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ТАУЛАР ҺАМАН ЕРАК...

Сары Сәли Зиннуры

Зиннурның Мәскәүгә киткән җирендә үлү хәбәре 
килү бөтен авылны тетрәтте. Әле кайчан гына татарчага 
өйрәнәм, авылда торам, хатынны да мөселман ясыйм, 
ким дигәндә колхоз рәисе булам дип, Габәширгә кайткан 
егетнең суга төшеп югалуы белән бер иде бу. Бөтенләй 
көтелмәгән фаҗига.

Зиннур авылга ерак Үзбәкстан җиреннән, аның баш-
каласы Ташкенттан күченде. Илгә җиңел телдән генә 
Үзгәртеп кору еллары дип аталган заманнар килгәч, 
килмешәк татарга монда көн бетәр дип уйлады да, әле 
башкалар туган якларына агыла башлаганчы ук, чемо-
даннарга сыйганны алып, сыймаганны калдырып, бала-
ларын, хатынын җитәкләп китте дә барды. Башта яшәгән 
урыны, аның ел әйләнә җылысы, җиләк-җимешкә бай 
базарлары, калдырып киткән туганнары, бергә эшләгән 
дус-ишләре сагындырган иде, соңрак ияләште. Алдан 
китүнең бер уңай ягы да булды. Шушы якларда туып 
үсүләренә карамастан, кайберәүләр гражданлык ала ал-
мый тилмергәндә, ул яңа паспортлы булган һәм Рәсәйнең 
үз кешесенә әверелеп үк киткән иде.

Күпмедер ияләшсә дә, кырыс көзле-кышлы Нократ 
буйларының әле бу яктан, әле каршысыннан искән 
җилләре-салкыннарына да, шәһәр-авылларының 
күңеленә ят гадәтләренә дә, тормыш ритмына да җиңел 
генә күнә алмады ул. Колхозлар аны көтеп тормаган, 
таралган, авылда эш юк иде. Колхоз беткәч, рәиснең дә 
кирәге калмаган булып чыкты.

Яшьлекләрен читтә уздырганнан соң туган якларына 
сыенганнарга түгел, гомер бакый монда көн иткәннәргә 
дә авылда эш юк иде. Ипи пешерү комбинаты ябылган, 
шәл бәйләүчеләр фабрикасы таркалган, теш кабинетының 

креслоларын районга алып киткәннәр, бала таптыру 
йортының ишегендә бозау башы кадәр абзар йозагы...

Әллә кайдан, күрше Тәрәй авылыннан ук күренеп 
торган, якынлашкан саен диварларындагы сурәтләре 
ныграк ачыла барган балалар бакчасы да, бүлмәләрендә 
шат тавышлар тынганлыктан, моңаеп, саргаеп утырадыр 
кебек. 

Авылга таба атлаган саен, күңелне моңсулык ны-
грак баса. Зиннурның бала чагында таңнан ук гөрләп 
торган трактор паркында ник бер адәм заты күренсен?! 
Колхоз идарәсенең агач йорты кыйшайган, авыл Советы 
бүлмәсенең тәрәзәләрендә генә гөлләр күренә, челтәр 
эленеп тора. Ашханәнең каралган тышлык такталары 
инде коела ук башлаган.

Шул идарә, ашханә һәм башка каралтыларны үз 
эченә алган трактор паркы капкасының өстенә кадаклап 
куелган тактадан укып кына бу территориянең кайчан-
дыр «Үрләр» колхозына кергәнлеген белеп була. Tирле 
рәссамның жәлләми сылаган кызыл буяулары уңып 
беткән зәңгәр җирлектә аңлашылырлык булып күренә 
әле.

Парк эче тулы ватык техника. Шунда ук кемдер бозау 
арканлаган. Ишегалдын тутырып казлар йөри. Парк кар-
шындагы күтәртмәдә дә электәге кебек техника рәтләүче 
күренми, кыйшайган бензин колонкалары янында да 
кычкырып сәлам биреп кала торган Рауза апасы юк инде.

Аның каравы зират матур... Чистартылган, каралган 
һәм бик нык киңәйгән. Юл өстеннән генә барганда, анда 
кем ятуын белү кыен. Габәширдә биек һәйкәлләр куй-
мыйлар, картлар мәрмәр ташларга рәсем беркетелгәнне 
дә яратмый. Tәсәде шул зират туфрагында яткан әби-
бабаңа сәлам биреп узыйм дисәң дә, инде каберләре 
күренми – еракта, эчтә калган, зур үскән агачлар ара-
сында.

Бу зиратта Зиннурның яшьтәшләре, балачакта бергә 
уйнап йөргән иптәшләре дә җитәрлек: кайсы суга бат-
кан, кайсы авариягә эләккән, кайсын яман чир алып 
киткән. Еллар дәвамында ашлама белән агуланган кыр-
ларны сугарган шифалы яңгырлар шул ашламаларны 
алар эчкән суларга, алар коенган елгаларга агызган... 
Авылда чирләмәгән кешесе дә юк аның дип аптыраша 
туганнары. Колхоз беткәнгә дә әллә кайчан, элекке кебек 
көне-төне авыр эштә дә йөрмибез, яшьләр инде күбрәк 
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компьютер каршында утыра, ә барыбер чирли, моңа 
кадәр ишетмәгән-күрмәгән хасталыклар әле бер кешене, 
әле икенчесен алып китә...

Инде монда нишләмәкче буласың, ичмасам, төзелеш 
бригадалары да, колхозы да, аңа хезмәт иткән техникасы 
да юк, «шәһәр кешесе бит син» диючеләргә Зиннур «кул-
аягыбыз исән-сау булса, эшне үзебез дә табарбыз әле» ди 
иде, тик табуы бик җиңел түгел икән шул.

Башта җимерелгән колхоз абзарларын сатып алырга 
да, шуларны төзәтеп, маллар үрчетергә уйлады. Район 
җитәкчелеге ризалык бирмәде – без Габәшир территори-
ясен «Замин»га бирергә торабыз, ул кайда теләсә, шун-
да төзер. Эшлисең бик килә икән, шуңа ялланырсың, 
диделәр. Tир алырга маташып карады, анысына да кар-
шы төшүчеләр табылды. Якындагы һәм яхшы туфраклы 
җирләр элекке колхоз җитәкчеләре, аларның туганнары 
арасында үзара бүленешеп беткән булып чыкты. Алай 
дисәң, ерактагыларын да бирергә ашыкмадылар, син бит 
бу авылныкы түгел, паең юк, диделәр. Әзәлдән бирле 
дигәндәй, шушы авылда көн иткән әби-бабалары, ахыр 
чиктә ул кайтып, нигезен торгызган Маһисара апасының 
җирләрендә аның хакы бардыр дип уйлаучы да табыл-
мады. Тора-бара кешеләр үзләре дә җирләрсез калды, 
барысын да әлеге дә баягы «Замин» тартып алып бетерде 
һәм тиз арада ашсызландырып, чүпләндереп тә ташлады. 

Кайчандыр Ашыт районын җитәкләгән, алга да чы-
гарган, ә хәзер «Замин»ның хуҗасы булып алган Зариф 
Синһаҗев турында әле баштарак, бәлки, җирләрне ка-
рар, юлларны төзекләндерер, мәктәпкә файдасы тияр, 
дип уйлаганнар иде. Аның авыр техникасы йөри торгач, 
булган юллар да ватылып бетте. «Сөтчеләр» фермаларны 
да торгызырга ашыкмады, булган-калган каралтылар-
ны да сүтеп, ташын-кирпечен, тәрәзәсен башка яклар-
га, ерактагы авылларга алып киттеләр һәм, шулай итеп, 
Габәширдә бер генә төрле эш тә калмады.

Зур комбайннар кырларны бер көн эчендә чәчә. Тик 
аларга утырган механизаторлар инде Габәширнеке түгел, 
башка авыллардан килгән кешеләр иде.

Шулай итеп, Зиннурга, су буена төшеп, бабасы 
кебек, балык каптырудан, Нократ аръягына чыгып, 
бабаларының бабасы Юмый кебек, күлгә юкә салудан, 
язларын, моторлы каегында югары күтәрелеп, суда 
сал агызудан башка бер эш тә табылмады. Тора-бара 

аларның да кирәге бетте. Нократ сулары, чакрымлап 
бүленеп, җитәкчеләргә, байларга сатылды – сулары са-
екты, шартлатып балык аулый торгач, кармакка тотар-
лыгы да калмады. Күбрәк Киров өлкәсенә ашкан Нократ 
буйларында татарларның нәрсә дә булса эшләвен, аның 
аръягыннан агач кисүен, җиләк-гөмбә җыюын инде шул 
тирәдә яшәгән урыслар да өнәми башлады.

Киң елга аръягындагы Габәшир болыннары сазлык-
ка әйләнә башлаган, чөнки агачлары урлап киселеп 
беткән, күлләре тазартылмый, аларга юкә төшерелми, 
шул юкәләрдән мунчала алынмый иде. Tәен су ар-
кылы йөргән паромнар да туктатылгач, изелгә1 чыгу-
лар бөтенләй бетте. Печәннәр үскән җирендә череде, 
кара җиләкләр, мүк җиләкләре, бөрлегәннәр сабакла-
рында калды. Шомырт агачлары ашалмаган кап-кара 
тәлгәшләреннән иелеп-иелеп утыра иде. Гөлҗимешләрне 
дару-фәләнгә дә җыймый башладылар. Кышларын алай-
болай шул якларга барып чыксаң, миләшләрдәге, балан-
нардагы кып-кызыл җимешләргә карап, күплегеннән, 
өсләренә карлар явып узган агачларның шуның аркасын-
дагы матурлыгыннан хәйраннар калып тора иде Зиннур.

Күлләрдә төнбоеклар күбәеп, чәчәкләрнең төрлесе 
ишәйсә дә, аны күрүче, матурлыкларына Зиннур ке-
бек хозурланучылар әллә ни табылмады. Казан кебек 
ерак калалардан анда-санда ял итәргә кайтып төшкән 
яшьләргә аның гүзәллеге күренми дә иде. Аларга шаш-
лык булсын да шашлык янына сыра, шәраб-аракы та-
былсын.

Гомер бакый су буенда яшәп тә, ярында ял итәсе 
урынга, коенып чыгуга ук өенә йөгергән, яңадан эшенә 
тотынган авыл халкы, урысы да, татары да алай да ком-
лыклары киңәеп киткән Нократның үз як ярын онытма-
ды. Монда хәзер көн дә казан асылды, самавыр куелды, 
учак ягылды, палаткалар корылды. Су буйлары пластик 
савытлар, башка төр нәҗес белән тулгач, ярга чүп-чар 
өелгәч, Зиннур ул ярларда ял итүдән дә үзенә бер ямь 
тапмады. Бакчасына умарта алып куеп, шулар белән 
маташа башлады.

Телләре ят, хатын-кызларга мөнәсәбәт үзгәрәк үзбәк 
арасында яшәүләрен өнәп бетермәгәнгәме, бар нәрсәләрен 

1 И з е л – язын зур су баса торган иңкүлек урыннар.
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калдырып кайтып китәргә ризалыкны бик тиз биргәч, 
Каровинасын татар авылын яратыр, кешесе белән ара-
лашып китәр дип уйлаган иде Зиннур. Татарлардан ул 
борын чөерде. 

Күңелең эзләсә, сәбәбе дә табылып тора. Әле беренче 
көнне, авылга кайтып, кибет турысына туктаган авто-
бустан, әйберләрен күтәрә-өстери, туп-туры Маһисара 
апаларының иске йортына төшкәч, Зиннур булып Зиннур 
берара югалып калды. Чәйлим дисәң, өстәлен көйлисе, 
савыт-сабасын юасы, утырыйм дисәң, урындыгын ка-
гасы дигәндәй... Эшнең кай башына тотынырга белми 
аптыраган Каровина, урамга чыгып, капка төбендәге 
утыргычларга утырды. Бераздан аның янына Зиннур 
да чыкты. Әле кайтып килгәндә күзенә күренмәгән болын 
буе манзарасына таң калып карап тора иде ул.

Әтисенең әбисе гел шушында утырырга яраткан, 
имеш. Утыргыч аркасына терәлгән килеш кенә, урам 
башындагы ачыклыктан күренеп торган тауларга карап, 
һаман саен хыялланган. Их, шул тау башларына менсәм, 
бөтен дөнья шуннан уч төбендә кебек кенә күренер иде, 
ди икән. 

Зиннурның бу хакта хатынына да сөйләгәне бар. Ул 
әллә ни исе китеп тыңламады. Ничек күренсен инде шун-
дый киң дөнья Бөртамак тауларының башыннан гына, 
диде. Менә аларның, бигрәк тә Каровинаның, биек 
Карпатларга менгәне, аннан чаңгыларда җилдәй сыз-
гырып аска төшкәне бар! Ул җылы яктагы Алатауларга 
да өскә күтәрелер өчен, күтәрелгәч, текәлек белән аска 
карар өчен җәяүләп менмәде. Карлы тау башларына, 
ярсып чапкан атлар кебек, аска томырылыр өчен яисә 
тау елгаларында көймәдә, ташлар белән, көрәшә-көрәшә, 
аска агар өчен, тимерчыбыкларга асылган кабиналарда 
күтәрелде.

Зиннур, үзе кебек, болын буйларын күзәткән 
Каровинасына карады. Ул бормаланып аккан Бөр, 
ярларындагы таллыклар турында бөтенләй башкача, 
үзенчә фикер йөртәдер. Диңгезләр күргән кешегә сумы-
ни инде бу, Карпатларга менгәнгә таумыни инде бу, ә?! 
Бала-чагага ярый шунда! Әнә Гаррилары, Мишельләре 
рәхәтләнер кышын. Шул тауларның итәгендә җиләк тә 
күп булла, ди. Кибет тулы ризык барында, нәрсәгә ул 
җиләк! Базардан алып ашый алганны, бил бөгеп җыяр 
заманнар узган.

Каровина шулай дип уйлады. Алай да матур иде та-
улар. Зиннур өчен матур иде. Ул утыргыч кырына – 
Каровина янына чүмәште. 

– Иртәгә, шул якка чыгып, хозурланып кайтырбыз 
әле бер, яме! – дигән булды. 

Каровина дәшмәде. Үзләренә таба килгән күрше ха-
тынына карап тора иде.

Мәликә апалары, килеп җитәр-җитмәстән, чәйгә ча-
кырды, якыннарын күргән кебек елмайды, аннан ике 
куллап күреште, үзе белән таныштырды, без сезнең 
белән ызан күршеләре – туган кебек яшисе, дигән бул-
ды. Каровина үзбәкләрнең яңакка яңак куеп, кочышып 
исәнләшүләрен дә яратмый иде, инде монысы ни дигән 
сүз тагын?!

Tавапка ул да исемен әйткән булды, әмма Мәликә 
апасының кушучлап сузган кулын алмады, исе 
китмәгәндәй, гап-гади генә исәнләште:

– Драсьте!
Күрше хатынның кулы һавада асылынып калган 

иде, аны тиз генә үзенең көрәк куллары белән Зиннур 
эләктерде:

– Ни, исәнме, Мәликә апа! Менә кайттык әле. Бу 
юлы хатынны да иярттем. Бөтенләйгә. Габәширдә яшәргә 
исәбебез!

– Әйбәт иткәнсез, нигезне буш тотканчы, – дип 
үсендерде Мәликә җиңгәчәләре. – Хатыныңның исемен 
ялгыш ишеттемме, әллә чынында да шулаймы? Кара 
син анны, Корова дип атаганнар. Безнең колакка гына 
ятышмыйдыр инде ул... Кайсы милләттән соң үзе?

– Аның милләтен белмәссең. Полягы да, урысы да, 
хохолы да, молдованы да – барысы бергә буташкан, 
катышкан.

– Алай икә-ә-ән, Корова икә-ә-ән, – дип сузды күрше 
хатыны.

– Корова түгел, Мәликә апа, Каровина! Ну ни, патша 
кызы Королина кебегрәк инде, исемдә калдыра алмыйм 
дисәң. Әнә үзеңнең исемең дә патшабикә дигәнне аңлата 
бит. Бу да бераз шуның шикеллерәк яңгырый, мәгънәсен 
аңламыйм аңлавын.

Мәликә апалары Зиннурның бу сүзләрен исенә дә ал-
мады. Алай икән, гаҗәп икән, дип сөйләнгәләп, кире үз 
турыларына китеп барды. Ызан күршесе шул көнне үк 
Каровинаның төп дошманына әверелде, татарча аңламаса 


