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Якут киңлекләре яңгырашы

Әлеге китап – ике халык арасын якынайтуда җитди адым. 
Ул Саха (Якутия) Республикасының халык шагыйре, про заик, 
публицист Наталья Харлампьева шигырьләрен үз эченә ала. 
Наталья ханым – иҗади шәхес кенә түгел, ә җәмә гать  эшлекле-
се дә: Якутия Язучылар берлеге идарәсе рәисе, Рес публика 
Башлыгының мәдәният мәсьәләләре буенча киңәшчесе.

Наталья Харлампьева шигырьләрендә милли рух өстенлек 
итә. Ул үзенең халкы, төркилеге белән горурлана:

Мин – көчле хатын-кыз. Мин – якут.
Яшимен елмаеп һәм балкып.
          («Мин – көчле хатын-кыз...»)

Кызына багышланган «Туган телем» шигырендә телләр 
белүнең өстенлеге күрсәтелсә дә, күңелдәге иң нечкә хисне, 
иң тирән тойгыны бары ана теле генә бирә алачагы көн кебек 
ачык:

...Сагышыңны, милли тойгыңны да,
Җан түреңнән аккан моңыңны да
Син якутча, тик якутча җиткер! –

ди ул.
«Әнием истәлегенә», «Оныкка багышлау» шигырьләрендә 

үткәндә калган бәхетле мизгелләрне сагыну белән янәшә 
киләчәккә алып барган өмет ачык чагыла. Ана, шул ук 
вакытта әби кешенең бу дөньядан китүе, лирик геройның 
тулаем шушы вазифага керешүе, ягъни, әни булудан тыш, 
дәү әнигә дә әйләнүе гомернең узуын, буыннар алмашуын һәм 
моның өзлексез, туктаусыз агыш-үзгәреш булуын күрсәтә.

Гомер – елга,
Бөек елга.
Гасыр арты

Гасырларны
Үз артыннан
Алып китә, –

дип яза шагыйрә «Гомер – елга...» шигырендә.
Күләмле «Азия Ана» һәм «Борынгы төрки хатын-кыз лар 

турында триптих», шулай ук «Гоби даласында төш» әсәр- 
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ләрендә тирәндә күмелеп калган тамырларга кагылу, аннан 
яшәүгә, «саха» дигән халыкны яшәтүгә көч алу, әби-баба 
рухыннан сабырлык, акыл сорау күренеше укучыны да үз 
асылы турында уйланырга этәрә. Чыннан да, кискен гло-
бальләшү шартларында без милли йөзебезне саклый алабыз-
мы? Кемнәр без? Нинди максат белән бу җирдә яшибез?

Наталья Харлампьева халык һәм табигать, кеше һәм 
әйләнә-тирә мохит бергәлеген, шул нигезгә корылган гореф-
гадәтләрнең буыннан-буынга күчеп килүен дә искәртә. Ни өчен 
борынгы йолалар онытыла? Чөнки ике арадагы җанлы элемтә 
югала. Табигать һәм кеше якынлыгын ул болай күрсәтә:

Күренмәс, тере
Бәйләнеш белән
Алар бәйләнгән –
Көч һәм эш белән.
    («Каты салкыннан...»)

Табигать шагыйрәнең күңел, мәхәббәт лирикаларында да 
киң урын били.

Минем алда – кара моңсу урман.
Буран дулый. Караңгы төн. Айсыз.
   («Әйтерсең лә безнең йөрәкләргә...»)

Шагыйрәнең һәрчак яктылыкка, яхшылыкка омтылуы, 
яманлыкны, явызлыкны кире кагуы, әлеге тискәре көчләргә 
каршы көрәшүе аның күңел сафлыгын, ихласлыгын, их-
тыяры нык булуын, барыр юлының турылыгын күрсәтә.

Төннәрен дә, көннәрен дә
Кулымда каләм ныкка,
Үзгәрми ышаначакмын
Гаделлек, яхшылыкка, –

дип яза ул.
Һәр каләм иясенең иҗади кыйбласы булырлык сүзләр бу!..
Әлеге китапны укып, татар укучысы тагын бер яңа ша-

гыйрь ачар, күптән онытылган төрки тамырларын тояр, хис-
кичерешләрен алыс якта урнашкан киң якут киңлекләре ки-
мәлендә яңартыр дип ышанып калам!

Ленар Шәех



Гоби даласында төш
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Ленар Шәех тәрҗемәләре

Хатын-кыз монологы

Мин – ут.
Мин төнлә йолдыздай балкыйм.
Мин – җилдә янган учак һәм
Мичтәге тыңлаучан ялкын.

Мин – ут.
Кешеләргә җылы бирәм.
Аларны яныма дәшеп,
Бер табында күрештерәм.

Мин – ут.
Син күңелемне күрергә
Бик ашыкма. Үтә авыр
Җан үзәгемә керергә.

Мине
Көчсез итү, түбәнсетү
Хокуклары берәүгә дә
Бирелмәгән... җанны сүтү...

Мин – ут.
Чын күңелдән килешәм мин:
Бары ихлас елмаюың
Яктысына бирешәм мин.
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*  *  *
Якты дөньяда – яңгыр.
Пекинда да, Питерда да,
Якутскта да ул бер.
Яңгыр җиргә җәелә,
Җиңел кулъяулык булып,
Юеш учлары белән
Сөяргә дип омтылып
Сукбайларны чәченнән...
Пәрдә шикелле яңгыр
Сибелә дә чәчелә...
Тирә-якта – сары көз,
Дөньясында – бары көз.
Ак томан, пыскак яңгыр –
Аңа һәр тарафта да,
Һәр җирдә урын бардыр...

Алтын яфраклар оча
Җәйге шатлык өстеннән,
Җәйге бәхет өстеннән... –
Ни калды җәйге көннән?..

Минем юлдашым – яңгыр,
Минем дустым – сары көз...
Тирә-якта – бары көз...


