Егерме икенче елда гражданнар сугышыннан кайтып
төшүгə, Фəһимне берьюлы ике авыр хəсрəт каршы алды.
Аның сөекле өнисе белəн сөйгəн кызы Саҗидə ачлык
корбаны булган икəн. Фəһим көн саен зиратка барып, бу
ике кадерле зат рухына Коръəн укып кайта торган
булды.
Сажидəнең вафатын ишетү Фəһимнең өстенə салкын су
койгандай тəэсир итте, аны сискəндереп, тетрəтеп
җибəрде. Ничек алай? Фəһим айкап кайткан сугыш җире
түгел лəбаса монда! Анда гына үлем чалгысы аяусыз уңга
да, сулга да селтəнə. Шуның өчен ул сугыш дип атала
да. Тыныч кына яшəп яткан тып-тын авылда алсу битле,
җилəктəй япь-яшь кызны ни җаның белəн салкын кабергə
күмеп кайтмак кирəк?.. Тиф, диделəр. Егерме беренче
елгы ачлык белəн шулар икесе халыкны рəхимсез кырды,
диделəр.
Шулай да бу куркыныч хəбəрне Фəһим баштарак һич тə
башына сыйдыра алмады. Чын түгелдер, авыл зур, бүтəн
берəр кыз белəн бутыйлардыр шикелле иде. Зиратта рəтрəт булып тезелеп киткəн яңа каберлəр арасында
йөргəндə дə күңеле һаман ышанмый иде əле. Əмма язмыш
дигəнең сугышта гына түгел, моңда да рəхимсез булып
чыкты. Зур каен төбендəге яңа кабер егетне тынсыз
калдырды. Аның өстендəге тактага «Садыйк хəлфə кызы
Саҗидə. 1903—1921. Урыны оҗмахта булсын» дип язылган
иде. Фəһим күңелендə йөрəкне чеметеп-чеметеп ала
торган ачы ризасызлык, кемгəдер берничек тə гафу итеп
булмый торган үпкə туды. Егет кабернең аяк очына
тезлəнде:
— Мин кайттым, Саҗидөкəй, үлемнəрне җиңеп, сине
сагынып кайттым... Ə син мине көтмичə...
Ул сүзен əйтеп бетерə алмады, күзлəреннəн кайнар
яшь бəреп чыкты. Аның бу сүзлəре шулкадəр ачы хəсрəт,
ачыну белəн əйтелде ки, моңа хəтта кабердəн мəрхүмəнең

җансыз гəүдəсе дə җавап бирмичə кала алмас кебек иде.
Егетнең битенə дымсу җил килеп бəрелде, яфраклар
шаулашып алды, əмма Саҗидəнең өне ишетелмəде.
Бу дөньяда япа-ялгыз калуның ачы хəсрəтлəрен егет
шунда гына бөтен тулылыгы белəн сизде һəм үзен-үзе кая
куярга белмəде. Аның менə хəзер, шушы минутта ук
егылып үлəселəре килде. Инде алай ансат кына үлеп
булмый икəн, аңа хəзер ничектер бөтенлəй бетəргə,
дөньядан юк булырга кирəк иде. Бу яклардагы сугышлар
күптəн туктаган иде инде. Нишлəргə, газиз башкайны кая
куярга?! Бəлки, Төркестан ягына китеп, басмачыларга
каршы ташланыргадыр?
Аннары ул, кая баруын үзе дə белештермичə, урам
буйлап атлады. Бара торгач, нишлəптер Саҗидəлəр
капкасына борылды. Кече капкаларыннан керүгə, могҗиза
күргəндəй, кинəт туктап калды. Ак келəттəн ал күлмəген
кигəн Саҗидə чыгып килə түгелме соң?! Аның йөзе,
белəклəре əнə шул күлмəгенə бик тə төс килеп тора.
Җентеклəбрəк караса — юк икəн. Келəт алдында Саҗидəнең
яратып кия торган ал күлмəген кибəргə элгəннəр
икəн...
Сугышка китəр алдыннан, Садыйк хəлфəнең мəдрəсəгə
укытырга чыгып китүен күреп, Фəһим бакча як койма
өстеннəн эчкə сикергəн иде. Йортга бүтəн беркем дə юк
иде. Саҗидə аны ак келəтлəренə алып керде. Тəмле сөзмə
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белəн сыйлады, чормадан бер җиңсə
урман чиклəвеге
алып төште. Аннары йомшак белəклəре белəн Фəһимнең
муенына сарылды. Күңеле алдан ук берəр хəвеф сиздеме,
ничекме, əмма Саҗидə аерылышуны бик авыр кичерде.
Фəһимнең күкрəгенə башын куйды да, иркə сүзлəрен өйтəəйтə, кайнар яшьлəрен түкте. Бу аның сөйгəн яры белəн
бəхиллəшүе булган икəн бит, ул чагында аны кем
уйлаган!
Егет, хыялына бирелеп онытылып торганда, өйалды

ишеге төбендə ниндидер бер шəүлə пəйда булды. Капка
янында яшел гимнастерка кигəн ят кеше күренгəч, ул
шəүлə:
— Əти өйдə юк! — дип кычкырды да күренмəс булды.
Егет, кулын күтəреп:
— Тукта əле, сеңлем! — диде.
Өйалдының ишек яңагына алама гына соры күлмəк
кигəн бер яшь кызый килеп сөялде дə, бик гаҗəплəнеп:
— Бəлеш, əллə Фəһим абый инде? — диде.
— Нəкъ үзе! — диде Фəһим.
— Ай Алла, сорап торган булам тагын! Солдат киеме
шундый да үзгəрткəн, абыкаем!
— Шулайдыр... Күрешми торганга да байтак бит...
Фəһимнең: «Син дə бала гына идең бит əле!» — дип
əйтəсе килсə дə, ул якка икенче борылганда, əлеге
кызый юк иде инде. Ни булуын аңламыйча, икелəнебрəк
як-ягына каранып уйланып торганда, шул ук кызый, əле
генə кигəн җете ал күлмəгенең җиңнəрен тарткалап чыкты
да, читкə генə карап, Фəһимгə хат сузды. Егет, хатка
кулын сузар-сузмас, аптырабрак калды.
-Хат?.. Кемнəн?
-Апайдан...
— Ə? Апаңнан?.. Ничек?
— Əйе. Соңгы хаты... Хəле авырайгач, төнлə утырып
урын өстендə язган хаты.
Фəһим хатны, кулын сузаргамы, сузмаскамы икəнен
белмичəрəк, каушабрак алды. Əллə ничек, теге дөньядан
килгəндəй сəеррəк иде бу.
«Фəһим җаным, биклəр дə яраттым мин сине, һай
җаным, шундый да яраттым, əйтергə сүзлəрем генə җитми.

Син минем кояшым да, аем да, күз нурым да булдың.
Җаным-тəнем бөтенлəй синеке буласы иде, сине бик тə
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бəхетле итəргə иде исəбем. Тик синең зəүҗең булулар
миңа насыйп түгел икəн шул. Язмыш миннəн сине
күпсенде. Ахырзаман җитеп, шунда кавышсак кына инде...
Сиңа васыятем шул: сеңлем Лəйлəгə өйлəн. Сеңлем миннəн
яшьрəк тə, матуррак та. Ул сине миннəн ким яратмас,
аның белəн син чын-чыннан бəхетле булырсың. Хуш,
җаным, бəхил бул...»
Фəһимдə ниндидер Лəйлə кайгысы түгел: Саҗидə аның
күңеле түренə шулкадəр тирəнгə кереп утырган, ул инде
башка берəүне уйлап та карамый, хəтта беркемгə дə
күңел куймыйча «карт егет» исемен күтəреп йөрергə дə
əзер иде.
Əмма тормыш үзенекен итте. Ул югында булган башка
яңалыклар да телгə алына башлады. Фəһимнең һəр
авылдашы диярлек, очрашканда аның кайгысын уртаклашса
да, кече абыйсының читтəн марҗа кызы алып кайтуын
исенə төшермичə кала алмады. Дөньяда булмаган хəл иде
бит бу! Мулла малае ата йортына чеп-чи марҗа кызы
ияртеп кайтсын əле! Нинди заманда, диген əле! Авылда
егетлəргə
кытлык
чагында!
Вəгъдəлəшкəн
егетлəре
сугышта үлеп калу сəбəпле, вакытында кияүгə чыга алмый
калган чибəр кызлар белəн авыл тулган лабаса! Шуларны
санга сукмыйча, читтəн əллə ниткəн марҗа кызы ияртеп
кайт, имеш. Кайберəүлəрнең башына сыймый иде мондый
гайре табигый
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хəл.

Əмма Килдебəктə моннан ике ел гына элек вафат
булган Биктимер хəзрəтне халык чын күңелдəн ихтирам
итə иде. Шул хөрмəт аның гаилəсенə дə күчте. Мулла
йорты турысыннан узганда, егетлəр хəзер дə җырламый,
гармунчы гармунын култык астына кыстыра, тəмəкече
тəмəкесен
яшерə
иде.
Шул
сəбəпле
Хəлимнең
бу
дорфалыгын йөзенə бəреп үк əйтмəделəр, энесе Фəһим
белəн сөйлəшкəндə дə, əдəп саклап, «марҗа» сүзен

кыстырмаска тырышалар иде.
— Абыең син югында күзле-башлы булып кайтты бит
əле, кем, Фəһим энекəш. Яшь җиңгəң ошадымы соң? —
дигəн булалар иде.
Авылдашларының
«марҗа»
җиңгине
бик
үк
өнəп
бетермəвен, ирсез хатын-кызларның аның чибəрлегеннəн
көнлəшүен Фəһим күптəн сизгəн иде инде. Шунлыктан
җиңгəсен мактауга телен кызганмады:
— Һи, ошамаган кая ул! Күктəн эзлəгəнне абыйга
Ходай Тəгалə җирдəн бирде дигəндəй, бик тə уңдык
җиңгидəн! — диде.
Кайберəүлəр, теллəре кычытканга түзə алмыйча,
күңелендəгене бөтенлəе белəн чыгарып аудара иде:
— Элек
əйеме?

синең

җиңгəң

Анна

исемле

булган,

ди,

— Бактың исə, мөгаллимнең моңа һич тə исе китми,
имеш. Азмыни бу чуалчык заманда андый шаккатыргыч
хəллəр! Кемгə кем ияреп кайтмаган.
Фəһим, киресенчə, җиңгəсен акларга тырыша иде:
— Аның элек кем булуын искə төшерү, минемчə, бик
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үк мөрəүвəтле эш
түгелдер. Мин аның бүтəн исеме
булганын белмим. Нурҗиһан җиңгəм хəзер синең белəн
минем шикелле үк мөселман! Белəсеңме, күпме доганы
яттан белə ул?.. Аятьлəрне нинди дөрес укый?!
Җиңгəсен Фəһим туган йортына кайтып төшкəч үк
күргəн иде. Абыйсы артыннан, башын түбəн иеп, оялып
кына ул да озын бармаклы матур кулларын сузды. Фəһим
хəйран калды. Чыннан да, бик матур иде Нурҗиһан.
Коңгырт озын чəч. Нур чəчеп торган куе зəңгəр күзлəр,
зифа буй-сын, калку күкрəклəр. Җиңгəсенə күз салуга,
бер авылдашының əйткəне исенə төште.

— Шул матурлыгы белəн сихерлəгəн дə инде ул безнең
Хəлимне! — дигəн иде ул.
Мондый авыр заманнарда өйлəнгəч тə башка чыгуны,
аерым яшəүне күз алдына да китерү мөмкин түгел иде.
Шуңа күрə, Фəһим сугыштан кайтып төшкəндə, олы абыйсы
Хантимер белəн Фəрхинур җиңгəсе дə, кече абыйсы Хəлим
белəн Нурҗиһан җиңгəсе дə төп йортта яшəп яталар иде.
Картлар дөнья куйганнан соң, əлеге ике гаилə үз көнен
үзе
күрергə
тиеш
иде.
Ир
туганнар
башлы-күзле
булганнан соң да үзара тату гына яшəп ятканда, төпчек
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мəхдүм кайтып төшкəч, аны моңарчы хəзрəтнең төсе итеп
саклап
торган
почмак
бүлмəгə
урнаштыруны
кулай
күрделəр. Хантимер əле əтилəре вафатыннан соң олы өйдə
төплəнеп калды, шуннан кузгалмады. Гəрəбəдəй сары
такта белəн бүлеп алынган почмак бүлмə дə шул түр өйдə
булу сəбəпле, Фəһимнең көн итүе һəм туклануы да олы
абыйлары
белəн
бергə
җайланды.
Хəлим
исə
алма
бакчасындагы кече өйгə урнашкан иде.
Болай өй эчендə, йорт арасында Нурҗиһан каенишенө
бик үк чекерəеп күренмəскə, аның белəн сөйлəшмəскə
тырыша иде. Ул, чəчен баш түбəсеннəн икегə аерып, ике
толым итеп үрə, татар хатын-кызлары кебек үк, əллə
ничə бала итəкле озын күлмəк киеп, алдына алъяпкыч
яба, табын янында самавыр артына гына утыра, күзлəренə
үк төшереп бəйлəгəн яулыгы аның бөтен йөзен диярлек
каплап тора, бүтəннəргə чынаяк сузганда, аның кул очы
гына күренеп кала иде.
Фəһимне иң гаҗəплəндергəне дə шул булды: əйтерсең
Нурҗиһан яшьлек елларын унсигез яшенə кадəр Воронеж
тирəсендə, украин гаилəсендə түгел, татарлар арасында
уздырган! Менə бит нинди гаҗəп!
Җиңгəсенең шулай бөтен йөзен диярлек томалап
сүзсез-өнсез самавыр артына посып утыруына Фəһимнең
эче поша башлый да кайчакларны шаяртып алгалый иде.

— Яле, җиңги, ясап җибəр əле чəеңне куян батмаслык
куе иттереп, эчеп җибəрик əле бер тəмле иттереп! —
дигəн була.
Нурҗиһанның, бөтен йөзе белəн балкып, яулык
чигеннəн бик матур итеп елмайганы күренеп кала. Яшь
киленнең самавыр артыннан ишетелер-ишетелмəс кенə
йомшак тавышы килеп ирешə:
— Яхшы, хəзер ясыйм...—ди ул.
Хəлим уен-көлкене, шаянлыкны яратучы җор телле
кеше иде. Хатынының болай чамадан тыш яшеренүен ул да
ошатып бетерми иде.
— Мин дə əйтəм инде аңа, простойрак бул, дип тə.
Менə, тыңлап җиткерми əле. Белəсеңме, без əтине бик
олылап искə алабыз бит. Мин уйлыйм, менə шул керə аның
колагына. Əти үзе булмаса да, ул сине, энекəш, əти
урынына куебрак йөртəдер, мөгаен. Бигрəк тə син почмак
бүлмəне үз иткəч. Мөгаллим дə булгач... Ул сине үзенең
яшьтəше кебек итеп күрə алмый, ахрысы, мулла абзый
сымаграк күрə.
Фəһим, көлеп, башын чайкады. Нурҗиһан исə, «Юк,
юк! Алай түгел!» дигəн сыман, кулларын бутап алды.
Мондый сирəк була торган җиңгинең татар авылына ничек
килен булып төшүен Фəһимнең бик белəсе килə иде. Бер
буш вакыт табып, абыйсы аңа алма бакчасында шул хакта
тəфсиллəбрəк сөйлəп бирде.
— Син сугышта чагында инде бу. Мин яраланып
кайтканда, безнең гаилə бик авыр хəлгə калган иде.
Əти, белəсең, мəрхүм инде. Абый да сугыштан, минем
шикелле, яраланып кайткан. Фəрхинур җиңги белəн
тормышлары бик авыр. Булган кадəр ашлыкны кырыпсебереп продразверсткага алдылар. Бура төплəре, егылып
төшсə, тычкан башы ярылырлык булып шəрəлəнеп калган.
Нишлəргə? Мин, яраларым тазарып җиткəнче үк, эш эзлəп
читкə чыгып киттем. Казан янында яңа тимер юл салып

маташалар иде. Шунда дисəтник булып кердем. Ике абыйсы
белəн Анна да Воронеж ягыннан шунда килгəн. Кыз бала
балчык эшендə нəрсə генə майтара алсын инде. Абыйлары
аны, ашарга-эчəргə əзерлəрсең, өс-башыбызны юарсың,
дип алып килгəннəр. Шунда насыйп булды безгə очрашу.
Көтмəгəндə. Уйламаган җирдəн. Мин өйлəнүне уйлап та
карамаган идем əле. Уйласаң, хəйран каласың. Əнə ничек
уйный тəкъдир кеше язмышы белəн!..
II
...Хəлим өенə кайтышлый чишмə яныннан узып бара
иде. Ничектер үзеннəн-үзе чишмəдəн су алып ятучы бер
марҗа кызына күзе төште. Кызны күрде дə, нишлəгəнен
белештермəстəн, туктап та калды. Бу яшь кыз аңа
шулкадəр чибəр күренде ки, əгəр дə ул марҗаларча
киенмəгəн булса, Хəлим аны, һичшиксез, күктəн иңгəн
фəрештə, дип уйлар иде.
Кара көдрə чəчле, ыспай гына кара мыеклы татар
егетен күрүгə, əлеге кызга да əллə ни булды. Егеткə
күзе төшү белəн, ул да нигəдер каушады, хəтта агарынып
китте, аннан күзен ала алмастан, баскан җирендə катып
калды. Ул дулкынлана, нишлəргə белми иде. Чилəк күптəн
тулып ташыган иде инде. Таныш булмаган егет, тулган
чилəкне алып, аның урынына икенчесен куйгач кына,
кызый аңына килде, шуннан соң гына:
- Ай! — дип кычкырып җибəрде һəм, кызарынып, йөзен
каплады. Ул нидер əйтергə кирəген дə андый, лəкин
һаман теленə бер сүз дə килми иде.
Егет аңа елмаеп куйды. «Ни хəл итмəк кирəк, андый
хəллəр дə булгалый!» дигəндəй, кызыйны юатып, кулларын
ике якка җəеп җибəрде. Ул да түгел, кызыйның сулы
чилəклəрен, җиңел генə күтəреп, текə ярдан өстəге зур
сукмакка менгереп куйды. Кызыйны монысы да хəйран
калдырды. Аның моңарчы да чишмə тамагында егетлəр
очратканы булгалады. Тик аларның берсенең дə мондый

игелек күрсəтү башына да килмəгəн иде. Бу егет əллə
ниндирəк, ягымлы, ничектер үз кеше шикеллерəк иде.
Рус егетлəренең кызлар белəн аулакта очрашканда
үчлəрен ничек тотуларын ул инде яхшы ук сынаган иде.
Алар үзлəрен өстенрəк тоталар, егет кешегə нишлəсə дə
килешə, диебрəк уйлыйлар иде. Көяз мыеклы, каратут
йөзле бу татар егетенең əнə шулай тип-тигез, ап-ак
тешлəрен
балкытып,
чын
күңелдəн
елмаеп
торуы,
чибəрлеге, ягымлылыгы кызый өчен һич тə көтелмəгəн хəл
иде. Ул ничектер зиһене чуалып киткəнен сизде. Кызый
кулындагы көянтəсен арлы-бирле уйната торгач, оялаояла бик зур тырышлык белəн:
— Зур рəхмəт! — диде.
- Оһо! Син безнеңчə дə белəсеңмени əле? — диде
егет. — Атаң матур кияүгə бирсен! Бездə шулай дилəр.
Йə, танышыйк. Синең исемең ничек була сон?
Кызый икелəнебрəк калды. Əйтергəме икəн, əллə?..
Ул нигəдер һаман да балаларча каушый иде. Көянтəсен
үрə бастырып:
— Анна... — Бераз уйланды да өстəп куйды. — Нюра
дип тə йөртəлəр...
- Матур исем, миңа ошый. Егет тагын башын иде. —
Синең үзеңə рəхмəт, Нюра!
— Миңа? Ə... миңа ни өчен?
Кызыйның зур булып ачылган куе зəңгəр күзлəрендə
шундый беркатлы сабыйлар сафлыгы, шундый чиксез куаныч
балкый иде ки, Хəлим башта телсез калды. Ул бəхетле
иде. Чибəркəйнең күңеле түренə үтеп керүен ул Бөтен
вөҗүде белəн сизде. Үзе дə көтмəгəн эчкерсез, ягымлы
тавыш белəн ярым пышылдап:
—

Сиңамы,

рəхмəт

ни

өченме?

Чишмəгə

су

алырга

килгəн өчен! Менə миңа очраган өчен! — дигəнен сизми
дə калды.
Анна, ни əйтергə дə белмичə, тагын
белəн моңарчы берəүнең дə, болай күңел
чын күңелдəн үз итеп сөйлəшкəне юк иде
һəр сүзе, һəр елмаюы аңа серле булып,
кала, дулкынландыра иде.

кызарынды. Аның
түренə үтəрдəй,
əле. Бу егетнең
табышмак булып

Анна,
чилəклəрен
иңенə
алып,
бераз
каушаган,
гаҗəплəнгəн сыман уйланып, соңрак кына кузгалып китте.
Əмма ун-унбиш адым атлауга ук, аның аяклары туктап
калды. Ул, егеттəн болай гына аерылып китə алмавына
гаҗиз калып, бөтен гəүдəсе белəн аңа борылды. Хəлим дə
аннан күзен ала алмый, баскан җирендə катып калган
иде. Шулай карашып торганда, аларның икесен дə бер үк
тойгы дулкынландырды. Моңарчы болай бөтен куəтен
сиздермəгəн ниндидер бер илаһи көч аларны бер-берсенə
тарта, икесе дə тəмам камиллеккə ирешеп, өлгереп
җиткəн бу ике яшь йөрəк гүяки моңарчы гел менə шушы
очрашу, берсен-берсе табышу өчен генə яшəгəннəр. Алар
башка нəрсə хакында уйлый да алмыйлар иде.
Кузгалып
китəр
алдыннан
Нюра,
нидер
вəгъдə
иткəндəй елмаеп, кул болгады. Егет аның зифа буйсыныннан күзен ала алмыйча, «əйе!» дигəндəй, кат-кат
башын игəлəде.
Тəүлекне бераз башларына киткəн кешелəрдəй илəсмилəс уздырганнан соң, нəкъ шул бер үк вакытта алар
икенче көнне дə очраштылар. Кызый чишмə тамагында аны
көтеп тора, чилəклəр тулган. Игътибар белəнрəк караса,
Хəлим хəйран калды. Нюра бүген чəчен икедəн үргəн дə
озын калын толымнарын иңбашына салган. Яулыгын, нəкъ
татар кызлары кебек, алкаларын күрсəтеп, колак артына
чөеп бəйлəгəн иде.
Кызыйның бу беркатлы хəйлəсе Хəлимне əллə нишлəтеп
җибəрде. Əмма ничек кенə булмасын, моны «күрмичə» калу

ярамый
иде.
чайкады.

Ул,

кызның

каршысына

басып,

башын

— Исəнме, Анна! Һа! Мин сине татар кызы дип торам
бит. Валлаһи! Кара син, ə! Зерə дə килешə икəн бит
сиңа безнеңчə киенү!
Нюраның бит очында алсу бизəклəр
яшүсмерлəрчə оялчанланып, башын иде.

кабынды,

ул,

— Шулаймыни?! Теге инде: фатир хуҗасының шаян кызы
шулай киендерде мине, кызык өчен... Сиңа да ошый
алайса?
— Бик, бик, Нюра!.. Ошый гынамы, искиткеч!.. Ниме?
Сиздем бит мин кирəк буласымны! Чилəклəрне менгереп
куяргамы? Хəзер!
Ул чилəклəрне, җиңел генə тотып, өскə менгереп
куйды. Кыз, аннан күзен алмастан, көянтəсен арлы-бирле
китереп, аның артыннан менде, тагын «рəхмəт» диде.
Хəлим, елмаеп, тагын башын иде. Шунда берəр сүз əйтəсе
иде бит, ниндидер сүз кушып, бераз шаяртасы, көлдерəсе
иде. Əгəр дə аның каршысында татар кызы торса, ул инде
əйлəндереп-тулгандырып, əллə нилəр бытылдаган булыр
иде. Əмма монда... булмый гына бит! Нюраның шундый күз
явыңны алырдай чибəрлеге аны каушатып җибəрə, ул,
пешеп җитмəгəн русчам белəн эшне бозып ташлармын, дип
тə сагая иде. Хəлим ашыгып кына саубуллашты да чамадан
тыш эшле кеше кыяфəтендə китеп барды.
Əмма кич белəн йоклар алдыннан аның башына кинəт
шомлы уй төште. Тукта əле, мəхдүм, син ни кыланасың?
Мулла малае, марҗа кызы... Əйе, кинəт кабынып киткəн
бу мəхəббəт аларның башларын əйлəндерде, зиһеннəрен
чуалтты. Лəкин бит тагын да тирəнгəрəк китсə... Бу
гөнаһсыз беркатлы славянканы нəрсəгəдер өметлəндерү
булачак. Юк, ярамый, рəхимсезлек бу, кансызлык! Аннары
бит əле Килдебəктə Хəлимне биш-алты җиткəн кыз
өметлəнеп көтеп тора. Телəсəң кайсын сайлап ал! Əле ул

гынамы? Авыл җитəкчесе итеп сайланган җыен əтрəк-əлəм,
ярлы-ябагай
дин
əһеллəренə
теш
кайрый
башлады.
Контрибуция салалар, сөрген белəн куркыталар. Хəлимнең
атасы үлеп котылды котылуын. Шулай да... хəзрəт
йортына марҗа алып кайтсаң, ай-һай! Бөтен авыл каргыш
яудырачак! Юк, юк, Нюраны бəхетсезлеккə дучар итү
булачак иде бу. Аннаны йөрəктəн йолкып алу бик нык
авырттырса да... бүген тəвəккəллəргə булды Хəлим.
Анна, бүтəн көннəрдəге кебек үк, Хəлим барганда
бүген дə чишмə янында иде. Лəкин ул бүген аны балкыган
йөз белəн каршыламады. Аның йөзе сулган, күзлəрен
ниндидер хəсрəт баскан иде. Хəлим, моны күрүгə:
«Сизгəн! Гаҗəп, ничек сизгəн?» — дип, хəйран калды.
Əмма тегелəйме, болаймы, кыен булса да, күңелдəгене
əйтергə кирəк иде. Кулларын кая куярга белмичə, сүзен
əйтергə кыймыйча торды да:
—
Белəсеңме,
Нюра,—
диде
ул.—
Синең
белəн
очрашулар бик күңелле болай, бик рəхəт. Кəефлəр
күтəрелеп китə... Шулай да иртəгə мин килə алмам инде.
Инженер чакыра мине... Син гафу ит инде.
Кызыйның йокысыз уздырган хəсрəтле күзлəре шундый итеп
карыйлар, егетнең туп-туры йөрəгенə үтеп керəлəр сыман
иде.
— Шулаймыни?..
кайчан соң?!

Сизгəн

идем

аны...

Алайса

тагын

— Кайчан дип...
Нюраның аңа төбəлеп мөлдерəп торган зəңгəр күзлəре
Хəлимнең күңелендəген алдан укыйлар иде шикелле. Аңа
ялганлый
алмыйсың,
юк.
Хəлимнең
теле
бəйлəнде.
Нишлəргə, ничек əйтергə? Төн буена газаплап чыккан
авыр уйларны тел белəн əйтеп бирүе, ай-һай, кыен иде.
Хəлим, кулларын əле бергə кушырып, əле кесəсенə
яшереп, сүз таба алмыйча озак азапланды.

— Син, мөгаен, мəктəптə укыгансың, əйе бит? — диде
ул, ерактанрак əйлəнеп.
— Əйе, дүрт класс... Шуннан?
— Бəлки, белəсендер дə, өнə шул син укыган
дəреслеклəрдə
«антихрист»,
«басурман»,
«поганый»,
«гололобый» дип «мактап» язган халыктан бит мин. Менə
нəрсə борчый мине, Нюра. Безнең дуслык, тагын да
тирəнгəрəк китсə, дим, сиңа да, миңа да бик авыр
булыр... Уйлап кара əле!..
Кызый агарынып калды. Аның төсе киткəн иреннəре
дерелдəп куйдылар. Калтыраган тавыш белəн, еларга
җитешеп:
— Син мине шулай куркытмакчы буласың, əйе? — диде
ул.
— Юк, мин дөресен əйтəм! Син укыган дəреслеклəрдə
минем бабаларым ерткыч итеп күрсəтелə бит!
— Сизгəн идем аны... Мин кичə төне буе саташып
чыктым, сине төшемдə күрдем. Син минем турыда начар
уйладың, марҗа дип! Əйеме?
Хəлим, таң калып, чак кына «каян белдең?»
сорамады. Шаярткан булып, елмаерга тырышты.

дип

— Син күрəзəчеме əллə? — дигəн булды.
— Күрəзəче булмасам да... күңел сизə ул. Марҗа да
кеше бит, аның да җаны бар. Йөрəк бит сайлаганда
урыска, татарга аерып тормый! Юк бит?!
Хəлимнең йөрəге сызлана, ул нишлəргə дə белми иде.
Аларның пар килмəгəн җирлəре юк. Буй-сыннарының
зифалыгы, төс-битлəренең чибəрлеге җəһəтеннəн дə,
холыклары ягыннан да алар бер-берсенə соклангыч
дəрəҗəдə тиңнəр. Хəлимнең моңарчы берəүне дə болай

акылыннан шашардай булып яратканы юк иде əле. Каршысында күзлəрен мөлдерəтеп аңа табынып торган бу
яшьлек чəчəген хəзер үк кочагына аласы, ягымлы сүзлəр
əйтеп юатасы, күз яшьлəрен сөртəсе килə. Əмма ул,
үчен-үзе тыеп, кулларын аркасына яшерə иде. Нишлəргə?
Авылда диннең үзəге булган, дини китаплар, шəмаиллəр,
изге догалыклар белəн тулган хəзрəт йортына ни битең
белəн кяфер кызы, чеп-чи марҗа ияртеп кайтырсың икəн?
Хəлим,
күңелеңдəге
кайнар
хисне
җиңеп,
тормыш
хакыйкатен ачып салырга мəҗбүр иде.
— Син акыллы сүз əйттең, Нюра,— диде ул.— Мин
белəм инде, син яхшы күңелле кызый. Шуңа күрə дə сиңа
ялгышырга ярамый. Синең атаң-анаң бардыр, алар да
белеп тора. Поплар, монахлар, дүрт йөз ел буена
тормыштагы бөтен əшəкелекне безнең халык өстенə
аударып, безне мыскыллап килделəр. Имештер, бөтен
явызлык татардан. Алар кансыз, алар кыргый, алар
ерткыч! Татар халкы нинди генə китапта мыскыл ителми!
Кайда гына ул мескен, монголлардай кысык күзле,
мəкерле, хəйлəкəр, алдакчы явыз бəндə итеп сурəтлəнми!
Менə шул сурəт бит сезнең каныгызга сеңгəн! Аны ничек
кырып ташлыйсың?!
Анна, йөзен чытып, куллары белəн селтəнде
йомшак учы белəн Хəлимнең авызын каплады.

дə

—
Юк,
юк,
җитте,
кирəкми,
əйтмə.
Православныйларның
барысы
да
алай
уйламый!
Ул
китапларда гына шулай!.. Юк, дөрес түгел!
— Шулай да син тыңла əле! Халыкның үзəгенə үткəнгə
əйтəм мин моны! Дөнья йөзендə татар халкы кадəр
мыскылланган, аның шикелле җəберлəнгəн бүтəн бер халык
та юк! Белəсеңме, китап саен, адым саен кабатлый
торгач, поплар ялганына урыслар гына түгел, саерак
акыллы татарлар үзлəре дə ышана башлады. Менə нəрсəдə
безнең бəхетсезлек! Ə минем сине бəхетсез итəсем
килми!.. Соңыннан үкенə башласаң, мин нишлəрмен? Юк!

Син əрəм булма, син бəхетле бул, Нюра!..
Анна, иреннəрен тешлəп түзə торгач, кинəт алга
талпынды һəм, Хəлимнең иңбашына капланып, сабый бала
шикелле сулкылдарга тотынды.
— Ой, милый, күрмисеңмени? Син мине ташласаң, менə
шул ич инде чын бəхетсезлек! Син бит белмисең əле:
марҗамы мин, əллə күңелемнəн мөслимəме?! Син əйткəн
марҗа түгел мин, түгел! Минем тəнем чиста, җаным саф,
уйларым керсез, əнə шул чишмə суы шикелле!.. Аңла син,
аңла!
Монда инде сүз артык иде, алар, берсенə-берсе
сырышып, тын калдылар. Икесе берьюлы бер нəрсəне
аңладылар: дөньяда алардан да бəхетле беркем дə юк!
Шушы бəхет аларның гомерлек юлдашы булырга тиеш. Əйе,
бернигə карамастан!
III
Билгеле, мəхəббəтнең төрле нечкəлеклəрен энекəшенə
ачып салу əдəпсезлек булыр иде. Хəлим аларын күңел
түрендə калдыра биреп, Фəһимгə вакыйгаларның җеп очын
югалтмаслык итеп кенə əйтеп бирде.
— Шулай очраша торгач, без бер-беребезгə бик нык
иялəштек, бер-беребезне үз иттек, холык-фигыльлəребезне дə ошаттык... Нюра минем өчен хəзер əллə каян
килеп чыккан чит-ят марҗа кызы гына түгел иде инде...
Ул арада Хəлим ишек тавышына борылып карады.
Нурҗиһан, киенеп-ясанып, каядыр чыгып китəргə җыенган
иде, ахрысы. Аңа Фəһимнең дə күзе төште. Ул əсəрлəнеп
китте. Əле генə чишмə тамагында көянтəсен уйнатып
елмаеп торган унсигез яшəр Нюра, менə хəзер Килдебəк
килене, аның Нурҗиһан җиңгəсе булып күз алдына үзе
килеп басты. Гаҗəп хəл иде бу! Бу əкияткə охшый иде.
Башка халыкларга килен булган татар кызларын меңəрлəп
санарга мөмкин, андый кызлар күбесенчə талымсыз,

əрсез, барыннан да бигрəк ваемсыз булучан. Ə менə
марҗаның татарга чыгуы — меңгə бер генə! Фəһим,
җиңгəсенə күз тидерүдəн сагаеп, сокланып карап торды.
Элекке Нюра, хəзерге Нурҗиһан Килдебəкнең башка яшь
киленнəре кебек үк киенгəн: өстендə өч-дүрт бала
итəкле, күзлəре төсле үк куе зəңгəр күлмəк. Күкрəк
өлеше
чəчəкле
ак
алъяпкыч,
аягында
челтəрле
сандалетка.
Яулык
читеннəн
җем-җем
итеп
көмеш
алкалары, ике якка аерып үргəн чəч юлы күренеп тора.
Алсу йөзле, кызыл иренле, калку күкрəкле бу яшь
киленнең кызлар кебек үк нəфис, матур чагы иде əле.
Абыйсы, бөтен ишегалдын балкытып торган чибəр
хатынына караган хəлдə, бик тə канəгать кыяфəттə
елмаеп утырды. Нурҗиһан, ирлəрнең үзенə соклануын
сизеп, аз гына уңайсызланса да, асылда бик канəгать
иде. Ул урам ягына ым какты.
— Мин лавкага барам... Мин
малларны дим, карап ябарсың...

юкта

көтү

кайтса,

Нурҗиһан һəр сүзен китаптан укыгандай, ничектер
тел очы белəнрəк бик пөхтəлəп, ялгышмагаем дигəндəй,
ачык итеп əйтə иде.
Хəлим аңа кул изəп:
— Ярый, хəерле юл, карап йөр...—дип калды. Җиңгə
капкадан чыкканчы, Фəһим аңардан күзен
алмады. Нурҗиһан, татар кызлары йөрешенə охшатырга
тырышып
булса
кирəк,
буй-сынының
зифалыгы,
сыгылмалылыгы күренердəй итеп, гəүдəсен биетебрəк
атлый, аның үзен тотышында, нəкъ авыл кызларындагы
кебек, бераз мутлык та, үзенең чибəрлеге белəн
горурлану да сизелə иде.
Фəһим, гаҗəплəнүдəн һаман да арына алмыйча, башын
чайкап куйды.
-

Искиткеч

хəл

бит

бу!

Нинди

катлаулы

кеше

язмышы!
— Шулай дисеңме?
— Җиңгинең бездə шулай тиз арада үз кеше булып
китүе бигрəк тə. Гаҗəп түгелмени? Аны бит кече яшьтəн
үк «татарин — басурман», «татар — поганый» дип
тəрбиялəгəннəр. Ə ул курыкмаган, татарга кияүгə
чыккан! Нəрсə бу, батырлыкмы, əллə... бүтəнме?
Хəлим сузылып озын үлəн сабагын өзеп алды да
уйлана-уйлана аны бармагына чорнарга тотынды. Ул
энесенең нəрсəнедер əйтеп бетермəвен белə иде. Əйе,
мəхəббəт иде ул, тиңе булмаган ялкынлы мəхəббəт көч
бирде Нурҗиһанга кыенлыкларны җиңəргə! Əмма ул энесенə
аны башкача итеп əйтте:
- Бик нечкə күңелле кеше җиңгəң. Изге җанлы дип тə
əйтергə була. Анда бераз əүлиялык та юкмы икəн əле!
Чын, чын! Кешенең ниндилеген, кемлеген бер күрүдə
сизеп ала, һич ялгышмый!
Фəһим,
китте.

нидер

исенə

төшеп,

кинəт

кенə

җанланып

- Кара əле, абый! Əле сөйлəп бетермəдең бит! Алга
таба ничек булды?
- Əйе шул! Кайда туктадым əле мин?
- Таныштыгыз. Дуслаштыгыз... Иң кызыгы шуннан соң
башлана бит əле: Нюра ничек Нурҗиһан булды, никах
ничек укыдылар? Кайда, кемнəр укыды?
- Əһə,— Хəлим, чирəмгə кырын ятып, аякларын сузып
җибəрде дə хикəятне дəвам иттерде.— Шулай! Көн саен
диярлек очрашкалап йөрибез, күрəм, беркөнне Нюра бик
борчылып килде. Абыйлары моңа əйткəннəр: «Аны кара,
девка! Əгəр дə син моннан соң да ул татарин белəн
чуаласы булсаң, бездəн рəхим-шəфкать көтмə! Аңа
чыксаң, без сиңа туган түгел, без сине үтерəбез!» —

дигəннəр. «Сине» түгел икəн — «аны», ягъни мине була
инде!
6

Фəһим, каударланып, абыйсына сөаль

бирде:

- Сабыр! Татарга кияүгə чыккан өчен генəме?
- Нəкъ шуның өчен! Буш сүз генə дə түгел иде бу.
Əйтəм ич, мине дə хөкем итеп куйганнар! Абыйлары минем
фатир
хуҗасына
килеп,
эштəн
сəгать
кичəлəрдə
кайтуымны, кайсы юлдан кайтуымны да белешеп киткөннəр.
Ə
мин
су
буендагы
əрəмəлектəн
кайтам,
караңгы
төшкəндəрəк. Шулай итеп, эшлəр хəтəр якка борылды.
Фəһим урыныннан бер торды, тагын утырды.
— Кыргыйлык бит бу! Мондыйның Рəсəйдə генə булуы
мөмкин! Əгəр дə безнең халык урыска кияүгə чыккан өчен
үз кызларын үтерə башласа, дөнья тоташ каберлеккə
əверелер иде! Əйеме?
- Нишлəргə? дип баш катырып йөргəндə, кояш баер
алдыннан, кулына төенчеген тотып, Нюра үзе килеп
керде. Төсе-бите калмаган, агарынган.
— Ни булды? — дип сорыйм. Мин дə хафага төштем
инде. Уен түгел бит!
— Мин төнгə алар янында калырга куркам,— ди бу.
— Нигə алай дисең?
— Миңа, сине ташлыйм дип крест белəн ант итəргə
кушалар, кыйныйлар, лапаска чыгып, үзлəре генə пышынпышын сөйлəшəлəр, мин куркам...
IV
...Эшлəр
мондый
хəтəр
юнəлеш
алгач,
Хəлим
фатирыңда калу да куркыныч иде, чөнки абыйлары,
сеңеллəрен эзлəп, иң элек монда килəчəк. Кая качарга?
Шулай

итеп,

ике

яшь

йөрəкне

язмыш

үзе

бергə

китереп кушты.
Хəлимнең фатир хуҗасы бик тə кешелекле, акыллы
гына татар карты иде. Ул, яшьлəрне каршысына утыртып,
киңəшлəр бирде:
— Оланнар, күреп торам, сезгə бергə булудан башка
юл калмады шикелле. Ходаның язганы шулдыр, күрəсең.
Егет Аннага карады. Тегесе Хəлимгə кыяр-кыймас күз
салды да, кызарынып, «əйе, шулай...» дигəндəй, башын
иде.
— Сеңлем, син белмисендер,— диде карт.— Ир белəн хатын
дигəндə ислам диненең кануннары бик тə четерекле,
əйтерием, бик тə кырыс. Бик яратышсагыз да, сез
7

хəзергə бер-берегезгə намəхрəм
əле. Хəтта янəшə
утыруыгыз да гөнаһ санала. Ə яшьлек бик түземсез ул,
бик тəвəккəл!..
Моны Хəлим үзе дə белə иде.
— Нишлəргə икəн соң, монда калу мөмкин түгел,
хəзер генə мин Нюраны авылга да алып китə алмыйм.
— Башка авылда берəр туган-тумачаң юкмы соң?
Вакытлыча яшəп торырга, дим. Бераз шау-шу басылгач,
яшь киленне авылга да алып кайтырга булыр иде.
Хəлим
уйга
калды.
Башта
Килдебəктəн
кырык
чакрымдагы апаларына кайтып төшсəлəр генə инде. Моны
Мортаза абзый да хуплады. Əмма бер шарт куйды.
— Əйтəм бит, килəчəк тормышыгызны бозыклыктан
башламас өчен, бүген үк никах укытырга кирəк.
— Кем укыр икəн сон? Алдым-бирдем дə ярап торыр,
бəлки?
— Юк, чын никах кирəк. Мин Колсəет хəзрəтенə язу
бирермен,— диде карт.

Мортаза карт язган арада болар каршысына бер егет
килеп тə басты. Карт, язуны əлеге егеткə биреп, Хəлим
белəн кызны кая алып барасын əйтте. Бəрəңге бакчасы
аша уздырып, аларны озатып калды.
—
Хəерле
юл
сезгə,
оланнар.
юлларыгызны уң итсен! — диде.

Ходай

Тəгалə

Караңгы төшə башлаган иде инде. Əлеге егет аларны
əрəмəлəр арасыннан сузылган сукмакка алып төште.
— Олы юлдагы күпердə документ тикшерəлəр. Мин
белмим, бəлки, син дезертир да түгелсең, шулай да
бəладəн башаяк...
Хəлим əлеге егетнең кулын кысты.
— Рəхмəт, туган, алдан күрə белдең. Дөрес əйтəсен,
олы юл безгə кулай түгел! — диде.
Ул сүзен əйтеп кенə бетерде, янəшəдөге олы юлда
Казан ягыннан чабып килгəн атларның тояк тавышлары
ишетелде. Анна коты чыгып «Ой!» дип кычкырып җибəрде.
Хəлимнең артына яшеренде. Əлеге егет, моны күреп,
боларны тагын да сулгарак, Казансуның яр буена ук алып
төште. Монда аларны тирəн суның шифалы дымы һəм шау
иткəн сандугач тавышлары каршы алды. Соклангыч күренеш
иде
бу.
Казансу
буйлап
сузылган
куе
куаклыкта
сандугачсыз бер генə ботак та юк иде, ахрысы. Алар,
сайрау
осталыгында
берсеннəн-берсе
уздырырга
тырышкандай, дəртлəнеп, ялкынланып чутылдыйлар, бөтен
якын-тирə сандугач тавышы белəн тулган, бу илаһи
симфония хəтта якындагы шəһəр шау-шуын да бастырып,
ерактагы алсу шəфəкъ нуры фонында ниндидер сихри моң
булып ишетелə иде.
Нюра, туктый төшеп, балаларча кулларын чəбəклəп
алды:
— Ой, какая красота, как их много, как они дружно
поют! — диде һəм, дулкынланып, авыр сулап куйды.

Хəлим моны үзенчə аңлады. Кызыкай үзенең туыпүскəн, шушы яшькə җиткəнче гомер иткəн якларын, аның
сандугачларын исенə төшерə булыр. Туган якларыңны,
газиз əнкəңне ташлап, күз күрмəгəн, колак ишетмəгəн
чит-ят якларга китеп югалу кемнең үзəген өзмəс?! Хəлим
аның борчылуын аңлый, кəлəшенең хəлен җиңелəйтəсе килə
иде. Ул Нюраның белəген кысты.
— Нюра! Күрдеңме, ишетəсеңме, яңа илең сине нинди
концерт белəн каршылый! Синең хөрмəткə шулай сайрый
бит алар!
— Минем мондый күп сандугачлы урынны беркайда да
күргəнем юк иде. Искиткеч бу! — диде Нюра.
- Белəсеңме, Нюра! Алар бит сине тəбрик итəлəр!
Əйе, əйе! «Безнең Идел буена нинди чибəр туташ килен
булып төшə» дип шулай шатланалар!..
Нюра җиңелчə генə Хəлимнең иңбашына төртеп алды.
— Сиңа шаяртырга гына бир!..
Ничек кенə булмасын, сандугач моңы яшьлəр күңеленə
бик тə хуш килде.
Алар Колсəет авылына барып җиткəндə, караңгы
төшкəн иде инде. Əлеге егет, олы урамга чыкмыйча,
койма буйларындагы сукмактан кача-поса дигəндəй бара
торгач, зур гына бер йортның ишегалдына кереп, баскыч
төбеңдə кычкырып сəлам бирде:
— Əссəламегалəйкем!
Сəламгə җавап кайтаручы булмады. Алар каршысына
тавышсыз-тынсыз гына өлкəн яшьлəрдəге абыстай килеп
чыкты. Егет язуны тапшырды да саубуллашып кайтып
китте.
Хəлим белəн кызны зур өйалды аша ак өйгə алып

керделəр. Егет артыннан, аның кулына ябышып, куркакурка гына Анна да өй эченə атлады. Кыз бик
тынгысызлана, аның йөрəге дөп-дөп тибə, тезлəре
хəлсезлəнə иде. Əйтерсең христиан диненең аллалары аны
ислам диненə чыгармаска тырышып, шушы соңгы минутта да
күңеленə шом салалар, əллə каплардан торып аның
колагына «антихрист», «басурман» дигəн əшəке сүзлəр
ишеттерəлəр иде.
Бусагадан атлауга, алар күп тəрəзəле, зур якты өй
эченə килеп керделəр. Өй эченə күз салуга, Нюра
гаҗəплəнебрəк калды. Моңарчы, дин эше белəн йөргəндə
ул һəрвакыт бөтен битен куе сакал баскан, ниндидер
ялтыравыклы киемнəргə төренгəн йонлач, юан поплар
белəн очраша торган иде. Аларны каршы алган əлеге кеше
исə бик тə гади, җыйнак һəм сөйкемле күренде. Аның
башында зəңгəр кəлəпүш, өстеңдə җиңел чапан, аягында
үкчəле яшел читек иде. Хəлимнең сəламенə каршы ул,
кулын күкрəгенə куеп:
— Вəгалəйкемəссəлам!
күрсəтте.

—

диде,

түрдəге

кəнəфигə

Тəрəзə арасындагы пыяла шкафларда бик күп китаплар
тезелеп тора, идəндəге кызгылт келəмгə камыш намазлык
җəелгəн, тəрəзə төплəре чəчəкле гөллəр белəн тулган.
Күңелне хушландырган затлы ис, күрəсең, əнə шушы
чəчəклəрдəн килə иде.
Хəзрəт, мич буендагы урындыкка утырып, ап-ак
кулларын тез башына куйды. Чəчен татар кызларыдай
үреп, яулыгын да аларча бəйлəгəн бу чибəр туташ
хəзрəтне бик тə кызыксындырды. Ул йомшак тавыш белəн
саф рус телендə:
— Син буласыңмыни инде ул Анна? — дип сорады.
Хəзрəтнең
зур
зəңгəр
күзлəре
бик
үткен,
алар
сине үтəли күрəлəр иде шикелле. Анна уңайсызлана
калды, яулык чите белəн авыз тирəсен каплап, башын

иде.
— Хуп. Сезгə никахланырга кирəктер, əйеме? Икесе
өчен дə җавапны Хəлим бирде:
— Ният шулай инде, хəзрəт. Мөмкин булса...
— Бер бик җаваплы шарты бар. Туташ башта ислам
диненə күчəргə тиеш була инде. Сез шуңа əзерме? — диде
хəзрəт.
Аның өчен Хəлим җавап бирде.
- Əйе, аңлыйбыз. Шəригать шулай куша.
- Шуңа күрə сөаль дə бирəм: туташ моны мəҗбүрият
итеп аңламыймы?
— Ягъни?
- Ягъни, кияүгə чыгу өчен ислам динен кабул итү
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мəҗбүри булганга гына бу дингə күчмиме ул? Риядан
гына, диюем. Коръəн алай күчүне һич тə хупламый. Ул
хакта «Бəкəрə» сүрəсендə болай диелə: «Ə лə иннəһум
һумулмуфсидунə вə лəкил лə йəшгурун».
Хəзрəт əйткəннəрне Хəлим Аннага аңлатып бирде.
- Алай түгелдер, дип уйлыйм. Хəер, Анна үзе ни
əйтер тагын...
—
Бəлки,
Аннага
христиан
кагыйдəлəре ошап бетмидер, шуңа
хəзрəт.

диненең
ниндидер
күчəдер? — диде

Анна уйга калды. Əйтерсең мулла абзый үзенең
зəңгəр күзлəре белəн аның күңелендə нилəр барын укып
бара! Дөрес, бер бəйрəмдə «христос каны» дип кызыл
шəраб эчертүлəре, эшлəгəн явызлыгыңны попка барып
сөйлəгəннəн соң аның бик ансат кына сине гафу итүе
Аннага, чыннан да, ошап бетми иде. Лəкин аның атаанасы,
бөтен
нəсел-ыруы,
авыллары,
яхшымы-яманмы

христиан динен тота. Ата-анасының
Нюраның теле бармый иде.

динен

яманларга

- Хəзрəт,— диде ул, яулык почмагы белəн авызын
каплый төшеп.— Турысын əйтим инде — оят булса да.
Бу егетнең үзен генə түгел, динен дə йөрəгемə якын
иттем...
Хəзрəт, түгəрəк сакалын учлап, елмая төште,
беравык үзалдына «ым-м» дип торды. Аннары тагын сөаль
бирде:
— Син ислам дине белəн танышмыни?
— Таныш, дип авыз тутырып əйтə алмыйм. Шулай да
дүрт ай буена мөселман абзыйларда фатирда тордым. Бу
диннең яхшылыгын шунда үз күзем белəн күрдем. Гадел
дин ул, кеше күңелен гел яхшылыкка өнди торган чын
дин. Шулай дип белəм...
Хəзрəт, бик канəгать булып, башын игəлəде.
— Мəрхаба, сеңлем! Менə хəзер аңлашыла! — диде.—
Моны ишетү бик зур шатлык! 3
Мулла абзый, шкафтан юкарак кына бер китап алып,
аның бер битен ачты да Хəлимгə бирде.
— Энекəш, ялгышмасам,
белерсең шикелле?

син,

шаять,

гарəпчə

укый

— Белəм булса кирəк...
— Яхшы. Башта «Əгузе бисмилла»ны əйтергə өйрəт.
Аннан соңра менə бу тыныштан монысына кадəр Анна
күңеленнəн ятласын.
Икəү генə калгач, егет,
кызганып, аркасыннан сыйпады.
Ни

Нюраны

чын

күңелдəн

— И балакай, сиңа бик авыр инде. Күреп торам бит!
дисəң дə уен түгел, үлеп яңадан туган шикелле

бу...
Нюра сүзсез генə башын иде.
— Бүгенгəчə син христианка Анна идең, ə иртəгə
мөслимə булып уянырсың. Əле соң түгел, икелəнмисеңме?
Нюра «юк!» дигəнне аңлатып башын чайкады.
— Ходай шулай кушкандыр. Мин хəзер иске дөньяга
кире кайта алмыйм инде. Җеплəр өзелде, өйрəт мине!
— Мəйлең! Алайса син, Анна туташ, яңа дингə
бисмилла əйтеп аяк басарсың. Тəртибе шулай. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Йə!
— Писмиллахи...
— Алай түгел: бисмиллаһи, һи! Син «һе»не əйтə
аласың бит! Украин телендə ул аваз бар. С придыханием:
һе, һе! һəммə, һəм...
— Бисмиллаһи... бисмиллаһи...һи...
— Менə шулай!..
Бераздан хəзрəт кире əйлəнеп кергəндə, Нюра,
тырыша торгач, бисмилла белəн Иман шартын ара-тирə
тотлыгыбрак булса да, əйтə белə иде инде. Хəзрəт, моңа
бик канəгать булып, аш өеннəн остабикəне дə дəшеп
алды.
- Утыр əле, остабикə! — диде.— Ходай Тəгалə синең
белəн миңа менə бу оланны мөселман диненə кабул итеп,
аңа мөслимə исеме кушуны насыйп итте. Моңа шөкрана
йөзеннəн бер дога кылыйк.
Догадан соң хəзрəт,
вəгазьлəргө кереште:

Нюраны

киезгə

тезлəндереп,

- И олан! Сиңа Ходай Тəгалə бəхетле айларда, изге
сəгатьлəрдə дөньяга килергə насыйп иткəн. Синең
күңелендə мөкатдəс очкыннар кабынып киткəн. Шулчак Хак

Тəгалə вə тəбарəкəнең бихисап фəрештəлəре Тəңребезгə
мең шөкер «амин!» дип торганнар булса кирəк. Нигə
шулай дип əйтə алам? Чөнки синең телəклəрең кабул
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булган. Зəүҗең итеп син үзеңə «Лөүхелмəхфүз»дə
язылганча,
менə
шушы
чибəр
мөселман
егетен
сайлагансың. Афəрин. Бик хуп. Бик тə саваплы гамəл.
Остабикə белəн икебез дə сезне бу саваплы гамəлегез —
булачак никахыгыз белəн чын күңелдəн тəбрик итəбез.
Хода сезне бəрəкəтле кылсын. Гомерегез озын булсын!
Барча телəклəрегез кабул булсын, амин!
Хəлим бу сүзлəрен тəрҗемə иткəнче, хəзрəт кулларын
тезлəренə куйган хəлдə күзлəрен йомып утырды да дога
укырга кереште:
- Мин əйткəннəрне кабатла, олан: Ля илаһə иллə
аллаһ, Мөхəммəд рəселуллаһ!..
Нюра, үз янында утырган абыстай кебек итеп,
кулларын йөзе турысына күтəрде, абыстай пышылдаган
серле сүзлəрне дөрес итеп кабатларга тырышты.
- Ля илаһа илла аллаһ... Мухамет расулуллаһ...
Лəкин теллəре дога укыганда, аның күз алдына
чиркəүдəге сыман зур күзле, сары сакаллы христиан
алласы килеп басты. Кызый тетрəнеп китте, аның
маңгаена тир бəреп чыкты, теле əйлəнмəс булды. Нюра,
алтынга төренгəн ул ялтыравыклы алла сурəтеннəн
котылырга тырышып, күзлəрен йомды. Тешлəрен кысып,
бөтен ихтыярын шуңа җигеп «ля илаһə»...не кабатлады.
Телне иркəлəп йомшак кына əйтелə торган бу ягымлы сүз
күз алдындагы əлеге ялтыравыклы бизəклəрне юкка
чыгара, күңел түренə үк үтеп, моңарчы тоеп карамаган
ниндидер бөек, изге тойгылар уята, дулкынландыра иде.
Аларның каршысында утырган хəзрəт, гүя кыз баланы
шушы кыен хəлдəн йолып алырга телəгəндəй, җаннарга
тынычлык, мəрхəмəтлелек иңдерə торган ягымлы тавышы

белəн бераз көйли төшеп салават əйтүдəн башлады.
— Аллаһөммə салли галə Мөхəммөдин вə галəи алиһи
Мөхəммəд... Йа Рабби, носрани кавемеңнəн булган ошбу
кыз
баланы
җəмгы
гөнаһларыннан
азат
кылуыңны
10

эстибез . Йа Рабби, бу бəндəң синең барлыгына, синең
кодрəтеңə,
Мөхəммəд
салаллаһи-галəйһиссəлам
синең
пəйгамбəрең булуга ихлас күңелдəн иман китерə. Йа
Хода, бу кыз баланы ислам диненə кабул итүеңне
эстибез. Ходаем, кодрəтең чиксез, бу баланы килəчəктə
дə рəхмəт һəм мəрхəмəтеңнəн мəхрүм итмəгел. Аллаһе
əкбəр, аллаһе əкбəр!..
һəммəсе дə кулларын күтəреп дога кылганнан соң,
хəзрəт янə əйтте:
— Йа аллаһ раббелгалəмин. Афəрин, кызым! Абыстай
белəн без сине, башка мөселман туганнарың кебек,
мөслимə булуың белəн ихлас күңелдəн тəбрик итəбез.
Гомерең озын булсын, сиңа Хода Тəгалəнең шəфкате,
мəрхəмəте насыйп булсын. Инде бу яңа Мөслимəгə
мөселман исеме дə кирəк бит! Əйе бит, остабикə?!
Остабикə, аның сүзен куəтлəп, башын иде, Нюраның
иңбашыннан сыйпады.
— Əйе, кирəк. Үзе шикелле матур, нурлы исем кирəк
туташка! — диде.
Хəзрəт дəвам итте:
— Да ведь, Нюра?
Нюра, каушавыннан кызарынып, баш иде:
— Да, да...
— Урыслар «Анна»ны бераз йомшартып, исем иясен
иркəлəбрəк булса кирəк, Нюра дип тə əйтəлəр. Шулайдыр
бит, Анна?
Анна-Нюра, əйе, нəкъ шулай дигəндəй, баш какты.

Хəзрəт дəвам итте:
— Инде бу яңа дин кардəшебезгə, элеккесенə дə
бераз охшатып, Нурҗиһан дигəн исемне кушу мəслихəт
булмасмы?
Анна-Нюра, башын игəлөп, бу исемне чын күңелдəн
кабул итəчəген белдерде.
— Мне нравится! Нур-джи-хан, Нур-нур-джи-хан!
— Менə шулай! Бик матур исем. Син аны тагын да
матуррак итеп əйтə башларсың əле. Риза алайса шул
исемгə? ,— Миңа да бик ошый, мин дə хуп күрəм, — диде
Хəлим.
— Алайса шул исемне хупладык, Аллага тапшырдык,
хəере белəн!
— Хупладык!
— Амин! — диештелəр.
Хəзрəт
иде.
—

Син,

остабикə
остабикə,

белəн
һəм

Хəлимгə
син,

аерым-аерым

Биктимер

углы

баш
Хəлим
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гуаһ
булыгыз: яңа дин кардəшебезнең исеме моннан
сон, Нурҗиһан булыр — Нурҗиһан! Шəт иншалла, яңа
исеменə лаек булыр сеңелкəш. Бөтен җиһанга нур чəчəр.
Хəзрəт бу исемне əйтеп Нурҗиһанның ике ягын да
икешəр мəртəбə өшкерде, тагын «аллаһе əкбəр»ен əйтеп,
дога кылды. Ике кулын тезлəренə куеп, күзлəрен йомарйоммас, күңеле йомшарган хəлдə тагын тəбрик итте.
— Йа Хода! Иманым камил, мөселман өммəтенə янə бер
мөслимə килеп кушылган изге минутларда, аңа шундый
нурлы исем кушылганда, Ходаның рəхмəте илə, бөтен
җиһан нурланып торыр, вə янə фəрештəлəр, күк капусына
җыелып, тантаналы рəвештə тəкбир əйтерлəр. Бу исем
туташның бөтен килəчəген илаһи нур белəн яктыртып

барыр. Амин! Ягез, бер дога!..
Хəлим
аңа
хəзрəт
сүзлəрен
тəрҗемə
иткəндə,
күзлəренə яшь тулган Нурҗиһанның кайнар куллары
егетнең белəген кыса иде.
Шушы куанычлы хəллəрдəн соң абыстай чəй əзерлəп
йөргондə, бик дуамал иттереп капканы дөбердəттелəр.
Хəзрəт ишегалдыннан бик борчылып керде. Тəрəзəлəрнең
пəрдəсен төшерергə кушып, лампаны бастырыбрак куйды.
— Ни булды, хəзрəт? Берəр хəвеф-хəтəр юктыр ич?..—
диде Хəлим.
Хəзрəт чалмасын салып башына камалы бүрек киде.
— Хəвеф-хəтəр үк димəс идем... Шулай да...
андыйдан Алла сакласын. Казан читендə тимер юлы
салучылардан бер егет белəн бер кыз юкка чыккан, имеш.
Шуларны эзлилəр. Милиция купкан... Безгə дə шуларны
эзлəп килгəннəр.
Нурҗиһан, агарынып, урыныннан торды.
— Ой, нишлибез инде? Безне эзлилəрдер... Без инде
ул, без! — диде.
Хəлим үзе өчен борчылмый иде. Чөнки ул, китəчəге
турында алдан ук гариза язып, үз урынына ышанычлы бер
иптəшен калдырган иде. Ə болай аларның хəле, чыннан
да, шəптəн түгел иде. Нурҗиһанның абыйлары аның эзенə
төшсəлəр, көт тə тор, җəнҗал чыкмый калмас. Кан
коелмаса əле. Чөнки Хəлим инде аны беркемгə дə бирəчəк
түгел.
Аннаның
абыйлары
башта
Хəлим
фатирына
сугылырлар. Сеңеллəренең кем белəн качуын белгəннəн
соң, фатир хуҗасыннан көчлəп əйттереп, монда килеп
чыгулары да бик мөмкин...
Əмма хəзрəтнең үзен тыныч тотуы, каушап калмыйча
гакыл белəн эш итүе яшьлəрне бераз тынычландыра төште.
Хəзрəт үзе эчтəн дулкынланса да, болай тыныч күренə

иде.
— Без изге юлда. Шəт иншалла, бер Хода ярдəменнəн
ташламас! — диде ул.
Хəзрəт үзенең ике улын ниндидер йомыш белəн
ышанычлы
картларына
җибəрде.
Абыстай
бик
тыныч
кыяфəттə, якты чырай белəн аркасыннан гына сыйпап,
Нурҗиһанны үзе белəн аш өенə алып чыгып китте. Анда ул
Воронеж кояшы астында үскəн озын чəчле, зəңгəр күзле
украинканы
беренче
мəртəбə
тəһарəт
алырга,
Мөслимəлəргə
хас
булган
башка
шундый
пакьлек
кагыйдəлəренə өйрəтəчəк иде.
Олы бер вакыйга алдында торуларын хəзрəт Хəлимгə
дə сиздерде.
— Улым, сиңа да тəһарəт алып пакьлəнү фарыз булыр,
— диде.
Аннары хəзрəт егетне үзе белəн караңгы урамга алып
чыкты. Олы урамда атлар чабып узганы ишетелде;
кемнəрдер тавышлана да иде. Алар исə, зур урамны бер
якта калдырып, ниндидер тар тыкрыклар, аулак ындыр
артлары аша уздылар. Бераздан ярым караңгыда мəһабəт
булып калкып торган зур мəчет янына килеп чыктылар.
Мəчеттə ут алынмаган иде əле. Шулай да боларны
тышкы ишекнең ике ягында басып торган пəһлевандай ике
таза егет каршы алды. Хəзрəт аларны алдан ук искəртеп
куйды:
— Сак булыгыз! Чит кешене
булса, миңа белдерегез! — диде.
Сакчылар,
уздырдылар.
— Хуп,
диделəр.

ишекне
мулла

киң

абзый,

кертмəгез!

ачып,
чебен

дə

Бəйлəнүче

боларны
үтə

эчкə

алмас!

—

Күп вакыт узмады — башмак бүлмəсенə абыстай белəн
Нурҗиһан килеп җиттелəр. Кəлəшен күрүгə Хəлим, күңеле
хушланып, елмаеп куйды. Нурҗиһанны нəкъ авыл кызы итеп
киендергəннəр. Ул эчке яулыгы өстеннəн юка кəшемир
шəльяулык бөркəнгəн, аның күзлəренə сөрмə тартырга,
бит очларына иннек салырга да өлгергəннəр. Хəлим
татлыгыннан баскан урынында таптанып алды. Моңарчы ул
əле Килдебəкнең мулла йортына марҗакай алып кайтуына
бик тə уңайсызлана иде. Карасана, Нюраның тышкы
кыяфəтендə хохол кызыннан берни дə калмаган лабаса!
Абыстай янында кара кашлы, зəңгəр күзле, зифа буйлы,
карап туймаслык чип-чибəр татар кызы басып тора иде.
VI
Нурҗиһан шул арада сөеклесен сагынып та өлгергəн
иде. Хəлим белəн бергə буласы килеп, аңа таба омтылды.
Лəкин, шул сулышта ук аңына килеп, үзен-үзе тыеп
калды. Бу сиңа чиркəү түгел лə! Монда əнə ул абзыйлар
шикелле үзеңне тыныч, олысымак тотарга кирəк. Аннан да
бигрəк, абыстай əйтте бит, никах укылганчы алар
берсенə-берсе... ничек əле? Намəхрəм икəн бит!..
Элекке Нюра, хəзерге Нурҗиһанны абыстай, йомшак
кына култыгыннан алып, өстəге сөннəт бүлмəсенə əйдəде.
Келəмле баскычтан менə башлауга, һич көтмəгəндə,
бөтенлəй истə-оста югында Нурҗиһанның күз алдына,
төштə күргəн шикелле сəер генə булып, анасы Агафия
килеп басмасынмы! Нурҗиһан сискəнеп китте. Күзен бер
йомды, бер ачты. Лəкин анасының сурəтен күч алдыннан
куып җибəрə алмады. Ул аның күз яшьлəрен күрде, елыйелый такмаклавын гүя аермачык ишетте:
«Ой, доченька! Что ты наделала? Куда ты идешь?!
Боже мой, ты же станешь поганой басурманкой, адовой
головешкой! Опомнись, опомнись!.. О, боже!»
Нурҗиһан тетрəнеп китте. Ай, ни булды əле бу?
Төшме бу, əллə өнме? Аны бит хəзер газиз əнкəсе дə,

парлык туганнары да каргый, ул бит басурманнар
дөньясына күчеп бара, антихристлар дөньясына!.. Нəрсə
булды əле бу? Саташамы əллə ул, сатана аздырдымы əллə
аны?!
Нурҗиһан,
башы
əйлəнеп,
баскыч
култыксасына
ябышты. Абыстай, кызыйның кинəт кенə агарынып китүен
күреп, хафага төште. Аны баскыч астындагы кечкенə
бүлмəгə
алып
керде.
Кызыйны
урындыкка
утыртып
каршысына тезлəнде, кулларыннан алып хəлен сорашты.
- Ай сеңлем, ни булды?
Авырмыйсындыр бит? — диде.

Нигə

төсең

китте?

Нурҗиһан татарчаны да яхшы ук аңлый башлаган иде
инде. Бу сөйкемле ханымны борчымаска тырышты.
— Юк, авырмыйм, абыстай. Тик əле менə анакаем күз
алдыма килде. Ул мине «поганая басурманка буласың» дип
куркытты...
Абыстайның дугайланып килгəн матур кашлары бер
генə сулышка җимерелеп алды да, йөзе янə яктырып
китте. Ул, Нюрага таныш булмаган, ниндидер затлы хуш
ислəр аңкып торган йомшак кулы белəн Нурҗиһанның
аркасыннан сыйпады, иңбашыннан сөйде. Аннары догалар
укып як-ягына өрде.
— Эстəгъфируллаһ! Əгузе биллаһи минөш-шəйтанирраҗим... Белəсеңме, сеңлем, синең җаның өчен хəзер
рəхимсез тартыш бара. Кара көчлəр сине җибəрмəскə
тырышалар. Син кире уйламагансындыр бит? Күңелеңне
тəшвиш агуламагандыр ич?
Нурҗиһан башын чайкады.
— Юк, юк! Мин Нурҗиһан бит инде. Кире кайту юк!
Əле əнинең күз алдыма килеп басуы гына борчып алды.
— Ə син ул күренгəн затны анаң дип хаталана күрмə.
Аның сурəтенə кергəн иблис мəлгунь ул. Христианча

сатана була. Анаң сурəтенə кереп, изге
яздырырга тели. Шул ул, иблис мəлгунь!
— Ой,
курыктым.

чыннан

да

шулайдыр,

ниятеңнəн

абыстай.

Ə

мин

— Тəгаен шулай! Уйлап кара, акыллы ана үз баласына
явызлык телəмəс. Синең бүген иң бəхетле көнең. Син
бирешмə, нык тор, батыр бул, иманыңны яңарт! Яле,
əйтеп кара: ля илаһə иллə аллаһ!..
— Ля илаһə...
— Менə шулай...— Абыстай Нурҗиһанга карабодай
орлыгы хəтле генə бер бөртек сузды.— Менə шуны кап
əле. Шəт иншалла, шифасы булса кирəк. Хаҗдан кайткан.
Əлеге бөртек чыннан да шифалы булып чыкты. Аның бу
якларда булмый торган үзенчə бер əчкелтем татлы тəме
бөтен тəненə таралып, кызыйның күз алларын яктыртып,
кəефен күтəреп җибəрде.
Абыстай аны йомшак келəм җəелгəн фарыз бүлмəсенə
алып керде. Хəзрəт аларны ирлəрдəн бераз читкəрəк,
стена кырыенарак утыртты.
— Хəзер башлыйбыз! — диде.
Нурҗиһан бераз кыенсына да, дулкынлана да иде. Бу
кешелəр аның килəчəгенə бик зур үзгəреш кертəчəклəр.
Монда хəзер нидер булырга тиеш бит. Əйе. Яшьлəр,
чиркəүгə никахлашырга барганда даң-доң итеп чаң
кагалар. Ə чиркəү эчендə аларны баштанаяк алтынга
төренгəн зур күзле Христос, аның янəшə-тирəсендə исəпхисапсыз изгелəр, шундый ук ялтыравыклы ризалар кигəн
зур сакаллы юан поплар каршы ала. Түрдə дини җырлар
яңгырап тора.
Нəрсəнедер юксынып, Нурҗиһан як-ягына каранды.
Түрдəге җиделе лампаның сүрəн яктысында һəммə нəрсə

бөтен мəчет эче тоташ җансыз соры булып күренə иде.
Түр якта тəсбих тартып утыручы егерме-утызлап карткоры да хəрəкəтсез, йокымсырыйлар кебек, сүлпəн
селкенəлəр иде.
Кунак кызының йөзенə күз салуга, абыстай һəммəсен
аңлады. Ул аның кулына тəсбих тоттырды, колагына
ягымлы сүзлəр ирештерергə телəде:
- Бездə менə шулайрак инде, сеңлем. Шау-шуны, фани
дөньяның ялтыравыкларын без ишекнең аргы ягында
калдырып керəбез. Гыйбадəтханə, күңелне чүп-чардан
арындырып, сафландыра, изге уйлар белəн баета. Бу
шундый урын. Менə шулай итеп тəсбих тартабыз. Йа
Аллаһ, йа Мөхəммəд, дибез...
Нурҗиһан, «əйе, аңлыйм» дигəндəй, башын иде, нəкъ
абыстай шикелле итеп бармак очлары белəн берəм-берəм
тəсбих төймəлəрен тартырга тотынды. Аның иреннəре изге
сүзлəр кабатлый. Əмма күңеленең түре буш иде əле. Яңа
диннең изге тойгылары җан азыгы булып бөтен күңелен
билəп аласы вакытта гына аның күз алдына əле бер
яктан, əле икенче яктан чиркəүдəге зур күзле сурəтлəр
килеп басты. Нурҗиһан, шундыйлардан тизрəк котылу
өчен, алдагы сафта гына утыручы Хəлимгə күз салды.
Күзе төшү белəн, хəйран калды. Ничек моңарчы игътибар
итмəгəн ул моңа: Хəлимгə хəтфə кəлəпүш шулкадəр
килешə, исең китмəле! Үзенə үзе гаҗəплəнде. Янында
гына шундый чибəр сөйгəне утырганда, ничек итеп
ниндидер чит-ят сурəтлəр мазасызлый алсын икəн? Ул
сөйгəненнəн күзен алмас булды, аның гел Хəлимгə генə
карап торасы, гел аның хакында гына уйлыйсы килде.
Аларның мəхəббəтен бергə кушачак шушы кадерле, изге
минутларда күңел Хəлимнең дə шул хакта гына уйлавын,
сөйгəненең аңа карап бер елмаюын телəде. Нурҗиһан
шулай дип уйлап кына бетерде, егет, сөйгəненең йөрəк
тибүен сизеп торгандай, аңа борылып, елмаеп куйды.
Тиз үк михраб ягыннан тамак кырган тавыш ишетелде.

Өстенə яшел чапан, башына ап-ак чалма кигəн озын буйлы
хəзрəт, вəкарь белəн генə атлап, мөнбəр янына килеп
басты.
Ул
сүзен
тантаналы
тынлыкта,
бераз
дулкынланыбрак башлады:
— Җəмəгать! Бүген безгə, Ходай Тəгалəнең рəхмəте
илə, биниһая зур изгелек эшлəү насыйп булырга тора.
Ерактагы Воронеж ягыннан килеп тимер юлда эшлəүче Иван
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кызы Анна туташ, калебенə
динен кабул итте. Əйе!

иман

нуры

иңеп,

ислам

Моңарчы тын гына утырган сафлар кинəт хəрəкəткə
килде, аларда хəер хаһлык авазлары ишетелеп алды.
Хəзрəт бераздан дəвам итте.
— Туташ, бик табигый ки, үзенə мөслимə исеме
кушуны үтенде. Без, Ходага тапшырып, туташның бу изге
үтенечен гамəлгə ашырдык. Элеккеге Аннага Нурҗиһан
исеме куштык!..
Янəшəдəгелəр, бу изге гамəлне хуплап, төрлечə
куанычларын белдерделəр. Төрле яктан «Бəрəкалла!»,
«Афəрин!», «Сөбханалла!» дигəн сүзлəр ишетелде. Бик
күплəр Нурҗиһанга борылып баш иде.
— Хəзер, җəмəгать, Нурҗиһан туташның ислам динен,
яңа мөслимə исемен кабул итүен хуплап, салават əйтик
һəм бер дога кылыйк! Аллаһөммə салли галə Мөхəммəдин
вə галə əлиһи Мөхəммөдин...
Нурҗиһанның йөрəге дөп-дөп тибə, битлəре яна. Ул
да калтыраган кулларын, абыстай шикелле үк, дога
кылырга
күтəрде.
Турысын
гына
əйткəндə,
хəзрəт
сөйлəгəннəрнең һəммəсен дə аңлап бетерми иде əле ул.
Шулай да колагына чалынган кайбер сүзлəрдəн, абыстай
пышылдауларыннан шуны төшенде: хəзрəт аның хакында
күңеллəргə үткəреп бик əйбəт сөйли иде. Үзен шулай
хөрмəтлəүлəре өчен Нурҗиһанның күңеле йомшарды. Кем
инде ул аларга? Əллə каян килеп чыккан бер «марҗа»!

Нурҗиһан, түбəсеннəн ашкан куанычын уртаклашасы
килеп, алдагы сафта утырган Хəлимгə күз салды. Аның да
авызы ерылган иде. «Күрдеңме ничек тəгəри безнең
эшлəр!» дигəндəй, шатландырып ым какты.
Хəзрəт дəвам итте:
—
Монысы
тантананың
бисмилласы
гына
əле.
Мəсҗетебездə, Ходаның рəхмəте илə, тагын бер изге
вакыйга булырга тора. Ул да булса Нурҗиһан туташның
Хəлим белəн никахлашуы.
Янə хуплау авазлары яңгырап китте. Кайберəүлəр,
урыннарыннан кузгалып, күзлəре белəн бу гүзəлнең хəлəл
җефете булачак бəхетле егетне эзлəргə керештелəр.
Хəлим, I чəч очларына кадəр кызарып, уңга да, сулга да
баш ияргə мəҗбүр булды.
Хəзер шаһитлар үз вазифаларын үтəргə керешсеннəр!
Холим, күршесе киңəшен тыңлап, сөннəт бүлмəсенə узды.
Абыстай Нурҗиһанны шул ук бүлмəнең икенче
почмагына əйдəде. Өлкəн яшьтəге сакаллы ике абзый
Нурҗиһан каршысына килеп баш иделəр. Шуларның берсе
Нурҗиһанга сөаль бирде:
Воронеж өлкəсенең Иван кызы — элекке Анна, хəзерге
Нурҗиһан туташ, рəхим итеп əйтегезче: сез Килдебəк
авылының Биктимер углы Хəлимгə хəлəл җефетлеккə
барырга үзегез телəп, үз ихтыярыгыз белəн риза
булдыгызмы?..
Аңлашыламы?
Если
по-нашему
трудно,
отвечайте на своем языке...
Нурҗиһанга мəчеттə туган телен ишетү сəеррəк
тоелды. Ул, каушавыннан тəсбихле кулын тегелəр сыман
күкрəгенə куеп, җавап бирде:
- Да, да, конечно, по своему желанию... Как же!
- А сколько Вам лет? — диделəр.
-

В

мае

исполнилось

восемнадцать.

Гел

татарча

киенгəн бу гүзəл кызның саф русча сөйлəшүе шаһитларга
күңелле тəэсир итте. Алар елмаешып:
- Хорошо, хуп! — дип, егет янына юнəлделəр.
- Йə, чибəр егет, син дə əйт инде. Шəригать шулай
боера!
Өлкəн яшьтəге
Хəлим баш иде.

бу

ике

абзыйга

ихтирам

йөзеннəн

- Бик рəхмəт, абзыкайлар! Шөкер, телəгем кабул
булырга тора. Нурҗиһан туташны гомерлек зəүҗем итеп
кабул итəм. Хəер догада булсагызчы! — диде.
Шəригатьнең бу кагыйдəлəре аңа күптəн таныш
булуын, чөнки үзенең Килдебəк мулласының мəхдүме
икəнлеген Хəлим чак кына əйтмичə калды. Бу аңа
мактанган шикеллерəк булыр кебек тоелды. Əйдə, сер
булып калсын!
Шаһитлар, хəзрəт каршысына барып, егет белəн
туташның үз ихтыяры белəн никахка керүлəренə һəркайсы
аерым-аерым гуаһлык бирде.
VII
Менə дулкынланып көткəн минутлар килеп тə җитте.
Никах мəҗлесенең иң тантаналы мизгеллəре башланды.
Мөэəззин бабай, күлəгəдəй тавышсыз-тынсыз гына йөреп,
биш-алты урында якты лампалар кабызып җибəрде. Мəчет
эче ягымлы якты нур белəн тулды. Абыстай Нурҗиһанның
колагына үрелде:
— Никах догасы бу — венчание! Хəере белəн! — диде.
Нурҗиһан, каушавыннан «Ой!» дип, абыстайның белəгенə
ябышты.
Хəзрəт вəкарь белəн генə янə тамак кырып алды.
Никахны гадəттəгечə əгузе бисмилладан башлады.
— Əлхəмделиллаһи əллəзи калə фи китабиһи вə эн-

кихуа əллөями вəс-сəлəватү вəссəламү...
Мулла абзый, күзлəрен бераз йома төшеп, ягымлы
йомшак тавыш белəн укый иде. Нурҗиһан, никахның һəр
сүзен йотып алырдай булып, михраб ягына текəлде. Менə
бит, кем уйлаган! Кемнең башына килгəн аның яңа
тормышы мəчеттə башланыр дип! Искиткеч иде бу! Төш
шикелле... Əмма төш түгел иде бу, чын иде, чын! Əнə
мулла абзый, аның мəхəббəтен мəңгегə беркетү өчен,
никах укый. Сөйгəне аның законлы ире булачак. Йа
Алла!..
Нурҗиһан əлеге доганың сүзлəрен аңламый иде. Əмма
хəзрəтнең көйлəп укуы аның күңеленə бик тə хуш килде.
Унсигез яшенə җитеп, аның беркайчан да мондый сəер,
гаҗəп моңлы көйне ишеткəне юк иде əле. Бу инде сиңа
даң-доң иткəн тупас чиркəү чаңы түгел. Бу көй, су
өстендə чайкалган дулкыннар шикелле, синең җаныңны əле
йомшак кына рəхəттə тибрəлдерə, əле нилəрдер вəгъдə
итə, əле тамак төбе белəн кырыс кына сине искəртеп
куя. Мəчет идəненə төшкəн яп-якты ай нурына күзе
төшүгə, бу тылсымлы көй Нурҗиһанга шушы ай нурлары
белəн күктəн иңəдер кебек тоела башлады. Бəлки, күктəн
иңгəнгə күрə бу сихерле көй Нурҗиһанның күңеле түренə
шулкадəр эчкəрегə керəдер, шундый газиз тойгыларны
уятадыр? Ул да түгел, күзен йомуга, Нурҗиһан үзен,
Хəлим белəн кулга-кул тотынышып, ай нурында күккə таба
очып баралар кебек хис итə башлады. Күк йөзе җемелдек
йолдызлар белəн балкыган. Хəзрəтнең никах догасы көенə
фəрештəлəр авазы да кушылып, ул дога хəзер бөтен күк
йөзенə яңгырый кебек иде.
Нурҗиһан,
боларның
һəммəсенə
ышанасы
килеп,
күзлəрен ачты. Əйе, һəммəсе дə чын иде. Менə бу
мəрхəмəтле кешелəр, аларны үз итеп, шəфкатьле кулларын
суздылар. Менə хəзер аларның никахларын хуплап изге
телəктə утыралар. Əйе, кеше гомерендə бер генə мəртəбə
килə торган кадерле минутлар иде бу. Хəзрəтнең əлеге

көйле догасы үзенең тылсымлы куəте белəн аларның
кайнар мəхəббəтен гомерлеккə беркетеп куячак. Мəңгегə!
Ничек əле? Алла бирсə... Əгəр килешə торган булса,
Нурҗиһан, хəзрəтнең алдына тезлəнеп, күз яшьлəре белəн
рəхмəтлəр укыр, абыстайны кочаклап үбəр иде.
Шушы куанычын уртаклашасы килеп, Нурҗиһан тагын
сөйгəненə күз салды. Əйтерсең бу ике яшь йөрəк берберсенең ни дип тибүен һəрдаим сизеп торалар. Нəкъ тул
сулышта Хəлим дə булачак җəмəгатенə таба борылды. Аның
балкыган йөзе, нурланган күзлəре сүзсез бик күп нəрсə
əйтə иде.
Ул арада хəзрəт, никах догасы күңеллəргə тагын да
түргəрəк үтеп керсен өчен булса кирəк, ахырга таба
татар телендə дəвам иттерде:
Йа Рабби, йа Хода! Безнең мəсҗетебездө ислам динен
кабул иткəн Нурҗиһанны һəм аның зəүҗен, аның булачак
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əүляденə
ике җиһанда да бөхетле-сəгадəтле итеп,
морадларына ирештер. Йа Хода, бу бəндəлəреңə бəхетле,
тəүфыйклы, мөрəүвəтле кешелəр булып яшəргə насыйп
булсын, аларның бөтен гомерлəре буена йөзлəре ак,
күңеллəре пакь булып, башкаларга да изгелек кылып,
үрнəк булгайлар иде.
Хəлим белəн Нурҗиһан никах догасы укылу дəвамында
күңеллəренə яңа тойгылар иңə баруын сизделəр. Хəзер
инде Нурҗиһанны зур күзле чиркəү сурəтлəре борчымый,
чиркəү кыңгырауларының чаңы колакка ишетелми, алар
ниндидер ясалма юаткыч сыман гына булып калганнар иде.
Нурҗиһан хəзер үлем белəн янаучы абыйларыннан да
курыкмый, кызның күңелендə аларга карата хəтта үпкə
дə, ачу да юкка чыгып бара иде инде. Алар хəзер юкбарга ышанып башлары түнгəн бичара бəндəлəр булып кына
күренə иде.
Гомеренең шушы иң бəхетле минутларында Нурҗиһанның
сөекле
əнисен
дə
тынычландырасы
килде.
Ул
аңа

күңеленең иң эчкəресеннəн чыккан, иң кайнар хислəре
белəн инəлде: «Ай əнием, сөекле энекəй генəм! Син миңа
ышан, син мине аңларга тырыш! Син уйлаганча, мин
ялгышмадым да, харап та булмадым! Юк! Мин җаным сөйгəн
бик һəйбəт егеткə кияүгə чыктым. Мин бик тə бəхетле,
энекəем! Белсəң иде син нинди гадел, тугры, дөрес дин
бу, нинди саф күңелле яхшы кешелəр бу мөселманнар!
Алар безне шулкадəр чын күңелдəн кайгырталар! Син
ышан, əнием, мин бик бəхетле, мин үз бəхетемне нəкъ
менə шушы эчкерсез, яхшы күңелле кешелəр арасында
таптым. Мин һаман да синең кызың булып калам, сине
һаман да яратам».
Бу минутларда Нурҗиһанның күңеле шулкадəр нечкəрде,
хислəренең чынлыгына ул шулкадəр тирəнтен инанды ки —
бу изге тойгылары минуты белəн əнисе күңеленə барып
керəчəгенə ул ихлас күңелдəн ышана иде.
Элекке Анна-Нюра, хəзерге Нурҗиһан муенындагы
тəресен Хəлимгə вəгъдə биргəн көнне үк алып ташлаган
иде. Менə хəзер, анасы белəн сөйлəшкəндə, күңеле
никадəр нечкəрүгə карамастан, үзенең элеккеге Анна
булып түгел, Нурҗиһан булып сөйлəшүенə бик канəгать
иде. Хəлимгə, яңа диненə хəтта күңеленнəн дə хыянəт
итмəве, чын-чыннан Нурҗиһанга əверелүе өчен үзенə үзе
рəхмəт əйткəндəй, ул үзен-үзе сөеп, битлəрен, кулларын
сыйпады. Җиң очларын, яулык читлəрен тарткалап куйды,
Фатир хуҗасының хатыны да нəкъ шулай сыйпана иде...
Никах догасын
тəмамлады:

хəзрəт

янə

гарəп

— Би-хөрмəти сөйедил-мөрсəлинө
раббел-галəмин. Амин.

теленə

күчеп

вəл-хəмдү-лиллəһи

Мəчет эче дəррəү бер гөрлəп алды. Хəзер булучылар
һəммəсе бердəй «амин» дип тəкрарладылар.
Əле генə тын утырган сакаллы абзыйларга кинəт җан
керде.
Алар,
төрле
яклардан
кузгалып,
яшьлəрне

əйлəндереп алдылар, никах белəн тəбрик итеп кулларын
кыстылар.
— Никахыгыз изге сəгатьлəрдə укылган булсын.
Дөньяда вə ахирəттə бəхетле булыгыз. Никахыгыз безнең
мəчеттə укылуына без бик шат,— диештелəр. Берсеннəнберсе уздырып, кунакларны үзлəренə чəйгə чакырырга
керештелəр.
— Хəзер бик соң инде, төнлə əллə
алмассыз, кунып кына китəрсез, — диештелəр.

кая

бара

Лəкин абыстай белəн хəзрəт бу хакта алдан ук уйлап
куйганнар
иде
инде.
Мəчеттə
кемгə
никах
укылу
хакындагы хəбəр сəгате-минуты белəн бөтен якын-тирəгə
таралачак. Төрле хəвеф-хəтəрдəн саклап калу өчен,
яшьлəрне тизрəк күздəн югалтырга кирəк иде. Абыстай,
Нурҗиһанны
култыгыннан
алып,
башмак
бүлмəсенə
ашыктырды.
— Юк, юк! Нурҗиһан белəн Хəлим безнең кунагыбыз!
Хəзрəтнең аларга никахлашу хакында шəһадəтнамə дə
бирəсе бар əле, — диде.
Болар кайтып керүгə, ак өйдə табын əзер иде инде.
Абыстай яшьлəрне табынның түренə утыртты. Ул аларның
гадəттəн тыш чибəрлегенə, шулкадəр пар килүлəренə
һаман да сокланып бетə алмый иде əле. Икесенең дə япьяшь булуларын əйткəн дə юк, ул буй-сын зифалыгы, ул
төс-бит, кашлар, күзлəр... Чəй ясаганда, абыстай
үзенең соклануын яшерə алмады.
- Сөбханалла, күз генə тимəсен,— диде ул.— Ходай
Тəгалə сезне һичшиксез бер-берегезгə пар китереп
яраткан, кадерен белə күрегез. Моңа бик шөкрана
кылыгыз. Шəт иншалла, бəхетле булырсыз. Бездəн хəерфатыйха!
Мулла абзыйның түр башында утыртуы бик зур дəрəҗə,
зур хөрмəт иде. Бигрəк тə моңа Нурҗиһан борчылды. Ул

кызарынды, яулык чите белəн авызын каплады, иркенлəп
тамагына да ашый алмады. Аның бөтен ышанычы Хəлимдə,
ул нидер əйтергə тиеш иде. Хəлим аңа ишелеп төшкəн бу
шатлыктан акылын җыя алмый иде əле. Ул хəзрəт белəн
абыстайның
əле
берсенə,
əле
икенчесенə
карап
гаҗəплəнгəндəй башын чайкап торды.
Əкияттəге шикеллерəк килеп чыкты əле бу... Сез,
Хозер Ильяс кебек, безне туры юлга алып чыктыгыз. Шушы
изге
минутларда
безнең
ата-аналарыбыз
булдыгыз,
канатыгыз астына алдыгыз. Без сезгə мəңге бурычлы.
Дөньяда вə ахирəттə бəхетле булыгыз!
Мəхдүм,
иде.

кулларын

күкрəгенə

куеп,

хуҗаларга

баш

Яшьлəрнең затлы чибəрлегенə хəзрəт тə абыстайдан
ким сокланмый иде. Ул Хəлимнең дə гади авыл мужигы
булмавын сизеп алган иде. Лəкин тəҗрибəле кеше
буларак, аек акыл белəн эш итəргə уйлады. Юкса бу изге
эшнең җанҗал белəн төгəллəнүе ихтимал иде.
- Безнең халык гадəте буенча, сезне бер-ике көн
14

кунак итəргə кирəк иде дə бит. Лəкин, мəгаттəəссеф ,
сезнең тизрəк юкка чыгуыгыз мəслихəт. Чөнки яктыруга
Нурҗиһанның абыйлары сеңеллəрен бездəн таптырачак!..
Мөскəү поезды килергə сəгать ярым гына калып бара...
Бу һəммəсен дə хафага салды. Аннан-моннан гына
капкаладылар
да,
дога
кылып,
табын
яныннан
кузгалдылар, тизрəк юлга җыена башладылар. Нурҗиһан
боларга күлмəкчəн генə килеп кергəн иде. Абыстай аңа
зəңгəр хəтфəдəн тегелгəн көмеш каймалы камзул бүлəк
итте. Мөселманнарда үбешү гадəте юклыгын белсə дə,
Нурҗиһан, үзенең рəхмəтен ничек белдерүдəн гаҗиз
калып, абыстайны кочаклап үпте, күз яшьлəре белəн
рəхмəтлəрен əйтте. Юлга ике бөтен ипи бирделəр.
- Акчалар чүпкə чыкты. Бу икмəк поездга билет алып
бирер,— диде абыстай.

Болар чыкканда, караңгы иде əле. Аларны
төбендə тарантаска җигелгəн яхшы ат, типсə
өзəрдəй ике егет көтеп тора иде.

капка
тимер

— Шушы егетлəр һəммəсен кайгыртыр,— диде хəзрəт.
Чыннан да шулай булды. Егетлəр яшьлəрне поезд килгəнче
караңгы
урынга
кертеп
тордылар.
Поезд
килүгə,
тəрəзəдəн ипине дə алар күрсəтте. Вагон ишеге үзеннəнүзе ачылды, урын да табылды. Яшьлəр хəвеф-хəтəрсез
Себер ягына таба китеп бардылар...
Яшьлəр кайтасы якта инде таң беленə башлаган иде. Бу
ике гашыйкны алда əнə шул таң нурыдай уянып килүче
тылсымлы мəхəббəт, яшьлек бəхете белəн яңа тормыш көтə
иде.

Notes
[←1]

Җиңсə — хатын-кызлар җиңенə охшатып тегелгəн
озынча
нəрсə.
Эченə
чиклəвек
кебек
əйберлəр
тутырып баш-башларын бəйлилəр дə чормага элəлəр.

[←2]

Зəүҗ – җефет, ир я хатын.

[←3]

Гайре табигый – гаҗəеп, читтəн тыш

[←4]

Мөрəүвəтле эш — əйбəт эш.

[←5]

Мəхдүм – мулланың ир туганнарына, ешрак улларына
əйтелə торган ихтирамлы исем.

[←6]

Сөаль - сорау

[←7]

Намəхрəм — берсенө-берсе чит-ят булган ир белəн
хатынның якыннан аралашырга хакы булмау, аның
гөнаһлылыгы.

[←8]

Рия – кешегə күрсəтү өчен генə (ихлас күңелдəн
түгел)эшлəнгəн эш, икейөзлелек, ясалмалылык.

[←9]

Лəүхелмөхфүз
мəңгелек.

—

һəр

бəндəнең

язмышы

теркəлгəн

[←10]

Эстибез – телибез.

[←11]

Гуаһ - шаһит

[←12]

Калебенə — йөрəгенə, күңеленə.

[←13]

Əүляденə – баласына.

[←14]

Мəгаттəəссеф — кызганычка каршы.

