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I
Хикəябезгə Габделгафурның катнашы булганлыктан, аның кем һəм ниндирəк
кеше икəнлеген язып үтик. Габделгафур Мансуров – мулла-имам баласыдыр.
Атасының исемен фаш итмичə, романыбызда аны Нəкəс мулла дип кенə
йөртербез. Нəкəс мулла угылы Габделгафурның төп ватаны-Нижгород
губернасы Сергач өязе авылларыннан бер авылдыр. Нəкəснең чын исемен
язмаган кебек, əлеге авылның исемен дə, тулысынча язмыйча, фəкать "К"
хəрефе белəн генə атап йөртербез.
"К" авылы кешелəренең тормыш өчен а+сыл хезмəте игенчелек хисапланса да,
күпчелеге башка шəһəрлəргə – мəсəлəн, Нижний, Казан, Мəскəү, Петербург һəм
Ростов-Дон кебек җирлəргə китеп, сəүдə һəм башка төрле хезмəтлəр белəн
шөгыльлəнə иде.
Югарыда əйтелгəн авылда өч мəчет һəм дүрт имам бар иде. Башкаларында
эшебез юк, Нəкəс мулла исə байтак заманнардан бирле "К" авылында имам
булып, хəйлəи шəргый[1] һəм хəрам кəсеплəр, ришвəт һəм риба юлы белəн мал
казанып, хəзерге вакытта авылның башка имамнары белəн чагыштырганда
шактый бай тормышта яшəгəн, ике хатынга ир һəм биш балага ата булган бер
кеше иде. Без бəян итəчəк унҗиде яшьлек Габделгафураның өлкəн баласыдыр,
кискен бер угландыр.

* * *
Җомга көн. Җомга намазы вакыты җитеп килə. Нəкəс мулла мəхəллəсе
кешелəре берəм-берəм мəчеткə җыелалар. Араларында гаять фəкыйрь кыяфəтле
кешелəр дə күптер. Шуларның берсе-Габдеррəзак бабай. Ул, тəһарəтлəнеп,
аягына кияргə булмаганлыктан, яланаяктан гына мəчеткə барырга чыккан. Əмма
юл бик пычрак-баткак, шуңа күрə ул, мəчет ишеге төбенə килеп җиткəч, комган
хезмəтен үтəгəн бер савыт белəн су китереп, иң элек аягындагы пычрак-
туфракны тазартып юды, шуннан соң гына мəчеткə керде.
Болай Хода юлында йөргəн намуслы фəкыйрьлəр булган шикелле, əлеге авылда
мордар һəм намазсыз фəкыйрьлəр дə аз түгел. Намазга, җомгага, тəравихка[2]
барырга чакырсаң, алар сиңа:
– Алла кием һəм байлык бирсен, шуннан соң мəчетегезгə, намазыгызга да
барырбыз,-дип җавап бирəлəр, җүнсезлəр.



Азан əйтелде, кешелəр намазга тəмам əзер, тик Нəкəс мулла гына юк. Биш-ун
минуттан, ниһаять, ул да килде. Килде дə, намазга керешеп, вəгазь-нəсыйхəт
əйтү кайда, хотбə[3] урынына: "Əлхəмделиллаһ, əлхəмделиллаһ,
əлхəмделиллаһе раббел-галəмин"[4], – дип, намазны тиз генə тəмамлап та
куйды.
Намаздан чыккач, мəчет янында мулла белəн ике кеше кул биреп күрештелəр.
Болар "К" авылы кешелəреннəн булып, əле генə Ростов-Доннан кайтканнар иде.
Мулла бу акчалы кешелəрне шундук үз өенə чəйгə чакырды. (...)

II
Якшəмбе көн җитте. Бүген-Габделгафурның Казанга китəчəк. көне. Ир-ат
иртəнге намазны укып əле генə мəчеттəн кайткан. Габделгафурны мəдрəсəгə
озатырга дип өйгə туган-кардəш һəм якын-белешлəр җыелган. Озатырга
килүчелəрнең берсе – гаять кечелекле, тыйнак табигатьле, мөлаем һəм тəмле
телле икенче мəхəллə имамы карт хəзрəттер. Карт хəзрəтнең Габделхак исемле
угылы өч-дүрт елдан бирле Казанда мəдрəсəдə булып, атасының сүзенə
караганда, уңышлы рəвештə гыйлем эстəвен дəвам иттерə иде. Хəзер исə карт
хəзрəт угылы Габделхакка чəй-шикəр һəм биш сум көмеш акча җибəрергə дип
килгəн. Габделгафурга кечкенə төен һəм биш сум акчаны биргəндə ул:
– Менə, энем-карендəшем Габделгафур, бу əманəтлəрне угылыма тапшыр һəм
сəламнəребезне əйт, – диде.
Габделгафур, сузылган əманəтлəрне кулына алып:
– Бик яхшы, тапшырырмын, – диде.
Берникадəр вакыт үткəч, карт хəзрəт, Габделгафурга карап, сүзен дəвам итте:
– Ярый, энем, сау-сəламəт бул, Аллаһы Тəбарəкə вə Тəгалə сəфəрегезне мөбарəк
кылсын... Угылыма һəркайсыбыздан сəлам əйт, икегез яхшы дус булып яшəгез.
Вакытыгызны əрəм итеп, гомерегезне бушка уздырмагыз, җилгə очырмагыз!
Үзегездəн кече оланнарга ихсан-ярдəм... Хəер, Казан мəдрəсəлəре бөек вə олугъ
мəдрəсəлəрдер. Анда сездəн кечек кемсə, валлаһе əгълəм[5], табылмас та.
Үзегездəн олугъ вə бөек оланларга һəрвакытта вə һəр урында əдəп һəм инсаф
белəн тəгъзыйм-хөрмəт күрсəтегез. Иншалла[6], үзегез дə олугъ булырсыз.
Казан мəдрəсəлəре алар зур мəдрəсəлəр-анда һəр гыйлем булган кебек,
шəкертлəренең дə төрлесе буладыр... Начар-яман шəкертлəр белəн дуслык
кылмагыз, мəҗлестəш булмагыз – шул вакыт аларның яманлыкларыннан сезгə,
затыгызга зарар тимəс. Əмма шəкертлəрнең шул мордарлары белəн мəхəббəт вə
дуслык итсəгез, гыйлем алу бер тарафта калып, яманлык вə бəднамыгыз[7]
шундук мəйданга чыгар. "Адың чыкканчы, җаның чыксын!" – дип
картларыбызның əйткəн сүзлəре бик тə тугъры. Бер вə ничə мең чакрымнарга
сəяхəт вə сəфəр бер хəтъвə-адым белəн башланган кебек, яманлык та бер
кечкенə гөнаһ вə кечкенə яманлыктан башланып, аз-азлап арта барып, соңыннан
"зур гөнаһлар"га əверелəдер. Менə, гыйбрəт күзе белəн кара əле син безнең
авылның хəзердəге хəленə вə илле ел элек булган хəленə. Без ул вакытта сезнең



кеби япь-яшь егет идек, ул вакытта, хəзердəге кебек, авылыбызда мəйханə-
кабаклар юк иде. Түгел аракы эчəргə, чəйне дə ул вакытта бик аз кешелəр генə
белə иде. Хəзер исə унбиш-егерме яшьлек угъланнан башлап алтмыш-җитмеш
яшенə якынлашкан картларыбызга кадəр, Аллаһ сакласын, аракы өчен җанын
фида кылыр, туганын үтерер, атасын кыйнар... Хатыннарыбызның да аракы вə
башка исерткеч эчемлеклəрне сөйгəннəре юк түгел. Əмма бу "зур гөнаһлар" –
яманлык вə бозыклыкларыбыз безнең өскə бердəн килеп төшмəделəр. Ана
карыныннан болай исерек вə сəрхуш булып тугмадык. Бер кечкенə нəрсəдəн аз-
азлап башланып, əйткəнем кеби, яманлыкларыбыз күбəеп вə куəтлəнеп, бəрəкəт
күтəрелде. Аллаһ сакласын, уттан вə хатыннан курыккан кеби, шул
исерткечлəрдəн сакланыгыз вə куркыгыз! (...)
Карт хəзрəтнең Габделгафурга укыган бу нəсыйхəтлəре тəмамланып килгəндə
җигүле ат та тəмам əзер иде инде.
Габделгафур, һəркем белəн куллар биреп саубуллашып, эченнəн: "Яңа тормыш
һəм сəфəремə изге ярдəмеңне бир, Ходаем!" дия-дия, мөəзин белəн бергə арбага
чыгып утырды да Казанга юл алды.

III
...Маһруйның атасы Гали Ваһабов-даими Казан шəһəрендə яшəп, алыш-биреш
сəүдəсе белəн шактый күп мал-акча казанган алтмыш биш яшьлəрендəге яхшы
күңелле, тəкъва һəм юмарт бер кеше иде. Ул, гыйбадəт белəн мəшгуль диндар
адəм будып, галим-голяманы һəм инсафлы шəкерт халкын олылап хөрмəт итə,
аларга һəрвакыт мадди ярдəмен күрсəтə – кыскасы, Казан шəһəренең дəүлəтле
һəм могтəбəр картларыннан санала иде.
Гали Ваһабовның хатыны Мəрьям абыстай да, яхшы ата баласы булып, алтмыш
яшьлəренə җитеп килгəн суфый һəм намазчыл бер хатын иде.
Гали бабай белəн Мəрьям абыстайның югарыда телгə алынган Маһруйдан
башка бүтəн балалары юк иде.
Без, Маһруйның бишектəге һəм сабый бала чагындагы хəллəренə күз салмыйча,
аның унсигез яшеннəн соңгы тормышына тукталырбыз.
Исеме җисеменə муафикъ дигəндəй, Маһруй[8] шулкадəр зифа-чибəр кыз иде
ки, аның матурлыгын калəм белəн язып тасвирларга да мөмкин түгел. Шулай
да, героинябызны мактау өчен, чын исеме Маһруй булмаса да, без аны шул
исем белəн атадык.
Хəмзə Агиев-уртача дəүлəтле, алтмыш яшенə җиткəн яхшы карттыр. Хəмзə
бабайның илле яшенə якынлашкан хатыны һəм Җиһангир исемле егерме биш
яшьлек улы бар иде.
Җиһангир Агиев, хикəябезнең героинясы Маһруй кызның акылы һəм
тəрбиясенə хəйран, гүзəллегенə гашыйк булып, ахырда аңа өйлəнү уена килде.
Аталар һəм кыз тарафыннан ризалык алынып, Җиһангирның телəк-морадына
ирешкəн һəм бəхетле булган көне-нəкъ менə бүгенге кичəдер. Бүген яшьлəрнең
никах мəҗлесе булды.



IV
Җиһангир белəн Маһруйның никах мəҗлесеннəн соң бу көнгə кадəр өч ай вакыт
уйды.
Бүген – сентябрьнең унбере, кич сəгать җиде. Хəмзə Агиев өендə кечкенə генə
бер мəҗлес җыелган. Катнашучылар – "К" авылыннан мөəзин Госман, Нəкəс
мулланың улы Габделгафур, өй хуҗалары Хəмзə бай белəн Җиһангир əфəнде
һəм казанлы Шəфигулла абзый.
Габделгафур белəн мөəзин Госман хəзрəтлəре əле бүген генə Казанга килеп
төшкəннəр иде. Юл əйберлəрен мөсафирханəдə калдырып, алар күрешер өчен
шундук Хəмзə бай өенə юнəлделəр. (...)
Хəмзə бай исə, түбəнчелекле, юмарт һəм кунакчыл кеше буларак, мөсафирлəрне
камил ихтирам белəн, олылап каршылады.
Инде менə ашъяулык җəюле табын əйлəнəсендə үзара сөйлəшə-сөйлəшə чəй
эчеп утыралар. Хəмзə бай, мөəзин əфəндегə таба карап, сорашуын дəвам итте:
– Бик яхшы иткəнсез, хəзрəт, егетне мəдрəсəгə алып килеп, бик яхшы иткəнсез.
Мулла баласы дип əйтəсез, əткəсенең исеме ничек соң?
– Əйе, əткəсе безнең мəхəллəнең имамы, Нəкəс хəзрəт, – диде мөəзин.
– Кайсы мəдрəсəгə кертмəкче, кайсы мəдрəсəдə укытмакчы буласыз?
– Сез, Хəмзə абзый, ничек мəслихəт кыласыз? Кайсы мəдрəсəгə керсə яхшы
булыр икəн?
– Əткəсе нəрсə əйтте, кайсы мəдрəсəгə мəслихəт кылды?-дип, сорауга сорау
белəн җаваплады Хəмзə бай.
– Хəер, əткəсе катгый өзеп бер сүз дə əйтмəде... Безнең авылның карт хəзрəт
угылы Габделхак монда укый, сезгə дə килеп йөри бугай, ул фəлəн мəдрəсəдə, –
дип, мөəзин карт хəзрəтнең улы Габделхакның кайсы мəдрəсəдə укыганын һəм
ул мəдрəсə мөдəррисенең исемен атап əйтте.-Без дə менə бу егетне-
Габделгафурны шул мəдрəсəгə куймакчы булабыз.
Хəмзə бай берникадəр вакыт үзалдына уйланып торды.
– Хəер, безнең Казанда һəр мəдрəсə яхшы, – диде ул, аннары, сүзен дəвам итеп.
-Һəркайсысында, мəдрəсəлəрдə, күп төрле гыйлем укытыла. Лəкин мин үз
тарафымнан бу шəкерткə дамелла Габделкəрим хəзрəт мəдрəсəсенə керергə
мəслихəт кылыр идем. Аны Күл буе мəдрəсəсе дип йөртəлəр. Ул мəдрəсə, без
наданнарча əйткəндə, кадимнəн бирү[9] олуг мəдрəсə булып килəдер... Ничə вə
ничə дана[10] вə галим мөдəррислəр шул мəдрəсəдəн гыйлем алып чыкканнар.
Бу мизгелгə кадəр əңгəмəгə колак салып, тын гына тыңлап утырган Шəрифулла
абзый да, телгə килеп, мөəзиннəн Габделгафур хакында сорашты. "Ниндирəк
кеше, баймы?"-дип атасы турындагы соравына "юк" дигəн җавапны ишеткəч,
Казан байларына тел озайтып, гайбəтлəренə төште:
– Гаять кешелексез байлар... Араларында яхшы гына бай, маллы кешелəр күп
булса да, фəкыйрь шəкертлəргə яки башка хосуста мохтаҗ булганнарга ярдəм вə
изгелек кылганнары һич тə юк. Чиксез саран-комсыз, ач күзле, көнче үзлəре,



мəңгелек суы эчкəн кемсəлəр кеби кыланып, көн-төн дөнья малын арттыру
кайгысында йөрилəр, халык файдасы, дин куəте, дөнья рəхəте өчен гамь чигеп,
зарарыбызның муҗибе-сəбəбе булган нəрсəлəрне төзəтүгə ярдəм вə тырышлык
кылганнары күренми. Араларында шундый комсызлары бар ки, түгел шəкерткə
яки башка мохтаҗ кемсəгə ярдəм кылу, үзлəре үк шул фəкыйрьлəрнең кулыннан
икмəклəрен тартып алырга тырышалар. Хəер, шəкертлəр үзлəре дə Мəкəрҗə
вакытында...
Шəфигулла абзый байларга шулай тел озайтып утырганда дивар сəгате унике
тапкыр "күк-кү" дип кычкырды. Кунаклар, хəер-догалар кылып, Хəмзə байның
өеннəн чыгып киттелəр.
Хəмзə бай, мөсафирлəрне озатып, ярты сəгать үткəч, йокларга ятты. Җиһангир
белəн Маһруйның бүлмəлəрендə исə төнге сəгать икегə кадəр ут сүнмəде.

* * *
Бу кичəдəн соң өч көн узды.
Нəкəс мулла угылы Габделгафур, дамелла Габделгаллəм мəдрəсəсенə кермичə,
"К" авылындагы карт хəзрəт угылы Габделхак укый торган мəдрəсəгə урнашты.

V
Яздыгыбыз вакыйгалардан бу көнгə кадəр ике ел кичте.
Җиһангир Агиевның атасы Хəмзə бай һəм анасы Хəлимə абыстай, хаҗ кылу
нияте белəн сəфəр чыгып китеп, берсе – Мəккəй Мөкəррəмəдə һəм берсе
Мəдинəи Мөнəүвəрəдə[1] дөнья куеп, шул шəһəрлəрдəге Җəннəте Мөгаллə һəм
Җəннəте Бəкыйга исемле зиратларга дəфен кылындылар.
Маһруйның атасы Гали Ваһабов та, безнең шикелле, мəңгелек суын
эчкəннəрдəн булмыйча, бер авыруга очрап, ике атна чамасы хаста булып ятты
да фани дөньядан мəңгелеккə китеп барды.
Хəзерге вакытта исəннəр – Маһруйның əнкəсе Мəрьям абыстай, Маһруй үзе,
Маһруйның кызы Фəридə һəм Җиһангир-дүртесе бер өйдə яшəп яталар. Хəмзə
байның үлеменнəн соңгы еллар гаять авыр булып, сəүдə һəм кəсептə күп зарар
күрү һəм күп мал югалту аркасында, Җиһангирның дəүлəт һəм байлыгына зур
кимчелек килде. Хəзер исə Җиһангир, Казанда булмыйча, коммерция-сату-алу
хезмəтлəре белəн Себер тарафына алты-җиде айлык сəфəргə чыгып киткəн иде.

VI
Ибраһим белəн Ягъкуб, ике бертуган, мəрхүм Габделмəн байның балалары
Галиевлəрдер. Ибраһимы – утыз биш яшендə, өйлəнгəн, ике бала атасы, олуг
юрист, мəкерле һəм фетнəчел кеше. Ягъкубы исə егерме җиде яшьлек
өйлəнмəгəн егет булып, азгын һəм тəүфикъсыз бер адəмдер.
Ике туган һəм школа учительлəреннəн Əхмерский исемле берəү Галиевлəр
өендə бергəлəп чəй эчеп утыралар иде.
Ибраһим Галиев, кунак учитель Əхмерскийдан тормыш хəллəре һəм яңалыклар



турында белешмəкче булып:
– Ни хəллəр, нинди хəбəрлəр бар? Сəламəтлекме? – дип сорады.
– Аллага шөкер əле, сау һəм сəламəтбез... Прогресс һəм просвещениедəн башка
хəбəрлəр юк.
Галиевлəр Əхмерскийның "прогресс", "просвещение" сүзлəрен бик өнəп
бетермəделəр.
– Без немецча, французча əйтелгəн сүзлəрнең күбесен аңламыйбыз, безгə
тугъры татарча сөйлə,-диде Ибраһим əфəнде, елмая төшеп.
Ягъкуб əфəнде исə, чəй касəлəренең берсен-кунак алдына, ə икенчесен Ибраһим
уңына куеп:
– Җə, ашка да, чəйгə дə кəрəм боерыңыз!-дип ашарга-эчəргə кыстый башлады.
Учитель Əхмерский бераз тын гына утырганның соңында:
– Хəбəр, хəзердəге хəбəрлəр сезгə мəгълүм, – дип, имам-муллаларның русча
укый-яза белүенə мəҗбүр итүче яңа тəртип турында сөйлəп, патша
хəзрəтлəренең шул турыдагы фəрманын укырга кереште. (...)
Учитель Əхмерский падишаһ фəрманын укып тəмам итəр вакытта, ишек
ачылып, бүлмəгə Галиевлəрнең приказчигы килеп керде. "Əссəламе галəйкем"
дип исəнлəшкəннəн соң ул, Ибраһим əфəндегə мөрəҗəгать итеп, сəүдə
хəллəреннəн хисап бирергə кереште:
– Алафузовка мең сигез йөз данə ат тиресе, дүрт йөз сиксəн данə сыер тиресе
бирдек,-диде ул һəм, ат тиресе фəлəнчə хактан, сыер тиресе фəлəнчə хактан дип,
тирелəрнең нинди бəһагə сатылганлыгын əйтте.
Ибраһим Галиев, "тире" сүзен ишеткəч, бөтен игътибарын приказчигына
юнəлтеп, падишаһ фəрманын бөтенлəй онытты.
– Əйдə, кантурга керик, хəзер хисап-счетлар бирермен,-диде ул приказчикка
һəм, табын яныннан торып, "кантуры" урнашкан күрше бүлмəгə таба атлады.
Ибраһим Галиев китүгə, аның алты-җиде яшьлек улы Мостафа, бүлмəгə кереп
һəм Əхмерский белəн Ягъкуб утырган табын янына килеп, Ягъкуб əфəндегə бер
конверт-хат сузды.
Ул арада, тире алу-сату хисапларын тəмамлап, Ибраһим əфəнде дə контор
бүлмəсеннəн чыкты һəм табын янындагы əүвəлге урынына килеп утырганда
улы Мостафаны күреп:
– Нихəл, мелла Мостафа? Мəдрəсəдəн кайттыңмы? Сабакны яхшы белдеңме?-
дип, улына сораулар яудыра башлады. Аннары, Əхмерскийга таба борылып:-
Угылым сабакны бик яхшы укый, бик мелла[12] булды,-диде дə янəдəн улына
эндəште:-Җə, кил əле, менə абзаңа укып кара.
Əхмерский да, Мостафага карап, елмаеп:
– Җə, кил, нəрсə укыйсың? Китапларың кайда? Кил!-диде. Мостафа,
"Һəфтияк"[13] белəн "Аллаһ дигел бəдəвам"[14] китапларын алып кереп,
Əхмерский каршына килеп басты һəм, əгузе бисмилласын да əйтмичə,
"Һəфтияк"тəн сабагын укырга кереште.
– Бигрəк җегет икəн угылың! – диде Əхмерский, Мостафаны əтисенə мактап.



Мостафа бу мактау сүзлəре сөйлəнгəн арада бер юллык сабагын укып тəмам
итте.
Шуннан соң əтисе аңа:
– Җə, китабыңны да укып кара, – диде.
Мостафа, "Бəдəвам" китабын кулына алып, əсəрнең баш өлешеннəн – утыз
тугызынчы юлыннан башлап укырга кереште:

''Имансызны дуст тотма,
Аңа син яхшылык итмə,
Андыйн һəм яхшылык көтмə,
Аллаһ дигел бəдəвам".

Шул рəвешчə сабакны укып һəм үзлəштереп, мактау сүзлəре дə ишеткəч,
Мостафа, сабак китапларын махсус урынга җыеп куеп, табын янына утырып чəй
эчəргə башлады.
Ягъкуб əфəнде исə, Мостафа китергəн хатны укыгач, тиз генə җыенып өйдəн
чыгып китте.

VII
Ягъкуб Галиев, хатны укып, мəҗлесне калдырып, өйдəн ашыгып чыгып
киткəннəн соң, ун-унбиш минут эчендə Воскресенский дигəн урамга барып
җитте.
Воскресенский урамы, Казанның иң зур, иң яхшы урамнарыннан булып,
казанлылар анда кышын да, җəен дə саф һава суларга һəм тамаша кылырга чыга
иде.
Воскресенский урамыннан бер-ике əйлəнгəч, Ягъкуб əфəнде Пассажга[15]
керде. Пассажда бер яшь хатын янына туры барып, аның белəн саулык-
сəламəтлек сорашырлык кадəр генə сүз алышты да, Пассажның Черек күл[16]
бакчасы тарафына караган ишегеннəн чыгып, беренче туры килгəн ямщикны
туктатты һəм, Пассажда очрашкан теге хатын белəн шул ямщикның атына
утырып, Балык базарындагы[17] мəгълүм кунакханəлəрнең берсенə илтергə
кушты.
Ягъкуб белəн бергə кунакханəгə китеп барган бу ханым Җиһангир Агиевның
хатыны – героинябыз Маһруй иде. (...)
"Яшь гомерне бушка уздырырга ярамый" дигəн сылтау белəн, бер карчык, бу
ике яшь арасында тылмачлык һəм арадашлык итеп, аларның яшь гомерлəрен
əнə шулай "рəхəттə" һəм "кирəкле эштə" уздырттыра башлады. ("Яшь гомерне
бушка уздырырга ярамый" диюче мондый карчыклар һəм шул кагыйдəне
тотучы хатыннар Казанда аз түгелдер.)
Бүген октябрьнең егерме җидесе. Җиһангирның Казаннан китүенə нəкъ сигез
ай, ə Маһруй белəн Ягъкубның беренче күрешүлəренə җиде ай тулган көн.
Маһруй бу җиде айның беренче аенда ук йөккə узды. Маһруйның үзеннəн һəм



сəбəпчесе Ягъкубтан кала, бу нашəргый хəмел[18] хакында беркем дə белми
иде.
Ягъкуб əфəнде, кунакханə номерына кереп, ишек ябылуга ук Маһруйны
битəрлəргə тотынды:
– Мин сиңа ничə тапкыр əйттем, миңа хат язма дип... Мин юк вакытта хатыңны
китереп бирерлəр дə, икенче кеше кулына төшеп, Алла сакласын, бу
хəллəребездəн хəбəрдар булырлар... Җə, əйдə сөйлə, шулкадəр ашыгыч нинди
йомыш бар? Нигə хат белəн чакырттың?
Маһруй, Ягъкуб əфəндегə елмаеп карап, янына сыеныбрак утырды да, кулын
аның җилкəсенə куеп:
– Бик шатлыклы хəбəр бар, шул сəбəптəн хат язып чакырдым... Җук нəрсəлəргə
ачуланып маташма,-диде.
– Җə, сөйлə тизрəк, нинди хəбəр ул?.. Озак утырырга вакытым юк.
Маһруй, бер минут чамасы дəшми торганнан соң, кесəсеннəн бер конверт
чыгарды да Ягъкуб əфəндегə сузды:
– Менə бу хатны укы... Нинди шатлыклы хəбəр икəнен белерсең.
Ягъкуб, хатны кулына алып:
– Нинди хат соң бу?-дип сорады.
– Бүген генə почтадан алдым, ирем-хуҗам җибəргəн,-диде Маһруй.
Ягъкуб əфəнде хатны акрын гына кычкырып укый башлады. (...) Ягъкуб хатны
укып тəмам иткəч, Маһруй, янəдəн əүвəлге кебек елмаеп:
– Менə шатлыклы хəбəр ич!-дип куйды.-Ике ай эчендə кайтырмын дип язса да,
өч айсыз да кайта алмый ул... Мине хəсрəттə калдырмас өчен, күңелемне юатыр
өчен генə шулай ике айдан кайтырмын дип яза. Чынында, өч айсыз да кайта
алмаячак. Ул миңа Себер җагына киткəн чакта да өч-дүрт айдан кайтып
җитəрмен дип əйткəн иде. Менə инде Казаннан киткəненə сигез ай булды, əле
һаман кайтканы юк. Җə, бик яхшы, ике-өч ай кайтмаса, бала табар вакытым
җитеп, бала тапканнан соң кайтып килсə, бер нəрсəдəн дə хəбəре булмый калыр.
Шулвакыт кунакханə хадиме соралган нəрсəлəрне поднос белəн күтəреп кереп,
өстəл өстенə куйды. Хадим чыгып киткəч, Ягъкуб Галиев:
– Əйе, дөрес, шатлыклы хəбəр икəн, – диде һəм сүзен болай дип дəвам итте:-
Əлбəттə, Җиһангирның безнең бу хəллəребездəн хəбəрсез калуы синең өчен дə,
минем өчен дə файдалы, бигрəк тə синең өчен... Йөкле булмасаң, бүген кайтса
да бер нəрсə дə белə алмас иде. Алла сакласын, белə калса, хəлең бик мөшкел
булыр. Йөгең кемнəн икəнлеге беленсə, миңа да яхшы булмас. Ничек кенə булса
да, кешегə белгертмичə, йөгеңнəн котылу юлын тап, һичкем шиклəнерлек
булмасын. Минем дə бу кичə синең белəн аулакта ахыргы күрешүем булсын...
Хатлар язып мəшəкатьлəнмə, чөнки ике-өч көннəн мин үзем дə йомышларым
белəн Мəскəүгə китəмен. Бер йə ике айсыз Казанга кайта алмам. Мин
кайтканчы, бəлкем, ирең дə кайтып төшəр. Əгəр дə бу эшлəребезне беркем дə
белми калса, соңыннан, җае туры килгəн чакларда, очраша торырбыз. Инде дə,
йөгеңнəн котылганчыга кадəр, күрешергə вакыт булмас, бу кичəбез ахыргы



кичəдер.
Маһруй Ягъкубтан мондый салкын сүзлəр ишетергə уйламаган иде. Гаять
дəрəҗəдə гаҗəплəнгəн һəм көенечле бер хəлдə, ул җиде-сигез ай буе "бушка
узмаган" гомеренең нəтиҗəсе һəм җимеше юк нəрсə түгел икəнлеген төшенə
башлады.

VIII
Бала туар көннəр якынлашкач, Маһруй үзенең əнкəсенə: "Мин бер-ике атнага
авылга кунакка барып кайтам",-дип, өй чыгымнары өчен биш-ун сум акча бирде
дə, əнкəсен һəм кызын калдырып, китеп барды. Кунак булып төшəрдəй туган-
тумачалары берничə авылда булуына карамастан, Маһруй, авылга китмичə,
Пелəтəндə (Казанның бер төбəге) бер карчыкның өенə урнашып, бала туар
көнне көтə башлады. (Яшерен рəвештə бала табучы хатыннарга урын биргəн
һəм соңыннан балаларын тəрбия кылырга алынган мондый карчыклар Казанда
юк түгелдер.)
Ниһаять, бала табу көне җитеп, əлеге карчыкның ярдəме белəн, Маһруй бер ир
бала дөньяга китерде.
Бала тапканнан соң берникадəр вакыт үткəч, əлеге карчык Маһруйга болай
диде:
– Җə инде, кызым, əлхəмделиллаһ, сəламəтлəнеп килəсең... Балаңны-угылыңны
ни кылырга, кая куярга уйлыйсың? Əгəр дə телəсəң, мин балаңны васпитателни
йортка тапшыра алам, яки башка җиргə дə ташларга мөмкин. Хəер,
васпитателнига минем беркемнең дə баласын илткəнем юк... Алла сакласын,
анда кем баласы булсын – чукындыралар.
Маһруй, бераз дəшми торганнан соң, карчыкка:
– Башка җиргə дə ташларга мөмкин дип əйтəсең. Кая башка җиргə ташларбыз
икəн? – диде. – Йа Алла, əстəгъфирулла! Нишлəрбез икəн? Зəүҗем[19]
кайтмадымы икəн? Син, абыстай, зинһар, кемгə дə сиздерми генə бүген белеп
килсəнə, ирем кайтмадымы икəн? Ух!..
– Яхшы, бəбкəм, яхшы, кызым, белеп кайтырмын... Менə узган елда да бер кыз
минем өемдə бала тапкан иде. Аның баласын мунчага алып бардым да, мунчага
кергəч, җуынгач-чабынгач, бала бик еглый башлаган иде, мунча эчендəге бер
карчыкка: "Абыстай, зинһар, шул баланы кулыңда тотып торсана, мин əнкəсен
чакырып китерим əле", – дип, баланы карчыкта калдырып, тиз-тиз киемнəремне
кидем дə мунчадан чыгып киттем. Əле дə, бүгенгə кадəр, баланың əнкəсен
чакырып китерəм... Синең балаң белəн дə шулай эшлəрбез. Бу бик саваплы эш.
Мин күп кешелəргə-хатыннарга шулай ярдəм итəмен.
– Мин, абыстай, үзем дə шулай-кемнең дə булса ишеге төбенə баланы ташлап
китəрмен дип уйлый идем. Лəкин хəзердə кеше ишеге төбенə ташлап китүдəн дə
бик куркам. Яхшы, əгəр дə баланы кабул итеп, үз балалары шикелле итеп тəрбия
кылсалар. Əмма, кабул итмичə, əлеге, син əйткəн васпитателни йортка
юлласалар, Алла сакласын, харап булыр. Гөнаһсы да бик зур ич... Менə,



абыстай, мин баланы болай итəргə телəр идем, – дип, Маһруй сүзендə дəвам
итте:-Əгəр дə син кабул итсəң, мин баланы синең өеңдə калдырыр идем... Син
яхшы гына тəрбия кылыр идең. Мин үзем дə форсат булган вакытларда килеп
карар идем; ни дисəң дə үз күз алдымда булыр иде. Алла сəламəтлек биреп, ике
йə өч яшенə кадəр синең өендə торса, аннан соң, Хода ризалыгы өчен бер ятим
баланы алган кебек, бу баламны мин үз өемə дə ала белер идем. Менə, əгəр дə
син разый булсаң, шулай кылсак яхшы булыр иде. Ни əйтəсең, абыстай, разый
буласыңмы?
– Шулай син əйткəнчə кыла алсак, кызым, бик, бик яхшы булыр иде, кызым,-
диде карчык һəм сүзен болай дип дəвам итте:-Мин бик разый буламын. Балаң
минем өемдə калсын, үзем тəрбия кылырмын... Балаңны кайчан алу ягын үзең
карарсың, сəламəт булса, телəгəн вакытта алырсың. Лəкин бу эш бик авыр
хезмəттер. Миңа хезмəт хакы күпме, никадəр бирерсең икəн соң?.. Менə өемə
килеп бала таптың, берəү дə белмəде, шулай ук бу көннəн соң да, инша Аллаһ,
берəү дə белмəс. Балаң да үз кулыңдагы кебек тəрбиялəнер, һəрвакыт килə-китə,
күрə торырсың. Синең хуҗаң малдар[20] кеше, сездəн күп сорарга да мөмкин,
лəкин мин бу эшлəрне савап өчен эшлим. Сиңа да бер ярдəмем булсын, бəбкəм.
– Мин, абыстай, инша, Аллаһ, сине разый кылырмын, лəкин хəзердə кулымда
бер дə акчам юк, актык егерме биш сумны да сиңа бирдем. Хəзергə һичбер
кайдан акча алыр җирем юк. Хуҗам кайтканчы сабыр ит, никадəр кирəк булса
да яшерми əйт; ирем кайткач, инша Аллаһ, тапшырырмын,-дип, Маһруй сүзен
тəмам иткəч, баланы тəрбиягə алырга ризалыгын биргəн карчыгыбыз əйтə
куйды:
– Син, бəбкəм, əлбəттə, минем хакымны үтəрсең, хыянəт кылмассың, лəкин
иреңнең акчасын мондый җирлəргə сарыф итү сиңа бер дə лаек түгел... Гөнаһы
булыр, бəбкəм. Бу баланың үз атасы да бардыр ич, баланы тəрбия кылырга
акчаны син, əнəтерə, баланың үз атасыннан сорап ал, аннары миңа бирерсең. Бу
бик мəшəкатьле хезмəт... Əгəр дə миңа ике йөз сум көмеш акча бирсəгез, икегез
дə, өчегез дə бөтен-бөтенəйгə котылырсыз.
Маһруй, бераз уйланып торгач, карчыкка:
– Белмим шул. Баланың атасын, инде бер-ике ай булыр, күргəнем дə юк. Акча
бирерме икəн?!-диде.
– Акча бирми чарасы булмас. Атасы кем, бай кешеме?
– Баланың атасы болай яхшы гына дəүлəтле кеше, лəкин арабызга бераз
салкынлык төшкəн иде. Күптəн күргəнем дə юк, белмим, хəзердə Казандамы
икəн. Аны нинди юл белəн күрсəм яхшырак булыр икəн?
– Җə, кызым, миннəн бер дə яшереп торма, кем бу баланың атасы? Əйдə, сөйлə.
Казанда барлыгын-юклыгын да үзем белермен, икегезне күрештерергə дə
тырышырмын.
– Белə дə торгансың, абыстай, Ягъкуб Галиевне, менə шул җегет инде баланың
атасы була.
– Җə, Ягъкуб Галиевне бик яхшы белəмен. Узган җылда бер кыз минем өемдə



бала тапкан иде дип əйттем ич. Ул кыз да шул йөзе кара Ягъкубтан йөккə узган
иде. Ул Ягъкуб Галиев бик мордар кеше. Теге кызны да бик җəберлəгəн иде.
Ягъкуб хəзер дə Казанда, төнəгенəк Печəн базарында[21] күрдем,-дип, карчык
тагын сүзендə дəвам итте:-Менə, нəрсə эшлəрбез. Син Ягъкубка, "Сине күрергə
йомышым бар", дип хат яз. Мин ул хатны үз кулым берлəн илтеп бирермен.
Күрешергə нинди урын билгелəсə, бүген кич шунда очрашырсыз... Акча бирми
чарасы булмас,-дип, карчык, утырган җиреннəн торып, Маһруйга калəм-кəгазь
китереп бирде. (...)

IX
Əби-анай, акушерка карчык, Маһруйның хатын Ягъкуб Галиевкə тапшырды.
Ягъкуб, шатлыктан бигрəк ризасызлык күрсəтебрəк, Маһруй белəн күрешергə
вакыт һəм урын билгелəде.
Билгелəнгəн кич һəм сəгать якынлашты. Караңгылык төшеп, гашыйкларга юл
ачылу белəн, Маһруй очрашу урыны билгелəнгəн җиргə ашыкты.

* * *
Ягъкуб Галиевнең мəетен арбага салып Ибраһим Галиевнең өенə алып киткəн
вакытта романыбызның героинясы, кулга алынып, полициягə озатылган иде.
Үтерү җинаятеннəн соң Маһруйны полициягə китереп, "секретный" бүлмəгə
ябып куйдылар. Бүтəн гади "секретный"лар кебек үк, кечкенə генə бер бүлмə
иде бу. Тимер рəшəткəле кечкенə тəрəзəсеннəн яктылык аз кергəн кебек, анда
сулар өчен саф һава да юк иде. Маһруйның, ике газиз баласыннан, əнкəсе һəм
иреннəн, дəүлəте һəм рəхəт тормышыннан, туган-кардəшлəре һəм дусларыннан
аерылып, үтерүче сыйфатында кабер шикелле тар, караңгы бүлмəгə ябылуы
əйтеп бетергесез авыр вакыйга булып, Аллаһе Тəгалə аңа сабырлык һəм
түземлек бирсен диюдəн гайре сүзебез юктыр.
Ярты төн үтеп, полиция янəшəсендəге чиркəүдə тиз-тиз чаң кага башлауга
күзеннəн йокысы качкан Маһруй шəһəрнең кай төшендəдер янгын чыкканын
абайлады. Бераздан полиция ихатасында да янгын атларын тиз-тиз җигеп,
кешелəрнең ашыгып янгын сүндерергə китүлəре ишетелде.
Маһруйны шундук шомлы фикерлəр билəп алды. "Əстəгъфирулла, янгын
чыккан бугай! Кайда яна икəн? Бəлкем, безнең йортыбыз яна торгандыр?
Бəлкем, əнкəем, балам шул янгын эчендə яна торганнардыр?" – дип, ул, чынлап
та баласы яна торган кеше кебек, тəмам куркуга төште; янгынның ялкыннары
һəм шул ялкыннар эчендə калган əнкəсе һəм баласының "Əнкəй!", "Кызым!",
"Тизрəк, ярдəм ит!" дип ачыргаланып кычкырган тавышлары колагына ишетелə
һəм ут капкан гəүдəлəре күзенə күренə шикелле булды. (...)

XII
Ягъкубның абыйсы Ибраһим Галиевнең мəкерле һəм фетнəчел кеше икəнлеген
язган идем. Энесе Ягъкубның үтерелүен ишеткəч, ул бу җинаятьне кем һəм ни



өчен эшлəвен, Ягъкубтан туган баланың бер карчык тəрбиясендə булуын һəм ул
карчыкның торган җирен сорашып белеште дə, икенче көнне үк, кояш баер
алдыннан, шул карчыкны эзлəп китте.
Ибраһим Галиев, үзе эзлəгəн йорт янына килеп җитеп, капкадан чыгып килүче
бер хатынга очрады да аңа: "Абыстай, фəлəн карчык кайсы өйдə тора?" – дип,
акушерка карчыкның исемен əйтте.
– Ул карчык нигə кирəк, Ибраһим абзый? – диде хатын һəм бераздан: – Мин
буламын ул карчык. Əйдə, рəхим ит, Ибраһим абзый, – дип, олуг юристны өенə
алып керде. (...)
– Мин, абыстай, сиңа зур йомыш белəн килдем, – диде Ибраһим əфəнде,
карчыкның өенə кергəч. – Монда өйдə бүтəн кеше юкмы?
Карчык, Ибраһимның сүзлəреннəн шөбһəгə калып, курка-курка гына ишекне
япты да:
– Җук, җук, Ибраһим абзый, бер кемсə җук, əйдə сөйлəгез. Тыңлыйм, ни
җомышыгыз бар?-дип, Ибраһим əфəнде янəшəсенə урындыкка утырды.
Ибраһим əфəнде, бераз тын гына утыргач, карчыкка карап сүзгə кереште:
– Менə, абыстай, йомышым үзегезгə дə мəгълүм... Озаклап сөйлəшергə вакытым
юк. Шул, энем Ягъкубның баласы хакында килдем...
– Баланы ни кылмакчы буласыз? – диде карчык Ибраһим əфəндене сүзеннəн
бүлеп.
– Əйе, Ягъкубның Маһруйдан туган баласы хакында килдем, – дип кабатлады
Ибраһим əфəнде. – Аны ир бала дип əйткəннəр иде. Ул баланы Маһруй синең
өеңдə тудырган икəн. Кичə Ягъкуб белəн Маһруй күрешеп сөйлəшкəннəр.
Баланы тəрбиялəр өчен Маһруй Ягъкубтан ике йөз сум көмеш акча сораган.
Шул хакта килдем. Бала Ягъкубныкы булгач, əлбəттə, тəрбиясе дə Ягъкуб
өстендəдер. Лəкин, абыстай, син бу хəлне беркемгə дə сөйлəмə, кешегə
ишетелсə, үзең белəсең, яхшы түгел.
– Бик яхшы, Ибраһим абзый, баланы мин үзем тəрбиягə алам... Минем өемдə
туды-кемсə белмəде, моннан соң да беркем белмəс. Үз баламны тəрбия кылган
кебек тəрбия кылырмын. Бик саваплы эш ич, Ибраһим абзый... Тик минем
хакымны бирерсез, – диде карчык һəм кулына шəм алып: – Əйдəгез, баланы да
күрсəтим, – дип, Ибраһим əфəндене икенче бүлмəгə – бала янына алып кереп
китте.
Өч-дүрт минуттан алар, бала яткан бүлмəдəн чыгып, яңадан əүвəлге
урыннарына килеп утырдылар.
– Менə, абыстай, баланы тəрбия өчен ике йөз сум көмеш акчаны ал, – дип,
Ибраһим кесəсеннəн мөбарəк акчаларын чыгарды. – Лəкин, абыстай, баланың
тəрбиясе өчен шушы акчаны миннəн алганлыгыңа бер язу бир. Чөнки Маһруй
хəзер үз өенə кайтты, синең өйгə бүтəн килеп йөрмəячəк... Ул: акчаны абыстайга
бирсəгез, кулыннан язу алыгыз, дип əйтте. Безнең сүзебезгə генə ышанмас,
баланың тəрбиясе өчен акчаны алдым дип язу язсаң, ул язуны укыгач, эшнең
уңай хəл ителүен белеп, Маһруй үзе дə сөенер... Язу яза белə торгансыңдыр



бит?-дип сүзен тəмамлады Ибраһим əфəнде.
– Җə, Ибраһим абзый, ни сөйлисең, язу яза белмəскə буламыни? Яшь
вакытымда балаларга сабак укыттым. Шəкертлəремə гарəп, фарсы китаплары да
укыта идем. Маһруйны да укырга-язарга мин өйрəттем. Маһруй – минем
шəкертем ич! Балалар укыту бик саваплы эш ич! – дип, акушерка карчык,
утырган җиреннəн торып, калəм-кəгазь алып килде дə: – Нəрсə языйм? – дип,
Ибраһим əфəнденең боерык сыман əйткəн сүзлəрен язарга кереште.
Язу язылып беткəч, Ибраһим Галиев аны арыслан гайрəте белəн сузылып алып
кесəсенə яшерде. Шул арада карчык та, бая Ибраһим бай өстəл өстенə
кесəсеннəн чыгарып куйган акчаларга күзлəрен майландырып карап һəм:
"Ибраһим абзый, бик саваплы эш ич!" – дип кабатлый-кабатлый, акчаларны
ашыгып үз кесəсенə күчерде.
Акча һəм язу шул рəвешчə кесəлəргə кереп урнашкач, олуг юрист Ибраһим
Галиев болай дип сүз башлады:
– Минем бу эштə беркадəр шөбһəм бар иде. Лəкин Маһруйның сүзлəре хак
икəн... Кардəшем Ягъкубны, бер мəслихəттə булып, икəү бергə үтергəнсез икəн!
Карчык, Ибраһимның сүзлəрен аңлап бетермичə, гаҗəплəнеп:
– Ни сөйлисең, Ибраһим абзый, нинди үтерү?! – дип сорады.
– Нинди үтерүме?.. Бер дə белмəгəн сыман кыланасың... Кичə Маһруй
Ягъкубны үтергəн. Хəзер Маһруй ябылуда, хөкем тикшерүе астында,-диде
Ибраһим.
Шуннан соң ул, тəфсилле һəм тагы да шомлырак итеп, Маһруйның ничек
Ягъкубны үтерүен һəм бу җинаятьне тəфтиш[22] вакытында аның тикшерүчегə
сөйлəгəн сүзлəрен, "Ягъкубның баласы кайда?" дигəн сорауга фəлəн җирдə,
фəлəн карчыкта дип җавап бирүен, Ягъкуб Галиевкə хат язарга киңəш итеп,
карчыкның шул хатны Ягъкубка илтеп бирүен һəм, бала тəрбиясенə акча
бирмəсə, шулай ит, болай ит дип Маһруйны котыртуын – һəммəсен сөйлəп
бирде.
Ибраһим Галиевнең сүзлəреннəн акушерка карчыкның күзлəре, чынаяктай
зураеп, дүрт булды.
– Савап эш дип кылган эшлəреңнең нəрсə икəнен Себергə катр киткəч
белерсең,-дип куркытуын дəвам иттерде олуг юрист.
Шул вакытны ишек шакыган тавыш ишетелде. Карчык утырган урыныннан
торды да, өйалдына ашыгып чыгып:
– Кем бар, нəрсə кирəк?-дип ишекне ачты.
Ишектəн бераз сəрхуш кыяфəтле мөселман бутышнигы – городовой керде.
Керде дə:
– Исəнме, сəламəтме, абыстай? Көчкə эзлəп таптым,-диде.
– Нихəл, углым, ни йомыш бар?
– Ни булсын, абыстай, – диде бутышник, исереклəрчə елмаеп. – Ни хəл булсын,
белəсең ич, без яхшы йомыш, яхшы хəбəр белəн килмибез... Следовательдəн
җəлебнамə-повестка китердем... Менə карт көнендə үзеңне... Менə бу кəгазьне



укып нинди хəл икəнен белерсең,-дип, һаман елмайган килеш, карчыкның
кулына язулы бер кəгазь тоттырды.-Абыстай, бер ун капик акча бирсəң,
ямщиккə утырып кайтыр идем...
Карчык бер кулы белəн кəгазьне алып, икенче кулы белəн кесəсеннəн раст
килгəн акчаны чыгарып, солдатның учына төртте.
– Җə, Ибраһим абзый, зинһар... зинһар, карт көнемдə юк нəрсəлəр белəн
хəүфлəндермə. Ни кылыйм, слидуателгə ничек җавап бирергə мəслихəт
кыласың?.. Əгəр дə мөмкин булса, зинһар, карт көнемдə бу нахак бəладəн
коткар. Əстəгъфирулла! Ходаем, үзең кичер! – дип, карчык яңадан еларга
башлады.
– Дөньяда мөмкин булмаган нəрсə юк. Сива-л-ваҗиби вəлмөмтəнигый-һəр нəрсə
мөмкин. Елама, менə минем əйтəчəк сүзлəремне тыңлап, минем мəслихəтемчə
эшлəсəң, котылырсың,-дип, олуг юрист сүзен болай дəвам итте:-Синең бу
фетнəдəн котылу юлың шул: следователь каршына баргач, ул синнəн: "Маһруй
синең өеңдə бала тудырдымы? Баланың кемнəн булуын белəсеңме? Ягъкубка
хат язарга котырттыңмы?"-дип сораса, син, бу вакыйгадан һич хəбəрең
булмаган кеше кебек: "Маһруйның йөккə узуын Һəм кемнəн йөккə узуын һич тə
белмимен, минем өемдə аның бала тудырганы юк. Ягъкуб Галиевкə хат язарга
Маһруйны котырту түгел, Ягъкуб белəн Маһруйның араларында булган
хəллəрне бөтенлəй белмим",-дип җавап бирсəң һəм Маһруйның əйткəн сүзлəрен
дə, кичергəн хəллəрен дə – барсын да инкяр итсəң, Маһруйның бар
сөйлəгəннəре низам-закон каршында расланмыйча һəм кабул ителмичə, синең
котылып калачагың шөбһəсез. Лəкин һəммəсен мин мəслихəт иткəнчə сөйлə;
Маһруй ни əйтсə дə, юк, юк, дип ялганга чыгар.
– Бик яхшы, Алла разый булсын,-диде карчык, олуг юристның сүзе белəн
килешкəндəй итеп. Аннары:-Əгəр дə Маһруй үз сүзлəренең хаклыгын шушы,
миндə булган бала белəн исбатласа? Яки шушы баланы минем өемнəн эзлəп
тапсалар, нишлəрмен, ни əйтермен? – диде.
– Менə, менə, минем сүзлəрем-мəслихəтем беткəне юк əле,-диде Ибраһим
Галиев һəм мəслихəтнең төп максатын ачып салды:-Син ул баланы ничек булса
да бу кичтə тəмам кыл!.. (...)

* * *
Һəм, чыннан да, фетнəчел Ибраһим əйткəнчə, əлеге мордар карчыкка баланы
"тəмам" итү өчен авыр мəшəкать кирəк булмады. Галиев чыгып киткəннəн соң
ике сəгать чамасы вакыт үтеп, кич тəмам караңгылангач, карчык сабый баланы
алып өеннəн чыкты да туры Кабан күленə таба юнəлде. Ике данə кирпечне һəм
баланы бер капчыкка салып, Кабан күлендə беренче туры килгəн бəкегə
капчыкны əкрен генə төшереп җибəрде-шул рəвешчə баланы "бөтен-бөтенəйгə
тəмам" кылды.
Маһруйдан туган баланың Ягъкуб Галиев баласы икəнлеге исбат ителеп,



шəригать алдында Ягъкубның мал-мөлкəтенə варис була күрмəсен һəм
Галиевлəрнең яманаты чыкмасын дип, Ибраһим Галиев, карчык-акушерканы
алдалап һəм аны җинаятькə гайрəтлəндереп, əнə шулай сабый баланың гомерен
өздерде.

XIII
Акушерка карчык, хөкем йортыннан җибəрелгəн җəлебнамə-повестканы алып,
чакырылган көн, билгелəнгəн сəгатькə суд тикшерүчесе каршына килгəн
шикелле, Маһруй да бу вакытта "секретный"дан тикшерүче мəхкəмəсенə
китерелгəн иде.
Карчыкка гадəттəге сорауларны биреп, нинди мəсьəлə буенча хөкем йортына
чакырылганлыгын əйткəннəн соң, тикшерүче:
– Маһруй синең өендə бала тудырдымы? Бала хəзер синең өйдəме? Баланың
Ягъкубтан булганын төгəл белəсеңме? Маһруйны Ягъкуб Галиевкə хат язарга
күндереп, хатны Ягъкуб Галиевкə син илтеп бирдеңме?.. Кыскасы, бу эш
хакында нəрсə белəсең, берсен дə яшермичə сөйлəп бир!-диде.
Тикшерүченең бу сорауларына җавап бирергə дип карчык авызын ачкан гына
иде, Маһруй күз яшенə чыланган йөз, ялварулы тавыш белəн карчыкка эндəшеп:
– Алла хакына... ярдəм кыл... Кара, нинди хəлгə төштем? Ярдəм кыл, коткар
мине. Синнəн башка беркем дə минем хəлемнəн хəбəрдар түгел, бер Алла белə
дə, икенчесе – син, – диде дə, аяк өсте басып торырга хəле калмыйча,
урындыкка чүкте һəм үксеп еларга кереште.
Мордар карчык, бу вакыйгадан бер дə хəбəре юк сыман, гаҗəплəнгəн булып:
– Йа Алла, əстəгъфирулла! – дип чəчрəп чыкты. – Мин бу эшлəрне һич тə
белмимен... Минем өемдə беркем дə бала тудырганы җук. Ягъкуб Галиевне дə,
бу хатынны да, араларында булган хəллəрне дə – берсен дə белмим. Ягъкубның
үтерелүен яңа ишетəм, бу хатынны да беренче күрүем, ул нинди хатын – һич
хəбəрем җук.
Карчыкның бу җавапларын ишеткəч, Маһруй:
– Йа Рабби! Минем балам шушы карчыкта! – диде һəм үз сүзлəренең
хаклылыгын Ягъкубтан булган баласы белəн исбатларга телəп: – Карчык өендə
тентү ясалсын! – дигəн үтенечен əйтте.
– Телəсəгез биш кат тентү ясагыз, минем өемнəн бер нəрсə дə таба алмассыз.
Мин андый карчык түгел, мин һəрвакыт тугрылык җулында, һичбер вакыт
җалган сүз сөйлəмим. Əгəр минем өемдə бала тудырган булсаң, мин аны бер дə
яшермичə хөкем каршында əйтер идем. Əйе, яшерен рəвештə бала тудырырга
телəүче хатыннарга ярдəм итəмен, лəкин синең нинди хатын икəнеңне дə
белмим.
Карчыкның бу сүзлəреннəн соң Маһруй ни кылсын, баласы барлыгын ничек
исбат итсен? Һəм, баланың Ягъкубтан булуы исбат ителсə дə, аның,
Маһруйның, җинаяте гафу кылынырмы?
Шул сораулардан башы əйлəнгəн Маһруй, шашкан кеше кебек:



– И Алла! Кайда мин? Балам, балаларым, анам, кайда сез?! Сез кемнəрсез?!
Минем белəн ни кыласыз?! Ни өчен баламны бирмисез?! Ни өчен дөресен
сөйлəмисез?! Йа Рабби! Юкса əллə өнем түгел, төшемме бу?! Йа Аллаһ! Йа
Аллаһ!.. – дип сөйлəнергə һəм кычкырынырга тотынды. (...)
(XIV бүлекнең эчтəлеге болай: Җиһангир Агиев Себердəн кайтышлый Түбəн
Новогород шəһəрендə туктала. Чəйханəдə тамак ялгап утырганда, Казанда бер
чибəр хатын Галиевне үтергəн, ире сəүдə һəм акча дəрте белəн, яшь хатынын
калдырып, Себер тарафына киткəн булган, дип сөйлəшүлəрне ишетə. Сөйлəшеп
утыручылар Җиһангирның үз фамилиясен -"Агиев"ны да телгə алалар.-Төз. Ш.
С.)

XV
( Бу хəбəрнең хакыйкатен белə алмыйча, Җиһангир, юлга чыгып, кирəк кадəр
вакыт үткəннəн соң Казанга кайтып җитте. Ишеткəн хəбəрлəрнең һəркайсы хата
булыр дигəн өмет белəн, үз-үзен юатырга тырышып, ул ашыга-ашыга өйгə
керде дə үзен каршы алган каенанасы белəн:
– Саумы, əнкəй?-дип, кулын үбеп күрешкəннəн соң:-Кызым, хатыным Маһруй
кайда? Өйдəме? Сəламəтлəрме?-дип сорады.
– Белмим... Анда,-диде əни кеше, башы белəн өй эченə таба ишарəлəп.
Алар шулай, башка сүз сөйлəшмичə, бергəлəп өйнең бүтəн бүлмəлəренə
керделəр. Җиһангир əфəнде иң беренче булып хатыны Маһруй бүлмəсенең
ишеген ачты-буш! Хатыны юк!.. Икенче бүлмəгə кергəч, кызы Фəридəне күрде.
Кечкенə бала, үз əткəсен танып, шатланып, каршысына йөгереп килде-
– Əткəй! Əткəй! – дип, куллары белəн муеныннан кочаклап, йөзен һəм башын
үбəргə тотынды.
– Анаң кайда?-дип сорады Җиһангир.
Бала, əнисен искə төшерүгə, балаларча түгел, ə олыларча тыелгысыз бер үксү
белəн елый башлады.
– Ни булды, кызым? Нигə елыйсың?
– Əнкəбез юк!..
– Кайда соң əнкəгез?
– Белмибез... – диде кечкенə бала. Ул, тирəн кайгы кичергəн хəлдə, һаман үксеп
елавында дəвам итə иде.
Кызы авызыннан бу җавапны ишеткəч, Җиһангирның куллары салынып, күз
алды караңгыланып китте. "Йа Рабби!.. Юлда ишеткəн хəбəр хакмы икəн əллə?"
– дип уйлады ул һəм каенанасыннан:
– Əнкəй, ни булды?.. Маһруй кайда? – дип сорады.
Маһруйның əнкəсе, бу сорауга җавап бирмичə, сабый балалардан да катырак
тавыш белəн кычкырып елый башлады. Фəридə исə, əбкəсенең елаганын күреп,
əүвəлгедəн дə артыграк яшьлəр түгеп, əткəсенең кочагына сарылды. Җиһангир
əфəнде үзе дə, бу "рəсемгə"-күренешкə түземлеге калмыйча, күзлəреннəн
ихтыярсыз аккан яшьлəрен тыя алмады. Өйдəге өч кешенең өчесе дə яшь



урынына кан коялар иде. (...)

XVI
...Тикшерүче яныннан кайткан көнне Маһруй ашамады-эчмəде. Кич булгач та,
күзенə йокы кермичə, ярты төнгə кадəр йокламады. Маһруйның йокысыз
үткəргəн шул кичне аның ире Җиһангир да, Казаннан өч-дүрт сəгатьлек
ераклыкта булып, йокысыз һəм тынычсыз бер хəлдə, ямщик атлары белəн өенə
кайтып килə иде.
Инде Маһруйга нишлəргə? Хөкем алдында хурлыкка калудан һəм түбəнлеккə
төшүдəн, аннары Себергə каторга хезмəтенə китүдəн аны нəрсə генə коткара ала
соң? "Юк, Аллам сакласын, бу рəхəт, мул тормыштан Себер китеп, каторга
хезмəтенə тарыганчы, күпергə барып, күпер өстеннəн суга ташлану биш
мəртəбə хəерлерəк. Юк, юк, кабер хəерлерəк. Бу кадəр авырлык һəм
кимсенүлəргə сабыр итəр, чыдар хəл калмады. Əҗəл... лəхет биш мəртəбə
хəерлерəк. Ул əҗəлне нинди юл белəн табыйм? Ничек итеп үз-үземне тəмам
кылыйм?"-кебек фикерлəр эчендə берникадəр вакыт гасабиланып утырганнан
соң, Маһруй, өстенə кигəн ике итəкле күлмəген салып, шул күлмəкнең бер
итəген ертып алып һəм телгəлəп, бау-аркан үрергə тотынды. Ярты сəгать эчендə
ике аршин озынлыгындагы бау үрелеп, бауның бер очына элмəк ясады һəм, шул
элмəкне муенына киеп, асылынып үлү максаты белəн, бауның икенче очын
беркетер өчен дөм-караңгыга чумган "секретный" бүлмəнең дивары-
стенасыннан, кулы белəн капшап, берəр кадак-мазар юк микəн дип эзлəргə
тотынды. Лəкин бернəрсə дə таба алмады. Ахырда: "Алла боерса, таң аткач
нəрсə булса да табармын", – дип, муеныннан элмəкне чыгарып, бауны баш
астына салды да төрле уйлар эчендə бик озак ятканнан соң гына – төнге өч
сəгать ярымда йокыга китте.
Биш сəгать үлгəн кеше кебек йоклагач, иртəнге сəгать сигезлəрдə, өстенə кайнар
су коелган кеше сыман, Маһруй яткан җиреннəн янə сикереп торды. "Берəрсе
күрмəсен",-дип, ашыгып-кабаланып, янə бүлмə диварыннан берəр кадак-чөй
юкмы дип эзли башлады. Утлы күзлəрен шулай дивар буенча йөрткəндə, аның
игътибарын кечкенə тəрəзə-төннеккə куелган тимер рəшəткə җəлеп итте. Бу
рəшəткə булганда кадакның кирəге юк иде инде. Һəм Маһруй, кулына бауны
алып, бүлмəдəге кечкенə өстəлне тəрəзə буена китереп куйды да, өстəл өстенə
менеп, бауның элмəксез очын рəшəткəгə бəйлəде, ə элмəкле башын муенына
киде. Шуннан соң өстəлне аягы белəн тибеп аударды да, бауда асылынып
калып, гаять авыр мəшəкатьлəр белəн əҗəл газабы кичерə башлады.
Нəкъ шул вакытта ишек ачылып китеп, "секретный" бүлмəгə Җиһангир əфəнде
белəн бер солдат килеп керде. Җиһангир, хатыны Маһруйны асылынган
кыяфəттə күреп, үз-үзен белешмəс бер халəттə өстəл өстенə сикереп менде дə,
кесəсеннəн пəке чыгарып, тиз генə элмəкле бауны кисте – шуның белəн
Маһруйны коткарып калды.



XVII
Җиһангир əфəнде Маһруй ябылган бүлмəгə тикшерүченең рөхсəте белəн килгəн
иде. Тикшерүче, Җиһангирга Маһруй белəн күрешергə рөхсəт бирүе өстенə,
тагын Маһруйның җинаятьче-үтерүче булуын, шəһитлəрнең күрсəтүлəрен,
Маһруйның əйткəн сүзлəрен һəм акушерка карчык белəн күзгə-күз куеп сорау
алу-тəфтиш ясалуын – кыскасы, Маһруй эшен тəфсилле рəвештə сөйлəп
биргəнгə, Җиһангир, үзенең хатынын үлем элмəгеннəн коткарып калганнан сон,
аңардан бернəрсəне дə сорашып-белешеп тормады: табиб килеп, кирəкле
дəваларны биргəч, "секретный"дан китеп барды.
Инде аңа нишлəргə? Маһруйны хөкемнəн коткару өчен, көченнəн килгəн кадəр
гайрəт-тырышлык күрсəтеп, берəр төрле ярдəм чарасына керешергəме? Əллə,
иренə хыянəте өчен, "эзлəгəнен үзе тапты" дип, мөмкин булган ярдəмне дə
күрсəтмəскəме?
"Юк, – диде ул, – Маһруйның миңа хыянəт итеп эшлəгəн җинаяте һəм гаебе
никадəр зур булса да, минем тарафтан аңа мөмкин ярдəмне күрсəтмəү
кешелексезлек, хайванлык булыр иде. Минем никахлы хатыным буларак, аның
миннəн ярдəм һəм булышлык көтəргə хакы бар".
Ул, шундый уйлар уйлап, полициянең "секретный" бүлмəсеннəн чыккач, туп-
туры акушерка карчыкның өенə юнəлде. (...)
Əмма, бернигə ирешмичə, карчык бүлмəсеннəн чыгып, капкага таба барганда ул
əлеге йортны карап торучы хезмəтчегə очрады. (...)
– Кара əле, иптəш, – дип эндəште Җиһангир хезмəтчегə, – син күптəнме бу
йортта торасың?
– Күптəн, хуҗам бу йортны сатып алганнан бирле шушында торам. Өчме-
дүртме ел булды инде, – диде хезмəтче, аннары: – Ни өчен аны сорыйсың?
Берəр йомышың бармы? – дип өстəде.
– Йомышым шул: мондагы карчыкның кайчаннан бирле бу йортта торуын
белəсем килгəн иде,-диде Җиһангир һəм акушерканың исемен əйтте.
– Ул карчыкмы?.. Кыскасы, ул карчык əле минем хатыным исəн чакта ук монда
күченгəн иде... Мəрхүмə хатыным бик əйбəт кеше иде... Аллаһы Тəгалə...
Кыскасы, хатыным үлгəнгə, мəрхүмəгə, ике ел булды. Менə шулай ике ел инде
хатынсыз торамын. Мəрхүмə белəн унтугыз ел гомер сөрдем. Тиз үлеп китте,
мəрхүмə. Менə без яшь вакытыбызда... – дип сөйлəнə башлады хезмəтче.
– Алайса, ул карчык ике елдан бирле сезнең йортта тора икəн, – дип хезмəтчене
сүзеннəн бүлде Җиһангир, һəм аңардан əлеге карчыкның кəсебе һəм шөгыле
турында сорады.
– Кəсебе... Юк, кəсеп кылганы бер дə сизелми. Күп вакыт яшь-яшь хатыннар
белəн кайнаша. Ни өчен аны сорыйсыз? – диде тагын хезмəтче. – Əле күптəн
түгел генə бер хатын килеп, карчык бүлмəсендə бер-ике атна кунак булган иде...
Хəер, бик яшеренеп торды, һич тə бүлмəсеннəн чыкмый иде. Ахырда шул хатын
бер бала тапты... Карчык менə шундый эшлəр белəн кəсеп итə... Хəер, безгə
фатир өчен акча бирсə, без башка нəрсə сорамыйбыз.



– Бала тапкан хатын хəзер кайда соң? Əле дə бу карчыкта торамы? – дип сорады
Җиһангир.
– Юк, юк, хəзер күренгəне юк, дүрт-биш көн булды. Киткəндер, ахрысы. Мин
һəр көн шулай, тəрəзə аша булса да, һəркайсын карый-күзəтə торам. Хезмəтебез
шул ич.
– Хəзер баласы кайда? Карчыктамы?
– Əлбəттə, карчыкта булыр, башка кайда булсын, – диде хезмəтче. – Нигə син
миннəн шундый нəрсəлəр сорыйсың?
Шуннан соң Җиһангир əфəнде, хезмəтчегə җавап рəвешендə, хатыны
Маһруйның шушы соңгы вакытларда карчык өендə бала тапканын һəм бала
тапканнан соң булган хəллəрне сөйлəп, Маһруйның төс-кыяфəтен дə тасвирлап
бирде һəм хезмəтчедəн:
– Мин тасвир иткəн хатын белəн син карчык өендə күргəн хатын арасында
охшашлык юкмы?-дип сорады.
– Əйе, сез тасвир иткəнгə туры килə, лəкин мин ул хатынны бик сирəк, бары
кичлəрен, тəрəзə аша гына күрə идем. Бик яшерен торды, шулай да, күрсəм, мин
хəзер дə ул хатынны таныр идем.
Җиһангир, хезмəтче авызыннан мондый файдалы сүзлəр ишеткəч, күзлəренə
яшьлəр килеп, үзенең кайгы-хəсрəтен сөйлəп бирде.
– Əгəр дə шушы миңа сөйлəгəн сүзлəрне тикшерүче алдында сөйлəсəң,
иншалла, Маһруйга файдалы булыр иде, шунда сине дə риза кылыр идем.
– Сез баланы Ягъкуб Галиевтəн дип əйтəсез... Лəкин... Хəер, мин ул кадəресен
белмимен. Лəкин дүрт-биш көн моннан элек Ибраһим Галиев тə йəстү
намазы[23] вакытында бу карчыкка килгəн иде. Ни йомыш белəн килгəндер-
белə алмадым. Лəкин мин бу эшнең асылына төшəрмен. Үз хезмəтлəрем бар
иде, үткəн көнне төннə мин монда юк идем-ни йомыш белəндер политсə ияртеп
слидуател дə килгəн булган, тик нигə килгəннəрен генə белə алмадым.
Хезмəтченең бу сүзлəреннəн Җиһангирның өстеннəн авыр таш төшкəндəй
булды, ничектер хəле җиңелəеп китте.
– Мин, тикшерүчегə барып, синнəн бу эш хакында сорау алуларын үтенермен,
повестка җибəрттерермен. Зинһар, бар белгəнеңне аларга сөйлəп бир, иншалла,
моннан соң да ризалатырмын үзеңне, – дип, Җиһангир кесəсеннəн бер данə "ак"
кəгазь акча чыгарды да хезмəтчегə сузды.
Хезмəтче, гаять шатланып һəм гаҗəплəнеп:
– Иншалла, кадəри хəл тырышырбыз. Алла разый кылсын,-дип, акчаны кулына
алып, кесəсенə тыгып куйды.
Җиһангир əфəнде, хезмəтченең исем-фамилиясен язып алып, үз юлы белəн
китеп барды.

XVIII
– Кара, ниндəй аз хезмəт өчен никадəр күп акча-егерме биш сум бирде. "Хода
бирсə колына, китереп бирерлəр кулына" дигəн мəкаль бик хак икəн. Менə инде



бай абзыйның сəламəтлеге өчен тиз генə барып берəрне кəгеп килсəң дə ярый,
бераз буыннар да куəтлəнер,-дип, хезмəтче туп-туры якындагы мəйханəгə
юнəлде.
Ярым сəгатьлəр вакыт үткəч, бер-бер артлы ике бөтен савытны каплаган
хезмəтче тəмам "бай" булып кайтты. Йортка кайткач, туп-туры карчык
фатирына керде.
– Исəнме, саумы, абыстай?
Карчык, хезмəтченең болай вакытсыз һəм исерек килеш керүенə гаҗəплəнеп:
– Əлхəмделиллаһ, саулык хəзергə. Нихəл, нигə кердең? Ни йомыш?-диде.
– Нигə кердең?-дип карчыкның сүзен кабатлады хезмəтче.-Мин хуҗа ич бу
йортта... Бай мине бу йортка хуҗа итеп куйган ич... Менə... менə карарга
кердем, өйне яхшы тотасыңмы икəн, – дип, якында булган бер урындыкка
утырды.
Карчык исə, хезмəтченең мондый кыланышларына ризасызлык күрсəтеп, өстенə
киемнəрен кия-кия:
– Əйдə чык... Эшлəрем бар, базарга, Печəн базарына барамын,-диде һəм
хезмəтчене куа башлады.
– Яхшы, яхшы, чыгармын. Хəзер чыгарсаң да... менə слидуател каршына баргач
күрербез... Вакыт булыр, чакырырсың да, кермəбез!-диде хезмəтче, урыныннан
кузгалып.-Ярар, слидуател хозурында сөйлəшербез. Мин, исерек булсам да,
сезнең эшлəрегезнең һəркайсын белəм.
– Җə, сабыр ит, ник юк сүзлəр сөйлисең? Нəрсə белəсең, ниндəй эшлəрне
белəсең?-дип, хəвефкə калып сорады карчык.
– Менə слидуател каршына баргач сөйлəшеп карарбыз, нəрсə белгəнемне
белерсең... Ягъкуб Галиевнең баласын кая куйдыгыз?.. Исерек... исерек булсам
да, һəркайсын белəм... Бүген генə монда – бу өйдə торасың. Иртəгə сиңа да,
Ибраһим Галиевкə дə – икегезгə дə "акчасыз фатир" бирерлəр. Менə миңа
Җиһангир бай хəзер генə күпме акча бирде!-дип, кесəсеннəн берəрлек, өчəрлек
һəм бишəрлек бер уч кəгазь акчалар чыгарып күрсəтеп, хезмəтче ишеккə таба
атлады.
– Җə, сабыр ит, кая чыгасың?.. Утыр, Əхмəди абзый, – дип, карчык, хезмəтчене
туктатып, эшнең төбен белергə телəсə дə, хезмəтче, карчыкның сүзлəрен гүя
ишетмəгəндəй, аның тарафына кулын бер селтəде дə, өйдəн чыгып, "буыннарны
куəтлəндерү" өчен янə əүвəлге мəйханəгə юнəлде.
Хезмəтче авызыннан шундый куркынычлы сүзлəр ишетеп коты очкан акушерка
исə, олуг юрист, мəкерле һəм фетнəчел Ибраһим Галиев янына ашыгып барып,
аңа бөтен булган хəлне сөйлəп бирде.

XIX
...Өч ел вакыт эчендə Габделгафур əфəнде бер мəртəбə дə "К" авылына
кайтмады, Казанда гел укуда булып, зирəклеге аркасында өч елда биш-алты
еллык гыйлем тəхсыйль итеп[24], бу артык зур-бөек булмаган мəдрəсəнең үзенə



күрə бер оста мөназыйры[25] һəм укуда, беренче дəрəҗəдə үк булмаса да,
икенче дəрəҗəдəге шəкерте булып танылды. Лəкин Габделгафур əфəнде,
яздыгыбыз "К" авылы карт хəзрəтнең нəсыйхəтлəренə колак салмыйча,
мəдрəсəдəге эшлексез шəкертлəр белəн мəхəббəт һəм дуслык тотып, кечкенə
гөнаһлардан башлап, карт хəзрəт əйткəн "зур гөнаһлар"га да җиңел генə барып
җитте-аз-азлап исерткеч нəрсəлəр һəм аракы эчкəли башлады... (...)
Шəкертлəр һəм мəдрəсəлəр хакында бу сүзлəрне язудан максатыбыз –
бүтəннəрнең кимчелеклəрен фаш итеп, үзебезне ерак күрүче һəм күп белүче
итеп күрсəтү түгел; максатыбыз – мəдрəсəлəрнең рəислəре, үзлəрендə
мəдрəсəлəргə тиеш тəртип һəм кануннар урнаштырып һəм укытыла торган
гыйлемнəрне хисапка алып, əлеге шикелле шəкертлəрне баштан ук яхшы карап,
яхшы тəрбия кылырга гайрəт итсеннəр иде, ə һəлакəтле юлга баскан
угъланнарны мəдрəсəлəрдə тотмасыннар иде дип əйтү генə. (...)
Бу куылган шəкерт, ягъни безнең Габделгафур, мəдрəсəгə килгəн вакытта шулай
эчəргə ярата идеме? дигəн сорауга, əлбəттə: "Юк, юк! Мəдрəсəгə килгəн вакытта
бер дə андый нəрсəлəрне белми иде, аракы эчəргə мəдрəсəдə өйрəнде", –
җавабын бирербез.
Алла сакласын, балаңны мəдрəсəгə җибəргəч, анда шушындый "җегетлеклəр"гə
өйрəнеп яки мəдрəсəдəн сөрелеп кайтса, сиңа яхшы, хуш булырмы? Əлбəттə,
яхшы булмас. Яхшы булмаса, мəдрəсə башлыклары мəдрəсə шəкертлəренең
көнкүреш хəллəренə игътибар итсеннəр, дикъкатьлəрен көчəйтсеннəр. Гыйбрəт
һəм дəлил итеп Габделгафурның хəленə күз салсак, сүзебезнең хаклыгы
мəгълүм булыр һəм исбат ителер. (...)

* * *
Габделгафурның мəдрəсəдəн куылуыннан алып бу көнгə кадəр бер ай вакыт
кичте.
Мəдрəсəдəн чыккач, Габделгафур, "К" авылына кайтмыйча, Печəн базарындагы
бер хəрчəүнəдə (номер-мөсафирханəне казандылар харчəүнə дилəр) бер бүлмə
килешеп, Казанда торып калды. Кулында булган дүрт-биш сум көмеш акчасын
тотып бетергəч, теге-бу нəрсəлəрне, ата-бабасы язган кулъязма китапларны
сатып көн күрə башлады. Акча да, сатылырдай нəрсəлəр дə беткəч, Габделгафур
əфəнде, əлеге бүлмəсен ташлап, икенче бер хəрчəүнəдə мөсафир булып яшəгəн
дусты Мəмəт əфəнде янына торырга күчте.
Мəмəт əфəнде əүвəлдə Русия дəүлəтенə табигъ[26] булып, соңыннан Иран-
Персия мəмлəкəтенə качкан, ике-өч ел чамасы Мəшһəд һəм Тəһран
шəһəрлəрендə яшəгəн, аннары, Төркия мəмлəкəтенə чыгып, госманлы
тəбəгасенə[27] күчкəн адəм иде.
Госманлы дəүлəтенə табигъ булган бу Мəмəт əфəнде кебек шөбһəле затлар
Русиядə аз түгелдер. Кайберлəренең нəсел-нəсəбəлəре, ата-бабалары мəгълүм
булмаганга, мондый адəмнəр белəн аралашмаган яки диннəре-мəзһəблəре ачык
билгеле булмавы аркасында аларга хатын-кыз бирергə телəмəгəн кешелəр



ялгышмыйлар. Чөнки мондый шөбһəле Мəмəт һəм Əхмəт кебек əфəнделəр
арасында русияле чуаш һəм чирмеш адəмнəрне дə, яки Русиядəн мөртəд булып
китеп,-Ходаем, шулардай саклый күр, – Төркиядə ислам паспортлары алгач,
монда мөселман булып кайткан кемсалəрне дə күп күргəнебез бар. Əлбəттə,
Русиядəн китеп, Төркиядə Əхмəт һəм Мəмəт исемнəрен алган ул кешелəрнең
һəммəсен чирмеш һəм мөртəд димибез. Əмма романыбызда хикəя ителгəн
Мəмəт əфəнде бик шөбһəле адəм булып, аның мөселман баласы, мөселман
булуына шəһадəт[28] бирмибез. Паспортына карасаң: яше – утыз дүрт, мəзһəбе-
дине – ислам, исеме – Мəмəт Мəхмүд углыдыр.
Мəмəтлəр авыр-мəшəкатьле хезмəтлəргə өйрəнмəгəн һəм караңгы кəсеп белəн
булса да җиңел тормышта яшəргə омтылган адəмнəр булып, алар керергə
ярамый торган урыннарда да табылалар.
Габделгафур мəдрəсəдə вакытта ук Мəмəт белəн мəйханəлəрдə һəм
фəхешханəлəрдə күрешеп танышкан һəм дуслашкан иде. Акчасы һəм ашарга-
эчəргə азыклары беткəч, Габделгафур кай җиргə барсын да кемнəн ярдəм күрсен
– ул туп-туры Мəмəт əфəнденең номерына китте һəм, аның тарафыннан кабул
ителеп, менə бер атна инде алар бергə бер номерда торалар иде. Соңгы вакытта
Мəмəтнең дə кəсеплəре начар булганлыктан, алар, бер көн-ач, бер көн тук
хəлдə, хезмəтсез һəм авырлык белəн көн кичерəлəр иде.
Шулай бер көнне, кайдан акча алырга икəн, ничек бай булырга икəн дип, ачлык
хəсрəте эчендə үзара сөйлəшеп утырганда, номер ишеге ачылып, бүлмəгə
мəгълүмегез Ибраһим Галиев килеп керде.
– Əссəламе галəйһем!
– Вəгалəйкем əссəлам! – дип, Мəмəт белəн Габделгафур, керүчене олылап,
утырган җирлəреннəн тордылар.
Акушерка карчыкның хезмəтче Əхмəдидəн ишеткəн хəбəрне олуг юрист,
мəкерле Ибраһим Галиевкə сөйлəгəнен һəм Ибраһим Галиевнең, бу хəбəрне
ишетеп, "ярар" дип карчык өеннəн чыгып киткəнен унсигезенче бабның
ахырында язган идем.
Олуг юрист, өйдəн чыккач, киңəш һəм ярдəм эзлəп, туп-туры Мəмəт янына
ашыкты. Мəмəт əфəнденең Ибраһим əфəндегə мондый эшлəрдə, зур акча
бəрабəренə булса да, берничə тапкыр ярдəм иткəне бар иде инде.
Саулык-сəламəтлек сорашкач, Ибраһим əфəнде Мəмəт əфəндегə:
– Синдə бик, мөһим, үзеңə генə əйтə торган йомышым бар, əйдə, – дип,
Мəмəтнең бүлмəдəн, Габделгафур яныннан, чыгуын талəп итте.
Мəмəт əфəнде исə, Габделгафур əфəндегə карап:
– Зинһар, бер-ике минутка безне... икебезне калдыр,-диде.
Габделгафур бүлмəдəн чыгып киткəч, Ибраһим Галиев, кесəсеннəн бер кəгазь-
акушерка карчык йортындагы хезмəтченең адресы язылган кəгазь кисəген алып:
– Менə шушы язуда əйтелгəн кешене... – дип, Мəмəт кулына тоттырды.
Шуннан соң алар үзара пышылдап кына биш-ун сүз алышып, Габделгафурны
чакырдылар.



Габделгафур бүлмəгə кергəч, Ибраһим əфəнде биш данə йөзлек акча чыгарып,
Мəмəт белəн Габделгафурның алдына өстəлгə куйды. Мəмəт əфəнде, мөбарəк
акчаларны кулына алып карап һəм Габделгафурга күрсəтеп, Галиев əфəндегə:
– Яхшы... Без риза... "Тəмам" кылырбыз,-диде.-Лəкин син безне мондый
хезмəткə яллавың турында бер кечкенə кəгазьдə булса да бер язу язып бир.
Ахырда безнең генə аркабызга авырлык килмəсен.
– Җə, юк нəрсəлəр... Кəгазь нигə кирəк, кем белер?..-диде Ибраһим əфəнде. -Ул
бу кичне исерек... дөм исерек... Кычкырырлык та, каршы торырлык та куəте юк,
барырсыз да җиңел генə "тəмам" итəрсез...
– Син үткəн юлы теге эштə дə бернəрсə дə булмас дип ышандырган идең,-диде
Мəмəт, узган бер эшне искə алып.-Лəкин ахырда, вəгъдəңне үтəмəдең дə, мин
алты ай төрмəдə яттым. Əгəр язу бирсəң – мөмкин, булмаса – икенче кеше тап.
(...)

* * *
Төн караңгылана төшкəч, Мəмəт белəн Габделгафур, акушерка карчыкның
йортына килеп һəм карчыктан хезмəтченең яткан җирен сорап, үлек кебек
сəрхуш хезмəтчене, йөзенə ярым сəгать чамасы мендəр-ястык каплап торып,
җиңел генə "тəмам" кылдылар.

XX
Маһруйны ире Җиһангир əфəнде үлемнəн коткарып калса да, элмəк һəм
хисапсыз авыр хəсрəт сəбəбеннəн ул тəмам хəлсезлəнгəн иде. Хезмəтченең
үлеме белəн тикшерүченең дə тəфтише төгəллəнгəч, Маһруйны полициядəн
төрмə-хəбесханəгə күчереп, авыруы сəбəпле, хəбесханəнең хəстəханəсендə ятак
бер караватка салдылар. (...)
Шушы хəлендə Маһруй хəстəханəдə ике атналап ятты. Аның авыруы көннəн-
көн көчəеп, көч-куəте тəмам бетте. Ул көчкə генə сулыш ала, үлеп барган кеше
кебек, ихтыярсыз күзлəре ябыла иде. Кулын күтəрергə һəм хəрəкəтлəндерергə
көче-тəкате калмыйча, аның кул-аяклары салкыная башлады.
Шул рəвешчə күпмедер вакытлар аңгы-миңге ятканның соңында Маһруй бер
көнне каты йокыга китте. Шундый йокыга ки, аның сулыш алуы да, кул
тамырының кан тибеше дə ишетелми башлады.
Табиб килде, Маһруйның кан тибешен тикшерде, күзен ачып карады:
– Үлгəнме? – дип сорады аңардан фельдшер.
– Əлбəттə, үлгəн. Күрəсең ич, – диде табиб һəм, китəр алдыннан, Маһруйны,
мəетлəр өчен билгелəнгəн бүлмəгə күчерергə боерык бирде.
– "Ни сөйлисез, мин үлмəдем... Мин сəламəт, һəр сүзегезне ишетəм",-дип,
Маһруй кычкырырга телəсə дə, сүз əйтү түгел, иренен дə кыймылдата алмады.
"Йокы бу, үлем түгел... Лəкин үзем йокыдан уяна алмыйм. Йокым тəмам булыр,
уянырмын",-дип уйлап, Маһруй хəрəкəтсез ятуында дəвам итте.
Ул арада хəбесханə конторы, рəсми кəгазь язып, имам əфəндегə Маһруйның



вафатын хəбəр итте һəм мəетнең ислам шəригате талəбенчə дəфен
кылынуын[29] үтенде.

XXI
Икенче көнне икенде намазы вакытында "тере мəет" һəм имам əфəнде
каберстанда əзер булсалар да, 1888 – 1889 нчы елларның кышы гаять салкын
һəм карсыз килүе сəбəпле, җир бик туңган булып, кабер тəмамланмыйча,
нибары бер аршин тирəнлегендə генə казылган иде.

– Ничек булса да күмəргə кирəк. Əйдə, казыгыз,-дип əмер бирде имам
хəзрəтлəре.
Кабер казучылар имамга кардəш тиешле кешелəр иде.
– Җук, хəзрəт, җук, берничек тə бүген казып бетерə алмабыз. Карагыз, җир теш
кадəр генə булып куба, бик туңган. Бүген күмə алмабыз, хəзрəт, – диделəр алар.
– Ничек булса да дəфен кылырга кирəк. Бераз казыгыз да, ярар... лəхет
алырсыз...
– Җук, хəзрəт, артык казырга тəкать тə, куəт тə калмады, кич тə җитте.
Салкынга һич чыдарлык түгел, көне буе шул салкында торабыз.
– Бүген дəфен кылмасак, мəетне нишлəтербез икəн? – диде хəзрəт.
– Мəетне монда калдырырбыз. Иртə намаздан соң килеп, каберне казып
бетерербез дə күмəрбез.
Шулай дип, кабер казучылар, биш-ун минут эчендə əйбер-коралларын җыеп,
атны чанадан тугардылар да, Маһруйны өстенə ябылган иске киемнəре белəн
чанада калдырып, ахшам намазы вакытында каберстаннан кайтып киттелəр.

* * *
...Маһруйны каберстанда калдырып киткəннəн соң ярты сəгать чамасы вакыт
үткəч, ул айный-уяна башлады. Биш-ун минут эчендə тəмам уянып бетеп: "Йа
Рабби, кабер эчендəменме?!" – дип, бераз хəрəкəтлəнеп, кулы белəн кəфенен
ачты да: "Аллага шөкер! Күмелмəгəнмен икəн!" – диде. Бераздан ул торып
утырмакчы булды, лəкин хəле-куəте юклыктан, гəүдəсен күтəрə алмады.
Бу сəгатькə кадəр көн гаять суык булса да, Маһруй уянган вакытта, хикмəти
Хода, һава үзгəреп, тəмам җылынып киткəн иде.
Шул рəвешчə тагын ун-унбиш минутлар вакыт үтте. Ниһаять, Маһруй, бөтен
көч-куəтен җыеп, яткан җиреннəн торды, өстенə ябылган иске киемен зур
мəшəкать белəн киеп һəм кəфен кисəклəрен аягына чорнап, каберстаннан чыкты
да өенə таба юнəлде.

XXII
(Себер якларында ук чирлəгəн Җиһангир, авыр кайгыларга түзə алмыйча,
хəстəханəдə авырып ята. Дəваланып чыккач, төрмəгə барып, Маһруй турында
сораша. Əмма: "Маһруй вафат булды", дигəн җавапны ала. Җиһангир, өенə



кайтып, каенанасы һəм кызы Фəридə белəн елашалар. – Ш. С.)
Болар шулай елашып утырганда, Маһруй, авыр мəшəкатьлəр чигə-чигə
каберстаннан өйгə кайтып җитеп, җир астыннан чыккан җен кебек, ап-ак
кəфенгə төренгəн килеш, биклəнми калган ишектəн əнкəсе һəм ире утырган
бүлмəгə килеп керде.

* * *
Икенче көнне каберне казып бетерергə һəм мəетне күмəргə килгəн кешелəр,
Маһруйның мəетен кабер янындагы чанадан тапмыйча, этлəр-кочыклар
алгандыр дип, каберстан буйлап эзлəргə тотындылар, һəм, таба алмагач, хəлне
имам əфəндегə җиткерделəр. Имам əфəнде йөгерə-чаба шундук каберстанга
килеп, курку катыш бер гаҗəплəнү белəн: "Йа Аллаһ, əстагъфирулла, харап
булдык. Карарга кирəк, шундадыр кайда да булса",-дип, үзе үк мəетне эзлəргə
китте. Лəкин, сезгə мəгълүм ки, бер нəрсə дə таба алмады. Шуннан соң имам:
– Мəетне җеннəр алгандыр,-дип, буш каберне күмəргə боерды.
– Алла сакласын... Белə күрмəсеннəр, юкса һəркайсыбызга Себер булыр, – дип
сөйлəнде имам хəзрəтлəре һəм, кулына көрəк алып, каберне күмешə башлады.
Кабернең буш – мəетсез күмелүе башка беркемгə мəгълүм булмаган кебек,
Маһруйның исəн һəм сəламəт калуыннан да һичкемнең хəбəре булмады.

XXIII
Габделгафур белəн Мəмəт, акушерка карчык йортындагы хезмəтчене "тəмам"
иткəннəн һəм тотылмыйча иректə калганнан соң, җиңел килгəн акчаны җиңел
генə туздырырга керештелəр. Лəкин берəр ай үткəч, аларның акчалары бетə –
"тəмам" була башлады.
Менə бүген алар, Мəмəт белəн Габделгафур, бер касə "кəшша-фелкъолуб"[30]
алып, чəйханəнең "сəттарелгойуб"[31] бүлмəсендə утыралар. Габделгафур гаять
тə кайгылы кыяфəттə, елар дəрəҗəгə җитеп, күзеннəн тамчы-тамчы яшь тама.
– Əйдə боер,-диде Мəмəт, Габделгафурның кулына касəне тоттырып.-Юк
нəрсəлəр белəн башың ватма... Хəзер син əүвəлге Габделгафур түгел. Юк-бар
нəрсəлəр уйлап, əнкəй-əткəй дип елыйсыңмы? Əнкəң сиңа хəзер ярдəм итə
алмый.-Бераз тынып торганнан соң: – Əткəең нəрсə язган? Бир əле хатыңны,
карыйм, – дип, Габделгафурның əткəсеннəн килгəн хатны сорады.
Габделгафур кесəсеннəн конвертлы хатны чыгарып Мəмəт əфəндегə бирде. (...)
Мəмəт хатны укып бетереп, Габделгафурга кире бирде дə, бераз уйланып
торгач:
– Юк, сиңа өйгə кайтырга туры килмəс... Авыл-иген хезмəтенə сəлəтең юк.
Булса да, мəдрəсəдəн куылып өйгə кайту бик хурлыклы эш, – диде. Аннары
сүзен болай дип дəвам итте: – Менə мин əйткəн эшне "тəмам" кылыйк... Күп
акча алырбыз, бик бай урын... Соңыннан – туп-туры Истанбулга һиҗрəт[32].
Алладан ярлыкау сорап, тəүбə кылырбыз да, яхшы кешелəр кебек, чалма һəм
хилгат[33] киеп, алыш-бирешсез генə яши башларбыз.



Габделгафур, Мəмəтнең сүзлəренə җавап бирмичə, əткəсеннəн килгəн хатка
төбəлеп, кылган эшлəре һəм үз хəле турында уйланып утыруында булды.
Мəмəт сүзен дəвам итте:
– Бер-ике ел Истанбулда торып, соңра өйгə кайтсаң да ярый. Яшьлектə булган
гөнаһларны халык һəм Аллаһы Тəгалə үзе кичерер... Тугры юл – истикамəттə
булып кайтырсың. Əткəең урынына имам да булырсың. Лəкин бу килеш өйгə
кайтсаң, хəлең бөтенлəй башкача булыр. (...)

* * *
Шул кичнең төнендə Мəмəт белəн Габделгафур, сөйлəшенгəн "эшне" тəмамлау
өчен, Печəн базары мəчете янындагы чиркəү эченə үтеп керделəр дə, анда
булган акча, алтын-көмеш əйберлəрне алганда кыска гына вакытка ут-шəм
кабыздылар. Чиркəү сакчысы, бина эчендə ут яктысы күреп һəм эшнең яхшы
булмавын аңлап, городовой белəн тагын дүрт-биш кешене ярдəмгə чакырып
китерде. Мəмəт белəн Габделгафур акча һəм алтын-көмешне урлап чыгып
килгəндə, посып-көтеп торган сакчылар, алар өстенə һөҗүм итеп, каракларның
икесен дə əйберлəре белəн тотып алдылар.

XXIV
Мəмəт белəн Габделгафурны урланган əйберлəре һəм урлау кораллары белəн
бергə чиркəүдəн туры полициягə юлладылар. Полициядə, кыска гына сорау
алудан соң, каракларның янында һəм кесəлəрендə булган нəрсəлəрне барлый
башладылар. Габделгафурның кесəсеннəн Габделгафур исеменə бирелгəн иске
паспорт һəм əткəсеннəн килгəн хат белəн дүрт сум сиксəн тиен акча табылды.
Мəмəтнең кесəсеннəн исə, Мəмəт идеменə бирелгəн Госмания паспорты һəм
кырык биш сум акчадан тыш, акушерка карчык йортындагы хезмəтчене үтерү
шарты рəвешендə Ибраһим Галиевтəн алынган язу-кəгазь чыкты. (...)

* * *
Мəмəт, Габделгафур һəм Ибраһимның җинаятен тикшерү тəмам булгач,
хəбесханəдə аларның өчесен бергə бер бүлмəгə яптылар. Ябылуларына инде
менə өч атна үткəн иде. Бүген өчесе бергə бүлмəдə сөйлəшеп утыралар.
Ибраһим, Мəмəт белəн Габделгафурга эндəшеп:
– Эшлəребез начар... Тизме окружныйда каралыр икəн? – диде.
– Əлбəттə, начар... Безне унбишəр елга каторжный хезмəткə һичшиксез хөкем
итəчəклəр, – диде Мəмəт һəм сүзен болай дип дəвам итте: – Төрлечə уйлап
карадым, əмма каторжный хезмəттəн котылырга һич тə бүтəн юл таба алмадым.
Безнең өчен иң җиңеле, хəерлесе-моннан, хəбесханəдəн качу... Юкса хəлебез
мөшкел.
– Качарга?! Качу, əлбəттə, яхшы булыр иде, лəкин ничек качарга?!-дип сорады
Ибраһим.
– Инша Аллаһ, качып була... Ничек качарга икəнен үзем өйрəтермен, лəкин



моның өчен кырык-илле сум акча кирəк. Синдə акча бармы? – диде Мəмəт.
– Акчадан тоткарлык булмас, тик качарга юл гына тап.
(Ибраһимнан 25 сум акча алгач, Мəмəт, төрмəдə эшлəүче буяучылар төшке
ашка киткəндə, аларның җитəкчесе Гомəрдəн аракы алып килүен үтенə һəм
шəһəрдəге бер иптəшенə язу язып җибəрə.-Ш. С.)

XXV
Ике сəгать чамасы вакыт үткəннəн соң, Гомəр абзый һəм башка буяучылар
хəбесханəгə кире əйлəнеп кайттылар. Гомəр абзый Мəмəт əфəндегə əйтелгəн өч
савыт аракыны да, кəгазьдə язма рəвештə соралганны да алып килгəн иде.
Гомəр абзый башта Мəмəткə аракыларны бирде, аннары кечкенə генə кəгазь
кисəгенə төрелгəн нəрсəне тапшырганда:
– Монысының кешесен көчкə таптым, бик ерак тора икəн... Моннан чыккач,
ашарга да бармыйча, туры аны эзлəп киттем,-дип куйды.
– Бик яхшы, бик яхшы... Дуслык шулай була ич... Инша Аллаһ, мин дə сине
онытмам, – дип, Мəмəт аракыны һəм əлеге кечкенə кəгазьдəге нəрсəне алды да,
ашыгып, Ибраһим белəн Габделгафур янына китеп барды.
Буяучы Гомəр абзый исə, бернинди шик-шөбһə тотмыйча, кəгазьгə төрелгəн
нəрсəнең ни икəнен белмəде дə, кызыксынмады да.
Мəмəт, ябылу бүлмəсенə кайткач, аракы савытларының берсен ачып һəм бер-
ике рюмка аракысын эчеп, кулындагы кəгазьдə булган порошокны аракы
савытына салды да, яхшы гына селкеп-болгап: "Догада булыгыз!"-дип, шул
аракылы савытны алып буяучылар бүлмəсенə юнəлде. Анда кергəч:
– Менə, иптəшлəр, аз булса да гаеп итмəссез... Шушы тереклек суын эчеп
җибəрегез əле! – диде.
Буяучылар: "Бу зур гөнаһ ич... Без аракы эчмибез", – дип тормадылар, аракылы
савытны дүртесе дə шатлык белəн кабул итеп, Мəмəт бүлмəдəн чыгып киткəч тə
тамчысын да калдырмый эчеп бетерделəр.
Аракы савытына салынган порошок йоклаткыч дару-дурман иде. Аның тəэсире
шулкадəр көчле булды ки, биш-ун минут эчендə буяучыларның дүртесе дə,
һуштан язып егылган кешелəрдəй, бер-бер артлы аяк өстеннəн идəнгə авып,
үлем йокысы белəн йоклый башладылар.
Алар шулай йокыга талгач, бүлмəгə Мəмəт, Габделгафур һəм Ибраһим кереп, үз
киемнəре урынына буяучыларның эш киемнəрен өслəренə киделəр дə,
кулларына тегелəрнең коралларын тотып, буяучылар сыйфатында, "Йа,
кичерүче Алла! Үзеңə тапшырдык!" дия-дия, хəбесханə бинасыннан чыга
башладылар. (...)
Капканы саклаучы солдат алардан:
– Кемнəр сез?-дип сорады.
– Кемнəр сез?! Күрəсез ич: буяучыларбыз... Капканы ач!-диде – Мəмəт.
– Ярар, ярар, сабыр итегез,-диде капка сакчысы һəм: "Əйдə, рəхим итегез,
боерыгыз!"-дигəнне аңлаткандай, каерып капканы ачты.



Ялган буяучылар, күңеллəреннəн Аллага шөкерлəр əйтеп, капкадан чыгып
җиткəндə генə, арттан тагын:
– Сез буяучылармы?-дип сораган тавыш ишетелде. Качаклар борылып
карадылар. Мəмəт, эндəшүченең хəбесханə караучысы икəнен танып:
– Əйе, без буяучылар, – дип җавап бирде.
– Бик яхшы... Эшлəрне бетердегезме? Дүрт кеше идегез, берегез кайда?
– Юк, эш бөтенлəй үк бетеп җитмəде əле. Без алданрак киттек, мунчага барабыз.
Беребез калды, калган эшлəрне тəмам итəргə, – диде Мəмəт.
– Менə минем эш бүлмəсендəге тəрəзəлəрне буярга кирəк иде... Əйдə кереп
карагыз əле.
– Зинһар, безне туктатмагыз, иртəгə карарбыз.
– Юк, юк, бүген карап чыгыгыз. Иртəгə кирəкле буяуларны алып килеп буяп та
алырсыз,-диде хəбесханə караучысы, үз сүзендə нык торып.
"Йа Аллаһ, мəдəд[34]!" – дип, буяучылар хəбесханə караучысы белəн бергə
аның эш бүлмəсенə керделəр. Анда нəрсəлəрдер язып хəбесханəнең сəркəтибе
утыра иде. Ул, ялган буяучыларны күреп, шөбһəле тавыш белəн хəбесханə
караучысыннан:
– Болар нинди буяучылар?-дип сорады.
– Болар хəстəханəнең өстəмə бүлмəсендə эшлəүче буяучылар,-диде хəбесханə
караучысы.
– Юк, юк! Болар ул буяучылар түгел... – диде сəркəтиб. – Ул буяучыларны мин
иртə килгəн вакытларында күргəн идем. Болар ул кешелəр түгел.
Бу сүзлəр качаклар өчен шактый куркынычлы булса да, Мəмəт курку-каушау
əсəре күрсəтмичə:
– Юк, без иртə якта килгəн буяучылар түгел... – дип аңлата башлады. – Алар
өйгə ашарга кайткач, хуҗабыз аларны профессор Закталовның өен буярга
җибəрде... Алар яхшы, оста буяучылар... Хуҗа безне алар урынына хəбесханəгə
юллады, – дигəн вакытта хəбесханə сакчыларыннан берəү, бүлмəгə йөгереп
кереп:
– Тизегез!.. Тизрəк, əйдəгез!.. Əйдəгез!.. Арестантлар качтылар!..-дип сөрəн
салды.
– Кемнəр?! Кайчан качтылар?!-диде хəбесханə караучысы, тəмам каушап калып.
– Əйдəгез... үзегез карарсыз...
Сакчының шул җавабыннан соң, хəбесханə караучысы белəн сəркəтиб,
буяучыларны бөтенлəй онытып, куркынычлы хəбəрне китергəн сакчы
артыннан, кемнəр һəм нинди юл белəн качканлыгын белер өчен, ашыгып төрмə
бинасына таба элдерттелəр.
Мəмəт, Габделгафур һəм Ибраһим исə, сабырлык белəн, ашыкмыйча гына
атлап, хəбесханə караучысының бүлмəсеннəн туп-туры капкага таба юнəлделəр
һəм, Исраил балалары судан коры чыккан кебек, хəбесханəдəн "коры" чыгып
котылдылар.



XXVI
Үлемгə тиң мəрт йокысы аркасында хəбесханəдəн котылып калса да, Маһруй
электəге авырулары яңарудан һəм каберстанда яткан чагында, аннары аннан
өйгə кайтканда салкын тидерүдəн, кул-аяклары өшүдəн шактый заманнар хəстə
булып ятты. Җиһангир белəн Маһруй, тəмам терелеп, сəламəтлəнеп җиткəч тə,
Казанда тору мөмкинлеген тапмыйча, шəһəрдəн китеп гаиб булдылар[35]. Кай
җиргə, нинди шəһəргə һəм ничек киттелəр-бу эшлəр шулкадəр яшерен эшлəнде
ки, моны "Зур гөнаһлар" исемле романны язучы автор үзе дə белə алмады.

* * *
Олуг юрист, мəкерле һəм фетнəчел Ибраһим Галиевнең һəм Габделгафур белəн
Мəмəтнең качканнан соң кичергəн хəллəрен килəчəктə язачак "Мөртəд" исемле
романымда сөйлəрмен***.
_________________________
* Нəкəс (накəс) – кешелексез; тупас, саран.
[1] Хəйлəи шəргый – шəригать, дин исеме астында төрлечə алдашу, хəйлəлəү.
[2] Тəравих – уразада кич белəн укыла торган намаз.
[3] Xотбə – вəгазь, нотык.
[4] Мəгънəсе: мактаудан булсын Аллага... бар галəмнең хуҗасы, иясенə.
[5] Валлаһе əгълəм – Алла белə; Алла күбрəк белə ("кем белə" мəгънəсенə якын
гыйбарə).
[6] Иншалла – Алла телəсə; Алла кушса (гыйбарə).
[7] Бəднам – яманат.
[8] Маһруй – фарсыча "ай йөзле" дигəнне аялата (маһ – ай, руй – йөз, чырай).
[9] Кадимнəн бирү – борынгы заманнардан бирле.
[10] Дана – укымышлы, белгеч.
[11] Мəккəй Мөкəррəмə, Мəдинəи Мөнəүвəрə – Кадерле-газиз Маккə, Нурлы-
якты Мəдинə – бөтен дөнья мөселманнарының хəзерге Сөгуд Гарəбстанындагы
изге шəһəрлəре.
[12] Бу урында "мелла" сүзе "белемле кеше", "гыйлем иясе" мəгънəсендə.
[13] "Һəфтияк" – Коръəннең кыскарак сүрəлəрен, аятьлəрен эченə алган
җыентык. Исеме фарсыча "җидедəн бере" дигəн мəгънəне аңлата. Элекке
мəктəп-мəдрəсəлəрдə дəреслек буларак та кулланылган.
[14] "Аллаһ дигел бəдəвам" – "Бəдəвам китабы", татарлар арасында киң
таралган дини-əхлакый эчтəлекле, көйле, тезмə əсəр. Дүрт юллы һəр строфасы
"Аллаһ дигел бəдəвам" ("Берөзлексез Аллаһ дип кабатла") сүзлəре белəн
тəмамлана.
[15] Пассаж – Казанның элеккеге Воскресенский (хəзерге Ленин) урамында
1880 – 1883 елларда төзелгəн, кешелəр йөри торган, урта өлеше пыяла белəн
ябылган зур йорт. Анда кибетлəр, кунакханə, концерт залы (соңрак кинотеатр) һ
б. урнашкан булган. Хəзер – реставрациядə.
[16] Черек күл – Казанның Ленин урамына параллель (Кремль калкулыгының



көнчыгыш итəгендə) урнашкан уйсулыктагы бакча-парк. Казан ханлыгы
чорында бу урында чишмəлəр агып, бер-берсенə ермаклар аша тоташкан күллəр
тезмəсе булган.
[17] Балык базары – Казанның үзəгендəге Балдак (Кольцо) мəйданы урыны.
Элек монда ит, балык, яшелчə ише төрле ашамлыклар белəн сату иткəннəр,
кунакханəлəр булган.
[18] Нашəргый хəмел – шəригатьчə никахсыз (уйнаштан) балага узу.
[19] Зəүҗем – ирем.
[20] Малдар – бай, маллы, дəүлəтле (кеше).
[21] Печəн базары – Казанның Иске татар бистəсендə (Болакның көньягында),
хəзерге Париж Коммунасы һəм Галиəсгар Камал урамнары арасындагы
мəйданны билəп торган базар. Эреле-ваклы кибетлəр, сəүдə фирмалары тезелеп
киткəн бу урын шəһəрдə татарлар сəүдə итə торган төп урын булган. Шушы
тирəдə соңрак татар газета-журнал редакциялəре, матбагалар, "Болгар", "Амур",
"Сарай" кебек кунакханəлəр калкып чыга. Печəн базары 1930 нчы елларга кадəр
яшəп килде.
[22] Тəфтиш – тикшерү, ачыклау.
[23] Йəстү намазы – кояш баегач укыла торган (бишенче) намаз.
[24] Гыйлем тəхсыйль итеп – гыйлем-белем үзлəштереп.
[25] Мөназыйр – шəригать кануннары һəм мəсьəлəлəре буенча диспут
(мөназəрə, бəхəс) остасы, бəхəслəшүче.
[26] Табигъ – буйсынучы, гражданы исəплəнүче.
[37] Тəбəгасенə – буйсынуына, гражданлыгына.
[28] Шəһадəт – таныклык.
[29] Дəфен кылыну – җиргə тапшырылу, күмү.
[30] Кəшшафелкъолуб – күңеллəрне ачучы (бу урында "аракы" мəгънəсендə).
[31] Сəттарелгойуб – гаеплəрне яшерүче (бу урында "яшерен аерым бүлмə"
мəгънəсендə).
[32] Һиҗрəт – күчеп китү.
[33] Хилгат (хилгъəт) – югары дəрəҗəле кешелəр тарафыннан бүлəк ителгəн
("кидерелгəн") кыйммəтле өс киеме (халат).
[34] Мəдəд – ярдəм, булышлык.
[35] Гаиб булдылар – юкка чыктылар, күздəн югалдылар.


