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Хикəябез гаҗəеп гүзəл бер хикəядер. Аңа керешер алдыннан иң əүвəл
вакыйгасының кайда һəм кайчан булуын əйтеп үтик. Хикəябездəн укып
аңлашылачак вакыйга моннан берничə ел элек Казан шəһəрендə булды.
Иртəнге сəгать уннар тирəсендə Казан мөсафирханəлəреннəн бер олуг һəм
могтəбəр мөсафирханə янына бик күп кешелəр җыелган иде. Араларында
шундый сүзлəр ишетелеп куя иде.
– Ни бар, нəрсə карыйсыз? Ни булган?
– Нəрсə булсын, бүген шушы мөсафирханəдə бер мөсафирə хатынны
үтергəннəр.
– Гаҗəп! Кем үтергəн икəн, үтерүчене тотмаганнармы?
– Ул кадəресе əлегə мəгълүм түгел, хəзер полиция белəн суд тикшерүчелəре
килгəнне көтəлəр. Тикшергəч, бəлкем, үтерүчесе дə ачыкланыр.
Җыелган халык əнə шул рəвештə төрле сүзлəр сөйлəвендə дəвам итте.
Бер биш-ун минуттан халык:
– Килəлəр! Килəлəр! – дип янə шаулашырга тотынды. Килүчелəр-үтерелгəн
хатын эше буенча мөсафирханəгə чакырган полицейскийлар белəн суд
тикшерүчелəре иде. Алар, килеп җитеп, җигүле атларыннан төштелəр дə туп-
туры мөсафирханəгə кереп киттелəр. Җыелган халык алар артыннан эчкə
керергə бик телəсə дə, рөхсəт булмады. Шулай да кешелəр мөсафирханə
яныннан таралышмады, нинди хəбəр булыр икəн дип, үтə бер кызыксыну,
түземсезлəнү белəн тикшерүчелəр чыкканны көтə башлады.
Инде тикшерүчелəр хəл-əхвəлен языйк.
Алар мөсафирханə ишеген атлап керүгə үк:
– Үтерелгəн хатын кайсы номерда? – дип, мөсафирханə хуҗасыннан сорадылар.
Мөсафирханə хуҗасы, Габдуллин дигəн кеше:
– Унберенче номерда, – дип җавап бирде.
Шуннан соң тикшерүчелəр, Габдуллин белəн бергə ташпулатның икенче катына
күтəрелеп, əлеге унберенче номерның ишеген ачып, эчкə керделəр. Ике бүлмəле
номер иде бу. Урам тарафына караган өч тəрəзəсе бар. Кыш көнендəге кебек,
тəрəзəлəр икешəр катлы. Номер эчендə ике өстəл, дүрт урындык, ике кəнəфи,
бер диван, бер карават тора иде.
Идəн уртасында – үтерелгəн хатын мəете. Аның канга буялган башында пуля
җəрəхəтенə охшаш яра бар иде. Хатынның яше егерме ике-егерме өчтəн дə
артык булмаска кирəк, үзе гаять тə чибəр-гүзəл кыяфəтле иде.



Суд тикшерүчесе, мөсафирханə хуҗасына карап:
– Бу хатын сезнең мөсафирханəгездə кайчаннан бирле тора иде? – дип сорады.
– Җомгадан бирле, – дип җавап бирде Габдуллин.
– Исеме ничек?
– Зөлəйха, – диде хуҗа əфəнде.
– Хатынның үтерелүен иң əүвəл кем белде? – диде тикшерүче.
– Хезмəтче хатын-хадимə, – дип җавап бирде хуҗа əфəнде.
– Хадимəне монда чакырып китерегез.
Берникадəр вакыттан хадимə килеп җитте. Суд тикшерүчесе аңардан:
– Бу хатынның үтерелгəн булуын сез кайчан һəм ничек белдегез? – дип сорагач,
хадимə бу рəвешле сөйлəп бирде:
– Мин иртəн үз хезмəтем белəн йөри идем. Бу номер яныннан узып барган
чагымда, карыйм, ишек яртылаш ачык тора. Кунак хатынның берəр йомышы
юкмы икəн дип номерга керсəм, аны шушындый хəлдə күреп, бөтенлəй котым
очты. Хəтта номердан ничек чыкканымны да белмим.
Хадимəнең җавабы тəмам булгач, тикшерүчелəр бүлмəне карарга керештелəр.
Ишек янына килеп карасалар, ишек йозагында ачкыч күреп, гаҗəплəнеп
калдылар.
– Бу үтерүче дигəне сəер кеше икəн, үзе киткəндə ишекне йозагына биклəргə дə
оныткан, хəтта аны яртылаш ачык калдырган.
Əгəр дə ишекне йозагына биклəп киткəн булса, хатынның мəете табылуы
кичегер, үтерүчегə дə качар өчен форсат артыр иде. Əллə юкса бу хатын үз-үзен
үтерде микəн? – диде тикшерүчелəрнең берсе.
Икенчесе:
– Юк, үз-үзен үтермəгəн. Əгəр дə үз-үзен үтергəн булса, янында револьвер һəм
үз-үземне үтерəм дигəн язуы булыр иде, – дип каршы төште.
Башка тикшерүчелəр дə:
– Əйе, шулай булыр иде, – дип килештелəр.
Шуннан соң швейцарны чакырттылар. Суд тикшерүчесе аңардан:
– Үткəн кичтə бу үтерелгəн хатын янына кем дə булса килмəдеме? – дип
сорады.
– Əйе, мəрхүмə белəн бергə бер ир адəм килгəн иде, – диде швейцар.
– Ул кеше кайчан килеп, кайчан китте?
– Кич сəгать сигездə килеп, төнге унике сəгатьтə китте, – дип җавап бирде
швейцар.
– Төгəл уникедə китүен каян белəсең? – диде тикшерүче.
– Чөнки мəрхүмə белəн килгəн ул адəм мөсафирханəдəн киткəндə миннəн:
"Сəгать ничə?" – дип сорады. Мин, сəгатькə карап: "Сəгать унике", – дип җавап
бирдем. Шуннан соң ул миңа өч тəңкə чəйлек биреп чыгып китте.
Тикшерүчелəр, швейцардан бу сүзлəрне ишеткəч, мөсафирə хатынның үлеме
кичке сəгать сигез белəн төнге унике арасында булганлыгын аңладылар. Алар
шулай ук швейцардан мөсафирə белəн бергə килгəн ирнең төсе-кыяфəте



турында да сораштылар. Бу сорауга швейцар:
– Нечкə адəм, озын буйлы, ак йөзле, кечек сары сакаллы, дип җавап бирде.
Швейцарның мəгълүматларын тыңлаганның соңында тикшерүчелəр номер
эчендəге əйберлəрне барларга тотындылар. Номер эченнəн тикшереп табылган
нəрсəлəр шулардыр: иң элек, бер сыңар ирлəр перчаткасы, сул кулныкы; уң
кулныкы юк иде. Əлбəттə, бу табылган сул кул перчаткасы үтерүченең
перчаткасы булырга кирəк, – күрəсең, төшереп калдырган. Икенчедəн, ике
тəрəзə арасыннан ерткалап ташланган бер сурəт – ир кеше портреты табылды.
Гəрчə ерткаланган булса да, вак кисəклəрен үз җаена тəртип белəн берлəштереп
каралса, бу сурəтнең нинди кеше икəнлеген танырга мөмкин иде. Швейцарның
аңлатуы һəм сөйлəвенə таянып, бу табылган сурəтне дə үтерелгəн Зөлəйха белəн
үткəн кичтə бергə килгəн ирнең сурəтедер дип уйларга була иде.
Өченчедəн-номер эченнəн табылган бер хат. Мөсафирханə хуҗасы үтерелгəн
Зөлəйханың кул язмасын белə икəн, аның əйтүенə караганда, бу табылган хат
Зөлəйха кулы белəн язылганга охшый иде. (...)
"Егетлəрнең күрке булган Муса əфəнделəренə җан һəм күңел төбеннəн чыккан
сəламнəребезне күндерəбез. Киң күңеллелек күрсəтеп, бүген кич сəгать сигездə
Габдуллин мөсафирханəсенең унберенче номерына килсəгез иде. [2] нче март".
Тикшерүчелəр, бу хатны укыгач, ул һичшиксез үтерелгəн хатын белəн үткəн
кичтə бергə килгəн кешегə атап язылгандыр дип гөман кылдылар. Хатның
Зөлəйха үтерелгəн көндə язылганлыгын хаттагы число күрсəтеп тора иде.
Үтерелү көне дə, хат язылу көне дə бер үк. Тикшерүчелəргə шулай ук мəрхүмə
белəн бергə килгəн кешенең исеме Муса икəнлеге дə хаттан аңлашылды. (...)
Икенче көнне мəрхүмə Зөлəйханың мəетен дəфен[1] кылдылар.
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Муса исемле билгесез кешене эзлəп табу иң зарур бурыч булганлыктан,
тикшерүчелəр бу эшне кəсептəшлəре арасында мəшһүр һəм могтəбəр саналган
Шубин атлы бер сыщик-шымчыга тапшырдылар. Господин Шубин исə, үткен-
зирəк шымчы буларак, өч көн эчендə мəрхүмə Зөлəйха белəн бергə номерга
килгəн Мусаның нинди кеше икəнлеген һəм кайда торуын ачыклап та өлгерде.
Сезлəргə дə, хөрмəтле укучыларым, Мусаның нинди кеше икəнлеген аңлатып
үтим.
Муса əфəнде Казан байларыннан мəрхүм Габдулла байның улы Салихов иде.
Петербургта университет тəмамлаган булса да, əткəсе вафатыннан соң ул сəүдə
эше белəн шөгыльлəнергə керешкəн иде. Яше егерме биш-егерме алтыдан
артык түгел, үзе өйлəнмəгəн. Инде менə, Казан байлары арасында һəркемгə
билгеле мəшһүр бай Əхмəди Хəмитов үзенең Хəдичə исемле кызын йөз мең сум
көмеш акча белəн кияүгə биргəнлектəн, Муса Салихов шул туташны
кəлəшлеккə ярəшеп йөри һəм тагы бер айдан аларның никах мəҗлеслəре
булырга тиеш иде. Муса əфəнденең əткəсе белəн бертуган абзасы –
Нигьмəтулла исемле кардəше бар иде. Муса əфəнде Нигъмəтулла абзасы белəн



бергə сəүдə кылып, бер үк өйдə тора иде.
Муса Салихов фабрикасындагы хезмəтлəрен карап кайтты да кичке сəгать
сигездə үз өендə ялгызы чəй эчəргə утырды. Нигъмəтулла əфəнде əле кайтып
җитмəгəн иде. Гəрчə ялгыз ашау-эчү Муса əфəнденең гадəтендə булмаса да, бу
юлы ул бик сусаган иде. Кулында – газета. Газетадан мəрхүмə Зөлəйханың
Габдуллин номерларында үтерелү хəбəрен укый. Үзе елар дəрəҗəгə җиткəн,
күзеннəн тамчы-тамчы яшь тама. Газета укыганда ул ара-тирə үзалдына
сөйлəнеп куя. Аның бу үзалдына сөйлəшүеннəн Муса əфəнденең Зөлəйханың
җеназа намазында булуы да аңлашыла иде. (...)
Муса əфəнде, бер сүз дə əйтмичə, хəйран калган бер кыяфəттə уйга батып утыра
бирде. Шул рəвештə чəйлəп утырган вакытта бая самавыр китергəн хадим
кереп, Муса əфəндегə карап:
– Əфəндем, сезне бер адəм күрергə тели, кертергə рөхсəт булырмы?-дип
белдерде.
Муса əфəнде, утырган җиреннəн торып, хəвефкə калган кеше сыман,
калтыравык тавыш белəн:
– Нинди адəм? – дип сорады.
– Белмим, əфəндем, исемен сораган идем, əйтмəде. Бик зур йомышым бар, ди.
– Бар, исемен белеп кер, – диде Муса əфəнде. Хадим чыгып китте. Бераздан
яңадан кереп:
– Əфəндем! Сезне күрергə телəгəн адəмнең исеме – Иван Иванович Шубин, –
диде.
– Шубин?! – дип кабатлап сорады Муса əфəнде, гаҗəплəнеп. Чөнки ул
Шубинны күреп белмəсə дə, аның исемен һəм сыщик-шымчы икəнлеген ишетеп
белə иде. "Нинди йомышы бар икəн?" – дип эченнəн уйлап куйды Муса əфəнде
һəм хадимгə господин Шубинны кертергə рөхсəт бирде.
Бер-ике минуттан ишеклəр ачылып, бүлмəгə урта буйлы, кара сакаллы, озын
кара чəчле бер рус килеп керде. Бу рус-мəгълүмегез господин Шубин, Муса
əфəндене эзлəп табарга боерылган шымчы иде.
Муса əфəнде, господин Шубин белəн күрешеп:
– Рəхим итегез, – дип, аңа утырыр өчен урындык күрсəтте.
Господин Шубин, күрсəтелгəн урынга утырып, сəламəтлек сорашкач, Муса
əфəнде кунакны хөрмəтлəү өчен хадимгə чəй китерергə кушты. Аннары,
господин Шубинга таба борылып:
– Безгə нинди йомышыгыз төште? – дип сорады.
– Юк, юк! Сездə əллə ни зур йомышым юк. Габдуллин мөсафирханəсендə,
унберенче номерда, бер мөсафирə хатынны үтергəннəр, бəлкем, ишеткəнсез дə,
шул хакта килдем.
– Əйе, ишеткəн идем, менə бүген газетадан да укыдым, – диде Муса əфəнде.
Господин Шубин, хуҗаның күзлəренə туры карап:
– Хөрмəтле Муса əфəнде, сез үтерелгəн Зөлəйханы исəн чагында күреп белə
идегезме? – дип сорады.



– Юк! Юк! Белми идем, – дип җавап бирде Муса əфəнде. Господин Шубин,
бераз уйланып торгач, мəрхүмə Зөлəйханың номерыннан тикшерү вакытында
табылган хатны кесəсеннəн чыгарды да, Муса əфəндегə таба сузып:
– Менə бу хатны Зөлəйха тере чагында сезгə язган булган. Бу хат сезнең
мəрхүмə Зөлəйха белəн белеш-таныш булуыгызга дəлил, – диде.
Муса əфəнде хатны кулына алып укыды да:
– Дөньяда Муса əфəнде фəкать бер без генə түгелдер, хатның Муса исемле
кешегə язылуыннан гына андый нəтиҗə чыгарып булмый, – дип, хатны кире
Шубинга кайтарып бирде.
Господин Шубинның күзе шулчак янындагы өстəл өстендə яткан сыңар
перчаткага төште. Перчатка ирлəр перчаткасы һəм уң кулныкы булып, ул
үтерелгəн Зөлəйха номерыннан тикшерү вакытында табылган сыңар
перчатканы хəтерлəтə иде. Номерда табылганы сул кулныкы булса, монысы –
уң кулныкы. Төсе һəм үлчəме дə бертөрле.
Господин Шубин, перчатканы өстəл өстеннəн кулына алып, Муса əфəндедəн:
– Əфəндем, бу перчатка сезнекеме? – дип сорады.
– Əйе, минем перчаткам.
– Икенчесе кайда? – диде Шубин.
Муса əфəнде ачу сизелеп торган тавыш белəн:
– Мин мондый сорауларга җавап бирмимен, – дип кырт кисте.
– Əфəндем, хафаланмагыз, сезгə бу эштə бернинди дə зарар булмас, сез бу эштə
фəкать шаһит кенə булырсыз.
Господин Шубин телдəн шулай дисə дə, күңеленнəн бүтəнчə уйлый, ягъни Муса
əфəндене Зөлəйханы үтерүче дип саный иде. (...)
"Париж" – Казандагы олугь һəм могтəбəр бер чəйханə иде. Бу чəйханəдə
господин Шубинны, нинди хəбəр белəн килер икəн дип, үзе кебек үк сыщик-
шымчылар көтəлəр иде. Биш-ун минут эчендə атлар господин Шубинны
"Париж" чəйханəсенə китереп тə җиткерделəр. Шубин аттан төште дə кучерына:
– Бераз сабыр ит, мин хəзер чыгармын, – дип, чəйханə ишегеннəн кереп, югары
этажга менеп китте, Шубинны көтүчелəр аны: "Озак, бик озак!" "Нинди хəбəр?
Нинди хəбəр?" – кебек сораулар белəн каршы алдылар. Господин Шубин хəл-
əхвəлне булганынча түкми-чəчми сөйлəп бирде. Аның сүзлəреннəн
һəркайсының аңында "Зөлəйханы үтерүче – Муса, Муса!" дигəн ныклы фикер
калды. Шуннан соң господин Шубин, чəйханəдəн чыгып, өенə кайтып китте.
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Гыйззəтле укучы, господин Шубинның Муса əфəнде янына югарыда без язып
үткəн йомыш белəн килүе хуҗаларны шулкадəр кайгы-хəсрəткə төшерде ки,
алар, төн йокысын йоклый алмыйча, иртəнгə чаклы аһ-ваһ килеп, ни булыр икəн
дип, хафа эчендə уздырдылар. Иртəнге намаз вакыты җитеп, Нигъмəтулла
əфəнде Муса əфəндегə:
– Намаз вакыты җитте, тəһарəтлəнергə кирəк, – дисə дə, Муса əфəнде җавап



кайтармады. Ул елый иде. Аның елаганын күреп, Нигъмəтулла əфəнденең дə,
тəкате бетеп, күзеннəн яшьлəр чыкты. Мондый хəлдə кеше еламыймы соң?
Əлбəттə, елый.
Биш-алты минут чамасы вакыт үткəч, Муса əфəнде, урыныннан торып, тəһарəт
алырга чыкты. Аңа ияреп, Нигъмəтулла əфəнде дə тəһарəтлəнеп керде. Аннары
иртəнге намазга утырдылар. Намазны укып багышлагач, хадим самавыр-чəй
китерде. Нигъмəтулла əфəнде:
– Иншалла, бер нəрсə дə булмас, – дип, чəй эчү максаты белəн табын янына
килеп утырды. Муса əфəнде дə:
– Əстəгъфирулла! Əстəгъфирулла! – дип тəкрарлый-тəкрарлый, аның яныннан
урын алды.
Нигъмəтулла əфəнде, чəйне касəлəргə салып, эчə генə башлаганнар иде, хадим
кереп:
– Габденнəсыр əфəнде, рөхсəт бармы? – дип белдерде.
– Рөхсəт, рөхсəт! Керсен, – диде Нигъмəтулла əфəнде, аннары хадим чыгып
киткəч, Муса əфəндегə таба борылып: – Мин Габденнəсыр əфəндене кичə
иртəнге чəйгə чакырган идем, – дип өстəде.
– Бик яхшы, – дип җавап бирде Муса əфəнде. (...)
Габденнəсыр əфəнде Казан байларыннан Исмəгыйль байның угылы
Хəбибуллин иде. Əткəсе Исмəгыйль бай вафат, башка кардəшлəре юк иде.
Казанда өч-дүрт җирдə ташпулат өйлəре бар иде. Габденнəсыр əфəнде
гимназиядə курс тəмам иткəн, яше егерме өч-егерме дүрттəн артык түгел, үзе
əле өйлəнмəгəн иде. Берникадəр вакыт элегрəк Габденнəсыр əфəнде Əхмəди
Хəмитовның кызы Хəдичə туташны йөз мең сум көмеш акчасы белəн бергə
кəлəшлеккə алырга ният кылып йөрсə дə, Хəдичə туташны Муса əфəнде
кəлəшлеккə ярəшүе сəбəбеннəн, ул хəзер читкə тибəрелгəн иде. Əнə шул Хəдичə
аркасында, яки, дөресрəге, аның йөз мең сум көмеш акчасы аркасында, ул Муса
əфəндене, тыштан аңа дус булып кыланса да, эченнəн бик тə дошман күрə иде.
Хəзер Габденнəсыр əфəнде, ялгызлыгы сəбəбеннəн үз өендə тормыйча,
Габдуллин мөсафирханəсенең тугызынчы номерында яшəп ята иде.
Хадим чыгып: "Рөхсəт, рəхим итегез", – дигəч, Габденнəсыр əфəнде хуҗалар
чəйлəп утырган бүлмəгə керде дə:
– Əссəламе галəйкем! – дип сəламен бирде.
Нигъмəтулла əфəнде белəн Муса əфəнде зəгыйфь-көчсез тавыш белəн:
– Вəгалəйкем əссəлам, – дип кунакның сəламен алдылар.
Нигъмəтулла əфəнде:
– Əйдəгез, рəхим итегез, – дип, Габденнəсыр əфəндегə өстəл яныннан урын
күрсəтте.
– Бик яхшы, рəхмəт, – дип, Габденнəсыр əфəнде күрсəтелгəн урынга утырды. –
Сəламəтлəрме торасыз?
– Əлхəмделиллаһи раббелгалəмин, əлегə сəламəтлəрбез, тик менə эшлəребез
генə бераз начарайды, – дип җавап бирде Нигъмəтулла əфəнде.



Габденнəсыр əфəнде, шактый гаҗəплəнеп:
– Ник алай? Нəрсə булды? – дип сорады.
Нигъмəтулла əфəнде кичə кичен господин Шубинның өйгə килүен тəфсиллəп
сөйлəп бирде һəм сүзен:
– Алла боерса, бер нəрсə дə булмас, – дип тəмамлады.
– Əйе, бер нəрсə дə булмас, – дип килеште Габденнəсыр əфəнде дə. Шулай дисə
дə, эченнəн ул сөенеп куйды. Чөнки, аның уенча, Муса əфəнде чынлап үтерүче
итеп табылса, аны һичшиксез төрмəгə ябачаклар. Əгəр ул тоткын ителə икəн,
димəк, Хəдичə туташ һəм йөз мең сум көмеш акча Габденнəсыр əфəнденеке
булачак.
Ике-өч минут тынлыктан соң Нигъмəтулла əфəнде:
– Чəйгə рəхим итегез, – дип, Габденнəсыр əфəнденең алдына бер касə чəй
куйды.
Габденнəсыр əфəнде:
– Бик яхшы, рəхмəт, – дип, чəйне эчə башлады.
Өчесе дə шулай сөйлəшмичə генə чəй эчəргə тотындылар. Сөйлəшмəсəлəр дə,
ара-тирə Муса əфəнденең авызыннан кайгылы вакытта əйтелə торган ах-ух
авазлары ишетелеп куя иде. Габденнəсыр əфəнде исə, кечек кара мыегын
бармаклары белəн бөтергəлəп, уйга баткан сыман алдына төбəлеп утыра бирде.
Берникадəр вакыттан соң Нигъмəтулла əфəнде, тынлыкны бозып:
– Ашны да ашагыз, иншалла, бер нəрсə дə булмас, бисмиллаһи, – дип, кулын
ашлы тəлинкəгə таба сузды.
Габденнəсыр əфəнде, Муса əфəндегə карап:
– Газизем, бу үткəн кичтə господин Шубинның сезгə шундый йомыш белəн
килүен каенатагыз Əхмəди абзый белəме? – дип сорады.
– Үзебез хəбəр иткəнебез юк, белми торгандыр, – диде Муса əфəнде.
– Каен əткəгезгə хəбəр итəргə кирəк. Бер-ике юл язу язып җибəр, – дип киңəш
итте Нигъмəтулла əфəнде.
Муса əфəнде:
– Ярар, яхшы, – дип, урыныннан торды да, калəм-кəгазь алу максаты белəн,
икенче бүлмəгə таба атлады, лəкин шулчак тəрəзəдəн каенатасын күреп: – Əнə,
үзе дə килə, – дип ишеккə таба борылды.
Габденнəсыр белəн Нигъмəтулла əфəнделəр дə, урыннарыннан кузгалып,
тəрəзəдəн карап, Əхмəди Хəмитовны каршы алырга чыктылар.
Əхмəди байның Муса əфəнделəргə үткəн кичтə булган гадəттəн тыш вакыйганы
ишетеп килүе иде. Хəер, кичəге ул вакыйганы бер Əхмəди бай гына түгел,
шəһəр халкының яртысыннан күбрəге ишетеп белə иде инде.
Бераздан Əхмəди бай, үзен каршы алырга чыккан хуҗалар һəм Габденнəсыр
əфəнде белəн бергə өй эченə кереп, догасын кылып:
– Саулармысез? Сəламəтлəрме? – дип сəлам бирде.
– Əлхəмделилла, Аллага шөкер, – дип җавап бирделəр аңа. Əхмəди бай алтмыш
яшьлəренə җиткəн ак сакаллы, калын-юан гəүдəле бер кеше иде. Хəл-əхвəл



белешкəч, ул, Нигъмəтулла əфəндегə карап:
– Шундый зур эш була торып, ни өчен безгə хəбəр итмəдегез? – дип сорады.
– Хəзер генə сезгə хат язмакчы идек, менə үзегез килеп кердегез, – диде
Нигъмəтулла əфəнде.
Бер мəлгə тынлык урнашты. Аннары Габденнəсыр əфəнде, Əхмəди байга таба
борылып:
– Əхмəди абзый, бу эштə Муса əфəндегə бер нəрсə дə булмас, чөнки Муса
əфəнде бу эштə шаһит кенə булачак, – диде.
Əхмəди бай, Габденнəсыр əфəнденең сүзлəренə җавап кайтармыйча, берникадəр
вакыт дəшми торды, аннары, үзалдына карап:
– Хəзер генə безнең өебезгə бер түрə-бояр килгəн иде, – диде. – Ул безгə Муса
əфəнденең эшендə зур курку бар дип сөйлəде. Аңар бу эш бик мəгълүм икəн.
Бүген Муса əфəнденең эшлəре хөкем йортына бирелəчəк дип сөйлəде. Адвокат
– дəгъва вəкиле ялларга мəслихəт кылды. Ялларга кирəк, кирəк!..
Тагын тынып калдылар. Əхмəди байның сүзлəренə каршы аһ-ваһтан башка
җавап ишетелмəде. Шулай шактый вакыт тын торганнан соң гына Нигъмəтулла
əфəнде, Муса əфəндегə таба борылып:
– Адвокатсыз ярамый. Ат җигəргə кушарга кирəк. Господин Андреевка барып
кара, – диде.
– Ул хəзердə Казанда юк, Сембергə китте, – дип җавап бирде Муса əфəнде.
– Кайчан кайтыр икəн?
– Иртəгə өйлə намазыннан соң, сəгать икелəрдə кайтырга тиеш. Сəламəт булсак,
иртəгə барып карарбыз.
Хөрмəтле укучы! Андреев Казанда олуг вə мəшһүр адвокат иде. Муса əфəндегə
дус һəм əшнə кеше булып, Петербург университетында алар бервакытта белем
алып чыкканнар иде. (...)
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Икенче көн җитте. Муса əфəнде белəн Нигъмəтулла əфəнде сəгать уннарда
иртəнге чəйне эчеп утыралар иде. Муса əфəнденең бүген кəефе əйбəтрəк – төнлə
яхшы төш күргəн, хəзер шул төшне абзасына сөйли иде:
– Төшемдə үз-үземне бер караңгы җирдə күрдем дөм караңгы җирдə. Шушы
караңгы җирдəн чыгарга бик телим икəн имеш тə, тик юл таба алмыйм имеш.
Ахырда шушы караңгылык эчендə ике кеше күренде. Алар миңа: "Əйдə, без
сине моннан чыгарабыз", – дип, икесе ике кулымнан тотып, тагы да караңгырак
җиргə илтеп куйдылар, үзлəре исə күздəн югалдылар. Соңыннан бер кеше
килеп: "Əйдə бире, əйдə бире!" – дип, мине якты җиргə чыгарды...
Муса əфəнде төшен сөйлəп бетергəч, Нигъмəтулла əфəнде елмаеп:
– Төшең яхшы, иншалла, бу кайгыдан котылып, Хəдичə туташны кəлəшлеккə
алырсың. Төшең бик яхшы, иншалла, бер нəрсə дə булмас, котылырсың. Лəкин
бүген господин Андреевка барып эшеңне сөйлə, эшегезне бүген хөкемгə
тапшыралар. Господин Андреев округ судында адвокатың булыр, иншалла,



котылырсың, – диде. (...)
Янə ярым сəгать чамасы үткəннəн соң, Муса əфəнде өйдəн чыгып җигүле атына
утырды да кучерына Воскресенский урамына[3] Андреевларга барырга кушты.
Биш-ун минуттан кучер атларны Воскресенский урамында яхшы гына бер
ташпулат янына китереп туктатты. Бу ташпулат господин Андреевның өе иде.
Муса əфəнде аттан төште дə, ишектəн кереп, швейцардан:
– Барин өйдəме? – дип сорады.
– Өйдə, бүген генə Сембердəн кайтты. Хəзер менеп рөхсəт сорап төшəм.
Шулай дип, швейцар-хадим баскыч буйлап ташпулатның югаргы икенче катына
менеп китте. Бераздан яңадан төшеп:
– Рөхсəт, рəхим итегез, – дип белдерде.
Муса əфəнде икенче катка менеп җитер-җитмəс аның каршысына господин
Андреев үзе чыкты:
– Əйдəгез, рəхим итегез, əйдəгез, рəхим итегез! Ничек əле болай безне
хəтерегезгə төшердегез? Исəн-саулармы? Сəламəтлеклəр ничек?
– Əлхəмделилла, Аллага шөкер, – диде Муса əфəнде һəм, Андреев белəн кул
биреп күрешеп, хуҗа артыннан бүлмə эченə узды.
Господин Андреев калку гəүдəле, озын кара чəчле, карап торышка егерме алты-
егерме җиде яшьлəр тирəсендəге бер кеше иде. Бусаганы атлап кергəч тə ул, өй
хезмəтчесен чакырып, берəр касə кофе китерергə кушты.
Хезмəтче-хадим чыгып киткəч, Муса əфəнде, господин Андреевка карап:
– Мин сезгə бер олуг хезмəт белəн килдем... Минем белəн сөйлəшеп утырырга
вакытыгыз бармы? – дип сорады.
– Бар! Бар! Нинди хезмəт белəн килдегез? Сөйлəгез, сөйлəгез, – диде господин
Андреев.
Муса əфəнде болай дип сөйли башлады:
– Ишеткəнсездер, Габдуллин мөсафирханəсендə Зөлəйха исемле бер мөсафирə
хатынны үтергəннəр. Шушы эштə миңа шаһит булырга куштылар. Мин инде
нишлəргə тиеш? Нинди мəслихəт кыласыз?
– Мин нинди мəслихəт кылыйм? – диде Андреев. – Шаһит булсагыз, белгəн
нəрсəгезне сөйлəрсез.
– Юк! Юк! Алай түгел. Минем хəл ике ут арасындагы кебек. Төне буе
йокламыйча уйланып яттым, бернинди фикергə дə килə алмадым. Инде миңа
синнəн ярдəм кирəк. Юкса минем эшем харап.
– Мин һаман бер нəрсə дə аңлый алмыйм əле. Ник эшегез харап? Миннəн сезгə
нинди эштə ярдəм кирəк?
– Менə ни өчен харап, – дип, Муса əфəнде господин Шубинның, өйгə килеп,
тикшереп, сорау алып китүен, аның Зөлəйха яшəгəн номерда тентү ясаган
булуын, тентү вакытында анда ниндидер хат белəн сыңар перчатка һəм ике
тəрəзə арасыннан бер сурəт табуын, шулай ук мəрхүмə Зөлəйха белəн янəшə
номерларга кереп тикшереп йөрүен – һəммəсен вагы-төягенəчə сөйлəп бирде.
Муса əфəнде сөйлəп бетергəч, господин Андреев, куркуга төшкəн кеше кебек,



утырган җиреннəн торды.
– Инде аңладым, əфəндем. Эшегез бик əйбəт түгел икəн, хəлегез чыннан да ике
ут арасында калган кешенеке сыман икəн. Бу эштə сез шаһит түгел, тикшерү
вакытында табылган нəрсəлəр сезне Зөлəйханы үтерүче кеше итеп күрсəтə. Əйе,
эшегез начар, начар! Бик тə начар! Алла ярдəм бирсен!
Хадим, кофе алып кереп, өстəлгə табын хəзерлəде.
– Əйдəгез, рəхим итегез, – диде Андреев, һəм алар кофе өстəле янына килеп
утырдылар. Господин Андреев өзелгəн сүзен дəвам иттерде: – Əйе, начар!
Начар! Начар булса да, кадəри хəл тырышып карарбыз. Бəлки, бер нəрсə дə
булмас. Инде кофены эчик.
Алар сөйлəшмичə генə кофе эчə башладылар. Ике-өч минут шулай тын гына
утырганнан соң господин Андреев Муса əфəндедəн:
– Ə сез үтерелгəн ул хатынны тере вакытында белə идегезме? – дип сорады.
– Белə идем, – диде Муса əфəнде һəм: – Сез инде, иншалла, беркемгə дə
сөйлəмəссез, – дип, сүзен бу рəвешле дəвам итте: – Моннан бер ел элек
Петербургка барган вакытымда мин "Татарский ресторан" исемле мəшһүр һəм
могтəбəр чəйханə-месафирханəнең сигезенче номерына төшкəн идем. Күрше
җиденче номердан мөселманча сөйлəшү ишетеп, мин номер хадимен чакырып,
аңардан: "Бу җиденче номерда нинди кешелəр торалар?" – дип сорадым. Хадим:
"Бу җиденче номерда мөселманнар торалар", – дип җавап бирде. "Ничə кеше?" –
дидем мин. "Ирле-хатынлы икəү, бер кызлары да бар-барчасы өчəү", – дип
җавап бирде хадим. "Күптəннəнме? Ни вакыттан бирле сезнең номерларыгызда
торалар?" – дигəч, ул: "Бер ай булды килүлəренə", – диде. "Нинди йомыш белəн
килгəннəр?" – дидем. "Кызның əткəсе сырхау, күзлəре авырый икəн.
Петербургка шул сəбəптəн килгəннəр", – дип җавап бирде хадим. Озын сүзнең
кыскасы, миңа күрше җиденче номерда торучы əлеге кызны күреп, аның белəн
танышырга насыйп булды. Гимназиядə курс тəмам иткəн, гаять тə гүзəл,
Зөлəйха исемле кыз иде ул. Кызның əткəсе морза булса да, артык бай кеше
түгел иде. Кызны һəр очраткан саен, ул миңа елмаеп карый иде. Кызны шулай
бер тапкыр, ике тапкыр, өч тапкыр күреп, мин аңа үлеп гашыйк булдым.
Гашыйк булуымны кызга хат аша белдердем. Кыздан да бик яхшы, минем
максатыма туры килгəн уңай җавап алдым. Хəтта миңа кəлəш булырга да разый
булуын да язган иде. Мин исə əле ул вакытта Əхмəди Хəмитовның кызына
өйлəнү турында уйламый идем. Кызны ярəшмəгəн идем. Сүзнең кыскасы, мин
Зөлəйханы аның əткəсеннəн үземə хатынлыкка сорадым. Кызның əткəсе, мине
яхшы белмəгəнлектəн, Зөлəйха туташны миңа бирергə разый булмады. Бер
җомга үткəннəн соң бу минем күршелəрем Кырымга кайтып киттелəр. Киткəн
вакытларында кыз миннəн кайсы җирдəн икəнемне, исемемне, фамилиямне
сорап язып алды. Инде менə моннан бер җомга элек кенə шəһəр почтасы аша
бер хат килеп төште. Хатны ачып укып карасам, шундый сүзлəр күрдем: "Бүген
кич сəгать сигездə Габдуллин мөсафирханəсенең унберенче номерына кил!"
"Мине шулай кем чакыра икəн, кем икəн?" – дип эчтəн гаҗəплəнеп уйлый-



уйлый, Габдуллин мөсафирханəсенə барган чагымда артымнан бер хатын куып
җитеп: "Исəнме? Сəламəтмесез?" – дип эндəште. Əйлəнеп карасам – Зөлəйха,
əлеге, бер ел элек Петербургта "Татарский ресторан"да күреп танышкан Кырым
кызы. Мин бик тə гаҗəплəнеп: "Сез монда ничек килеп чыктыгыз?" – дип
сорадым. Ул: "Əйдə, мөсафирханəгə барыйк, анда сөйлəшербез. Мин сезгə хат
язган идем, шаять, алгансыздыр?" – диде. Шунда гына почта аша килгəн хатны
Зөлəйха язганлыгын аңладым. Мин: "Əйе, алдым", – дидем. Мөсафирханəгə
җиттек, аннары Зөлəйханың номерына кердек. Анда кереп утыргач, мин
Зөлəйха туташтан: "Монда кем белəн һəм нинди йомыш белəн килдегез?" – дип
сорадым. Ул: "Ялгыз килдем", – дип җавап бирде. "Əткə-əнкəгез сау-
сəламəтлəрме?" – дип сорагач: "Əткəем моннан өч ай элек дөнья куйды. Əнкəем
сау-сəламəт, Кырымда калды", – диде. "Монда нинди йомыш белəн килдегез?" –
дип кабат сорадым мин. Зөлəйха туташ берникадəр вакыт дəшми торды, аннары
елмаеп, йөземə туры карап: "Сезгə килдем. Шаять, Петербургта биргəн
вəгъдəгезне онытмагансыздыр бит?" – диде. Минем вəгъдəм исə, əйткəнемчə,
Петербургта вакытта Зөлəйха туташка үлеп гашыйк булуым сəбəпле, аны
кəлəшлеккə алу иде. Петербургта вакытта мин аңа хат язган идем. Хатымда:
миңа кəлəш булырга ризалык бирсəгез, мин сезне хатынлыкка алыр идем, дигəн
идем. Инде нинди җавап бирим икəн дип бераз уйга калып торгач, мин, сүзне-
озынга сузмыйча, аңа хəл-əхвəлемне сөйлəп бирдем: Əхмəди Хəмитовның
кызын йөз мең сум көмеш акчасы белəн кəлəшлеккə алу максатым
булганлыктан, Зөлəйха туташка өйлəнə алмавымны белдердем. Мəрхүмə мине
бик тə ярата иде булса кирəк, бу сүземне ишеткəч, кавышу мөмкинлеге
юклыгын аңлап, тыела алмыйча, еларга кереште. Лəкин никадəр еласа да, мине
хатынлыкка ал дип ялынмады, көчлəмəде. Киресенчə: "Бик яхшы, Əхмəди
байның кызын йөз мең сум көмеш акчасы белəн кəлəш итеп ал, Аллаһы
Тəбарəкə вə Тəгалə гомерлəрегезне озын кылып, мəхəббəтлəр бирсен", – дип
хəер-дога укыды. Мин аңа: "Бүген-иртəгə мең сум акча китерермен, өегезгə
кайтырсыз", – дигəч, ул: "Үзең булмагач, акчагыздан миңа файда юк", – дип,
һаман елавында дəвам итте. Күп төрле сүзлəр сөйлəштек. Икенче көнне
килермен дип, Зөлəйха туташ номерыннан кичке сəгать уникедə чыгып киттем.
Киткəн вакытта швейцарга өч сум чəйлек биреп калдырдым. Икенче көнне исə
Габдуллин номерларында Зөлəйха исемле бер месафирə хатынны үтергəннəр
икəн дигəн хəбəр ишеттем. Менə шул рəвештə иде минем мəрхүмə Зөлəйха
белəн танышлыгым, – дип, Муса əфəнде сүзен тəмамлады.
Господин Андреев əүвəлгечə:
– Да, да, эшегез яхшы түгел, начар! – дип кабатлады, аннары, бераз вакыт
дəшми уйланып торганнан соң: – Иншалла, котылырсыз, кадəри хəл
тырышырбыз, Алла ярдəмсез калдырмас. Инде кофены эчик, – диде дə, икесе
дə, кулларына касəлəрен алып, тагы кофе эчəргə керештелəр.
Кофе тəмам булгач, Муса əфəнде китəргə җыенды. Господин Андреев аңа:
– Мин бүген-иртəгə эшлəрне белешеп, сезгə барып чыгармын. Шунда эшне



ничегрəк тотарга кирəклеге турында да киңəш итешербез, – диде.
– Бик яхшы, килегез, килегез, – диде Муса əфəнде һəм, саубуллашып, господин
Андреевның өеннəн чыгып китте.
Урамда аны атлары көтə иде. Коляскага утыргач, ул кучерга:
– Əхмəди байның өенə илт, – дип боерды.
– Яхшы, – диде кучер һəм, кузгалып китеп, бер биш-ун минуттан Проломный
урамдагы өч катлы бер ташпулат каршысында атларны туктатты. Бу ташпулат
Əхмəди Хəмитовның йорты иде.
Муса əфəнде, атыннан төшеп, йортка керде. Əхмəди бай, аны үзе каршы алып:
– Əйдə рəхим итегез, əйдə рəхим итегез, – дип кабатлый-кабатлый, бер бүлмəгə
алып керде.
Бу бүлмə гаять биек зур бүлмə иде. Бүлмəнен идəненə кыйммəтле келəм
җəелгəн: тəрəзəсендəге хуш исле гөллəр һəм башкача өй җиһазларының
яхшылыгы Əхмəди Хəмитовның бай адəм икəнлеген дəлиллəп торалар иде. (...)

5
Өченче көн җитте. Муса əфəнде белəн Нигъмəтулла əфəнде иртəн сəгать
тугызда чəй эчеп утыралар иде. Нигъмəтулла əфəнде Муса əфəндедəн:
– Бүген нинди дə булса төш күрдегезме? – дип сорап куйды.
– Бер нəрсə дə күрмəдем. – диде Муса əфəнде. – Сез үзегез күрмəдегезме соң?
– Мин дə бер нəрсə дə күрмəдем, – дип җавап бирде Нигъмəтулла əфəнде,
аннары сүзне икенчегə борды: – Господин Андреев ни вакытта килер икəн?
– Вакытын тəгаен əйтмəде, кем белсен ни вакытта килəсен... Шулай аны-моны
сөйлəшеп утырганда хадим кереп, Муса əфəндегə бер хат бирде. Хат господин
Андреевтан иде. Ул рус телендə язылган иде. Тəрҗемəсе болайдыр:
"Гыйззəтле Муса əфəнде!
Бүген сəгать унбердə сезгə килəм. Үзегез өйдə булып, Габденнəсыр əфəндене дə
чакырыгыз. Андреев".
Эченнəн: "Габденнəсыр нигə кирəк булды икəн?" – дип, Муса əфəнде
Габденнəсыр əфəндегə язу язды. (...)
Муса əфəнде, ялгызы калгач, тəһарəтлəнеп, кəляме шəрифтəн[4] ясин[5] сүрəсен
укый башлады. Укып тəмам иткəч, тизме килерлəр икəн дип, сəгатькə карады.
Сəгатьтə янə ун минуттан соң төгəл унбер булачак иде.
Янə биш минуттан соң хадим кереп:
– Габденнəсыр əфəнде килде, керергə рөхсəтме? – дип белдерде. Муса əфəнде:
– Рөхсəт! Рөхсəт! Керсен! – дип, урыныннан торып, Габденнəсыр əфəндене
каршыларга чыкты. – Əйдə, рəхим итегез, əйдə, рəхим итегез!
Бераздан алар икəве бергə бүлмəгə керделəр. Муса əфəнде кунакка утырыр өчен
урын күрсəтте. Габденнəсыр əфəнде күрсəтелгəн урынга утыргач, саулык-
сəламəтлек сорашып, хадимне чакырып:
– Безгə берəр касə кофе китерегез, – дип боерды.
– Яхшы, хəзер, – диде хадим.



Хадим чыгып киткəч, Габденнəсыр əфəнде Муса əфəндедəн хəл-əхвəл
сораштыра башлады. Муса əфəнде аңа үткəн көнне үзенең Андреев янына
баруын һəм господин Андреевның бүген сəгать унбергə монда килəчəген
сөйлəде.
Хадим ике касə күтəреп кереп өстəл өстенə куйды.
Муса əфəнде Габденнəсыр əфəндене:
– Кəрəм боерасыз[6], – дип, кофе эчəргə чакырды.
Алар, өстəл янына килеп утырып, кофены эчə башладылар.
– Нигъмəтулла əфəнде кайда соң? – дип сорады Габденнəсыр əфəнде.
– Магазинга киткəн иде, бераз эшлəре бар икəн, хəзер кайтыр, – дип җавап
бирде Муса əфəнде.
Шулай тегене-моны сөйлəшеп кофе эчкəн арада Нигъмəтулла əфəнде кайтып та
җитте. Ул, өйгə кереп, Габденнəсыр əфəндедəн саулык-сəламəтлек сорашкач,
Муса əфəндегə карап:
– Хəзер господин Андреев белəн Əхмəди бай да килəлəр, – диде һəм тəрəзəгə
күзе төшеп: – Əнə килеп тə җиттелəр... Чыгып каршы алырга кирəк, – дип
өстəде.
Нигъмəтулла əфəнде белəн Муса əфəнде яңа килгəн кунакларны каршы алырга
чыктылар. Бераздан Əхмəди бай белəн господин Андреев, бүлмəгə кереп,
саулык-сəламəтлек сорашып, өстəл янына утырыштылар. Нигъмəтулла əфəнде,
хадимне чакырып алып, тагы берəр касə кофе китерергə кушты. Ике-өч
минуттан кофе килеп, аны эчə башлагач, господин Андреев, Габденнəсыр
əфəндегə карап:
– Сез, газизем, Габдуллин номерларында торасыз шикелле? – дип сорау бирде.
– Əйе, Габдуллин номерларында торам. – диде Габденнəсыр əфəнде.
Янə бер-ике минут үткəннəн соң, господин Андреев, Габденнəсыр əфəндегə
карап, болай дип сүз башлады:
– Муса əфəнденең эшен, ягъни мəрхүмə Зөлəйханың үтерелүен тикшерүне
округ судына тапшырдылар. Зөлəйханың үтерелүеннəн соң тикшерүдə табылган
нəрсəлəр Муса əфəндене үтерүче итеп күрсəтəлəр. Асылда Муса əфəнде үтерүче
булмаса да. Сез, мөхтəрəм Габденнəсыр əфəнде, округ судында Муса
тарафыннан шаһит булып, болай дип əйтерсез: Зөлəйха үтерелгəн көнне Муса
əфəнде кич сəгать сигездə минем номерыма килеп, төнге сəгать уникедə кайтып
китте дип. Сез хөкем йортында шулай сөйлəсəгез, дустыгыз Муса əфəндегə
бернинди дə зарар килмəс, ул котылып калыр. Озын сүзнең кыскасы, мəрхүмə
Зөлəйха үтерелгəн кичтə Муса əфəнде минем номерымда иде, диярсез. Шул
рəвештə сөйлəсəгез, Муса əфəндегə хөкем йортында бер нəрсə дə булмас...
Господин Андреев сүзен тəмам иткəч, Габденнəсыр əфəнде, гəрчə Муса əфəнде
ул кичтə аның номерына килмəгəн булса да:
– Бик яхшы, – дип, господин Андреев өйрəткəн сүзлəрне хөкем йортында
сөйлəргə вəгъдə кылды. (...)
Əхмəди бай да, өенə кайткач, господин Андреев биргəн бу гүзəл киңəш турында



хатыны белəн кызына сер итеп сөйлəде. Хəдичə туташ, мондый сөенечле хəбəр
ишетеп, кəгазьгə язып бетерə алмаслык дəрəҗəдə шатлык хисе кичерде.
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Господин Шубинның үткен-зирəк шымчы булуын Муса Салиховны тиз арада
эзлəп табуыннан, шəт, аңлагансыздыр. Господин Андреевның бишенче бүлектə
без язып үткəн киңəш-мəслихəтеннəн соң өч-дүрт көн үткəч, иртəнге сəгать
унберлəр тирəсендə, Зөлəйха үтерелгəн номерга тентү ясаган суд тикшерүчесе
үзенең өендə, чəй өстəле янында, господин Шубин белəн икəүлəп, əлеге вакыйга
турында сөйлəшеп утыралар иде.
– Бу үтерелгəн Зөлəйханың нинди хатын икəнлеге дə, кайсы шəһəрдəн яисə
авылдан килгəн булуы да безгə мəгълүм түгел бит əле, – диде суд тикшерүчесе.
– Үтерелгəн хатынның кайсы шəһəрдəн яисə авылдан килгəн булуы безнең өчен
ул кадəр үк əһəмиятле түгел, – диде господин Шубин. – Безнең өчен иң
əһəмиятлесе – Муса Салиховны кулга алу, чөнки Зөлəйханы үтерүче ул
икəңлегендə бернинди шик-шөбһə юк.
Бераз дəшмичə уйланып торганнан соң суд тикшерүчесе:
– Минемчə, Муса Салихов үтерүче түгел, хатынны бөтенлəй башка кеше
үтергəн булырга кирəк, – диде.
Шубин, кулындагы кофе касəсен өстəл өстенə куеп, гаҗəплəнгəн тавыш белəн:
– Юк! Юк! Үтерүче Салихов икəнлегендə бернинди шик-шөбһə булырга
мөмкин түгел, – дип каршы төште. (...)
Бераз туктап торганнан соң, Шубин сүзен дəвам иттерде: – Үткəн кичне бер
чəйханəдə ике татар үзара сөйлəшə-сөйлəшə чəй эчеп утыралар. Берсе əйтə:
"Хикмəти хода, ни өчен Муса Салихов ул мөсафирə хатынны үтерде икəн?" –
ди. Икенчесе моңа болай дип җавап бирə: "Бəлкем, ул хатынны бөтенлəй Муса
Салихов үтермəгəндер? Əгəр Муса Салиховның үтерүче икəнлеген исбатлый
торган ачык дəлиллəр булса, аны бу көнгə кадəр кулга алмыйча тотмаслар иде,
һичшиксез кулга алган булырлар иде", – ди. Тегесе тагы: "Юк, Салиховның
үтерүче булуында бернинди шик-шөбһə юк, чөнки бөтен Казан халкы авызында
бер сүз: Муса Салихов госманлы Төркиясенə качып китə имеш, ди. Үтерүче
булмаса, ул госманлы мəмлəкəтенə качарга уйлар идемени? Шул, аның үтерүче
булуында һичнинди шик-шөбһə юк". Менə шулай озак кына сөйлəшеп
утырдылар да, чəйлəрен тəмам итеп, чəйханəдəн чыгып киттелəр. (...)
Суд тикшерүчесенең өендə господин Шубин үткəн кичне чəйханəдə булган
əлеге вакыйганы сөйлəп бетергəч, суд тикшерүчесе:
– Хəер, ул хакта миңа да үткəн көнне шəһəр почтасы аша бер хат килеп төште, –
дип, утырган урыныннан торып, язу өстəле, янына барды да, тартмадан бер
кəгазь чыгарып, аны Шубинга китереп бирде: – Менə ул хат!
Хат рус телендə язылган иде. Без аны татарчага тəрҗемə итеп бирəбез. Хатның
эчтəлеге түбəндəгечə:
"Господин суд тикшерүчесе! Гəрчə тикшерү вакытында сез эзлəп тапкан



нəрсəлəр мəрхүмə Зөлəйханы үтерүче Муса Салихов икəнен ачык дəлиллəсə дə,
ни сəбəбтəндер, сез аны кулга алмыйча торасыз. Күп кешелəрнең сөйлəүлəренə
караганда, Муса Салихов чит илгə качарга җыенып йөри имеш. Хаклык
тарафдары".
Хатны язучы, үзенең чын исемен белгертмичə, əнə шулай "Хаклык тарафдары"
дигəн яшерен имзасын гына куйган иде. Хатны укып чыккач, господин Шубин:
– Əйе, дөрес яза, Салиховны бүгеннəн калдырмый кулга алырга кирəк. Юкса
чыннан да качып китүе бар, – дип нəтиҗə ясады.
Алар, икесе дə тын калып, берничə минут кофе эчү белəн мəшгуль булдылар.
Аннары суд тикшерүчесе, господин Шубинга карап:
– Алайса бүген полиция белəн барып, Салиховны кулга алырга кирəк булыр, –
диде. (...).

* * *
Əхмəди байның чакыруы буенча, Муса Салихов, Нигъмəтулла һəм Габденнəсыр
əфəнделəр төгəл сəгать бергə Əхмəди байга миһман-кунак булып килделəр. Зал-
гүрничə дип аталган зур бүлмəдə табын əзерлəнгəн иде. Табын янында безнең
хикəябезгə кагылышлы сүзлəр бик аз булды. Шуңа күрəме, Муса əфəнде,
əңгəмəгə катышмыйча, күңелсезлəнеп утырды. Аның эче поша, ниндидер
билгесез, хəвефле нəрсəдəн җаны тырнала иде.
Бу вакыт Хəдичə туташ үз ягында – зал белəн янəшə, аңардан такта дивар белəн
генə аерылган бүлмəдə утыра һəм, Муса əфəндене бик тə күрəсе килгəнгə, берəр
ярык-мазар юкмы дип эзлəнə иде. Эзлəнə торгач, тапты һəм шул ярык аша Муса
əфəндене күзлəп, телəгенə иреште. Муса əфəнде нəкъ əлеге ярык каршына
утырган иде. Кыскасы, Хəдичə туташ, ярык аша Муса əфəнденең моңсу катыш
гайрəтле һəм күркəм йөзен күзəтеп, ашкынулы бер лəззəт хисе кичерде. Муса
əфəнде үзе дə, башка кунаклар да Хəдичə туташның болай ярыктан карап
торуын бөтенлəй сизмəделəр.
Əйткəнебезчə, бу мəҗлестə хикəябез өчен зарур сүзлəр сөйлəнмəде. Мəҗлес
сəгать дүртлəрдə тəмам булды, шуннан соң һəрбере үз өйлəренə кайтып
киттелəр. Өйгə кайткач, Муса əфəнде белəн Нигъмəтулла əфəнде, тəһарəт алып,
икенде намазын укыдылар. Ə кич сəгать җиделəрдə полиция килеп, Муса
əфəндене чəй эчеп утырган җиреннəн кулга алып, төрмəгə алып китте. (...)

7
Муса əфəнде төрмəгə ябылганның икенче көнендə, вакытның бик иртə булуына
да карамастан, – иртəнге намаз вакытында ук, – Əхмəди бай, Нигъмəтулла
əфəнде, Габденнəсыр əфəнде һəм господин Андреев, тоткын Мусаның хəлен
белер өчен төрмəгə килеп, төрмə башлыгының рөхсəте белəн, Муса əфəнде
ябылган камерага керделəр. Муса əфəнде ялгызы утырган бу камера, гадəттə ат
караклары ябыла торган кысан, караңгы, пычрак һəм суык камералардан
аермалы буларак, шактый зур, якты һəм җиһазлы бүлмə иде. Өстəл, урындык,



карават – һəммəсе бар. Кыскасы, Муса əфəнде асылзатлар камерасына
урнаштырылган иде.
Əхмəди бай белəн Нигъмəтулла əфəнде Мусага дип алып килгəн азык-төлек,
аш-суларны өстəл өстенə бушаттылар. Господин Андреев та, башкаларга
сиздермичə генə, Əхмəди байның кызы Хəдичə биреп җибəргəн хатны Муса
əфəнденең кулына сонды.
Муса əфəнде, уйлаганның киресенчə, хəсрəткə баткан кеше булып күренми иде.
Күрəсең, ул бу бəладəн котылырмын, төрмəдəн тиз чыгармын дип уйлый иде.
Күрешергə килүчелəр дə əңгəмə барышында аның бу өметен куəтлəргə
тырыштылар, ə господин Андреев:
– Бер дə хəсрəтлəнмəгез, бер нəрсə дə булмас, тиз чыгарсыз! – дип əйтеп үк
куйды.
Сизгер укучым! Мин дə Муса əфəндегə бер нəрсə дə булмас, ул төрмəдəн тиз
котылып чыгар дип өмет итəм. Сезнең уегыз да шулай булса иде! (...)
Муса əфəнде исə, хəл белүчелəр китүгə, Хəдичə туташның хатын ачып укырга
тотынды. Хатта түбəндəге сүзлəр язылган иде:
"Гыйззəтле Муса əфəнделəре! Сезнең көч-гайрəт балкыган нурлы йөзегезне
əүвəл мəртəбə күргəнемнəн бирле минем бөтен җаным-тəнем шулкадəр
əсəрлəнде ки, инде менə ничə көннəр хыялымда шул күрекле йөзегез гəүдəлəнə,
колагыма сезнең матур-татлы сүзлəрегез ишетелə, төннəрендə сез газизлəрне
төштə күреп күңелем хушлана. Көндезлəрендə дə, газизем Муса əфəнде, сез
йөрəк бəгъремне күз алдына китереп, юану-зəвекълəнүдəн үз-үземне тыярга
тəкатем калмады, тəмам гыйшык дəртенə баттым. Шул сəбəпле менə сез
газизлəргə бер-ике юл хат язарга җөрьəт иттем. Мине бəхетле иткəн нəрсə – ул
сезнең котылып чыгуыгыз һəм миңа булган мəхəббəтегез! Иншалла,
котылырсыз, хəсрəткə бирелмəгез, хəзрəти Йосыф галəйһиссəлам кыйссасын
хəтергə төшерегез. Аллаһы Тəбарəкə вə Тəгалə сезлəргə һəм безлəргə сəламəтлек
биреп, көннəн-көн мəхəббəтлəребезне арттырсын, амин! Җан вə йөрəктəн
гашыйкаңыз – Хəдичə".
Муса əфəнде бу хатны укыгач бик сөенде. Чөнки Муса əфəнденең төрмəгə
ябылуы Хəдичə туташның аңа булган мəхəббəтен киметмəгəн иде-хатны укып,
ул шул нəрсəне аңлады. Хəдичə туташ исə Муса əфəнденең төрмəгə ябылуын
ишеткəч бик тə кайгырган иде. Хəзер исə, господин Андреев килеп, Муса
əфəндегə бер нəрсə дə булмас дип дəлиллəп сөйлəгəч, аның хəсрəте бермə-бер
кимеде, күңеле тынычланып калды. (...)
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Сабырсызланып көткəн унбишенче апрель җитте.
Бүген хөкем йортында Зөлəйханы үтерү эше карала, күрик, ни булыр?!
Вакытның бик иртə булуына да карамастан, таң белəн үк, хөкем йорты янында
төрле җенес, төрле миллəттəн бик күп халык җыелган иде. Татарлар һəм руслар,



ирлəр һəм хатын-кызлар... Татарлар гел сəүдəгəр халкыннан гына булмыйча,
араларында нəфис яки зəгыйфь чырайлы, сары яки нурлы йөзле япь-яшь
адəмнəр дə бар иде. Болары-укучылар, мəдрəсə шəкертлəре иде. Шулай ук
руслар арасында да төрле-төрле халык: офицерлар, студентлар, адвокатлар һəм
төрле катлау сəүдəгəрлəр күзгə ташлана иде. (...)
Ниһаять, кешелəр җыела башлаудан берничə сəгатьлəр вакыт үткəч, ишеклəр
ачылып, зарыккан халык, бер-берсен баса-кыса, этешə-төртешə, хөкем йорты
эченə су кебек агылып керə башлады. Алдан кергəннəр биек мəхкəмə[7]
залындагы агач эскəмиялəрнең алгы сафларыннан урын алу бəхетенə
ирештелəр. Соңрак кергəннəр – арттагы эскəмиялəргə утырыштылар. Бераздан
барлык эскəмиялəр тыгызланып утырган кешелəр белəн тулды. Эскəмиялəрдəн
урын ала алмый калганнар, дүртəр-бишəр кешеле төркемнəргə бүленеп, саф
араларындагы буш урыннарга бастылар. Залга җыелган халык арасында,
əлбəттə, Əхмəди бай белəн Нигъмəтулла əфəнде дə бар иде.
Менə бер-бер артлы присяжный заседательлəр – антлы утырышчылар килə
башлады. Хөкем эшлəре приставы, секретарь-сəркəтиб ярдəмчесе дə күренде.
Соңгысы хөкем барышында кирəк булачак кəгазьлəрне тəртип белəн өстəл
өстенə тезеп куйды.
Җыелган халык сабырсыз бер халəттə утырыш башланганны көтə иде.
Кайберəүлəр, эш юктан эш булсын дигəндəй, үз белгəненчə Муса əфəндене
хөкем итə. Гомум тавыш эчендə һəр кешенең дə ни əйткəнен ачык ишетеп
булмый. Əнə алдагы эскəмиялəрнең берсендə бер бай белəн бер шəкерт янəшə
утырганнар да үзара əңгəмə корып җибəргəннəр.
Шəкерт байга:
– Галиəхмəт абзый, инде хөкем тиз башланыр, əнə ахун хəзрəтлəре дə килде, –
диде. (...)
– Кайда, кайда ахун хəзрəтлəре?
– Əнə! – дип, шəкерт икенче бүлмəнең ачык ишегенə таба кулы белəн ишарə
ясады.
Галиəхмəт бай, ачык ишек аша икенче бүлмəдəге ахун хəзрəтлəрен күреп:
– Əйе, ул! Болай булгач, тиз башланыр, – диде.
Бераздан ахун хəзрəт залга чыгып, махсус үзе өчен хəзерлəнгəн кəнəфигə барып
утырды. Ахун хəзрəтлəрен залдагы бөтен мөселман җəмəгате аягүрə басып,
олылап каршылады һəм үр үз урынына барып утырганга кадəр шулай аяк өсте
торды. Ахун хəзрəт кергəнче урын таба алмыйча, урынлы кешелəргə көнлəшүле
күз карашы ташлап, аптырап басып торган берничə мөселман, ахун хəзрəтне
олылап каршылагандагы гомум хəрəкəттəн файдаланып, кысыла-тыгызлана,
эскəмиядəн үзлəренə урын алып өлгерделəр.
Ахун хəзрəтлəренең өстендə яшел чапан, башында биек ак чалма, үзе озын
буйлы, какча гəүдəле, зур ак сакаллы, яше җитмешлəргə җиткəн мəһабəт һəм
кыю карашлы бер карт иде. Залга җыелган бар халык – мөселманнары да,
руслары да – ахун хəзрəтнең нурлы йөзеннəн күзлəрен алмый карап тордылар.



(...)
Янə ярты сəгатьлəп вакыт үтте. Антлы утырышчылар, һəммəсе җыелып бетеп,
урыннарына утырдылар. Халыкның зарыгып-тилмереп көткəн минутлары
җитте. Хөкем эшлəре приставы:
– Җəмəгать, торып басыгыз! Суд килə! – дип боерды.
Халык, бердəм кубып, аягүрə басты. Көмеш якалы хакимнəр-судьялар керде.
Алар озын өстəл янына барып утырышкач, залдагы кешелəр дə үз урыннарына
иңделəр.
Шуннан соң антлы утырышчыларны сайлау башланды. Бу сайлау беткəч,
араларыннан берсен старшина иттелəр. Мөселман шəһитлəр белəн антлы
утырышчыларны ахун хəзрəт ант кылдырды. Рус булганнарын батюшка-поп ант
иттерде.
Ниһаять, баш хаким-рəис, хөкем эшлəре приставына карап:
– Үтерүдə гаеплəнүчене алып керегез! – дип боерды. Пристав шундук залдан
чыгып китте. Бер-ике минуттан ишек яңадан ачылды, һəм хөкем залына əүвəл –
пристав, аның артыннан мылтыклы ике солдат арасында Муса Салихов килеп
керде. Муса əфəнде гаеплəнүчелəр эскəмиясенə барып утырды, аның як-ягына,
мылтыкларын тотып, əлеге ике солдат сакка басты.
Хөкем башланды. Хаким-рəис, Муса Салиховка мөрəҗəгать итеп:
– Зөлəйха исемле хатынны үтерүдə үзегезне гаепле саныйсызмы? – дип сорады
Муса əфəнде, урыныннан торып, көр тавыш белəн:
– Юк, мин үтерүче түгел! – дип җавап бирде.
Шуннан соң суд-хөкем сəркəтибе торып басты һəм борыны өстендəге күзлеген
җайлабрак куйды да Зөлəйханы үтерүдə гаеплəнгəн Муса Салиховның җинаять
эше-гамəле язылган кəгазьне укырга кереште. (...)
Шəһитлəрдəн сорау алу башланды. Беренче булып швейцар җавап бирде. Ул
Муса əфəнденең кич сəгать сигездə мəрхүмə Зөлəйха белəн бергə
мөсафирханəгə килүен һəм төнге сəгать уникедə кире кайтып китүен сөйлəде.
Киткəн чакта үзенə өч сум чəйлек бирүен дə əйтте.

Зөлəйханың үле гəүдəсен беренче булып күргəн хадимə-хезмəтче хатын да
үзенең белгəннəрен түкми-чəчми сөйлəп бирде.
Судка мөсафирханə хуҗасы Габдуллин да шаһит буларак чакырылган иде.
Нəүбəт Габденнəсыр əфəндегə җитте.
– Сез бу эштə нилəр белəсез? – дип сорады аңардан хөкем рəисе.
Габденнəсыр əфəнде аз гына уйланып торганнан соң:
– Зөлəйха үтерелгəн көнне Муса əфəнде кич сəгать сигездə минем номерга
килеп, төнге уникедə өенə кайтып китте. Мин шуннан башканы белмим, – диде.
Господин прокурор, утырган җиреннəн торып һəм хөкем рəисенə таба йөзе
белəн борылып:
– Мин шəһиттəн сорар идем: ул Муса Салиховның нəкъ кич сигез сəгатьтə
килеп, уникедə кайтып китүен ничек шулай төгəл истə калдырды икəң? Бəлки,



Муса Салихов кич җиделəрдə килеп, сəгать унберлəрдə үк кайтып киткəндер? –
дип үзенең шиген белдерде.
Прокурорның соравына каршы Габденнəсыр əфəнде:
– Господин прокурор! Мондый сорау сезнең тарафтан урынлы түгел.
Онытмаган булсагыз, мин ярты сəгать элек кенə бу эш хакында дөресен
сөйлəргə ант иттем. Мин ялганчы түгел! – диде һəм бу җавабы белəн адвокат
господин Андреевны тəмам куандырып җибəрде.
Шуннан соң хөкемгə рəислек итүче мəрхүмə Зөлəйха яшəгəн номерның ике
катлы тəрəзəсе арасыннан табылган сурəт мəсьəлəсенə күчте. Бу ерткаланган
сурəт-рəсемнең Муса əфəнде сурəте икəнлеген язган идек инде. Господин
Андреев, хөкем рəисеннəн рөхсəт алып, Габденнəсыр əфəндегə мондый сорау
бирде:
– Сез Зөлəйха үтерелгəн номерда торган идегезме?
– Əйе, торган идем, – диде Габденнəсыр.
– Кайчан, күптəнме?
– Мин анда мəрхүмə Зөлəйха килгəнгə кадəр бер-ике атна элегрəк тордым.
– Əйтегез əле, сез ул номерда торган вакытта гаеплəнүче Салиховның нинди дə
булса сурəтен ерткалап, номер тəрəзəсенең кече капусы-форточкасы аша урамга
ташларга телəмəдегезме? Уйлагыз əле, хəтерегезгə төшмəсме?
Габденнəсыр əфəнде хөкем рəисенə таба йөзен борды:
– Господин председатель! Господин адвокат миннəн сорый: мин Муса
Салиховның сурəтен ерткалап, номер тəрəзəсе капусыннан – форточкасыннан
урамга ташларга телəмəдемме? дип. Белдерəмен: мин андый вак нəрсəлəрне бу
кадəр вакыт хəтеремдə саклый алмыйм.
Шаһит Габденнəсырдан сорау алу тəмам булгач, судьялар, тəнəфес ясап,
ашарга-эчəргə чыгып киттелəр.
Бер ярты сəгатьлəп вакыт үткəч, судья-хакимнəр кереп, əүвəлге урыннарына
барып утырдылар. Зал тынып калды. Шул тынлыкта прокурор, урыныннан
торып, рəислек итүчегə:
– Минем номерлар хуҗасы господин Габдуллинга соравым бар, – диде.
Хаким-рəис мөсафирханə хуҗасы Габдуллинны чакыртты. Ул кергəч, прокурор
болай дип сорау башлады:
– Господин Габдуллин! Сез бу эштə шаһит сыйфатында катнашкан
Габденнəсыр Хəбибуллинны белəсезме?
– Белəм, бик яхшы белəмен, – диде Габдуллин. – Ул минем мөсафирханəдə инде
күптəннəн бирле тора.
– Яхшы. Алайса уйлап карагыз əле, бəлки исегезгə төшəр: мөсафирə Зөлəйха
үтерелгəн кичтə Габденнəсыр Хəбибуллин өйдə идеме?
Гаҗəп! Нигə əле господин прокурор мөсафирханə хуҗасына шундый сəер сорау
бирə? Хəтта судьялар да моңа ничектер гаҗəплəнеп куйдылар. Əмма, төптəн
караганда, прокурорның соравы шактый хикмəтле, мəгънəле сорау иде.
"Мөсафирə Зөлəйха үтерелгəн кичне Габденнəсыр əфəнде өйдə идеме, əллə



юкмы?" – дип, берникадəр вакыт үзалдына уйлап торды Габдуллин, аннары,
ныклы бер фикергə килеп:
– Юк! Юк, господин прокурор! Ул кичне Габденнəсыр əфəнде өйдə юк иде, –
дип җавап бирде. – Өйдə булмау гына түгел, ул гомумəн Казанда юк иде. Мин
яхшы белəм, ул өйдə юк иде... Кич сəгать алтыда ук ул мөсафирханəдəн китеп
барды.
Адвокат господин Андреев, урыныннан торып, мөсафирханə хуҗасы
Габдуллинга карап:
– Ничек əле сезнең хəтерегезгə төште Габденнəсыр Хəбибуллинның ул кичне
өйдə булмавы? – дип сорады.
– Габденнəсыр Хəбибуллинның ул кичне өйдə булмавын бер кəгазь-язу
таныклык итə. Телəсəгез, күрсəтə алам, ул кəгазь минем янымда, – дип
мөсафирханə хуҗасы, кесəсеннəн бер кəгазь чыгарып, хөкем рəисенə илтеп
бирде.
Кəгазьдə русча түбəндəге сүзлəр язылган иде:
"Мəрхəмəтле Габдуллин əфəнде! Бүген кичен сəгать алтыда мин Кышкарга
китеп барам, шул уңай белəн миңа яхшы атлардан җигүле бер пар ат
хəзерлəтсəгез иде. Барып килү хакы күпме булыр, аны минем хисапка языгыз.
Габденнəсыр".
Шуннан соң кəгазьгə язылу вакыты – елы һəм көне куелган иде. Язылу көне
мөсафирə хатын үтерелгəн көнгə туры килə иде.
– Шаһит Габденнəсыр Хəбибуллинны чакырыгыз! – дип əмер бирде хөкем
рəисе.
Залдагы халык, сулыш алырга да җөрьəт итмичə, тынып калды.
Габденнəсыр əфəнде яңадан хакимнəр каршына кереп басты. Хөкем рəисе аңа
Габдуллин биргəн кəгазьне сузды. Габденнəсыр əфəнде кəгазьдə язылганны
берничə кат укып чыкты да, берни дə əйтмичə, аны кире рəискə кайтарып бирде.
– Йə, ни əйтерсез бу хакта? – диде хөкем рəисе. – Монда язылганнар бая сез
сөйлəгəннəргə каршы килə. Бу язу сезнең кул белəн язылгандыр бит? Əгəр
шулай икəн, димəк, сез мөсафирə хатын үтерелгəн төндə өйдə булмаган булып
чыга. Дөресме шул?
– Монда нəрсəдер буталган булса кирəк, – дип, үзгəргəн тавыш белəн җавап
бирде Габденнəсыр əфəнде. – Язу, əлбəттə, минем кул белəн язылган, лəкин ул
көнне мин Кышкарга бардыммы, юкмы – ачык кына əйтə алмыйм. Ахрысы,
бармадым.
Шулчак гаеплəнүче Муса Салиховның:
– Мөсафирə хатын үтерелгəн кичне мин Габденнəсыр əфəнде янында
булмадым! Мин аның янына үтерешкə кадəр берничə көн алдан барган идем!
Габденнəсыр əфəнде көннəр хисабында ялгыша, – дип кычкырып əйткəн
тавышы яңгырады. Залдагы бөтен халык гаҗəплəнүдəн аһ итте.
– Алайса, ул кичне, мөсафирə хатын үтерелгəн кичне, сез кайда булдыгыз соң? –
дип сорады хөкем рəисе.



– Мин сезнең бу соравыгызга җавап бирергə телəмим, – диде Муса əфəнде.
Адвокат господин Андреев чак кына чəчен йолыкмый, ə прокурор эченнəн
сөенеп утыра иде.
Шəһитлəрдəн сорау алу беткəч, гадəттəгечə, прокурор сүз алды. Ул мөсафирə
хатынны үтерүдə Муса Салиховның ни рəвешле гаепле икəнен, аның җинаяте
нинди дəлиллəр белəн расланганын шулкадəр ышандырырлык һəм тəэсирле
итеп сөйлəде ки, тыңлаучыда Муса əфəнде гаепсез табылыр, җəзадан котылыр
дигəн өметнең əсəре дə калмады.
Прокурордан соң сүз адвокат Андреевка бирелде. Ул да бик озак – бер сəгать
чамасы сөйлəде. (...)
Антлы утырышчылар киңəшмəсе ярты сəгать чамасы дəвам итте. Ниһаять, зең-
зең итеп кыңгырау шылтырады. Бу – антлы утырышчыларның киңəшмəсе
тəмамлануына ишарə иде.
Ишектə иң элек судьялар күренде. Алар артыннан антлы утырышчылар кереп,
һəммəсе дə озын өстəл янындагы урыннарына барып утырдылар. Старшина
дигəне кулына киңəшмə карары язылган кəгазьне тоткан иде.
Залдагы җəмəгать һəм Муса əфəнде, нəрсə укыр икəн дип, старшинаның
авызына төбəлеп катты. Старшина исə, киеренке тынлыкны юри озаккарак
сузарга телəгəндəй, кулындагы кəгазьне əйлəндергəлəп, бераз вакыт алдына
каранып торды. Аннары борынына атландырган күзлеген төзəтте дə
ашыкмыйча гына укырга кереште:
– "Казанның почетлы гражданы Муса Салихов Зөлəйха исемле мөсафирə
хатынны үтерүдə гаеплеме? Əйе, гаепле!.."
Старшина авызыннан "гаепле" дигəн сүз чыгуга ук Муса əфəнде, бөтен аяк
буыннары йомшарып, ихтыярсыз урынына чүкте.
Антлы утырышчыларның киңəшмəсе мөсафирə хатынны үтерүдə гаепле дип
тапкан Муса Салиховка нинди җəза тиешлеге хакында хөкем карары чыгару
өчен, судьялар, гадəттəгечə, икенче бүлмəгə кереп киттелəр. Унбиш-егерме
минут үткəннəн соң алар янəдəн залга чыкты. Хөкем рəисе кабул ителгəн
карарны укыды. Карарның нəтиҗəсе бу иде: "Муса Салиховны ун елга каторга
хезмəтенə хөкем итəргə".
Шулай итеп, хөкем тəмам булды.
Халык һəм хөкем əһеллəре тарала башлады. Муса əфəндене залдан үле кешедəй
күтəреп алып чыктылар.

* * *
Вакыт – кич. Төн уртасы якынлашып килə. "Царьград" чəйханəсендə
Габденнəсыр əфəнде белəн мөсафирханə хуҗасы Габдуллин чəй эчə-эчə
сөйлəшеп утыралар. Муса Салиховка хөкем тəмамланганнан соң алар туп-туры
монда килгəннəр иде.
Алар килгəндə чəйханəдə беркем дə юк иде. Лəкин дүрт-биш минутлар үткəч,
чəйханəгə бер исерек рус килеп керде. Керде дə, Габденнəсыр əфəнделəрдəн



бер-ике өстəл аша гына урынга утырып, чəйханə хадименнəн аракы китерүен
талəп итте.
– Əүвəл акчасын бирегез, юкса түлəми онытып китəрсез, – диде хадим.
Исерек рус:
– Сез, нəрсə, акчам юктыр дип уйлыйсызмы əллə? Менə күпме акчам бар! – дип,
кесəсеннəн бер уч көмеш акча чыгарды. – Юк, онытмамын, түлəрмен, китерегез.
Ике-өч минут эчендə исерек рус өстəле өстенə соралган кадəр аракы килеп
утырды. Бер-ике касə эчкəннəн соң ул, тəмам мəлҗерəп, утырган җирендə
йоклап та китте.
Габденнəсыр белəн Габдуллин əфəнделəр исə, йокыга киткəн исерек руска
игътибар да итмəстəн, үзара сөйлəшə-сөйлəшə чəй эчүлəрендə булдылар.
– Йə, энем, кичə миңа язып биргəн язуыгыз эшне ничек үзгəртте, ə? – диде
Габдуллин. – Əгəр ул язу булмаса, Муса Салиховны үтерүдə гаепли алмаслар,
ул котылып калыр иде. Димəк, Муса əфəндене гаепле иткəн төп дəлил сезнең
шушы ялган язуыгыз булды. Сез бит ул кичне, үтерү булган кичне, өйдə идегез.
Асылда бу – безнең зур гөнаһыбыз. Сезнең ялган язуыгыз аркасында Муса
əфəнде нахактан ун еллык каторга хезмəтенə җибəрелəчəк.
Габденнəсыр əфəнде аның сүзлəренə каршы:
– Бик яхшы, барсы да минем файдага, – дип җавап бирде. – Югыйсə янə бер-ике
айдан соң Əхмəди байның кызы белəн йөз мең акчасы Муса Салихов милкенə
күчəчəк иде. Хəзер исə ул байлык бер-ике ай эчендə минем милкемə керəчəк.
Габденнəсырның бу сүзлəреннəн соң Габдуллин, нəрсəдер уйлагандай, бераз
вакыт дəшми торды, аннары:
– Белеп булмый, Əхмəди бай үзенең кызын, бəлки, сезгə бирмəс, – дип куйды.
– Бирер! Бирер! – дип кабатлады Габденнəсыр. – Күрерсез, ничек кенə бирер
əле. Хəзер комачау итəрлек бер нинди киртə калмады. Əхмəди байның гүзəл
кызы Хəдичə туташ белəн йөз мең сум акчасы – һичшиксез минеке булыр!
Чəй өстəле янында шулай сөйлəшə-сөйлəшə утырып, Габденнəсыр əфəнде белəн
Габдуллин өйлəренə сəгать берлəрдə генə кайтып киттелəр. (...)
Инде "Царьград" чəйханəсенə аракы сорап кергəн исерек руска килсəк, ул да
гади бер кеше түгел, ə мəгълүмегез шымчы господин Шубин иде. Һəм ул исерек
тə түгел иде. Йоклаган булып кыланса да, асылда йокламый да иде. Татарча
аңлый-сөйлəшə белү генə түгел, татарча укый да, яза да белгəн господин Шубин
үзенең зирəк акылы белəн чəйханəдə Габдуллин һəм Габденнəсыр əфəнде
арасында барган əңгəмəнең серле мəгънəсенə, сез укучылар кебек үк, бик тиз
төшенде. (...)
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Икенче көнне, иртəнге сəгать унберлəрдə, Нигъмəтулла əфəнденең өендə
Əхмəди бай белəн өй хуҗасы чəй табыны янында сөйлəшеп утыралар иде. Алар
хəзер генə Муса əфəнденең хəлен белеп кайтканнар. Муса əфəнде сырхауланып
киткəн икəн, шуңа күрə Əхмəди бай белəн Нигъмəтулла əфəнденең кəефлəре



аеруча төшенке; сүз саен: "Йа Аллаһы, əстəгъфируллаһ!" – дип кабатлыйлар;
"Бер дə юкка һəлак булды! Ун ел каторга хезмəте бит, ничек түзмəк кирəк! " –
дип офтаналар иде.
Шулай кайгырышып утырганда хезмəтче кереп:
– Господин Андреев килде. Рөхсəт бармы? – дип белдерде.
– Рөхсəт, рөхсəт, керсен! – диде өй хуҗасы.
Ярты минуттан ишектə сезгə мəгълүм адвокат – господин Андреевның озын
гəүдəсе күренде.
– Сəламəтлəрмесез?
– Əлхəмделилла, Аллага шөкер! – диде Нигъмəтулла əфəнде һəм утырыр өчен
кунакка өстəл яныннан урын күрсəтте.
Андреев утырды. Бүлмəдə беразга гына тынлык урнашты. Сүзне беренче булып
Əхмəди башлап җибəрде.
– Җинаять көнендə Муса əфəнде Габденнəсырга бармаган булгач, кайда булган
соң ул? – дип сорады ул господин Андреевтан. – Сезгə, адвокат кешегə, Муса
əфəнде бу турыда сер итеп сөйлəгəндер бит?
– Дөрес! Дөрес! Муса əфəнде бу хакта миңа барлык серлəрен сөйлəде. Əмма сер
итеп əйтелгəнне башка кешегə фаш итүне мин үзем өчен зур гаеп саныйм. Сезгə
фəкать шул кадəресен генə əйтə алам: Муса əфəнде үтерүче түгел! Гəрчə
үтерүче буларак гаеплəнсə дə.
– Йа Хода! Ни була инде бу? Кешене бер гаепсезгə каторга хезмəтенə
озатсыннар имеш! – дип куйды Нигъмəтулла əфəнде, еларга җитешеп.
Əхмəди бай да күз төплəрен сыпырып алды. Бераз вакыт тын гына утырганнан
соң, Нигъмəтулла əфəнде господин Андреевтан:
– Инде Муса əфəндегə ярдəм итəрдəй бүтəн бер юл да юкмыни? – дип сорады.
– Нишлəп булмасын, бар андый юл. Тик аның өчен күп акча кирəк, – диде
Андреев.
Нигъмəтулла əфəнде белəн Əхмəди бай, утырган җирлəреннəн дəррəү торып,
өсте-өстенə сораулар яудырырга тотындылар:
– Нинди юл ул? Сөйлə, тизрəк сөйлə!
– Акча күпме кирəк булса да, табарбыз!
– Əйе, акчадан тоткарлык булмас!
– Тизрəк сөйлə, нинди юл ул? Господин Андреев:
– Юлы менə мондый, – дип, фикерен аңлата башлады. – Əйткəнемчə, Муса
əфəнде Зөлəйханы үтерүче түгел. Димəк, безгə хəзер иң мөһиме – чын
үтерүчене табу. Чын үтерүче табылгач, Муса əфəнде дə каторга хезмəтеннəн
котылып, иреккə чыга дигəн сүз. Лəкин бу эш өчен күп акча кирəк булыр. Акча
бирергə разый булсагыз, мин Зөлəйханы үтергəн җинаятьчене эзлəп табу эшен
үз өстемə алам. Мин аны һичшиксез эзлəп табачакмын!
Əхмəди бай белəн Нигъмəтулла əфəнде Зөлəйханы үтергəн чын җинаятьчене
эзлəп табарга күпме акча кирəк булса, шулкадəр акчаны господин Андреевка
бирергə вəгъдə кылдылар. (...)



Суд тикшерүчесе белəн əңгəмəсе вакытында Андреев, əлбəттə инде, алдагы
көнне булган хөкемнең нəтиҗəсе турында сүз кузгатты һəм:
– Муса Салиховны нахактан һəлак иттек, гөнаһысы сезгə төшəр! – диде.
Суд тикшерүчесе исə:
– Гөнаһысы ни өчен миңа төшсен икəн? Муса Салиховның каторга хезмəтенə
хөкем ителүенə мин сəбəпче түгел ич! – дип җавап кайтарды.
– Бəлки, тулысы белəн сəбəпче дə түгелсездер. Лəкин тикшерү вакытында хата
юл белəн китеп, Муса Салиховны җинаятьче итеп күрсəтə торган нəрсəлəрнең
һəммəсен сез тупладыгыз бит. Инде, тырышлыгыгызның нəтиҗəсен күреп, бик
тə шатлана торгансыздыр. Җинаяте булмаган кеше, үтерүдə гаеплəнеп, каторга
хезмəтенə китə.
– Гаҗəеп хəл! – диде суд тикшерүчесе. – Хөкем карары дөресме-юкмы, мин
моңа сəбəпче түгел. Муса Салиховка бу эштə никадəр ярдəм итəргə телəсəм дə,
мин булдыра алмыйм, моның өчен минем дəлиллəрем, көч-куəтем юк.
– Алай түгел! Алай түгел! Ярдəм итəргə сезнең көч-куəтегез бар!
– Ничек инде алай көч-куəтем бар?!
– Менə ничек ярдəм итəргə көч-куəтегез бар, – дип кабатлады господин Андреев
һəм суд тикшерүчесенə бая Əхмəди бай һəм Нигъмəтулла əфəнде белəн булган
əңгəмəне сөйлəп бирде. – Безгə чын үтерүчене эзлəп табарга кирəк. Сез шул эш
өчен безгə бер яхшы шымчы бирегез. Без исə чын җинаятьчене эзлəп табарбыз.
Чын җинаятьче табылгач, Муса Салиховны да азат итəрлəр. Йə, сез ни дисез?
– Ни дим, яхшы фикер. Без кадəри хəл ярдəм итəргə тырышырбыз. Тик бу эштə
шымчының бик зирəге кирəк булыр. Мин сезгə господин Шубинны тəкъдим
итəм, аңа бу эш яхшы ук таныш та.
– Бик яхшы, бик яхшы. Алайса бүген үк господин Шубинны безгə җибəрегез, –
дип, господин Андреев саубуллаша башлагач, суд тикшерүчесе, аны туктатып:
– Сабыр итегез, господин Шубин монда, минем өемдə. Күрергə телəсəгез, ул
хəзер керер, – диде дə шундук бүлмəдəн чыгып та китте.
Бераздан ул, господин Шубинны ияртеп, яңадан господин Андреев янына килеп
керде. Суд тикшерүчесе, Шубинга карап:
– Менə господин адвокат əйтə, Зөлəйханы үтерүче Муса Салихов түгел, ди. Чын
җинаятьчене эзлəп табарга телəк белдерə. Чын җинаятьче табылгач, əлбəттə,
Муса Салихов азат булачак. Сез шул чын җинаятьчене эзлəшергə ризамы? –
диде.
– Баш өсте, бик ризамын. Эзлəшербез. Йөзгə кара килмəс дип уйлыйм.
Җинаятьчене эзлəп табарбыз. Миңа инде үтерүченең кем икəне дə мəгълүм.
Муса Салихов, бичара, үтерүдə гаеплəнеп, хөкем ителсə дə, ул үтерүче түгел.
Господин Шубин авызыннан мондый сүзлəрне ишеткəч, суд тикшерүче белəн
адвокат, гаҗəплəнеп, икесе берьюлы:
– Алайса кем сон Зөлəйханы үтерүче? Кем, тизрəк сөйлə? – дип кычкырып
җибəрделəр.
– Зөлəйханы үтерүче – Габденнəсыр Хəбибуллин, башка кеше түгел, – дип



җавап бирде Шубин.
Суд тикшерүчесе белəн адвокат, ни дияргə дə белмичə, аптырашка калып,
берникадəр вакыт дəшми тордылар, аннары господин Шубиннан:
– Зөлəйханы үтерүче Габденнəсыр Хəбибуллин икəнен сез каян белдегез? – дип
сорадылар.
Господин Шубин хөкем тəмамланган кичне "Царьград" чəйханəсендə булган
вакыйганы сөйлəп бирде. (...)
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Муса əфəнденең авырып китүен язган идек. Авыру көннəн-көн көчəя
барганлыктан, Муса əфəндене төрмə камерасыннан төрмə шифаханəсенə
күчерделəр. Шулай ук, кайгы-хəсрəттəн, Хəдичə туташта да күкрəк авыруы
башланган иде. Олуг табиб-докторларның киңəше буенча, аның авыруына дəва-
Самара губернасына барып кыргыз кымызы эчү иде. Əхмəди бай, əлеге
табибларның киңəшен тотып, җəйне кымыз эчеп уздыру өчен, Самара
шəһəреннəн биш-алты гына чакрым җирдə аренда хакы түлəү шарты белəн дача
яллаган һəм озакламый бөтен өй җəмəгате-гаилəсе белəн шунда китəчəк иде.
Əхмəди бай Самарага киткəндə господин Андреев төрмəдəге Муса əфəнденең
сырхавы һəм тикшерү эшлəре барышы турында Əхмəди байга атна саен ике
тапкыр хат аша хəбəр җибəреп торырга вəгъдə бирде.
Көннəр гадəтчə уза, тикшерүче затларның эшлəрендə дə артык дикъкатькə лаек
яңалыклар юк иде. Господин Шубин, əүвəлгечə, Зөлəйханы үтерүче
Габденнəсыр дип гөман кыла иде. Шул сəбəпле, Шубинның киңəше буенча,
Габденнəсырның җинаятен төгəл ачыклау өнен, мəгълүмебез шымчы Иванов,
аена ун сум көмеш хак белəн, мөсафирлəргə хезмəт күрсəтүче лакей-хадим
сыйфатында Габдуллин номерларына эшкə урнашты.
Господин Шубин кебек үк дəрəҗəдə булмаса да, господин Иванов та зирəк
шымчылардан иде.
Габденнəсыр əфəнде исə көннəрен Хəдичə туташ турында уйлап уздырды. Ул
хəтта, Хəдичə туташны үзенə кəлəшлеккə сорап, Əхмəди байга хат язарга да
телəгəн иде, тик җөрьəте җитмəде. Яучы-башкода җибəрмəкче булды, ахырда
аны да мəгъкуль күрмəде. Ниһаять, уйлана торгач, Самарага үземə барырга
кирəк дигəн ныклы фикергə килде. Анда үзе барса, аның Əхмəди байга еш-еш
кунак булып йөрү мөмкинлеге туачак, шунда, бəлкем, эшлəрнең җаена карап, ул
Хəдичə туташ мəсьəлəсен дə хəл итə алыр. (...)
Самавыр өстəлгə менеп утыргач, Габденнəсыр əфəнде, хезмəтчегə карап:
– Василий, мин иртəгə сездəн китəмен, – диде.
– Кая алай китəсез, əфəндем?
– Самарага, кымыз эчəргə китəм.
– Кымыз эчəргə? – дип, гаҗəплəнеп кабатлады хезмəтче. – Сезгə кымыз эчү нигə
кирəк? Сез авыру түгел ич!
Габденнəсыр əфəнде елмаеп куйды.



– Əйе, мин авыру түгел. Шулай булса да, һəр елны кымыз эчəм. Башка елларны
монда, Казанда гына, эчəдер идем. Инде менə быел Самар ягына барырга
булдым.
Шымчы-хадим берəр минут дəшми уйланып торды, аннары:
– Бик хуп эш, хəерле сəфəрлəр булсын. Тик минем сезгə бер үтенечем бар иде, –
диде.
– Нинди үтенеч ул, əйтегез.
Хезмəтче, янə бераз дəшми торгач:
– Юк, үтенечемне сез кабул итмəссез, – дип куйды.
– Нишлəп? Мөмкин булса, кабул итəрбез. Нинди үтенеч? Əйдə, сөйлə.
– Хəер, кабул итмəс булсагыз да, əйтим алайса, – дип, хезмəтче
Габденнəсыр əфəндегə үзенең үтенечен аңлатырга кереште. – Хикмəт шунда:
миндə бераз күкрəк хастасы бар. Мине дə Самарга алып бара алмассызмы
диюем. Шунда, бергə, мин дə кымыз эчəр идем, бəлки, файдасы тияр иде. Алып
барсагыз, мин сезгə бөтенлəй түлəүсез хезмəт итəр идем. Ашатып-эчертеп
торсагыз, аннары, үзегез кайтканда, мине дə Казанга алып кайтсагыз, – шул
җитə.
Габденнəсыр əфəнде, хезмəтченең сүзен тыңлап бетерер-бетермəс үк, аны-моны
уйламыйча:
– Бик яхшы, бик яхшы! – дип шундук риза булды. – Алып барырмын. Миңа
барыбер хезмəтче кирəк ич... (...)
Шулай сөйлəшə-сөйлəшə чəйне тəмам иткəч, хадим Иванов тизлек белəн
Шубинның өенə барып, аңа бөтен булган хəлне түкми-чəчми сөйлəп бирде.
Господин Шубин, ялган хезмəтче Ивановның кыйссасын тыңлап бетергəч:
– Тырышуыбыз, бəлки, бушка китмəс, – дип, хезмəтченең Самарага сəяхəтен
хуплап каршы алды.
Иванов, үзенең хадимлек вазифаларын үтəү өчен, мөсафирханəгə кайтып
киткəч, господин Шубин, үз нəүбəтендə, Ивановтан ишеткəннəрен шул көнне үк
господин Андреевка ирештерде.
Икенче көнне, иртəнге сəгать тугызда, господин Шубин, бер таҗир-сəүдəгəр
кыяфəтенə кереп, Габдуллин номерларына килде. Ул, гомумəн, тикшерү
эшлəрендə шымчылык итү өчен һəртөрле кыяфəткə керергə оста һəм бу юлы
сəүдəгəр булып кыланырга карар иткəн иде.
Господин Шубин, мөсафирханəгə килеп кергəч тə, номерлар хуҗасы
Габдуллиннан:
– Буш бүлмəгез бармы? – дип сорады.
– Əлегə буш бүлмə юк, лəкин бер-ике сəгатьтəн бер бүлмə бушаячак, – дип
җавап бирде Габдуллин.
– Бик яхшы, зарар юк, мин сабыр итəрмен. Лəкин бүлмəне хəзердəн үк карарга
булмасмы? Миңа яхшырак номер кирəк, чөнки Казанда бер-ике ай чамасы
торырга исəбем. Бəлки, əле артыграк та торырмын.
– Алайса бераз гына сабыр итегез, – диде мөсафирханə хуҗасы һəм, йортның



икенче катына менеп, Габденнəсыр əфəнде торган номерга юнəлде.
Номер хуҗасы үзендə иде. Габдуллин аңа:
– Газизем Габденнəсыр əфəнде, бер мөсафир килде, номер талəп итə, – дип
йомышын аңлатырга кереште. – Башка номерлар буш түгел, һəркайсында
мөсафирлар яши. Сез бүген китəсез, мөмкин булса, сезгə хафа булмаса, əлеге
мөсафиргə сезнең номерны күрсəтергə ярамасмы?
– Ярый, ярый, керсен, күрсəтегез, – диде Габденнəсыр.
Бер минут үтмəстəн, Габдуллин, ялган сəүдəгəрне ияртеп, яңадан Габденнəсыр
əфəнде номерына килеп керде. Хуҗа кеше үзе кəнəфигə җəелеп утырган иде.
Кəнəфи янында аның яңа хезмəтчесе – шымчы Иванов, хуҗа өйрəткəн тəртип
белəн, чемоданга юл кирəк-яракларын тутыра иде. Артык тырышудан аның
маңгаена хəтта тир бəреп чыккан иде.
Ялган сəүдəгəр, номерга кергəч, Габденнəсырга карап:
– Хөрмəтле əфəнде, борчыганым өчен гафу итегез инде, – диде.
– Зарар юк, зарар юк! – дип җавап бирде Габденнəсыр əфəнде һəм билгесез
сəүдəгəргə утырырга урындык күрсəтте.
– Рəхмəт! – диде ялган сəүдəгəр, күрсəтелгəн урынга утырып. Господин Иванов
белəн господин Шубин бер-берсен, əлбəттə таныдылар. Ялган сəүдəгəребез,
номер эчен җентекле карашы белəн күздəн кичергəч, Габдуллинга таба
борылып:
– Əйе, номер үзе дə, өстəл, урындык, кəнəфи, көзге кебек җиһазлары – һəммəсе
дə бик яхшы икəн, – дип мактап куйды.
Габдуллин исə:
– Номердагы бар җиһаз да минеке түгел... Аларның кайберлəренə мөсафир үзе,
Габденнəсыр əфəнде хуҗа, – диде.
– Əгəр дə җиһазларның барысын да кирəк дисəгез, мин үземне кедəрен сезгə
сатып калдыра алам, – дип сүзгə катышты Габденнəсыр əфəнде.
– Бик яхшы булыр иде, – диде ялган сəүдəгəр, шатлануын белдереп.
Һəм алар, вакытны сузмастан, шунда ук, һəр əйбернең хакын сораша-белешə,
үзара исəп-хисап ясашырга керештелəр. Шул исəп-хисап барышында шымчы
господин Шубинның утлы күзлəре, бүлмə буенча йөреп, анда булган һəр
нəрсəне, бигрəк тə өстəл өстендəге кəгазьлəрне дикъкать белəн җентекли иде.
Шулчак аның күзлəре өстəл өстендə яткан револьверны шəйлəп алды. Ул
урыныннан торды да өстəл янына килде һəм, сабы алтын-көмеш белəн бизəлгəн
револьверны кулына алып:
– Нинди гүзəл, зиннəтле револьвер! Моны да сатып алам, хисап кəгазенə хакын
языгыз, – диде.
– Юк, револьверны сатмыйм, үземə кирəк, – диде Габденнəсыр. Аның
тавышында ачулы бер аһəң ишетелеп китте.
Господин Шубин, револьверны учында əйлəндергəлəп караган булып,
бүлмəдəге кешелəргə сиздермичə генə кесəсеннəн балавыз кисəге чыгарды да,
əлеге револьвер көпшəсенең очын балавызга тидереп, тишекнең зурлыгын-



биеклеген үлчəп алды. Аннары, револьверны өстəл өстенə кире куеп һəм
Габденнəсыр əфəндедəн килешеп алган əйберлəр өчен тиешле акчаны түлəп,
номердан чыкты. Ул туп-туры Андреев янына юнəлде. Аңа номерда булган
хəллəрне сөйлəде һəм ахырда:
– Габденнəсыр əфəнденең өстəле өстендə Зөлəйханың үлеменə сəбəп булган
револьверны күрдем, – диде.
– Аның нəкъ шул револьвер икəнлеген каян белəсез? Бəлки, Зөлəйханың үлеме
бөтенлəй икенче револьвердан булгандыр? – дип шөбһəсен белдерде Андреев.
– Мин Зөлəйханың нəкъ шул револьвердан үтерелүендə һич тə шиклəнмим, –
дип җавап бирде господин Шубин. – Чөнки Зөлəйханың гомерен өзгəн пуляның
кечкенəлеге ул пуля чыккан револьвер көпшəсенең дə шундый кечкенə тишекле
булуын талəп итə. Габденнəсыр өстəле өстендə яткан револьвер нəкъ шундый
нечкə көпшəле иде. Менə аның көпшəсенең үлчəме! (...)

* * *
Господин Шубин, үз өенə кайткач, чемоданына тиз генə ул-бу əйберлəрен төяп,
урын-җирлəрен алып, ат белəн Габдуллин мөсафирханəсенə юл тотты. Аны
мөсафирханə ишеге төбендə номер хадиме хезмəтлəрен башкаручы шымчы
Иванов каршы алды. Ул, үзенə бер тырышлык күрсəтеп, тирлəп-пешеп, арбадан
əйберлəрне бушатты һəм икенче катка – Габденнəсыр əфəндедəн бушаган
бүлмəгə ташырга кереште. Ялган хезмəтче, соңгы əйберлəрне җилкəсенə
күтəреп, ялган сəүдəгəр белəн баскычтан менеп барганда, тегесе аңардан:
– Габденнəсыр əфəнде əллə китеп тə өлгердеме? – дип сорады.
– Хəзер генə китте, – дип җавап бирде ялган хезмəтче.
– Мөсафирханə хуҗасы үзендəме соң?
– Ул да китеп барды... Габденнəсыр əфəндене озатырга... Шулай сөйлəшə-
сөйлəшə алар номерга керделəр. Иванов əйберлəрне җилкəсеннəн идəнгə
төшерде дə:
– Сез килгəнгə кадəр номер эчен җыймый-тазартмый тордым, – диде.
– Бик яхшы иткəнсең... Ишекне ябып биклə, – диде Шубин. Номер эче эшкə
яраксыз нəрсəлəр, анда-монда ерткалап-бөгəрлəп ташланган кəгазьлəр белəн
тулы иде. Господин Иванов ишекне биклəгəч, господин Шубин:
– Инде эшкə керешик! – дип боерды.
Алар, ашыкмыйча гына, бер-берсенə сүз дəшмəстəн, идəндəге кəгазьлəрне
берəм-берəм карый-тикшерə башладылар. Ярты сəгать чамасы вакыт узгач,
ниһаять, Иванов:
– Бу кəгазьлəрдəн безгə ярардай нəрсə күренмəстер ахрысы,-дип уфтанып
куйды.
– Бер нəрсə дə тапмадыңмыни? – дип сорады господин Шубин.
– Юк шул, бер нəрсə дə тапмадым.
– Ə мин менə эшкə яраклы бер кəгазь таптым шикелле, – дип, господин Шубин
кулындагы кечек бер кəгазь кисəген селкеп күрсəтте. – Хатын-кыз кулы белəн



язылган нəрсə. Алай гына да түгел, язуы мəрхүмə Зөлəйханың язуына бик
охшый...
Господин Шубин кулындагы кəгазьне өстəл өстенə куйды. Иванов та, өстəл
яныңа килеп, табылдык кəгазьне карарга кереште. Бу ярым ертык кəгазь кисəге
булып, андагы язу да тулы җөмлə түгел, ə берничə сүздəн генə гыйбарəт иде.
Сүзлəр русча язылып, аларның татарчасы болай иде: "Кырым, Бакчасарай,
Салачыкта Сөлəйман мирза хатыны..."
Язуны кат-кат бергəлəп укып чыккач, господин Шубин үзенчə аңлатма биреп:
– Бакчасарай – шəһəр исеме, Салачык – авыл исеме, ə Сөлəйман мирза хатыны
дигəне, күрəсең, мəрхүмə Зөлəйханың əнисе булырга тиеш, – диде. – Безгə бу
кəгазьдəн күп нəрсə мəгълүм булуы ихтимал.
...Бер атна үткəч, господин Шубин, Габденнəсыр əфəндедəн түлəп алып калган
бүлмə җиһазларын мөсафирханə хуҗасы Габдуллинга арзан бəһагə генə сатып
һəм юл чыгымнары өчен кирəкле акчаны Нигъмəтулла əфəндедəн алып, əлеге
эш белəн Бакчасарай шəһəренə чыгып китте. Шулай ук Габденнəсыр əфəнденең
яшь хадиме-шымчы господин Иванов та, үз өстенə алган хезмəтчелек
вазифаларын үтəү өчен, вəгъдə буенча, Самара шəһəренə юл алды. Хəерле
сəфəрлəр булсын үзлəренə!
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Габденнəсыр əфəнде, Самарага барып җитү белəн "Гранд-отель"
мөсафирханəсендə бер бүлмə алып, кымыз эчүне башлап та җибəрде. Бераздан
хадим Иванов та килеп җитте һəм, кымыз эчү белəн бергə, Габденнəсырга
хезмəт күрсəтү вазифасына кереште. Аның шымчылыгы хакында беркем дə бер
нəрсə дə белми иде.
Габденнəсыр əфəнде ара-тирə Əхмəди бай дачасына кунакка барып йөрде. Анда
булганда ул Казан хəллəре, Муса əфəнде турында сүз кузгатмаска тырыша иде.
Шулай, Əхмəди бай дачасында булган мəҗлеслəрнең берсендə, хуҗа кеше
Габденнəсыр əфəндегə:
– Минем сезгə бер соравым бар, – дип мөрəҗəгать итте. – Тик, зинһар, турысын
əйтегез. Соравым шул: мөсафирə Зөлəйха үтерелгəн төндə Муса əфəнде сезнең
номерыгызда булмагач, кайда булган соң ул?
– Муса əфəнде ул кичне мəрхүмə Зөлəйха номерында иде, – дип, өзеп-кистереп
җавап бирде Габденнəсыр əфəнде.
Əхмəди бай, Габденнəсыр əфəндедəн мондый җавапны ишеткəч, тирəн
гаҗəплəнү белəн:
– Муса əфəнде чит-ят хатын бүлмəсенə төн вакытында ничек барып керсен
икəн? – дип сорады.
Шуннан соң Габденнəсыр əфəнде, үзеннəн дə ялганнар кушып, Зөлəйханың
нинди кыз икəнлеген, аның Муса əфəнде белəн кайда, ничек танышуларын,
араларында нинди мөнəсəбəтлəр булуын тəфсиллəп сөйлəп бирде.
– Алай булгач, кызны үтерүче кем соң? – дип, тагын сорадыр Əхмəди бай.



– Бу соравыгызга туры җавап бирергə минем кодрəтем юк, – диде Габденнəсыр
əфəнде.
Габденнəсыр əфəнденең сөйлəгəннəре Əхмəди байны шактый борчуга салды.
Ул төрлечə юрап карады, хəтта Муса əфəнде чынлап торып гаепле микəн дигəн
шөбһəле уйларга да батты.

* * *
Көннəр шулай гадəтчə үтə торды. Əхмəди байга Казаннан – адвокат господин
Андреев белəн Нигъмəтулла əфəндедəн хат-хəбəр əле һаман килгəне юк иде.
Муса əфəнденең хəл-əхваленнəн аңа бер нəрсəдə мəгълүм түгел иде... Тик бер
килешендə Габденнəсыр əфəнде генə аңа:
– Муса əфəнде акылдан язган имеш, – дип əйтеп куйды.
– Аны син каян ишеттең? – дип сорады Əхмəди бай.
– Казанлы бер мөселман сөйлəде, – диде Габденнəсыр əфəнде. (...) Май аеның
аяз бер көнендə Əхмəди бай үзенең дачасында кунак булып килгəн Габденнəсыр
əфəнде белəн икəүдəн-икəү чəй эчеп утыра иде. Шул чəй табыны янындагы
əңгəмə вакытында Габденнəсыр əфəнде, җаен туры китереп, үзенең төп максаты
булган Хəдичə туташ хакында сүз кузгатты һəм Əхмəди байдан кызны үзенə
кəлəшлеккə бирүен сорады.
Əхмəди байга Габденнəсыр əфəнденең бу тəкъдиме артык көтелмəгəн нəрсə
булып тоелмады. Дөрес, аның кызы Муса əфəндегə ярəшелгəн иде... Лəкин
хəзер хəл үзгəрде: Муса əфəнде үтерүче булып чыкты, ул каторга хезмəтенə
озатылачак. Габденнəсыр əфəндедəн башка яхшы, күңелгə хуш килерлек бүтəн
кеше күренми. Шул рəвешчə фикер йөртеп, Əхмəди бай кызы Хəдичə туташны
йөз мең сум көмеш акчасы белəн Габденнəсыр əфəндегə кəлəшлеккə бирергə
күңеленнəн разый булды һəм егетнең ният-телəгенə:
– Җəмəгатем белəн киңəш-табыш итеп, безгə кабат килүегездə катгый
карарымны əйтермен, – дип җавап бирде.
Габденнəсыр əфəнде, табигый, бик канəгать булып, инде йөз мең сум көмеш
минем кесəдə булыр дип шатланып, мəҗлес тəмамлануга дачадан үзенең
мөсафирханəдəге бүлмəсенə кайтып китте. Əхмəди бай исə, Габденнəсыр
əфəнде киткəч, хатыны белəн киңəш-табыш итеп, Хəдичə туташны йөз мең сум
көмеш акчасы белəн Габденнəсыр əфəндегə кəлəшлеккə бирергə риза икəнлеген
күңеленə беркетеп куйды.

* * *
Хəдичə туташка килсəк, аның уенда иртə дə, кич тə фəкать Муса əфəнде иде.
"Бу кадəр озак ни өчен хаты килми икəн?" – дип уфтана иде ул.
Менə шундый уйлар белəн яшəгəндə ул əнисе авызыннан үзенең Габденнəсыр
əфəндегə кəлəшлеккə бирəчəклəрен ишетте. Аны хəсрəт билəп алды. Хəсрəт
көннəн-көн арта, тирəнəя бара иде. Ул төрле уйларга батты. Лəкин нəрсə генə
уйласа да, ни кылсын? Ата-ана телəгенə каршы барсынмыни?!



Габденнəсыр əфəнде, киресенчə, Хəдичə туташны үзенə бирергə риза булулары
турында Əхмəди байның катгый карарын ишетеп, иксез-чиксез шатлык хисе
кичерде. Ни өчен шатланмасын ди! Ниһаять, морадына иреште – йөз мең сум
көмеш акча белəн гүзəл кыз ала! Тагы унбиш-егерме көннəн Самара шəһəрендə
аларның никах мəҗлесе булырга тиеш.
Тик менə, үч иткəндəй, кулында туй мəҗлесе ясарга җитəрлек акчасы гына юк.
Нишлəргə? Туй мəҗлесенə, мəһəргə, бүлəклəр алырга шактый күп акча кирəк!
Габденнəсыр əфəнде Казаннан – Габдуллиннан туй чыгымнары өчен акча сорап
хат язды. Хатны шымчы хадим Ивановка биреп, Казанга Габдуллинга юллады.
(...)

12
Господин Шубинның Казаннан Бакчасарай шəһəренə китүен язган идек. Ул,
Бакчасарайга килеп җитеп, андагы иң яхшы мөсафирханəлəрдəн "Госман
къəһвəханəсенə[8] төшеп бер бүлмə алды. (...)
Янə ярым сəгатьтəн соң господин Шубин инде Салачыкта – Сөлəйман морза
хатыны Гайшə ханымның өендə иде.
Гыйззəтле укучы!
Кырымдагы ислам җəмəгатенең рус телен начар белүе Кырымда булган
кешелəргə сер түгел. Лəкин Гайшə ханым рус телендə иркен сөйлəшə генə
түгел, русча укырга-язарга да оста иде. Шуңа күрə ул таныш түгел кешене
шундук:
– Сез кем буласыз, кайсы җирдəн? Монда нинди йомыш белəн килдегез? –
кебек сораулар белəн каршы алды.
– Мин Казаннан, бер сəүдəгəр буламын. Сезгə зур бер эш белəн килдем, – дип
җавап бирде Шубин һəм йомышын аңлата башлады. – Моннан берничə айлар
элек Казан шəһəрендə бер хатынны үтерделəр... Менə шул эшне тикшерү
вакытында, ни хикмəттер, сезнең исемегез теркəлгəн бер язу-кəгазь табылды.
Гайшə ханым, билгесез бер Казан кешесеннəн мондый сүз ишетеп, гаҗəплəнү
катыш хəвефле тавыш белəн:
– Үтерү кебек эшлəрдə минем исемнең нинди катышы булыр икəн?! Минем
гомеремдə бер тапкыр да Казанга барганым юк. Үтерелүче хатын нинди кеше,
исеме ничек? – дип, Шубинның сүзен бүлдерде.
– Үтерелгəн хатынның исеме – Зөлəйха, үзе гаҗəеп тə гүзəл-сылу хатын булган,
– диде господин Шубин.
Шубинның бу соңгы җавабы Гайшə ханымга шулкадəр тəэсир итте ки, аның
йөзе, үлек йөзедəй, бердəн агарып китте. Ул тетрəнүле тавыш белəн:
– Зөлəйха!.. Зөлəйха!.. Зөлəйха!.. – дип берничə тапкыр кабатлады да: – Зөлəйха
– ул минем кызым! – дип, үкси-үкси еларга тотынды.
Господин Шубин, мəрхүмə Зөлəйханың əнкəсен юатырдай чара таба алмыйча,
тəмам югалып калды, ни кылырга, ни сөйлəргə дə белмəде.
Гайшə ханым исə, үксүдəн бераз туктап, күзеннəн яшьлəрен сөртте дə:



– Əйе, Зөлəйха, мəрхүмə Зөлəйха минем кызым ул, лəкин сез хата сөйлисез:
Зөлəйханы үтермəделəр... Зөлəйха револьвердан үз-үзен атып үтерде, – дип,
тагы елый башлады.
– Гайшə ханым! Мин хата сөйлəмим. Мəрхүмə Зөлəйханы үтерүче кеше инде
тотылып, җинаяте өчен округ суды тарафыннан ун елга каторга хезмəтенə
хөкем ителде, – диде господин Шубин.
– Округ суды ялгышкан, – дип аның сүзен бүлде Гайшə ханым. – Ун еллык
каторга хезмəтенə бөтенлəй гаепсез кешене хөкем иткəннəр. Минем кызымның
фаҗигале үлемендə беркем дə гаепле түгел.
Минем кызымның үлəр алдыннан миңа язып җибəргəн хаты бар, анда ул үз-
үземне атып үтерəм дип ап-ачык язган.
Шулай дип, Гайшə ханым тагы да катырак үкси башлады. Хəер, хатын-кызның
күп елавы гадəти нəрсə.
Господин Шубин, Гайшə ханым авызыннан башына һич тə килеп карамаган
мондый хəбəрне ишеткəч, тырышлыгым бушка китмəде дип, эченнəн сөенеп
куйды. Бер минутлап тынып торганнан соң ул, Гайшə ханымга карап:
– Кызыгыз үлəр алдыннан сезгə язып җибəргəн ул хатны күрергə мөмкин
булмасмы? – дип сорады.
Гайшə ханым, урыныннан торып, язу өстəле янына барды да, өстəл
тартмасыннан бер конверт чыгарып, аны господин Шубинның кулына китереп
тоттырды. Шубин, хатны ачып, хатта язылганны тирəн бер тетрəнү-гаҗəплəнү
белəн берничə кат күзеннəн кичерде.
Гыйззəтле укучы! Мəрхүмə Зөлəйханың мөселманча-татарча укый-яза белмəвен
беренче бабта əйткəн идек. Аның соңгы хаты да русча язылган иде. Хатның
тəрҗемəсе болай:
"Əнкəем, йөрəк бəгърем! Мин сез җəнабе галилəрегез алдында җинаятьлемен!
Мəхəббəтле əткəемнең дөнья куюыннан болай да җəрəхəтле күңелегезгə минем
сезне ташлап, качып китүем аеруча зур зəһəр булгандыр. Инде менə бер ай үтте
сезне ташлап качып китүемə. Əмма кай җиргə, ни сəбəптəн качып китүем
турында мин сезгə хат аша хəбəр итмəдем... Минем сез газизлəргə моңарчы хат
язмавым минем тарафтан олуг гаептер. Инде, шəфкатьле əнкəем, хəл-əхвəлемне
бəян итеп сезлəргə хат язарга мəҗбүрмен. Сөекле əнкəем, үткəн елны, мəрхүм
əткəемнең күзлəре авырган вакытта; Петербургка барып, "Татар рестораны"нда
мөсафир булып торган чагыбызда, безнең номер белəн күрше номерда бер
казанлы яшь егет мине үзенə хəлəл җефетлеккə сораган иде. Мəрхүм əткəем һəм
сез, сөекле əнкəем, Муса əфəндене яхшы белмəвегез аркасында, мине Муса
əфəндегə хатынлыкка бирергə риза булмадыгыз. Инде, миһербанлы əнкəем,
Муса əфəндене хəтерегезгə төшердегезме? Бераз уйлап баксагыз, хəтерегезгə
төшəр. Мин, сезнең гөнаһлы кызыгыз Зөлəйха, Муса əфəндегə гашыйк булуым
аркасында, сезнең рөхсəтлəрегездəн башка, Муса əфəндегə кияүгə чыгу нияте
белəн Казан шəһəренə килдем. Сезнең рөхсəтлəрегездəн башка качып китүем
сəбəпле, минем Казанга сəфəрем дə хəерле булмады. Мəгъшукым Муса əфəнде,



казанлы бер бай кешенең кызын йөз мең сум көмеш акчасы белəн үзенə хəлəл
җефетлеккə алырга йөргəнлектəн, миңа өйлəнүдəн баш тартты. Ярым сəгать
элек кенə Муса əфəнде минем номерымда булып китте. Аллаһы Тəбарəкə вə
Тəгалə Муса əфəнденең һəм кəлəше Хəдичə туташның гомерлəрен озын кылып,
мəхəббəтлəрен көннəн-көн артык əйлəсен!
Мин инде ни кылыйм?! Бакчасарайга кайтып сезнең күзегезгə күренергə
намусым кушмый. Мəгъшукым Муса əфəндедəн аерылу газабын кичерергə дə
сабыр-көчем калмады. Ни кылыйм?!
Хəерле булырдай бер нəрсə кылырга да куəтем юк! Инде мин үз-үземне
револьвердан атып үтерəмен! Һич тə уй-фикер кылынмаганга җəеп эш –
шундый яшь килеш, кыз вакытымда үз-үземə кул саламын. Йəнə бер сəгатьтəн
соң мин, кызыгыз Зөлəйха, дөньядан үтеп, мəет-үле булырмын. Дөньяның
рəхəтлəре миннəн калыр. Сез дə, əнкəем, бу юлларны укыганда, җинаятьле
кызыгызны шəфкать белəн искə төшереп, əлбəттə, егларсыз! Хəзер мин
номерның кечек бүлмəсендəмен. Кулымда револьвер, ул шушы сəгатьтə мине
дөньядан алып китəчəк. Шəфкатьле əнкəем! Əгəр сез хəзер бу номерда, минем
янымда булсагыз иде, мин, бəлкем, үз-үземə кул салмыйча, əүвəлгечə, дөньяда
торып калыр идем. Нилəр кылыйм соң?! Син дə, сөекле əнкəем, минем янымда
юк! Гөнаһларым өчен минем хөкемем тəмам: үз-үземə кул саламын. Сез бу
хатны укыганда мин кабер эчендə булырмын. Газиз əнкəем! Сезлəргə бер
үтенечем бар, үтенечемне кире какмагыз! Үтенечем шул: җинаятьлəремне гафу
итеп, бəддога кылмаенча, хəер-догалар белəн искə алыгыз. Минем игелекле
эшлəрем юк, мин сезнең догаларыгызга мохтаҗмын! Миңа булган
хокукларыгыздан ваз кичеп, миннəн разый булып яшəдегез, сезлəргə Аллаһы
Тəбарəкə вə Тəгалə сəламəтлек биреп, ахыр көннəрегезне матур-ямьле əйлəсен!
Сөекле əнкəем! Əлбəттə, бу минем хатым сезнең күңелегезгə тирəн җəрəхəт
ясар, сезне бетмəс кайгыга салыр...
Бəхил булыгыз! Бу хат-минем тарафтан соңгы җинаятемдер, моннан соң мин
сезне, əнкəем, язмаларым белəн дə, телем белəн дə – һичбер төрле юл белəн дə
рəнҗетмəм. Үз-үземне үтерəмен дəйү номерымда да язу калдырамын. Бəхил
булыгыз! Җинаятьле кызыгыз Зөлəйха".
Господин Шубин хатны конверты эченə салып өстəл өстенə куйды. Гайшə
ханым, конвертны алып, əүвəлге урынына-өстəл тартмасына яшерə башлагач,
Шубин:
– Бу хатны миңа бирмəссезме икəн? – дип сорады.
– Бу хатны мин кабергəчə үз янымда саклаячакмын! – диде Гайшə ханым.
Шулай да, күп гозерлəр кылып, хатны бер ай эчендə Казаннан почта белəн кире
кайтарырга вəгъдə иткəч, Гайшə ханым кызының соңгы истəлеген Шубинга
биреп җибəрергə риза булды.
– Минем кызым аркасында гаепсез кеше каторга хезмəтлəренə озатылмасын,
котыла күрсен, – диде ул хатны биргəндə. – Лəкин эшлəрегез тəмам булгач,
озакка сузмыйча, хатны үземə кайтарыгыз.



Господин Шубин саубуллашып чыгып китəр алдыннан Гайшə ханымга үзенең
Казандагы адресын да язып калдырды.
Къəһвəханəгə кайтып кергəч, господин Шубин, Казанга суд тикшерүчесе
исеменə телеграм язып, телеграмны къəһвəханə хезмəтчесе Энгель аша телеграф
станциясенə күндерде. Телеграмда болай диелгəн иде:
"Зөлəйханың үлемендə Муса Салихов та, башка бүтəн кеше дə гаепле түгел.
Зөлəйха үз-үзен атып үтергəн. Шубин".
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Əлеге телеграмны юллаганнан соң үткəн ун көн эчендə господин Шубин
Казанга кайтып җитте.
Муса Салиховның төрмəдə авырып китүе турында язган идек. Шымчы Шубин
Бакчасарайдан əйлəнеп кайткан арада ул инде тəмам сəламəтлəнеп беткəн иде.
Господин суд тикшерүчесе, адвокат господин Андреев һəм шымчы господин
Шубин мəрхүмə Зөлəйханың үлəр алдыннан əнисенə язган хатын тотып
прокурор каршына бардылар һəм, хатның Зөлəйха кулы белəн язылганлыгын
исбатлап, Муса Салиховның төрмəдəн чыгарылуын талəп иттелəр. Өч көннəн ул
инде төрмəдəн иреккə чыккан иде. (...)

* * *
Муса əфəнденең төрмəдəн котылып чыгуы Казанның бөтен мөселман халкына
билгеле булган кебек, күпчелек рус җəмəгатьчелегенə дə мəгълүм булды.
Мөсафирханə хуҗасы Габдуллин, Муса əфəнденең төрмəдəн ни рəвешле
котылуын сорашып белеп, Самарадагы Габденнəсыр əфəндегə: "Муса əфəнде
төрмəдəн чыкты" дип, кыска гына телеграм сукты.
Муса əфəнде төрмəдəн котылып чыкканнан соң ике-өч көн үткəч, өч кеше –
Муса əфəнде үзе, Нигъмəтулла əфəнде һəм дə адвокат – господин Андреев
Самарага Əхмəди байга кунак булып килделəр. Əхмəди бай үзе дə, гаилəсе дə
кунакларны бик шатланып каршы алдылар. Бигрəк тə Хəдичə туташ калəм
белəн язып бетереп булмаслык дəрəҗəдə сөенде.
Хəдичə туташ гөман кылганча, Муса əфəнде шактый бетерешкəн, ябыккан иде.
Əхмəди бай господин Андреевтан:
– Ни өчен Муса əфəнденең хəле, сəламəтлеге турында бер дə хат язмадыгыз? –
дип сорагач, Андреев аңа:
– Юк! Без сезгə өч хат язып салдык, тик алар сезгə барып җитмəгəннəр, өчесе дə
Габденнəсыр əфəнде кулына элəгеп, аңарда торып калганнар, – дип җавап бирде
һəм, кесəсеннəн өч хат чыгарып: – Менə бу хатлар сезгə атап язылган иде, – дип,
аларны Əхмəди байның кулына тоттырды.
Əхмəди байның сөйлəвенə караганда, дачасы Самарадан читтəрəк булуы
сəбəпле, Əхмəди бай исеменə килгəн хатларны шəһəр почтасыннан алу
вазифасы Габденнəсыр əфəндегə тапшырылган булган. Ул, күрəсең, Казаннан
Əхмəди байга килгəн хатларны ачып укып, иясенə бирмичə, аларны үзендə



калдыруны файдалырак тапкан. (...)
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...Муса əфəнде төрмəдə вакытта Габденнəсыр əфəнде Хəдичə туташны йөз мең
сум көмеш акчасы белəн кəлəшлеккə алам дип сөенеп-шатланып йөргəн булса,
хəзер аны өметсез бер хəсрəт билəп алды. Хəер, шундый хəлдə кеше ничек
хəсрəтлəнмəсен? Йөз мең сум көмеш акча белəн гүзəл кыз кулдан китə!
Габденнəсыр əфəнденең хəсрəте көннəн-көн көчəя-арта барды. Ниһаять, хəсрəте
чиктəн ашып, аны дəвалап бетерерлек дару-чара тапмыйча, тəмам гаҗиз калып,
ул шундый бер эш кылды ки, аның бу эше җинаятьлəре өчен тиешле бер җəза
төсен алды – кыскасы, Габденнəсыр əфəнде үз-үзен үтерү нияте белəн зəһəр-агу
эчте һəм ярты сəгать эчендə дөньялыктан китеп тə барды.
Габденнəсыр əфəнденең вафатыннан соң бүлмəсендə, мөсафирханə номерында,
түбəндəге бер язу-кəгазь табылды.
"Əхмəди Хəмидовның кызы Хəдичəне йөз мең сум акчасы белəн кəлəшлеккə
алу насыйп булмаганлыктан, мин үз-үземə кул саламын. Минем үлемемдə
һичкем дə гаепле булмасын. Муса Салихов Зөлəйханы үтерүдə хаксызга
гаеплəнгəн кебек, минем үлемемдə дə кемне дə булса гаеплəмəсеннəр өчен, мин
үлəр алдыннан ишекне эчтəн биклəп куямын. Алдан ишекне биклəмичə үз-
үземне үтерсəм, полиция килгəнгə кадəр кем дə булса бүлмəгə кереп, берəр
төрле явыз уй белəн, бу хатымны урлап чыгуы ихтималы бар. Мылтык тавышын
ишеткəч, мин аның биклəнми калган ишегеннəн бүлмəсенə кердем дə,
Зөлəйханың үлемендə Муса Салиховны гаеплəсеннəр дип, Зөлəйханың үзе-үзен
атып үтергəн револьверы белəн "үз-үземне үтерəмен" дип язып калдырган
хатын бүлмəсеннəн урлап чыктым. Бу эштə мин зур җинаятьлəргə бардым.
Шулай булса да, максатыма ирешə алмадым – Əхмəди байның кызына һəм йөз
мең сум акчасына ия булмадым.
Һəр кешегə үлеме алдыннан тəүбə итү тиеш булганлыктан, мин дə үлемем
каршында үз-үземне үтерү нияте белəн кулыма бер касə агу-зəһəр алып тəүбə
итəмен! (...)
Җинаятьле Габденнəсыр".

* * *
Язылган вакыйгалардан соң бер ай үткəч, Хəдичə туташ тəмам сəламəтлəнеп
җиткəч, Казанда Əхмəди байның өендə никах мəҗлесе уздырылды; кичерелгəн
кайгы-хəсрəтлəрдəн соң туй шатлыгы күрелде.
Туй мəҗлесендə, Муса əфəнде белəн Əхмəди байның туган-тумача һəм
якыннарыннан башка, адвокат господин Андреев һəм шымчы господин Шубин,
шымчы Иванов, шулай ук суд тикшерүчесе дə булдылар.
Инде яшьлəребез Муса əфəнде белəн Хəдичə туташка килсəк, алар, тəмам
телəклəренə ирешеп, бəхетле булып, кəеф-сафада яши башладылар.
Безгə мəгълүм башка кешелəр дə һəркайсы əүвəлгечə үз эшлəрендə калдылар.



Бетте.

__________________
* "Меңнəр" сүзен автор гарəпчə өлүф дип алган.

[1] Дəфен – җирлəү, мəет күмү.
[2] Əлхəмделиллаһи раббелгалəмин – бер Аллага дан булсын, Аллага шөкер.
[3] Воскресенский урамы – Казанның Кремльдəн университетка таба сузылган
үзəк урамнарыннан берсе. Октябрь революциясеннəн соң башта Чернышевский,
1960 елда Ленин исеменə үзгəртелгəн иде. Хəзер Кремль урамы.
[4] Кəляме шəриф – Коръəн (сүзгə сүз тəрҗемəсе: изге-кадерле сүз).
[5] Ясин – үлем түшəгендə яткан кешенең баш очында яки мəет өстендə укыла
торган дога (Коръəннең 36 нчы сүрəсе).
[6] Кəрəм боерасыз – юмартлык, нəзакəтлек белəн əйтелə торган өндəү сүзлəре.
[7] Мəхкəмə – хөкем йорты.
[8] Къəһвəханə – кофеханə (къəһвə-кофе); биредə чəйханə – кунакханə
мəгънəсендə кулланылган.


