


6

Әзһәр  Шакиров 

А  дәм балаларының язмышлары 
төрлечә була дигән гыйбарәгә 
ничек ышанмыйсың: егерме 
йортлы кечкенә генә бер авыл-

дан чыккан ике артист кырык ел буена 
Г. Камал исемендәге Татар дәүләт акаде-
мия театрында эшләсен әле. Боларның 
берсе – Нәҗибә ханым Ихсанова, икен-
чесе мин идем.

Челтерәп аккан чишмәләрне, тал-
лар, зирек агачлары, әкрен генә аккан 
инешне күз алдыгызга китерегез. Тау 
битләрендә кызарып пешкән җиләкләр, 
исле гөлләр, мәтрүшкәләр, кыскасы, 
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санап бетергесез төрле-төрле чәчәкләр. Өйдән ишегалдына чык-
кач та, синең җаныңны шушы матурлык биләп ала. Бер сүз 
белән әйткәндә, үзенә күрә бер оҗмах инде. Урманында җаның 
ни тели, бар да бар: чикләвек, миләш, шомырт, карлыган, кура 
җиләге, сирәк кенә булса да, чиясен дә табарга була. Иң кадерле-
се – ул җирләрне машина, трактор таптамаган, анда зур көтүләр 
кермәгән, табигать ничек бар, шулай сакланган. Су буйларында 
«Йомры күл», «Җирән күл» дигән чокырлар бар, тирәнлеге ике-
өч, киңлеге өч-дүрт метр. Шул суларда кушбаш балыклары йөзеп 
йөри, нинди зурлыкта икәнен бөтен матурлыгы белән күреп була. 
Шуларга сокланып, кызыгып, ничек кенә тотарга икән, дип уй-
лап, көннең узып киткәнен дә сизми каласың.

Мин үземнең авылдашларымны менә шул чиста суларда йөзгән 
балыкларга охшатам. Чыннан да, авыл кешесенең чисталыгы, 
намуслы булуы әллә кайдан күренеп тора. Безнең авыл кешесе 
турында сөйләп тә, язып та тормыйм. Мин авылда аракы эчеп, 
сүгенеп йөргән кешене күрмәдем, хәтерләмим. Эчәргә, бәлки, 
мөмкинлеге булмагандыр, әмма ояты да бар иде.

Безгә кайда да булса укырга кирәк ич инде дип, үзебезне Ка-
занга, институтка укырга керергә әзерлибез. Моның өчен колхоз-
дан справка алырга кирәк, сине колхоз укырга җибәрергә рөхсәт 
бирә дип. Колхоз председателе Канәгать абый артыннан басуда, 
сөргән кара җирдә: «Канәгать абый! Канәгәть абый! Зинһар, 
справка бир инде», – дип, елый-елый, Нәҗибә белән чапканым 
әле дә хәтеремдә. Ул ат өстеннән генә: «Әгәр без сезне колхоздан 
җибәрсәк, монда эшләргә кем кала?» – дип, котыбызны алган 
иде. Рәхмәт инде, бик ялынгач, язып бирде.

Минем бәләкәй чагымда авылыбызда тыңлыйм дисәң радио да 
юк, театр артистларын, җырчыларны да күрергә насыйп булма-
ды. Ә без Яңа елны, Октябрь бәйрәмен барыбер үзебезчә матур 
итеп, концертлар белән каршы ала торган идек.

Мин үзем ул чакларда сакау, кечкенә гәүдәле булганга күрә, 
сәхнәдә күренүемә, халык эче катып көлә иде. Яман кычкырып 
сөйлим, ни әйткәнемне аңламыйлар, шуңа күрә көлгән саен бо-
ларны көлдертәсем килеп тора.

үзем дә сизмәстән, Ходай Тәгалә мине, шулай итеп, театр 
дигән иҗтиһадка әкренләп әзерләгән, күрәсең. Туры килүе кирәк 
бит: без унынчы сыйныфны тәмамлаган елны, татар артистлары 
әзерләү өчен Мәскәүдәге Щепкин исемендәге театр училищесына 
укучылар җыялар икән дигән хәбәр иңде.

Казанда Горький урамындагы Татар академия театры бина-
сына кергәч, минем исем-акылым китте: тышта шундый эссе, ә 
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монда сап-салкын. Җитмәсә, безнең документларны кабул итүче 
абый (ул Татарстанның халык артисты Һидаят Солтанов булган):

– Энем, синең буең бик кечкенә. Артистлар озын буйлы, ма-
тур булырга тиешләр, – диде.

Мин, әллә ни каушап калмастан:
– Абый, мин үсәм әле. Минем абыйлар синнән дә зурлар, – 

дигәч, ул шушы сүзгә рәхәтләнеп көлде дә Нәҗибә белән минем 
документларны алып калды.

Менә имтихан вакыты да килеп җитте. Беренче мәртәбә ма-
тур кызларны, егетләрне күреп шаккаттым: Наил Дунаев, Ринат 
Таҗетдинов, Дамир Бәдертдинов, Хәмбәл Закиров. Гомумән, ми-
нем ише уналты яшьлек чандыр бер малай белән чагыштырганда, 
болар инде бөтенләй бүтән кешеләр шикелле иде. Менә шулар 
белән ярышып, артист булам дип кара әле син!

Имтиханга дип кияргә юньле кием-салым юк. Ярый әле җизни 
тиешле кеше үзенең күлмәге белән чалбарын биреп торган иде. 
Аякка кияр нәрсә дә юк бит.

Укырга кергәч, әти-әнигә үземнең артист булырга укуымны 
бик озак гомерләр әйтмичә оялып йөрдем. Чөнки алар минем ар-
тистлыкка җыенуымны күз алдына да китерә алмаслар иде. үз 
балаңны ун ел буена җәфаланып укыт-укыт та үзең белмәгән-
күрмәгән шөгыльгә укырга җибәр, имеш. Әгәр дә мин йә укыту-
чы, йә врач, йә колхоз председателе булырга укыйм дисәм, алар 
мине аңларлар иде аңлавын. Инде менә хәзер уйлап куям да ап-
тырап торам, әти-әнидән «Улым, нигә анда укыйсың?» дип, бер 
авыр сүз ишетмәдем. Рәхмәт яусын аларга, урыннары оҗмахта 
булсын.

Шулай Равил Шәрәфиев белән бергә Мәскәү урамы буен-
ча беренче мәртәбә дәрескә барабыз. Мин, гомер күрмәгән ма-
тур-матур биек йортларны карый-карый бара торгач, маңгаем 
белән нәрсәгәдер шундый килеп бәрелгәнмен ки, күземнән утлар 
күренде, борынымнан шарлап кан киткән. Җирдә ятам. Ул арада 
тирә-юньгә халык җыелган. Нишләдең, нәрсә булды, дип сорый-
лар. «Гомердә мондый матур йортларны күргәнем юк иде, шулар-
ны карыйм дип егылдым», – дип әйтә алмыйм бит инде. 

– Ялгыш аягым таеп китте дә сөрлегеп егылдым, – дидем.
Җитмәсә, шушы хәл аркасында дәрескә соңга калдык. Хәмбәл 

Закиров:
– Әгәр тагын бер мәртәбә соңга калсагыз, училищедан кудыр-

там, – дип котны алды.
1957 елда Татар академия театры Мәскәүгә гастрольгә килгәч, 

үз гомеремдә беренче мәртәбә татар театры спектаклен күрү на-


