булып чыга, 
аның өчен университетта татар фа
культетын бетерү сорала. Кайберәү
ләр, бу хәл гарәп сүзләрендә генә, 
гарәп сүзләрен татар теленнән куып 
чыгаргач, андый кыенлык бетәчәк, 
дип аңлатырга телиләр. Ләкин мон
дый фикернең фәнни караш белән 
бернинди дә уртаклыгы юк. Чөнки 
көнкүрешкә кереп урнашкан, инде ту
лысынча татарлашып өлгергән гарәп, 
фарсы сүзләрен куып чыгару татар 
әдәби теленең үсешенә бернинди дә 
уңайлылык китерә алмый. Гомумән, 
һәрбер телдә читтән алынган сүзләр 

1 Профессор М. Фазлуллин, 
«И. В. Сталинның тел гыйлеме буенча хез
мәтләре нигезендә орфографик грамоталы
лык өчен көрәш», «Татар телен укыту мәсь
әләләре буенча фәнни-практик конференция 
материаллары» җыентыгы, Таткнигоиздат, 
1953 ел, 59 бит.

8. „с. Ә.“ № з. 113



күп, мәсәлән, рус телендә немец, 
француз, татар сүзләре тулып ята, лә
кин аларны куып чыгарырга берәү
нең дә башына килми. Дүртенчедән, 
«K»,«f» фонемалары өчен аерым хә
рефләр алынмау кайбер сүзләрнең 
мәгънәләрен бутауга яки, ул сүзләр
не аерым алып карагач, аларның 
нинди сүз икәненә тиз генә төшенә 
алмауга китерә (сүзлек төзүдә дә 
транскрипция куллану кирәк булып 
чыга). Мәсәлән, бак (су чиләге 
һ.б.) —-бац (кара, смотри), канау (ка
нава) — цанау (кан дху, кан чыгу) 
һ. б. Менә бу сүзләрдә «к» белән «к» 
авазлары мәгънә аерымлыгы ясый. 
Бу инде аларның аерым-аерым фоне
ма икәнлекләрен тулысынча дәлилләп 
тора. Карта, койка кебек сүзләрдә 
мәгънә аерымлыгы «к» белән «к» фо
немалары һәм басым аркылы бирелә, 
ләкин язуда басым билгесе һәр оч
ракта да куелмый.

«К», «р», «к», «г» фонемаларының 
спецификасы нәрсәдә соң?

Әгәр, югарыда күрелгәнчә, «б», 
«л» фонемалары, нинди сузык янын
да килүләренә карап, һәм калын, һәм 
нечкә әйтеләләр икән,«к», «к», «г», 
«г» тартыкларының да һәркайсы һәм 
калын, һәм нечкә әйтелә алалар. Мә
сәлән, «к», «f» фонемалары цазан, 
царга,агач, сүзләрендә калын әйтелә, 
цәләм, хәцицәпг, цәрдәш, фигел, 
табигәт, гөмер сүзләрендә нечкә 
әйтелә. Шулай ук «к», «г» фонема
лары да калын сузыклы сүзләрдә, мә
сәлән, карандаш, газ, гудок сүзләрен
дә калын әйтелә, нечкә сузыклы 
сүзләрдә, мәсәлән, кәккүк, кино, ки
тап, гөл, тәгәрмәч, түгәрәк сүзләрендә 
нечкә әйтелә. Ул авазларның мөстә
кыйль фонема икәнлекләре сүз эчен
нән аларның үзләрен аерым алып әй
тергә мөмкин булганлык та бик ачык 
күрсәтеп тора, чөнки һәрбер типик 
аваз, ягъни мөстәкыйль фонема, сүз
дән аерып алып, үзалдына гына 
(билгеле, сузык фонема һичнинди 
кушымтасыз, ә тартык фонема — 
нинди дә булса калын яки нечкә су
зык кушымталыгында) әйтелә ала: 
«к (ы)»,«г(ы)» яки „к(е)“, „F(e)“. 
Башка тартыклар да шулай, мәсәлән: 
„п(ы)“, „б(ы)“ яки „п(е)“, „б(е)“.

Р. Шакирова фикеренчә («Совет 
әдәбияты», 1954 ел, 2 сан), «цул-күл», 

«цыр-кер» кебек сүзләрнең мәгънә 
аерымлыгы шул сүзләрдәге сузык
ларның я калын, я нечкә әйтелешен
нән генә килә. Дөресендә исә алай 
гына түгел. Әгәр «бул-бүл», «сыр- 
сер» сүзләрендә мәгънә аерымлыгы 
«у-ү», «ы-е» сузык фонемаларының 
алышынуыннан килсә, «цул — күл» 
«цыр—-кер» сүзләрендә мәгънә ае
рымлыгы «у-ү», «ы-е» сузык фонема
ларының гына түгел, ә «к — к» фоне
маларының да үзара алышынуыннан 
килә. Димәк, бу сүзләрдә мәгънәне 
сузыклар гына түгел, тартыклар да 
үзгәртә. Ләкин шунысы үзенчәлекле: 
«к», «р» фонемаларының калын ва
риантлары саф татар сүзләрендә, ә 
нечкә вариантлары, башлыча, гарәп 
теленнән кергән сүзләрдә кулланыла 
(башлыча, дим, чөнки цәрдәш сүзе 
гарәп сүзе түгел, ә татарның үз сүзе. 
Тарихи яктан караганда: царыноаш 
-^■цәрендәш-^цәрдэш). «К, г» фоне
маларының калын вариантлары 
исә, башлыча, рус теленнән кергән 
сүзләрдә (башлыча, дим, чөнки ка
рандаш сүзе — саф төрки сүз), ә неч
кә вариантлары — саф татар сүзлә
рендә һәм башка телләрдән кергән 
сүзләрдә кулланыла (кәккүк, кино). 
Димәк, «к», «р» һәм «к», «г» фонема
лары саф татар сүзләрендә, нинди 
сузыклар янында торуларына карап, 
үзара чиратлашып киләләр,— ул фо
немаларның спецификасы менә шул. 
Әгәр чиратлашмасалар, югарыда 
китерелгән сүзләр цүл, цыр булып тү
гел, бәлки кул, кыр булып, «к» белән 
әйтелерләр иде. Ә мондый әйтелеш 
татар теленең әдәби әйтелешенә — 
татар орфоэпиясенә берничек тә туры 
килә алмый, татар орфоэпиясе андый 
сүзләрдә «к», «г» әйтелешен — цул 
цыр әйтелешен генә дөрес дип таба. 
Ул фонемалар көнбатыш диалектын
да юк, шуңа күрә ул диалектның 
кайбер вәкилләре, андый фонемалар 
татар телендә юк, дип чыгалар. Бу, 
билгеле, кайберәүләрнең субъектив 
карашлары, әдәби тел фонемалары 
белән диалект, сөйләш фонемаларын 
үзара бутау яки объектив хакый
катьне танырга теләмәү генә булып 
кала. Бу мәсьәләгә ачыклык кертергә 
кирәклеген күренекле тюрколог Проф- 
H. К- Дмитриев 1945 елда ук әйткән 
иде инде: «Роле аныкланырга тиеш 
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булган Казан диалекты нәрсә белән 
характерлана? Әгәр рус телен анало
гиягә алганда, татар теле өчен дә 
җитәкче диалект мәсьәләсен алга кую 
законлы булып тора. Татар теленә 
төп ориентир яки база итеп нәрсәне 
исәпләргә? Әгәр база итеп мишәр 
диалектын алырга икән — ул чакта 
«К» һәм «г» авазлары фонема булып 
саналмыйлар. Әгәр инде Казан диа
лектына ориентация ясарга кала 
икән, ул вакытта аларны (ягъни «к» 
һәм«г» фонемаларын — К. X.) язуда 
билгеләргә кирәк. Карар беренче 
планда кабул ителгән иде, ләкин ан
дый декларация бирелмәде. Бу мәсь
әләне өр яңадан күтәрергә дә, шун
дый таләп куярга кирәк, ул таләпнең 
максаты татар әдәби теленә ныклы 
фәнни характеристика бирү бул
сын»1.

1 «Происхождение Казанских татар» 
җыентыгы, Татгосиздат, 1948 ел, 125 бит.

2 Бу турыда: проф. В. А. Богоро
дицкий, «Введение в татарское языкозна
ние в связи с другими тюркскими языками», 
Казан, 1934 ел, 48 бит; проф. Н. К. Д м и- 
триев, «Грамматика кумыкского языка», 
М.— Л., 1940 ел, 5, 11 битләр; «Грамма
тика башкирского языка», М.—Л., 1948 ел, 
22 бит; акад. Л. В. Щ е р б а, «Основные 
типы согласных и знаки для них» («Памяти 
акад. Л. В. Щ е р б ы», җыентык, Л-д. 
1951 ел, 80 бит); акад. В. Радлов 
«к», «г» ны Волга буе һәм Себер татарлары 
телендә ин. специфик төп авазлар (хәзерге 
термин белән — мөстәкыйль фонемалар) 
итеп күрсәтә: W. Radloff, «Phonetik der 
nordlichen Tiirksprachen», II, Leipzig, XX 
һ. б. битләр; M. И. Матусевич, 
«Введение в общую фонетику», Л., 1948 ел, 
42 бит, Һ. б.

«К», «г» авазлары — татар теленең 
урта һәм көнчыгыш диалектларында 
мөстәкыйль фонемалар. Ә татар әдә
би теле урта диалектка, урта диа
лектның да Казан арты сөйләшенә 
нигезләнә. Ул фонемаларны аерым 
хәрефләр белән билгеләмәү, ахыргы 
чиктә, гасырлар буена формалашып 
урнашкан татар әдәби әйтелешен 
ватуга-җимерүгә, бердәм орфоэпияне 
булдыра алмауга китерә. Шулай 
булгач, язуда аларны аерым хәреф
ләр белән билгеләү бик урынлы та
ләп булып чыга.

Тагын шуны да әйтергә кирәк, 
«К», «г» фонемаларына алынган бил
геләр, «к, г» хәрефләренә койрыкчык 
яки аркылы сызыкча ялгау белән 
генә түгел, ә бөтенләй башка фор
мада ясалган булу яхшырак. Югый
сә уку-укыту процессында да, поли
графия эшендә дә, «ң, җ, ө» хәреф
ләре белән булган кебек үк, теге яки 
бу кыенлыклар килеп чыгарга 
мөмкин.

«К», «г», «к», «г» авазларының 
һәркайсы мөстәкыйль фонемамы- 
түгелме, дип бәхәсләшеп тору, — 
гомумән, урынсыз. Чөнки бу мәсьәлә 
галимнәр тарафыннан күптән хәл 
кылынган, ул авазларның һәркайсы- 

ның мөстәкыйль фонема икәнлеге 
күптән исбат ителгән инде2.

Башка төрки телләрдә (башкорт, 
казах, азербайҗан, үзбәк һ. б. тел
ләрдә) ул фонемаларның һәрберсе
нә алфавитта аерым хәрефләр би
релгән.

Р. Шакирова, М. Зәкиев, Н. Фәт- 
тахов («Совет әдәбияты», 1954 ел, 
2 сан) һ. б. иптәшләрнең тәкъдимнә
ре бик дөрес һәм бик вакытлы: татар 
әдәби теленең орфографиясен фәнни 
нигезгә салырга теләсәк, без дә ул 
фонемаларны мөстәкыйль хәрефләр 
белән билгеләргә тиеш булабыз.

Орфографиянең калган кимчелек
ләре дә байтак.« IF» фонемасының «в» 
хәрефе аша бирелүе составында ул 
фонема булган сүзләрне бозып укуга 
китерә. Мәсәлән, юакыт, сатыш, 
рәтеш, Woau сүзләрен күп кенә уку
чылар, әдәби әйтелешне бозып, языл
ганча— «в» фонемасы белән укый 
бирәләр (вагон, паровоз сүзләрендә 
«в» укылырга тиеш булганга шулай 
укыйлар). Мондый хәлдән котылу 
өчен иң яхшысы — «т» фонемасын 
аерым хәреф белән билгеләү. Ул 
фонеманы «у», «ү» хәрефләре аша 
бирергә кирәк (дауыл, дәүер) дию
челәр дә бар, ләкин мондый тәкъдим
не бик үк уңышлы дип булмый, чөн
ки «®» сүз башында килгән очракта 
алай язу ул сүзләрне бозып укуга 
китерер иде (уакыт, Үәли).

Орфографиядә «җ» фонемасының 
язылышын артык чикләү белән дә 
килешеп булмый — Н. Фәттахов бу 
мәсьәләне бик урынлы күтәрә («Со
вет әдәбияты», 1954 ел, 2 сан). Үз 
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вакытында «җ» фонемасына карата 
тискәрерәк карашта торган кайбер 
иптәшләр дә соңгы елларда бу туры
да башкачарак сөйли башладылар. 
Мәсәлән, 1953 елда басылып чыккан 
бер җыентыкта доц. Л. Җәләй болай 
яза: «Бу уңайда шуны әйтәсе килә. 
Җүләр, җыр... кебек берничә сүзнең 
«җ» авазы белән урнаштырылулары, 
уебызча, рациональ булыр иде, ник 
дисәң, болар гомум халык телендә 
инде шулай урнашканнар: юләр дип 
беркем дә әйтми, җүләр диләр» '.

Шулай ук «я», «ю» хәрефләренең 
язылышы да тәртипкә салынырга 
тиеш, чөнки аларны тиешле-тиешсез 
урында язу әдәби әйтелешне боза, 
.язуда, нечкә иҗекне күрсәтү өчен, 
өстәмә чара — нечкәлек билгесе кул
лануга китерә (мәсәлән: яшь, ямь, 
юньле). Иң яхшысы—■ «я», «ю» хә
рефләрен рус теле аша кергән сүз
ләрдә {январь, якорь, июнь, июль, 
һ. б.) һәм татар теленең «йа», «йу» 
әйтелешендә {ял, ярты, юаш, югары 
һ. б.) генә калдырып, «ә», «ү» белән 
ясалган дифтонгларда исә «йә», «йу» 
■формаларын язу (йәш, йәм, йүнәлеш, 
йүнле һ. б.). «А», «у» авазлары бе
лән ясалган дифтонгларда «йа», «йу» 
■формаларын язуны уңышлы дип бул
мый (йал, йарты'), чөнки бу, ахыргы 
чиктә, рус теле аша кергән сүзләрне 
бозып язуга китерер иде (якорь -» 
йакорь, январь -өланваръ һ. б.).

«Е» хәрефенең дә функциясен чик
ли төшәсе бар. Ул хәрефне тар һәм 
киң әйтелешле «э(е)» (терекөмеш, 
телефон) фонемаларының билгесе 
итеп кенә калдырып, «й» ярым сузы
гы һәм «ы» яки «э(е)» сузыклары 
белән ясалган дифтонгларны «йы», 
«йе» формасында язу уңышлырак 
булачак (йыл, уйын, бөйек, мөлайем 
һ. б.}. Тар әйтелешле «э(е)» не һәр 
урында «э» белән бирергә кирәк ди
гән фикер белән килешеп булмый, 
чөнки, беренчедән, ул хәреф «элек
трод», «эстетика», «эскадрон» кебек 
сүзләрдә киң «э(е)» булып әйтелсә, 
икенчедән, сүз эчендә аны язу да чи-

1 Л. Җ ә л ә й, «Укучылар телендә диалек
тизмнар һәм аларга каршы көрәш», «Татар 
телен укыту мәсьәләләре буенча фәнни- 
практик конференция материаллары» җыен
тыгы, Таткнигоиздат, 1953 ел, 79—80 бит. 
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тенрәк —• тоташ кына язып булмый, 
бер өзеп, бер язарга туры килә.

Мәктәпләрдә исем-фамилияләрне 
язуда төрлелек хөкем сөрә. Бу төр
лелекне, буталчыкны китереп чыга
руга проф. М. Фазлуллинның «Совет 
мәктәбе» (1952 ел, 2 сан) журналын
да басылып чыккан маррчылык идея
ләре белән сугарылган мәкаләсе дә 
этәреш ясады1. Проф. Фазлуллин 
фикеренчә, исем-фамилияләрдәге та
тар теленең специфик авазлары — 
«ә», «ү», «ө», «җ», «ң», «һ» урынына 
«а», «у», «о», «ж», «н», «х» авазлары 
язылырга тиеш (Ахмет, Ахмет улы, 
Ахметов). Бу, асылда, татар теле
нең спецификасын кире кагуга юнәл
дерелгән караш иде. Исем-фамилия
ләрне язуда вакытлы матбугат һәм 
маТур әдәбият дөрес юлдан бара, — 
исем-фамилияләр татар әдәби телен
дә ничек әйтелсәләр, язуда да шулай 
биреләләр: Әхмәт, Әхмәт улы, Әхме- 
тов, Гөлҗиһан, Миңниса, Җиһанги- 
ров, Әхмәдуллин һ. б.

1 Шул ук мәкалә «И. В. Сталинның тел 
гыйлеме буенча хезмәтләре нигезендә орфо
график грамоталылык өчен көрәш» дигән 
исемдә «Татар телен укыту мәсьәләләре 
буенча фәнни-практик конференция мате
риаллары» җыентыгында да кабатлана 
(51—70 бит).

Татар исем-фамилияләренең рус 
телендә — рус әдәбиятында, офи
циаль документларда язылышына 
килгәндә, эш башкачарак тора. Татар 
исем-фамилияләренең язылышы рус 
телендә аерым стандартлаштыры
лырга, моның буенча аерым белешмә 
китапчык төзелергә, татар исем-фа
милияләренең рус телендә дөрес 
язылышын мәктәп баласына укытучы 
өйрәтергә тиеш. Бу мәсьәлә башка 
телләрдәге (төрки телләрдәге, Көн
батыш Европа телләрендәге, грузин, 
әрмән телләрендәге һ. б.) исем-фами- 
лияләрнең рус телендә язылышына 
карата да шулай тора.

Татарча тексттагы татар исем-фа- 
милияләрендә нечкәлек билгесе язу 
да берничек тә аклана алмый, чөнки 
татар телендә рус теле аша кергән 
сүзләрдән башка сүзләрдә палаталь 
тартыклар юк: Равиль, Виль, Бай- 
гильдиев, Вильданов түгел, ә Ра
вил, Вил, Байгилдиев, Вилданов 
{Рамил, №ил, УРилданов).



Кушымчалар һәм кушма сүзләр
нең язылышында аныклыйсы урын
нар байтак. «Совет әдәбияты» жур
налының үткән санында доцент 
В. Хангилдин бу турыда аерым мәка
лә дә язып чыкты. Аның кушма сүз
ләр язылышына карата булган фи
кере белән, безнеңчә, тулысынча 
килешергә мөмкин. Чыннан да без
нең әдәбиятта, бөтенләй башка 
система телләр — рус һәм немец тел
ләренә механик рәвештә ияреп, һич 
тә кирәкмәс очракларда сүзләрне 
кушып язу бер модага әйләнеп кит
те. Доц. В. Хангилдин, андый кирәк- 
кирәкмәс урыннарда сүзләрне кушып 
язуга каршы чыгып, бик дөрес эшли.

Ләкин кушымчалар язылышы мәсьә
ләсе ул мәкаләдә әле каршылыклы. 
Авторның әйтүенә караганда, калын- 
лы-нечкәле сүзләргә кушымча ялган
ганда, ул сүзләрнең составында ка
лын һәм нечкә авазларның күп яки 
аз булуларыннан чыгып эш итәргә 
кирәк. Ләкин күп кенә сүзләр, мәсә
лән, секретарь, Горький сүзләре бу 
кагыйдәгә буйсынырга теләмиләр,— 
аларда нечкә авазлар күбрәк булса 
да, килеш белән төрләнгәндә, калын 
кушымчалар ялгауны таләп итәләр: 
секретарьдан, Горькийдан.

Орфографияне төзәткәндә, югары
да күрсәтелгәннәрнең барысы да 
игътибарга алынырга тиеш.



ӘМИРХАН ЕНИКИ ХИКӘЯЛӘРЕ

Ана үлем түшәгендә. Ул үзенең 
яңадан тора алмаслыгын белә. 
Аның бөтен теләге — үлгәнче бер
дәнбер улын күрәсе килү. «Бу гади 
сагыну гына түгел, бу үзеннән соң 
каласы тормышның дәвамын күрер
гә тырышу, һәр тамчы каны белән 
йөрәге аша үткән ана мәхәббәтен 
соңгы тапкыр кояш юмартлыгы һәм 
җылылыгы белән улына бирү телә
ге...» Анага менә-менә инде олы
гайган, ләкин үзгәрмәгән улы 
ишектән керер һәм ул Хәсәнен күрү 
шатлыгыннан соңгы сүзен улына 
җиткерә алмас кебек тоела. Ана 
улының сугыш кырында үлеп ка
луы турында уена да китерми. 
Аның өчен улының исәнлеге «көн
нең якты, төннең караңгы булуы 
кебек бәхәссез». Ананың өмете зур. 
Бу ышанычны аның кызы Рәхилә 
дә уртаклаша. Ул да шушы өмет 
белән яши. Хәсән быел да, башка 
еллардагыча, җәй көннәрендә ин
ституттан каникулга кайткан кебек, 
кайтып җитәр кебек тоела аларга.

Ә. Еникинең «Егет кунакка кайт
ты» 1 исемле җыентыгына кергән 
«Ана һәм кыз» хикәясенең экспози
циясе әнә шундый. Күләм ягыннан 
зур булмаган бу хикәядә автор гади 
бер семьяга сугыш алып килгән 
авырлыкларны сурәтли һәм, шул 
рәвешчә, ананың улына булган мә
хәббәтен бөтен нечкәлекләре белән 
сурәтләп, аңа белән кызның иң неч
кә кичерешләрен гәүдәләндереп, 
аларны көткән фаҗиганең никадәр 
зурлыгын тоюга укучыны хәзерли. 

1 Ә. Еники. «Егет кунакка кайтты». 
Таткнигоиздат. 1953 ел. 132 бит.

Менә хат ташучы Рәхиләгә ак кон
вертлы хат тапшыра: Хәсән сугыш 
кырында һәлак булган. Нинди фа
җига! Ананың һәм кызның бөтен 
ышанычы юкка чыга, Хәсәнне кү
рергә булган өметләре җимерелә. 
Бу вакыйга Рәхиләне генә түгел, 
укучыны да тетрәтеп җибәрә.

Ләкин мәсьәлә фаҗигадәме соң? 
Рәхиләнең бу авыр кайгы алдында 
үз-үзен тотышы ничек? Бу драма
тик вакыйга Рәхиләнең рухи көчен 
сындырмыймы, ул өметсезлеккә би
релмиме, аның рухи сәләте ни дә
рәҗәдә?

Әгәр язучы хикәядә бу драма
тизмны бөтен нечкәлекләре белән 
сурәтләмәсә, шушы драматик ва
кыйга тәэсирендә туган психологик 
кичерешләр тулы гәүдәләнмәсә, Рә
хиләнең рухи көче, рухи сәләте дә 
укучы алдына калкып чыкмас иде. 
Биредә Рәхиләнең эчке дөньясында 
иске белән яңа бәрелешкә керә.

Рәхилә энесенең үлеп калуы ту
рындагы хәбәрне алганнан соң, аны 
үлем түшәгендә яткан анасына бел
дермәс өчен үзендә көч таба, фаҗи
га алдында калтырап, югалып 
калмый. Ул кинәт үзендә үтерүче
ләргә, фашистларга карата чиксез 
зур нәфрәт уянуын тоя. Аның рухы 
ныгый, ул бу тормыш сынавын җи
ңеп чыга, чыныга, яңа баскычка 
күтәрелә. Шулай итеп, хикәядә 
Рәхиләнең кичерешләрендә иске бе
лән яңаның көрәшендә яңа җиңеп 
чыга, шуның белән бергә, эчке кон
фликт, хикәягә тирән мәгънә биреп, 
дөрес чишелә, хикәянең рамкасы 
шәхси семья планыннан иҗтимагый 
планга үсә — Рәхилә нык характер 
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иясе булып күз алдына килеп баса. 
Бу эчке конфликт — чын тормыш 
конфликты.

«Бала» хикәясе дә бу яктан бик 
әһәмиятле. Бу хикәядә совет армия
сенең гади бер солдаты Зариф обра
зы сурәтләнә. Ул баһадир гәүдәле 
дә түгел, гадәттән тыш көче дә юк 
аның. Хәтта ул ротаның арткы рә
тендә бара. Әле ул сугышта да бер 
тапкыр да катнашмаган. Рота алгы 
сызыкка бара гына. Совет солдаты 
балаларның бәхетле булып үсүе 
өчен сугышка керә. Ә менә ул урман 
эчендә адашып калган баланың яз
мыш иркенә ташлануын күрә. Аны 
коткарырга кирәк. Ул үз-үзен бе- 
лешмәстән баланы күтәреп ала һәм 
командир рөхсәтеннән башка, рота
дан аерылып, тимер юл станциясенә 
йөгерә, аны әнисенә илтеп тапшыра.

Бу күренештә язучы совет кеше
сенең рухи көчен ачып бирә.

Зариф хәрби уставның чын асылы
на өстән генә карамый, аңа догма
тик рәвештә килми: «Зариф хәзер 
чыннан да аптырашта калды. Ниш
ләргә!? Дөресен әйткәндә, ул һич 
туктамастан ротасын куып җитәргә 
тиеш. Ләкин куенында сыенып 
утырган бала аны ике юл чатында 
тукталырга мәҗбүр итте. Баланы ут 
эченә кадәр алып барырга мөмкин 
түгел. Ул соңгы өмет белән, хәтта 
чакырып, тирә-ягына каранды... 
Берничә секунд ул бөтен акылын 
җигеп уйланды... Бала, Зарифның 
нәрсә уйлаганын сизгән шикелле, 
җитди карап тора. Бу караш Зариф
ның икеләнүен өзде; ул үз-үзенә 
катгый рәвештә «өлгерермен!» — 
диде...» Бу икеләнүләрдән соң За
риф уставны боздм дип баланы 
ташлап китсә, ул тар күңелле, җан
сыз кеше булып чыгар иде. Ләкин 
Зариф андый кеше түгел. Ул бу 
икеләнүне җиңә, катгый карар ка
бул итә һәм бу карарның уставның 
рухына каршы килмәвен аңлый. Ме
нә шушы икеләнүләрдә Зарифның 
эчке дөньясы бөтен тулылыгы белән 
укучы күз алдына килеп баса. Менә 
шуңа күрә укучы Зарифның күңеле 
киң колачлы булуына, Ватан даны 
өчен аның теләсә нинди батырлык 
күрсәтә алуына ышана. Шуңа күрә 

лейтенантның Зарифны хәрби устав
ны бозуда гаепләмәве, ә бәлки аңа 
рәхмәт белдерүе бик табигый булып 
тоела.

Әлбәттә, җыентыктагы һәр хикәя
дән психологик конфликт таләп итеп 
булмас иде. Чынбарлыкта кешенең 
үзе эчендәге конфликттан башка 
әле аларның үзара мөнәсәбәтләре 
дә бар. Ләкин Ә. Еники бу җыентык
тагы хикәяләрдә кешеләрнең мон
дый мөнәсәбәтләрен сурәтләүгә 
берьяклы гына килгән.

Мәсәлән, менә «Егет кунакка 
кайтты» хикәясе. Бу хикәя турында 
матбугатта Ф. Хөсни бик хаклы 
фикер әйткән иде инде: «Хикәядә, 
әдәби әсәр буларак, бернинди кон
фликт та куелмаган һәм кешеләр 
бернәрсәне дә чишмиләр» *.  Хикәядә 
Совет Армиясендә хезмәт итүче 
Сәйфулланың кунакка кайтуы хөр
мәтенә җыелган чәй мәҗлесендә үз
ара тормыш хәлләре турында сөй- 
ләшү-гәпләшү сурәтләнә. Чәй янын
да колхозның сугыштан соңгы үсе
ше, халыкара хәлләр, төрле сугыш 
истәлекләре турында сөйләшәләр. 
Ләкин бу сөйләшү ялыктыра, чөнки 
«кешеләр бернәрсәне дә чишмиләр», 
шуңа күрә хикәя укучыны мавыкты
рып, үз эченә алып керә алмый. 
Автор моны үзе дә сизә: вакыт-ва- 
кыт лирик чигенешләр ясый, хикәя
гә җан кертергә теләп, диалогларга 
еш кына юмор сала. Шуңа кара
мастан, хикәянең динамикасы сү
рән. Димәк, конфликттан тыш әсәр
нең укучыга тәэсир итү көче юк. 
Яки тагын менә «Кышкы юл». Би
редә укучы күңеленә җылы тәэсир 
калдырырдай образлар да бар. Мә
гариф министрлыгы инспекторының 
үзенең юлдашы агроном Наиләгә 
карата туып килгән матур хисләре 
хикәяне җанландыра. Ләкин бит 
авторның максаты моның белән ге
нә чикләнми. Инспектордагы бу 
хисләр — хикәянең агышы таләп ит
кән якты фон гына. Автор хәзерге 
колхоз авылындагы яңалыкларны 
гәүдәләндереп, аның яңа кешеләрен 
күрсәтергә тели, һәм ул моңа бер
никадәр ирешә дә. Язучы авылдагы 

1 «Совет Әдәбияты». 1950, № 4.
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үсәргә җирлеге булган күренешләр
не күрә, кешеләрнең колхозның ма
тур киләчәге өчен омтылышларын 
сурәтли. Ләкин Ә. Еники бу урында 
чынбарлык позициясеннән читкә 
тайпыла. Колхоз чынбарлыгының 
әле җайга салынырга тиешле бул
ган якларына күз салмый. Колхоз
дагы үсешне' тоткарлый торган ким
челекләрдән күз йомып уза. Агро
техник та, агроном да, инспектор да 
бик яхшы кешеләр. Аларның үз әй
ләнә-тирәләренә карата мөнәсәбәт
ләрендә колхозның үсеше шома 
юлдан җиңел генә баруы күренә. Ә 
ничек инде каршылыктан башка 
үсеш булсын? Авторның мондый 
рәвештә тормышны шомартып, би
зәкләп сурәтләве укучыны ышан
дырмый. Тормыштагы авырлыклар
ны, каршылыкларны күрмичә, 
хезмәт кешесенең батырлыгын, 
аның коммунизм төзүдәге көрәшен 
тулы итеп, чынлыкка ятышлы итеп 
сурәтләү мөмкин түгел. Моның дө
реслеген җыентыктагы «Кояшлы ир- 
тә» исемле хикәя дә раслый.

Журналист Искәндәрев МТС ка 
килә. Ул МТС директорын зур кыен
лыктан да коткара. Үзе белән бергә 
тракторлар өчен Казаннан валлар 
да алып килә. Нинди зур олы җан
лылык күрсәтә! МТСта эшләрне 
күреп Искәндәревнең исе китә. Ба
ры да намус белән эшлиләр, чын 
күңелдән тырышалар. Менә алтын 
куллы механик Хәбиров, менә атак
лы тракторчы Марзия Насибуллина 
һ. б. Мондый бер-берсенә охшаган 
яхшы ниятле кешеләр укучы алды
на берәм-берәм тезелә баралар. Ә 
берсе дә образ буларак тулысынча 
күз алдына килеп басмый. Автор 
укучыны артык ялыктырмас өчен 
Искәндәревкә табышмак чишәргә 
мәҗбүр итә. МТС директоры Хәби- 
буллин фронтта вакытта үлем коча
гыннан ул алып чыккан кешене 
хәтерләтә. Хәбибуллин — шул
мы, түгелме? Хикәянең башыннан 
ахырына хәтле Искәндәревне шул 

сорау борчый. Бу табышмак һич тә 
конфликт була алмый. Чынлыкта ул 
бары тик укучыны алдарга тырышу 
гына. Ләкин автор максатына ире
шә алмый — укучы табышмакның 
ничек чишеләсен алдан ук күреп то
ра. Укучының игътибарын тарту 
өчен бу табышмак — бик арзанлы 
алым һәм, гомумән, аның хикәядә 
кирәге дә юк.

Шушы конфликтсызлык аркасын
да автор чынбарлыкның типик кү
ренешләрен тулы итеп укучыга җит
керә алмаган.

Художникның бурычы яңаны, ях
шыны сурәтләү белән бергә искенең 
калдыкларын фаш итүдә, укучыда 
аларга карата нәфрәт уятуда. Бу 
ике нәрсә художество әсәрендә бер
берсең инкарь итмиләр, ә киресенчә, 
образларның үткенлеген арттыралар 
гына. Кешеләрнең тормыш логикасы 
китереп чыгарган характерлары, ни- 
ятьләре, фикерләре бәрелеше язучы 
игътибарыннан бу хикәяләрдә төшеп 
калганнар.

Җыентыктагы хикәяләрдән Ә. 
Еникинең художник буларак оста
лыгы күренми түгел. Образлар ма
тур уйланганнар, үзенчәлекле тел 
белән, Ә. Еникинең үзенә генә хас 
булган стиль белән сурәтләнгәннәр.

Шуңа карамастан, җыентыктагы 
хикәяләр бер нәрсәне бик ачык күр
сәтәләр: язучы үз геройларын яра
тып, аларның эчке дөньясына тирән 
үтеп кергәндә, кешедәге психологик 
конфликтны, хисләр көрәшен күрә 
алганда, аның хисләре җанлы, тор
мышчан һәм аңлаешлы булып туа
лар. Әгәр, киресенчә, ул үз героеның 
хисләренә үтеп керергә юл таба ал- 
маса, чынбарлыктагы каршылык
ларны, тормыштагы иске белән яна- 
ның кискен көрәшен күрергә телә- 
мәсә, никадәр генә тырышмасын, 
никадәр генә сурәтләү чараларын 
мул кулланмасын, аның әсәре укучы 
күңеленә ятышлы булып чыкмый.

МАЛИК хәмитов.



ФӘННИ АНЫКЛЫК ӨЧЕН
Үткән ел Татгосиздат Л. Җәләй- 

нең «Татар теленең орфоэпик нигез
ләре» исемле хезмәтен аерым ки
тапчык итеп басып чыгарды *.  Татар 
орфоэпиясе (әдәби әйтелеш норма
лары) буенча моңарчы бернинди дә 
кулланма булмаганлыктан, татар 
филологиясе өчен бу хезмәтнең 
дөньяга килүе аеруча әһәмиятле. 
Дөрес, орфоэпия буенча К. Насый- 
ридан алып бу көннәргәчә берни
кадәр фикер йөртүчеләр булды, 
мәсәлән, шундый хезмәтләрдән 
В. Хангилдиннең «Татар теленең 
орфоэпик нормалары мәсьәләсе» 
(«Совет мәктәбе» журналының 1941 
ел 5 санында) дигән мәкаләсен күр
сәтергә мөмкин. Ләкин ул фикер 
йөртүләр, нигездә, гомумирәк төстә 
булалар иде. Үзенең лингвистик хез
мәтләре белән татар тел гыйлемен
дә күренекле урын тоткан Л. Җә- 
ләйнең хезмәте исә шул темага ка
гылышлы башка хезмәтләрдән бик 
нык аерыла: автор үзенең китапчы
гында татар теленең орфоэпик нор
маларын конкрет рәвештә төрле 
яклап өйрәнү юлына баса, гомум 
халык телендәге әйтелеш төрлелек
ләренең кайсы әдәби телдә норма
лашып өлгергән, кайсы нормалашу
га ныграк йөз тота, гыйльми яктан 
караганда, кайсы әйтелешне орфо
эпик норма итеп алу мәслихәтрәк 
һ. б.,— Л. Җәләй хезмәтендә болар 
барысы да теге яки бу дәрәҗәдә 
үзләренең яктыртылышларын таба
лар. Шунысын да күрсәтеп узарга 
кирәк, автор бу хезмәтенең төп 
өлешен, фикер алышу тәртибендә, 
«РСФСР Педагогия фәннәре акаде
миясенең хәбәрләре»ндә дә (40 нчы 
чыгарылыш, М., 1952 ел, 83—96 
битләр) рус телендә бастырып чы
гарган иде инде. Авторның шулай 
ук татар теленең тарихи фонетика
сына карата язылган тиздән дөнья
га чыгачак хезмәте дә бар. Димәк, 
Л. Җәләй, бу хезмәтен бастырып 
чыгарганга кадәр, шул тема буенча 
һәм шул темага якын байтак эшләр

1 Л. Җәләй, «Татар теленең орфоэпик 
нигезләре», К. Сабиров редакциясендә, 
Татгосиздат, 1953 ел, 72 бит. 

башкарган, байтак хәзерлекләр үт
кәргән. Шуңа күрә без аның бу 
хезмәтенә җитди таләпләр куярга, 
аның уңай якларын күрсәтү белән 
бергә, киләсе басмада игътибарга 
алынырга тиешле кимчелекләренә 
аеруча басым ясарга тиеш була
быз.

Орфоэпия теге яки бу милли тел
нең әдәби әйтелеш нормаларын өй
рәнә һәм билгели, димәк, орфоэпия
нең төп элементы булып, телдәге 
фонетик система тора. Моның өсте
нә, орфоэпия карамагына аерым 
группа сүзләрнең һәм аерым грам
матик формаларның әйтелеш үзен
чәлекләрен тикшерү дә керә.

Л. Җәләй татар орфоэпиясен иң 
элек сузыклар һәм тартыклар орфо
эпиясенә бүлеп тикшерә, һәм моны 
гыйльми яктан да, методик яктан 
да, нигездә, уңышлы дип табарга 
кирәк.

Сузыклар орфоэпиясендә башта 
кушык сузыкларга (дифтонгларга) 
тукталына, аларның нинди комбина
цияләрдә барлыкка килүләренә, 
нинди комбинацияләрдә сакланула
рына, йотылуларына яки йөгерек 
әйтелүләренә игътибар ителә. Бире
дә шулай ук транскрипция дә уңыш
лы кулланыла: күтәрелмә дифтонг
лардагы «w» ярым сузыгы, хәзерге 
орфографиядәге шикелле «в» белән 
түгел, ә «у», «ү» хәрефләре белән 
бирелә («уа» —■ уакыт, «үә» — үәкил 
һ. б.), мәктәптә аны «көнбатыш 
диалектындагыча ирен-теш авазы 
«в» белән алмаштыруга да юл куел
масын»,— дип, бик урынлы кисәтү 
дә ясала.

Авторның «коена», «сөенә», «тые
ла» һ. б. ш. формаларны орфоэпия
дә «койна», «сөйнә», «тыйла» рәве
шендә алу яхшырак дигән фикере 
белән дә тулысынча кушылырга ки
рәк, чөнки мондый позицияләрдәге 
«ы-э» авазлары бөтенләй әйтелмиләр 
дияргә була. Ләкин «Сания урыны» 
сүзләрен әдәби әйтелештә «Санйур- 
ны» булып ишетелә дигән фикер 
белән тулысынча килешеп булмый. 
Биредә «йа» дифтонгының икенче 
элементы («а») бөтенләй үк төшеп 
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калмый, ә бераз кыскыра гына, 
дөресрәге, шул кыскырган «а» белән 
«урын» сүзендәге «у» (бу очракта 
«у» да кыскара) икесе бергә бөтен
ләй башка дифтонг — «ау» диф
тонгы хасил итәләр: «Санйаурны».

Гомумән алганда, дифтонглар бү
леге җентекләп эшләнгән, һәм анда 
каршылыклы урыннар да әллә ни 
күренми.

Дифтонглардан сон, автор төрле- 
төрле очракларда килгән монофтонг 
(гади) сузыклар орфоэпиясенә кү
чә. Шулай ук бу бүлек тә җентек
ләп тикшерелгән, ләкин биредә 
каршылыклар да байтак. «Сүзнең 
баш өлешендә килеп, басым алма
ган «а» авазы, язуда «а» белән 
күрсәтелүенә карамастан, «о» (рус 
«о» сына якын ишетелә) авазы бу
лып ишетелә», — диелә 23 биттә, 
һәм «багана», «баганалар...» сүзлә
ре шундый транскрипциядә бирелә:

О О ООО
«багана, баганалар...» Монда ике 
төрле каршылыкка очрарга туры 
килә: беренчедән, «а» ул сүзләрдә 
басымсыз иҗекләрнең барысында 
да бер үк дәрәҗәдә олашмый. 
Олашу, беренче иҗектә генә көчле
рәк булып, үзенең азагына — ба
сымлы иҗеккә таба якынайган саен 
кими бара, һәм ул төсмер бөтенләй 
диярлек ишетелми башлый, ахырда 

о о 
аермачык «а» ишетелә: «банана, 

о о о
баганалар...» Моны үз вакытында 
проф. Г. Алпаров бик ачык күрсә
теп узган иде инде («Сайланма хез
мәтләр», Татгосиздат, 1945 ел, 46 
бит). Икенчедән, олашуда ишетел
гән авазны рус «о» сына якын дип 
әйтү шулай ук дөрес булмас, чөнки 
ул аваз — татарның «солы» дигән
дәге гадәттәге «о»сы белән «ак» 
дигәндәге «а» урталыгында торучы 
аваздан башка берни дә .түгел.

Автор фикеренчә, «аҢ-у» тезмә
сендә килгән «а» бөтенләй йотыла: 
«кара урман-^карурман, яңа урам 
-^яңурам,чисгпаурран^>чистурран» 
(26 бит). Ләкин китерелгән мисал
ларның тик беренчесе генә бу фи
керне раслый ала («карурман»), 
чөнки «кара» белән «урман» сүзләре 

икесе бергә халык телендә, «өйалды, 
табагач» сүзләрендәге шикелле, 
инде бер сүзгә әйләнгәннәр яки әй
ләнеп баралар. Ә бер сүзгә әйлән- 
мәгәннәрендә, ягъни контекстта гына 
очрашкан сүзләрдә янәшә килгән 
«а—|—у», шулай ук «ә-}-ү» аваз тез
мәләрендәге «а» яки «ә» бөтенләй 
үк йотылмый, ә берникадәр кыска
ра гына яки «ы, э(е)»гә әйләнә, һәм 
нәтиҗәдә «ау», «әү» яки «ыу», «еү» 
дифтонгы барлыкка килә. Моның 
шулай икәнлеге калган ике мисалда 
да бик ачык күренә: «яңурам» тү
гел, ә «яңаурам» яки «яңыурам», 
«чистурган» түгел, ә «чистаурсан» 
яки «чистмурран». Шулай ук: «бәб- 
күләне», «бүрәнүтәли» (бәпкә үлә
не, бүрәнә үтәли) түгел, ә «бәпкәү- 
ләне, бүрәнәүтәли» яки «бәпкеүләне, 
бүрәнеүтәли» һ. б.

Автор болай ди: «... «а-(-о» һәм 
«а-|-е» тезмәләрендә «а» авазы әй
телештән төшә, йотыла. Мисаллар: 
арпоны (язылышта: арпа оны), тас
мачы (тасма очы), басмөсте (басма 
өсте), тактөсте (такта өсте), Кам- 
өсте (Кама өсте), Волгөсте (Волга 
өсте), басмөстендә балүрдәк... (ха
лык мряры)» (26 бит). Әдәби әйте
лештә исә, киресенчә, «а^-о» һәм 
«а + ө» тезмәләрендә, шулай ук 
«аҢ-ы» һәм «а-|-э, а + о» һәм «ә-|-ө» 
тезмәләрендә дә, «а» һәм «ә» аваз
лары түгел, ә ул тезмәләрнең икен
че компонентлары — «о, ө, ы, э» 
авазлары йотыла. Шул ук мисал
ларны әдәби әйтелеш буенча болай 
транскрипцияләргә кирәк була: «ар
паны, тасмачы, басмасте, таңтасте, 
Камысте, Волгысте, басмастендә 
балүрдәк...» (Волга һәм Кама сүз
ләрендәге «а» бу очракта «ы» бу
лып ишетелә). Башка очракларга 
мисаллар: «арпгңаргыта» (артка ыр
гыта), «атңачерә» (атка эчерә), 
«сөзмәчен» (сөзмә өчен акча түлә
дем) һ. б. Бу соңгы мисаллар ав
торда «арткыргыта», «аткэчерә», 
сөзмәчен» рәвешендә транскрип- 
цияләнгәннәр (27—28 битләр). Бу, 
билгеле, әдәби әйтелеш нормалары
на сыя торган күренеш түгел.

««К-г» авазларыннан соң килгән 
«ү» авазы, — ди автор, — гадәттәге
гә караганда көчлерәк, калынрак 
ишетелә: бу — урта диалектка хас. 
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Мисаллар: «күп» (языла)—«купь» 
(әйтелә); купьяттык без мәдрәсәдә 
(Г. Тукай) ... . «гүзәл» (языла) — 
«гузәл» (әйтелә)... Фикеребезчә, 
«кү-гү» тезмәләрен «ку-гу» әйте
лешендә йөртү телебезнең тоника- 
сын көчәйтә төшәчәк» (28 бит), 
к Бу караш белән шулай ук 
килешеп булмый. Китерелгән ми
салларның берсе дә «у» белән тү
гел, ә язылганча «ү» белән әйтелә: 
«күп, күпйаттык., гүзәл». Аннан соң 
татар сүзләрендә «ку-гу» әйтелешен 
орфографиягә кертергә тырышу үзе, 
асылда, шул телнең эчке үсеш за
коннарыннан иң әһәмиятлесе булган 
сингармонизм законына каршы килү 
булып чыга, чөнки татарныкы дип 
танылган сүзләрдә «к-г» фонемала
рыннан соң калын сузыклар түгел, 
ә нечкә сузыклар килә.

Ул фонемалардан соң калын су
зыклар килү, башлыча, бүтән тел
ләрдән алынган сүзләрдә генә була, 
мәсәлән; «курс, кучер, шкаф, газ, 
гуманизм» һ. б.

Бер урында автор сузыкларның 
иренләшүе («тормыш-*  тормош, бө
тен кеше-*бөтөнкөшө»)  турындагы 
үзенең нигездә дөрес положениесе 
белән каршылыкка керә: әдәби әй
телештә, ди ул, «бу 4- ел-*быйыл»  
формасы килә. Монысы бәхәссез. 
Ләкин бер-ике юл түбән төшеп, шу
ны укыйбыз: «безнең карашыбызча, 
орфоэпик норма итеп, «бойыл» фор
масын алу рациональрәк булыр төс
ле». Каршылык шунда: автор үзе, 
иренләшмә авазлар аннан соңгы 
иренсез авазларны иренләштерәләр, 
ди (30 бит), — шулай булгач инде, 
«бойыл» түгел, ә «бойол» булырга 
тиеш. Әлбәттә, иң дөресе «бойыл» 
да, «бойол» да түгел, ә әдәби телдә 
әйтелгәнчә — «быйыл».

Автор, шигырь юлларын тран
скрипция белән биргәндә, анда иҗек 
санын, ритм үзенчәлеген исәпкә ал
мыйча, кайбер аныксызлыклар җи- 
бәргәли. Мәсәлән, Такташның тү
бәндәге юлларындагы «борылышын
да» сүзен шулай транскрипцияли:

Бүгенгенең бөек боролошында 
Ыргытылып читтә калдыммы?

Бу очракта ул сүзнең әйтелеше, 
асылда, менә болай: «борлошында». 

Чөнки аны биш иҗекле итеп укуны 
шигырь үлчәве берничек тә сыйды
ра алмый.

Сузыклар орфоэпиясенең калган 
өлешләре белән, нигездә, килешергә 
була. Шулай да бу бүлек, бигрәк 
тә аның монофтонг сузыкларга ка
раган өлеше, күрелгәнчә, җитди генә 
кимчелекләргә ия. Аны киләчәктә, 
һичшиксез, төзәтергә кирәк була
чак.

Тартыклар орфоэпиясенә аз тук- 
талынган, — нибарысы — ике бит 
кенә. Бу бүлекнең иң зур кимчеле
ге — татар.теленең әдәби әйтелеше 
үзәгендә торган «к» һәм «г» фоне
маларын транскрипцияләмәүдә һәм, 
гомумән, хәзерге орфографиядә «к» 
һәм «г» хәрефләре белән икешәр 
фонема (к — к, к: «ңолак, ңәрдәш» 
һәм «карандаш, кәккүк»; г = г, г: 
«дуүа,сәрәпг» һәм «галстук, гәрәбә») 
билгеләнүен искә-санга алмауда. 
Югыйсә автор үзе үк: «Татар орфо
эпиясенең төп нормалары урта диа
лектның Казан арты сөйләшенә ни
гезләнгән»,— дип яза (13 бит). 
Шулай булгач, орфоэпия, фонетика 
мәсьәләләре турында сөйләгәндә ин
де ул фонемаларны һичшиксез тран
скрипциядә чагылдырырга, язылыш 
белән әйтелеш арасындагы аерым
лыкларга аерата тукталырга иде. 
Бу эшләнмәгән,—димәк, татар ор
фоэпиясенең үзәгендә торган төп 
факт читләтеп узылган булып чы
га. Чыннан 'да, әдәби әйтелештә 
«шщар» (языла: «инкарь») дип 
укыргамы, әллә «инкар»мъ1? «Ио- 
гынты»мы, «йогынты.»мы һ. б.

Хезмәтнең киләсе басмасы мон
дый тупас хатадан арындырылырга, 
гасырлар буе формалашып урнаш
кан хәзерге татар орфоэпиясенең ни
гезен бозуга, җимерүгә юл куелмаска 
тиеш.

Тартыклар орфоэпиясенең калган 
пунктлары белән тулысынча киле
шергә мөмкин. Тик шуны өстәп әй
тергә кирәк, бу бүлек әле бик аз 
эшләнгән, аны бик нык тулыланды
расы бар.

Кушымчалар, теркәгечләр, бәйлек 
һәм кисәкчәләр орфоэпиясе өлешен
дә каршылыклы урыннар юк. Бул
ган кадәресе белән килешергә була. 
Тик аны бераз тулыландырасы, кай
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бер моментларга, мәсәлән, кисәкчә
ләр орфоэпиясенә, киңрәк туктала
сы гына бар.

Китапчыкның орфоэпиягә кагыл
ган өлеше шуның белән бетә. Килә
се өлеше — «Татар телендә авазлар
ның үзара мөнәсәбәтле үзгәрешләре 
(сингармонизм күренеше)» дигән 
бүлеге исә орфоэпиягә түгел, ә ту- 
рыдан-туры фонетикага карый. Шу
ңа күрә биредә ул бүлеккә кагылу 
кирәк табылмады да. Анда алдагы 
бүлектә әйтелгәннәрне бертуктаусыз 
кабатлаулар, фонетиканың тик үзе
нә генә кагылышлы моментлар тулып 
яталар. Кыскасын гына әйткәндә, 
хезмәтнең киләсе басмасында ул бү
лек төшереп калдырылырга, ә аңа 
кадәр булган өлеше — орфоэпия бү
леге җентекләп төзәтелергә, тулы
ландырылырга, аныклыйсы урыннар 
аныкландырылырга тиеш.

Кереш өлештә сөйләү стильләре
нә дә бераз тукталу яхшы булачак. 
Билгеле булганча, сөйләү стильләре, 
башлыча, өчкә бүленә: гадәттәге 
сөйләү стиле (сцена, радио*  сөйләме 

1 «Диалектологик сүзлек», Икенче чы
гарылыш, Төзүчеләре — Борһанова Н., Яку
пова Г., Татгосиздат, 1953 ел, 264 бит.

һ. б.), китап стиле (доклад, лек
ция уку һ. б.) һәм гади сөйләм 
стиле (русча — «просторечье», мә
сәлән: «алып кайт», «алып кил», 
«алып бир» сүзләрен апңайш», «ап- 
кил», «апбир» дип әйтү; руста — «у 
тебя» сүзләрен «утьеа» дип әйтү 
һ. б.). Орфоэпик нормалар гадәт
тәге сөйләү стиленә нигезләнәләр. 
Орфоэпия турында язылган хезмәт
тә бу турыда әйтеп китү яхшы 
булачак. Югыйсә кайберәүләр, гади 
сөйләм телендә генә кулланыла 
торган әйтелешләрне дә («апкил» 
һ. б.) орфографиядә чагылдырырга 
кирәк, дип ялгышалар. Шуңа күрә 
моңа ачыклык кертү орфография 
мәсьәләләрен хәл кылуга да зур 
гына ярдәм булачак.

Татар теле гыйлемендә бу хез
мәтнең дөньяга килүе, әлбәттә, бик 
уңай күренеш. Ләкин өр-яңадан 
эшләп, төзәтеп һәм тулыландырып 
чыгарганнан соң, аның фәнни һәм 
практик әһәмияте тагын да арта
чак.

X. ФОАТОВ.

ДИАЛЕКТОЛОГИК СҮЗЛЕКНЕҢ ИКЕНЧЕ 
БАСМАСЫ ЧЫГУ УҢАЕ БЕЛӘН

И. В. Сталинның «Марксизм һәм 
тел гыйлеме мәсьәЛәләре» дигән 
хезмәтендә диалектологиягә карата 
да шактый урын бирелә, һәм урын
чылык (территориаль) диалект бе
лән «сыйнфый» (жаргон) диалект
лар арасындагы кискен аермалар 
ачык күрсәтелә. Бу күрсәтмәләр та
тар диалектологиясен өйрәнү өчен 
дә бик әһәмиятле.

Урынчылык (территориаль) диа
лектлар, халык, масса теле буларак, 
эзсез югалмыйлар: аларның кайбер 
үзенчәлекләре, сүзләре әдәби телгә 
кереп урнашалар һәм аның үсешен
дә дә зур гына урын тоталар, әдәби 
телне баеталар. Шул процесс татар 
телендә, бик күп башка телләрдәге 
кебек үк, хәзерге көндә дә дәвам 
итә. Аңлашыла: урынчылык (терри
ториаль) диалектларны өйрәнү — 
кирәкле эш.

Н. Борһанова белән Г. Якупова 
төзегән «Диалектологик сүзлек»нең 
икенче басмасына1 татар теленең 
күп кенә диалектларыннан һәм сөй
ләшләреннән үзенчәлекле сүзләр 
алынган: анда Татарстандагы төрле 
сөйләшләрдән, Башкортстан, Мари, 
Удмурт, Мордва автономияле респуб
ликаларында, Себер, Чиләбе, Чкалов, 
Свердловск һ. б. өлкәләрдә яшәүче 
татарларның сөйләшләреннән диа
лекталь сүзләр кертелгән.

«Сүзлек» яңа сүзләргә һәм тер
миннарга бай. Аларның күбесе, 
һичшиксез, татар әдәби теленә дә 
керерләр, кайберләре кергән дә 
инде.
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Безнең караш буенча, әдәби телгә, 
күбесенчә, дефиниция (билгеләмә, 
атама) булып йөрүче һәм әйтелеше 
ягыннан матур яңгырый торган сүз
ләр керәләр. Мәсәлән: «гөләндәм» 
(чәчәкләр букеты), «пиштәр» (бал
та осталарының коралларын туты
ру өчен тубал), «җайдак;» (русча 
«всадник» дигән сүзгә туры килә), 
«чамчак;» (зур мичкә, русча — 
«чан»), үтоэтчин (балта остасы, 
«плотник»), «җимин» (күптөрле, 
һәртөрле, рустагы «многоцветный», 
«разноцветный» дигән сүзләргә ту
ры килә), «узаман» (уенда баш ма
лай, уен башлыгы, русча —«верхо
вод») ,«чаппак;» (ат өйрәтүче), «эл- 
тәмә» (берәр әйбернең иң кечкенә 
кисәге), «җилҗак;» (мактаганны 
ярата торган кеше), «җылдак;» 
(ашыгучан, кабаланучан; русча — 
«суетливый» мәгънәсенә якын), 
«үчергеч» (башка үсемлекләргә са
рылып үсә торган бер төр үлән; 
русча — «вьюн») һ. б.

Сүзлек кайбер җитешсезлекләр- 
дән дә азат түгел. Мәсәлән, төзүче
ләр һәм редактор Л. Җәләй әдәби 
телгә кергән кайбер сүзләрне тик 
аерым диалектларга, урынчылык
ларга гына хас сүзләр дип йөртә
ләр. Шундыйлардан «күк» (кебек), 
«җәүһәр», «җегәр», «ишек бавы то
ту» сүзләре күптән инде әдәби телгә 
кереп урнашканнар.

Сүз башында Л. Җәләйнең, «пат
ша», «мәдрәсә» Һ. б. кайбер сүзләр 
татар теленнән инде төшеп калган
нар, диюе белән дә килешеп бул
мый, чөнки ул сүзләрне, тормышны 
тарихи яктан чагылдырганда, кул
ланмыйча булмый, һәм алар халык 
телендә дә (бигрәк тә картлар те
лендә) сакланып калганнар. Шуңа 
күрә, ул сүзләрнең бары телдә кул
ланылу дәрәҗәләре генә чикләнгән, 
дип әйтү дөресрәк булыр иде.

Күп кенә сүзләрнең ничек әйтел
гәнлегенә төшенеп булмый: «ңуаш- 
на»мы (күәс чиләге), әллә «куаш- 
на»мы?«Гунсок;»мъ1 (мөшкә, кауша)", 
«гужок»мы? Диалект һәм сөйләш
ләрдәге сүзләрне аларның әйтелеш 
үзенчәлекләреннән аерып өйрәнү, 
безнеңчә, фәнни дөреслекне чагыл
дыруга берничек тә туры килә ал
мый. Диалекталь сүзлекне төзегән

дә (бигрәк тә әйтелеш белән язы
лыш арасында зур гына аерма бул
ганлыктан), әлбәттә транскрипция 
кулланылырга тиеш.

Уебызча, «Сүзлек»нең киләсе бас
масы тагын да ныграк тулыланды
рылыр, ул җитешсезлекләрдән арын- 
дырылыр. Билгеле, моның өчен әле 
күп көч куярга, күп кенә экспеди
цияләр уздырырга кирәк булачак. 
Шулай ук укытучылар, студентлар 
һ.б. җыйнаган материаллардан фай
далануның да бу эшкә нык кына 
ярдәме тиячәк. Шул уңай белән мин 
үзем туып-үскән якның — Уральск 
һәм аның тирә-юнендәге татарлар 
сөйләшенең сүзлек составындагы 
кайбер үзенчәлекләре белән уртак- 
лашмакчы булам.

Тарихи яктан караганда, Уральск 
өлкәсендә яшәүче татарларның сөй
ләше берничә диалект вәкилләрен 
үзенә берләштерә. Анда үзләрен 
«Казан татарлары» дип йөрүче та
тарлар (чыннан да, алар элекке Ка
зан губерниясеннән күчеп килгән 
татарлар), нугайлар (нугай татар
лары) һәм берникадәр мишәрләр 
(башлыча, элекке Пенза губерния
сеннән күчеп килгәннәр) яшиләр.

«Сүзлек»нең үзендә, безнең исәп 
буенча, 350 дән артык Уральск 
татарлары сөйләшендә дә очрый 
торган сүзләр бар, ләкин төзү
челәргә ул билгеле түгел: алар 
бер урында да, ул сүзләр Уральск 
татарларында да бар, дип әйтми
ләр. Кайберләрен күрсәтеп үтик: 
«ару» (әйбәт, яхшы), «ләйсән», 
«манма су», «мыштым» «нихәтле», 
«нәзек», «нәфис», «илимпилиш», 
«пакыч», «пима», «себерү» (сөртү). 
«тамак; ачу» (карын ачу, ашыйсы 
килү) «тап булу» (очрату, туры ки
лү), «тикле», «туар» (мал-туар), 
«ак;сак;-тук;сак1»,«чабу» (кисү), «элү 
(тагу), «әмәле» (элек), «әллә та

вы», «әлләзи», «җим» һ. б. Бу сүз
ләрнең синонимнары җәяләр эченә 
алынды һәм, ул сүзләр Уральск та
тарлары сөйләшендә параллель кул
ланылалар.

Уральск татарлары сөйләшендә ка
зах теленнән алынган сүзләрне дә 
күрсәтеп үтәргә мөмкин: «чарчатан» 
(арынган, алҗыган), «чаруа» (йорт- 
җир, милек), «мизгел» (кыска ва
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кыт), «үрә», «ңучңар» (сарык, куй 
тәкәсе), «кура» (кәҗә-сарык яба 
торган корылма), «лаңтыр» (ташла, 
алып ташла), «туңты» (берьеллык 
сарык) һ. б. Уральск татарларында 
шул ук казах сүзләре белән парал
лель рәвештә саф татар сүзләре дә 
кулланыла. Түбәндәге сүзләр, без
неңчә, тик Уральск татарларында 
гына күренә: «астрамка» (кечкенә 
генә печән йөге), «балапан» (кош
чык), «борындык;» (русча — «реву- 
нок»), «чаңын» (үсемлек), «чилик» 
(үсемлек), «чүл» (сусау, «чүллә- 

дем» диләр), «күкли» (русча — 
«делать стежку», «стежка» дигән 
сүзгә туры килә), юлаяң (сәфәр
гә чыгучылар тарафыннан озатучы
ларга бирелә торган акча, бүләк), 
«сәйергә чыгу» (ял көне самоварлар 
белән, ашамлыклар, гармоньнар бе
лән урманга күңел ачарга чыгу), 
«чарбаң» (йорт, русча — «двор»), 
«бикәр» (напрасно), «лашман әй
ләндерә» (русча — «бить баклуши» 
дигәнгә туры килә), «ШЫНШЫ.Ң » 
(җылак, русча — «плакса», «нытик» 
сүзләренә туры килә), «сидри» (ту
за, мәсәлән, «кием сидри» — кием 
туза), «мата» (төргәк, бер төргәк 
материя), «ңуңа» (үсемлек), «ку
шым» (авыл исеме), «күлтүк» (су 
керә торган ж.ир, русча — «залив
чик»), «ңалпгуң» («ахмак»дигән сүз
гә туры килә) ,«йолңас» (бүрек) һ. б. 
Башка диалектларда һәм сөйләш
ләрдә дә булган, ләкин бу сөйләштә 
башкачарак мәгънәдә йөри торган 
сүзләр: '«алача» (төрле-төрле буяу- 
лы келәм), «балчың» («балчык, 
«баткаклык» дип тә йөртелә), «тийә» 
(тәвә, дөя), «органы» (самка), 
«аран» (ат абзары, үтә салкын ж,ир, 
кар базы), «шатта» (аш савыты, 
аш тәлинкәсе), «ләгән» (кечкенә 

таз), «юрга» (русча — «иноходец»), 
«ңырые» (нәрсәнең булса да чите), 
«кели» («тели» урынында йөри, 
ләкин «тели» дип тә әйтәләр), 
«ңайыр» (русча — «заверни обрат
но» дигәнгә туры килә), «керән» 
(горчица), «су төшү» (мәсәлән: 
атның аягына су төшкән», яки су 
коену); ымлык сүзләрдән: «йалт- 
йолт», «чатыр-чатыр», «ңаз-ңаз», 
«чар-чар», «челтер-челтер», шаң- 
шаң», «шытыр-шытыр» һ. б.

Уральск татарларының тел үзен
чәлекләренә тукталуыбызның тагын 
бер сәбәбе шунда, бу үзенчәлекләр
не туплау бөек шагыйребез Г. Ту
кай әсәрләренең телен өйрәнүгә дә 
нык кына ярдәм итәр иде. Чөнки 
Г. Тукай унике ел Уральскида то
ра, шунда аның әдәби эшчәнлеге 
башлана. Уральск татарларының 
сөйләшендәге үзенчәлекләр, һичшик
сез, Тукай әсәрләренең телендә дә 
эз калдырган булырга тиеш. Аны 
мисаллар белән раслый алабыз. 
Тукайның шигырьләрендә дә, проза
сында да шундый сүзләр очрый: 
«бикәр», «ишек бавы», «аякка тор
гызып», «ичмасам», «табан» (юнә
лешне белдерә), «акыллаша», «мак- 
мәк» фигыль формасы: «Аудан ыч- 
кынмак була да бер-бер эш кылмак 
була». Бу мәсьәлә белән кызыксы
нучыларга доң. Ш. Рамазановның 
«Тукай һәм хәзерге татар әдәби те
ле» дигән мәкаләсен карарга мөм
кин («Габдулла Тукай», Гыйльми 
сессия материаллары ж_ыентыгы, 
Татгосиздат, 1948 ел).

Югарыда китерелгән материал
ларны, «Сүзлек»нең киләсе басма
сын хәзерләгәндә, безнеңчә, искә 
алырга мөмкин.

Р. НӘФИКОВ



АГИТБРИГАДА ЧЫГЫШЛАРЫ

Татарстан совет язучылары союзы 
СССР Верховный Советына сайлаулар 
уңае белән сайлаучыларга культура хез
мәте күрсәтү өчен агитбригадалар оештыр
ды. Агитбригадалар механика заводы клу
бында, Вахитов исемендәге Жиркомбинат 
клубында, Бауман районының икенче сай
лау участогында, Укытучылар йортында, 

больницада чыгышлар ясадылар, әдәби ки
чәләр үткәрделәр.

Г. Әпсәләмов, С. Хәким, М. Садри, 
Г. Кашшаф, Ә. Давыдов, М. Хөсәен, 
Г. Насрый, С. Баттал һәм Г. Минский ип
тәшләр сайлаучыларга үз әсәрләрен укы
дылар.

МОСКВАДА МУСА ҖӘЛИЛ КИЧӘСЕ

Москвада 5 нче февральдә Язучылар
ның Үзәк йортында татар халкының сөекле 
улы, патриот-шагыйрь Муса Җәлил истә
легенә багышланган траурлы-тантаналы 
кичә үткәрелде.

Кичәне шагыйрь Степан Щппачев ачты.
Президиумда — Мусаның тормыш иптә

ше Әминә Сәйфуллина-Җәлилова, шагыйрь 
Николай Тихонов, таҗик шагыйре Абулга- 
сем Лаһути, рус язучыларыннан Юрий 
Корольков, Виктор Сытин, шагыйрь Илья 
Френкель, Татарстан Совет язучылары 
союзының вәкилләре Әнвәр Давыдов, 
Сибгать Хәким, Шәйхи Маннур, Гази 
Кашшаф һ. б.

Председательлек итүче Щипачевның 
тәкъдиме буенча, зал, Муса Җәлилнең 
истәлеген олылап, аякка басты.

Кичәдә Муса Җәлилнең тормышы һәм 
эшчәнлеге турында Әхмәт Фәйзи доклад 
ясады.

Юрий Корольков Муса Җәлил мирасы
ның бөек рус халкының һәм тугандаш 

башка халыкларның әдәбият хәзинәсендә 
урын алуы турында чыгыш ясады.

Шагыйрь Әнвәр Давыдов Муса Җәлил
нең геройларча үлеменең ун еллыгын 
Татарстан хезмәт ияләре киң күләмдә бил
геләп үткәнлеге турында сөйләде.

Гази Кашшаф шагыйрьнең фронт хат
ларыннан өземтәләр укыды, аның хезмәт 
сөюе турында, гадәттән тыш күп эшли 
алуы турында сөйләде.

Рус язучысы Виктор Сытин Муса Җә
лил белән фронтта очрашулары турында 
истәлекләр белән чыкты.

Шагыйрь Илья Френкель һәм шагыйрь 
Семен Липкин Муса турында истәлекләр 
сөйләделәр һәм аның шигырьләрен рус те
лендә укыдылар.

Кичәнең художество бүлегендә Москва 
артистлары Муса Җәлил шигырьләренең 
тәрҗемәләрен укыдылар. Кичәдә Рөстәм 
Яхин, Халидә Әхтәмова (Бухарестта үткә
релгән яшьләр фестивале лауреаты), Фәхри 
Насретдинов, Шәфика Котдусова иптәшләр 
концерт номерлары белән катнаштылар.

ТАТАР ОРФОГРАФИЯСЕ БУЕНЧА КИҢӘШМӘ

СССР Фәннәр Академиясе Казан фи
лиалының Тел, әдәбият һәм тарих институ
ты татар теленең орфографиясе турында 
фәнни киңәшмә үткәрде. Анда фәнни 
работниклар, югары уку йорты, башлангыч 
һәм урта мәктәп укытучылары, аспирант
лар һәм матбугат работниклары катнаш- 
'ты. Киңәшмә дүрт көн дәвам итте, һәр 
утырышта 80 шәр кеше булды һәм бар
лыгы 32 кеше чыгыш ясады.

Докладчыларның (филология фәннәре 
кандидатлары Р. Шакирова, Әнвәр Ахун- 
җанов, В. Хангилдин) һәм чыгып сөйләү
челәрнең барысы да хәзерге татар алфа

виты һәм орфографиясенең уңышлы як
лары белән бергә, бик күп җитешсезлекләре 
булуын һәм аларны һичшиксез төзәтергә 
кирәк икәнлеген күрсәттеләр.

Киңәшмә, әйтелгән фикерләрне йом
гаклау өчен, X. Госман, Ф. Хәмидуллин, 
М. Гайнуллин, И. Гумерова, X. Шамкин, 
Гали Хәбиб, Гаптелхәй Хәбиб, X. Хисмә- 
туллин, Ә. Ахунҗанов, Г. Бакиров. 
М. Фазлуллин, Л. Яфаров, Ф. Мөсәгыйть, 
В. Хаҗиев, Г. Халитов, X. Курбатов, 
Г. Төхфәт иптәшләр составында комиссия 
сайлады.
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36 б. Бәясе 55 тиен. 200 бит.'Бэясе 3 с. 75 т. 52 бит.
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СЕМЬЯСЫ

Г. Төхфәт тәрҗемәсе

КОРЕЯГӘ ХАТЛАР

Шигырьләр һәм җырлар

332 б. Бәясе 6 с. 90 т* 464 б. Бәясе 8 с. 25 т. 60 б. Бәясе 55 т.
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