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Шартлау

Кайту

Булатны көзге караңгы төндә кайтарып ташладылар. 
Ике солдат иярткән яшь кенә лейтенант, хәрби киемдәге 
врач хатын, военкомат вәкиле, тагын әллә кемнәр, арты 
ябулы хәрби машинадан озын, килбәтсез носилканы сөйрәп 
чыгардылар да, бәрелә-сугыла ишегалдына, аннары өйгә 
юнәлделәр. Өйдәгеләр аңышып өлгергәнче, носилканы түр-
дәге түшәк янәшәсенә куеп, ана кешегә – солдат капчы гы, 
ата кешегә күк төргәк тоттырып чыгып та киттеләр. Фәүзия 
белән Тимерҗан, бер-берсенә карашып, җансыз, хәрәкәтсез 
яткан носилка янында аптырап басып калдылар. Шулва-
кыт эчке бүлмәдән кызлары Гөлназ килеп чыкты. Күзләрен 
уа-уа: 

– Нәрсә булды, әнкәй? Кем килде? – дип сорады.
Фәүзиягә шушы сорау кирәк булган икән. Ул караш-

ларын салмак кына кызыннан идәндә яткан носилкага 
күчерде һәм, буынсыз булып, шул носилкадагы җансыз 
улы өстенә сыгылып төште.

– Улы-ы-м!.. Үтерделәрмени?..
Аның артыннан Тимерҗан тезләнде. Иң ахырдан тәмам 

уянып җиткән Гөлназ Чечняда хәрби хезмәттә булган, ике 
ай элек хаты килүдән туктап бөтен өй эчен тынгысыз иткән 
абыйсына килеп ябырылды...

Туган нигез

Булат, өйләренә кайтып кергәнче, ничек каршы алырлар 
икән дип өзгәләнде. Болай кайтырмын дип ялгыш та уй-
лаганы булмады шул. Моннан ике ай элек кемдер: «Ярым 
үлек хәлеңдә кача-поса кайтарып куярлар әле», – дисә, 
аның бугазына барып ябышыр иде, мөгаен. Кайтаралар 
икән шул.
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Нәкъ ике ай элек Булатның тормышы утлы һәм «аһ»лы 
җәһәннәмгә әверелде. Аның бөтен тәне, буыннары, тәнендәге 
һәр күзәнәк, сугышка протест белдергән кебек, мәңгелеккә 
хәрәкәтсез калдылар. Юк, үлмәде алар, бары тик яшәүдән 
баш тарттылар. Нинди генә хастаханәләрдә ятмады ул, 
нинди генә врачлар карамады аны, әмма Булат күзләрен 
шардай итеп ята бирде. «Шардай» дию төгәл булмас. Аның 
аңы, зиһене эшли, күз алмалары йөгереп тора, карашла-
рында бер генә бөртек, бәлки, соңгы бөртек, нур, димәк, 
өмет тамчысы җемелди. 

Менә шундый хәлдә ул әткәсе-әнкәсе каршына килеп 
басты. Басмады, ятты... Ерак юлдан кайткач, аның хәле 
хәл иде, әмма ул, капкадан керү белән, сулышы иркенәеп, 
йөрәгенең ярсыбрак тибә башлавын, тәненең ниндидер 
бер сихри көчкә, энергиягә тулыша баруын тойды. Бу-
лат караңгы чолан аша өйгә үткәндә аеруча нык тойды 
ул исне. Өйләре исен, туган нигез исен. Бу ис ниндидер 
әйбер исе генә түгел. Анда чоланга кертеп тутырылган аш-
лык исе дә, тарттырыр өчен җәеп куелган шомырт исе дә, 
почмак саен кыстырылган бөтнек, мәтрүшкә, әрем исе дә, 
ярты өйне алып торган мич исе дә, анда пешкән ипи исе 
дә, ипи алгач тәгәрәтелгән бәрәңге исе дә... Тагын... та-
гын китап исе! Өйалдындагы шүрлеккә тезелеп, ак пәрдә 
белән ябылып, тарттырылып куелган алар. Армиядән 
кайткач, Булат юристлыкка укырга кермәкче иде... Шуны 
уйлап, бик күп китап җыйды. Хәзер аларның кирәге чык-
мас инде. Ә! Тагын юып, кояшта киптереп, төреп куелган 
сөлге исе дә бар бу туган нигез исендә. Булат һәр елны 
авыл Сабан туенда көрәшә, бүләксез калмый иде. Соңгы 
өч елда да батыр калды. Узган елда гына бил бирде. Баш 
батыр булып күршедәге Сикәле авылыннан Дилүс исемле 
егет калды. Булат дөреслек яулап кына йөрмәде – Дилүс 
аны хәрәмләшеп, аяк чалып җиңде... Дилүс... Дилүсне ул 
тагын Чечняда очратты... Военкоматтан ук бергә китәргә 
тиешләр иде. Булат ничек тә аның белән бер частьта бул-
маска тырышты, башын исәрлеккә салып, бөтенләй башка 
командага язылды. Ләкин Ходай Тәгаләне алдап булмый 
шул. Бәндәне сыныйм дисә, барыбер сыный ул. Ярты ел 
Самарада әзерлек үтеп, Ханкалага барып төшсә, анда аны, 
авыз ерып, шул Дилүс каршы алмасынмы!

Бер полкта, хәтта бер ротада хезмәт иттеләр. Еш кына 
бергә рейдларга, «зачистка»ларга чыгалар иде. Тегесе ничек 
кенә елышмасын, Булат аны үзенә дә, күңеленә дә якын 
җибәрмәде. Взвод командиры ярдәмчесе булып хезмәт 
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итүче Булат астыртын, хәйләкәр Дилүскә ай-һай кирәк бул-
гандыр шул. Кайдандыр урланган тушёнкалар белән сату 
итеп тотылгач йөгереп килеп җиткән. Ул вакытта чынлап 
та зур бәладән коткарып, яклап калды аны Булат. Якташ 
дигән булды, ярар бер юлга, диде, бер тотылгач, акылга 
утырмасмы, диде.

Утырмады... Иман үзгәрә, холык үзгәрми, диләрме 
әле? Бу шундый очрак иде. Ә бервакытны... Бу юлы инде 
аларның сукмаклары ныклап кисеште һәм шунда ук мәңгегә 
аерылышты да...

Тукта! Vиттеме сиңа! Туган йортыңа кайтып керү 
белән шул имансыз җан иясе хакында уйлап ятмасаң... 
Нигезеңне рәнҗетеп... Әткәң-әнкәңне рәнҗетеп... Сафның 
сафы булган Гөлназны кыерсытып... Әнә алар – өч 
бөртек җан кисәге – Булат янында тезләнгәннәр дә хәләл 
яшьләрен түгәләр. Юк ла, әткәсе еламый. Ул ачылмаска 
төйнәлгән кебек бөреккән йодрыкларын тезләре өстенә 
куйган да тәмам аптырап катып калган. Нәрсә уйлый ул? 
Уйлыймы соң ул? Әллә каргый гынамы? Сугышны, ул 
сугышны башлаучы ил башлыкларын, шайтан коткысы-
на бирелгән сәясәтчеләрне, бүре өере кануннары белән 
яшәүче хәрбиләрне каргыймы? Юк, каргамыйдыр да... 
Каргый белми Булатның әткәсе. Эшли генә белә. Елның-
елында, ал дими, ял дими, басудан кайтып керми бит ул. 
Гомере буе җир сөреп, иген игеп, үз көче белән көн күреп 
яшәгән кеше каргый белмидер шул. Ә менә әнкәсе... Елый-
елый каргыйдыр... Әнә бит ул ничек өзгәләнә... Булат 
кына берни эшли алмый. Йөрәк артында гомер барлыгын 
искәртеп торучы бердәнбер җан шаһиты булган күзләрен 
алартып тик ята...

– Нишләттеләр минем улымны?! Нишләт-те-лә-ә-р?..
Имгәтеп кайтардылар би-и-ит... Харап иттеләр бәгырь 
кисәгемне-е... – Фәүзия үзе елый, үзе Булатның тәнен кап-
шый, аяксыз балак, кулсыз җиң эзли... Һәм кул-аякларның 
урынында булуын аңлап, бер мәлгә сискәнеп китә, хәтта, 
елау дан туктап, малаеның тере, әмма үтә дә сагышлы 
күзләренә төбәлә. – Балам, синең бар җирең да исән-сау 
бит?.. Ник тормыйсың, ник кузгалмыйсың инде? Бик 
арыдыңмы? Сугышны хәтәр диләр бит, арырсың да шул... 
Ярар-ярар, ят, ят... Ятып хәл ал... Бөтен җирең дә исән-сау 
бит, Ходай кушып терелерсең әле... Хәл дә керер, аякка 
да басарсың... И-и, балакаем, бер дә борчылма, күзләрең 
күргәч, йөрәгең типкәч, калганын әнкәң үзе карар, яме...
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 Чечен Булат

Әнкәсе ничек кенә караса да, тәрбияләсә дә, Булат икен-
че көнне дә, өченче көнне дә аякка баса алмады. Хәтта теле 
дә ачылмады аның... Элеккечә хәрәкәтсез булып, авылга 
кайткач балкыбрак киткән, әмма моңсулыгын югалтма-
ган күз алмаларын як-якка тәгәрәтеп, әнкәсенең йомшак 
түшәгенә чумып ята бирде. Гөлназ аның яныннан бер адым 
да китмәде, хәтта дәресенә дә бармады бугай... Әнкәсе дә 
эшеннән калды, бөтенләй эштән китү турында сүз кузгат-
кач, әткәсе шундук җөпләп алды. «Мин эшләгән дә җитәр, 
карчык, син Булатны аякка бастыр, миннән гозер шул»,   – 
диде. Булатның солдат капчыгыннан чыккан хәрби форма-
ны кием элгеченә урнаштырып, түр стенага, андагы шәмаил 
рамы янәшәсенә элеп куйды. Аннары күк төргәктән чык-
кан орден белән медальне шул форма түшенә беркетте, 
соңыннан, турымы-түгелме дигән кебек, читкә китеп карап 
торды...

Булат боларның барысын да күреп ятты. «Нишлисең 
син, әткәй! – дип әйтәсе килде аның. – Ник эләсең алар-
ны? Ник Коръән сүрәләре янына эләсең? Сугышып, кеше 
канын коеп алынган бүләкләр бит алар... Элмә, әткәй!» – 
диясе килде. Тик әйтә алмады. Ул телсез иде, өнсез һәм 
ымсыз иде. Шуңа күрә каршы стенада эленеп торган хәрби 
формага һәм аның янәшәсендәге гарәп язуына көннәр буе 
карап ятарга тиеш булды. Башта ук уйлап куйды: кайчан 
да булса теле ачылса, Ходай Тәгалә хет бер сүз әйтерлек 
мөмкинлек бирсә, иң элек бу догалыкка нәрсә язылганын 
сораячак ул...

Булат кайтканның икенче көнендә үк кеше керә башла-
ды. «Чечен Булат кайткан» дигән хәбәр бөтен авылга тарал-
ган булып чыкты. Беренче булып авыл фельдшеры Сәкинә 
апа килеп керде. Бу мөлаем, җиңел куллы, йомшак телле 
апага кичә үк язу килгән булган, бу язуда сугыштан ярала-
нып кайткан Булат Гыймазовны дәваларга, аңа күз-колак 
булып торырга кушылган. 

– И-и, Булаткаем, сине карасы-нитәсе юк икән. Бөтен 
җирең дә таза. Тик нишләптер бөтен җирең дә йоклый 
синең... Монда миннән берни дә тормый, Ходай Тәгалә 
белән синнән генә тора, Булаткаем, – дип сөйләнде, анна-
ры, кичке якта тагын керергә булып, ашык-пошык җыенды 
да чыгып китте.

Бераздан Ак әби керде. Кызык әби. Булат аны күпме 
белә, ул һаман шул килеш. Тамчы да картаймый. Ире су-
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гышта үлеп калгач, бүтән кияүгә чыкмаган. Гомер буе кол-
хоз фермасында бозау караган. Хәзер абыстай булып йөри. 
Ак әби шау-шусыз, тыныч кына керде дә, Булатның аяк 
очына утырып, дога кылды, аннары шулай тавыш-тынсыз 
гына чыгып та китте.

Ак әби чыгып китүгә, классташы Хәлим күренде, ул да, 
ишек төбендә бераз таптанып торгач, ут капкандай китү 
ягын карады. Аннары күршедәге Миңнисәттәй ишектән ба-
шын тыкты:

– Мөмкинме, күршеләр?
Мич артында пешеренеп йөрүче Фәүзия, алъяпкычына 

кулларын сөртә-сөртә, зал ягына чыкты да, акланган кебек: 
– Менә Булатыбыз кайтты бит әле, – дип куйды.
– Ишеттем, ишеттем, йоклый дип тә ишеттем...
– Күзләре ап-ачык килеш йоклый шул, Миңнисәттәй.
– Күзләре тере, алайса... Болай булгач, бер терелә ул, 

Фәүзия килен, күзләр алар – җан хәбәрчесе.
– Күзләре күрә, тамагыннан үтә, кеше эшләгән бөтен 

нәрсәне дә эшли, ә менә торып китә алмый. Берәр им-том 
белән дә кузгатып булмый микән, ә, Миңнисәттәй?

– Авыр авыру бу, кызым. Авыру да түгел ул. Авыруны 
дәвалап, имләп, өшкереп була. Куркынган аның тәне. Кур-
кынган да үзенең бөтен белгәнен оныткан... Һай, сугыш, 
сугыш, каһәр генә төшсен шул сугыш чукмарларына!.. Бер 
төшәр, төшми калмас...

– Аптыраганнан гына әйтүем, ачуланма, Миңнисәттәй. 
Син бу эш белән бераз шөгыльләнә идең бит. Им-том белән, 
диюем.

Миңниса әбидән соң да тагын әллә ничә кеше керде. 
Ләкин Булатның уйлары гел шушы күрше карчык тирәсендә 
булды. «Авыру түгел, тәне генә куркынган» диме? Ә бит ул 
дөрес әйтә. Булатның тәнендә бер җәрәхәт тә юк. Булганы 
да күптән төзәлеп бетте.

...Булат беренче медален үк хәләл канын түгеп алды. 
Чечняга килеп төшүләренә бер атна гына иде әле. Булат-
ны, тагын берничә кешене шәһәр читендәге блокпостка 
билгеләделәр.

Беренче төндә үк мәхшәр купты. Төрле яктан ата баш-
ладылар. Хәтта өстән дә, астан да аталар сыман иде. 
«Федерал»лар да аптырап калмадылар. Биек таш стеналар-
га уелган тар тишекләрдән җавап уты ачтылар. Әмма дош-
манны күрү мөмкин түгел иде. Кая туры килә, шунда ата 
торгач, патроннар бетә башлады. Төнге уникедә миналар 
яварга тотынды. Булат моннан соң да күпме атыш күрде, 


