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Әдәби –музыкаль кичәнең “Сагыш”повестена багышланган өлеше. 

 

     Сәхнә ярым караңгы төстә. Ут Галләметдин бабайга төшә.Ул эскәмиядә 

утыра.Ике яклап өчәр кеше басып тора. Галләметдин бабай (монолог):  

 

- Көендек карьясының Баһаветдин Галләметдине булам мин... Күрмәсәң, 

ишеткәнең бардыр: боынгы шәһри Болгардан ерак түгел, Идел ярында ул. 

Ярлы булса да, зур иде, матур иде. Кич саен төшемә керде... Без киткәч 

таралмаган булса, тагы да ишәйгәндер, Караташ тавындагы җил тегермәне 

һаман да шулай бер көйгә дөбердәп утырадыр... 

     Әткәй мәрхүм, авыр туфрагы җиңел булсын, гыйлем иясе булмаса да, 

башлы, сүзе үтемле кеше иде. Дәһриләр Сандр патшаны үтереп, биш-ун ел 

узгач булды бу хәл. Яз башыннан ук  дөнья корып, өскә котырып ачлык 

килгән җәйдә күрше-күләнне җыйды бу. Яшәргә калмады, җир юк, ачлык буа 

дип озак зарланыштылар. Мин ни, акыл утыртмаган малай, күп кенә сүзләрне 

аңлап та җиткермәдем. Шулай да әткәйнең: “Бәхет Ислам җирендә инде ул!”-

дип тегеләрне котыртканы истә калган. Шуннан күп тә үтмәде, йорт-җирне, 

булган кадәр мал-туарны әвеш-тәвеш китереп, сәфәр чыктык... 

 

1. Язмыш илтте яшьли еракларга,  

    Йөрәк ничек ярсып типмәсен.  

    Читтә яшәп, ялгыз картаерга  

    Беркемгә дә насыйп итмәсен. 

 

    Тезелешеп кошлар очкан чакта  

    Карый идем күккә каерылып.  

    Кошларның да калмый бәхетлесе  

    Еракларда ялгыз аерылып. 

 

   Туган җирне кайтып бер күрсәм дә,  

   Мин үкенмәм, дидем, үлсәм дә.  

   Баш очымда салып калдырырга  

   Туфраккаен йөрттем кесәмдә. 

 

2. ”Туган җир! Нинди генә булма, һәркем өчен бер генә бит син!  Кешенең 

күңел түрендә мәңге онытылмас ләззәтле сагыш булып гел генә яшисең. Йә 

кылганлы әремле дала, йә мәгърур мәһабәт таулар булып. Берәүләр өчен 

түбәләрен ак чалма болыт ураган тау итәкләрендә ерак-еракларга сузылган 

лалә кыры син, икенчеләргә язларын ак күбеккә батып утырган бакча-әрәмә, 

өченчеләргә инеш буенда эссегә әлсерәп  утырган өянкеләр... Кайберәүләр 

сине офыктан-офыкка җәйрәп яткан бодай кыры итеп күрә, икенчеләр  тау 

күкрәгеннән ярып чыккан терекөмештәй саф сулы чишмә дип белә. Кемгә 

бәбкә үләне каплаган авыл урамы, кемгә ак таш пулатлары тезелеп киткән 

ыгы-зыгылы кала син. Нинди генә булма, һәркем өчен газиз син, кадерле 

син...”( “Кыядагы чәчәкләр” әсәреннән) 



 

3. Cүзебез Җәмит Рәхимовның “Сагыш” повесте турында. Вакыйгалар 1970 

нче елларның ахырында Әфганстанда бара. Әле Әфган илендә социалистик 

революция булмаган вакыт була.  Командировкага килгән бер төркем 

нефтьчеләр Галләметдин  бабайны да менә шул вакытта очраталар һәм туган 

илгә кайтырга булышалар.Алар арасында безнең шәһәребездән дә бер егет 

була.Ул- Җитез Әшрәпов. Әсәрдәге Габделбәр образы шуның прототибы.  

(сәхнәләштерү 11 бит Катнашалар: Галләметдин бабай, 2 нефтьче)   

 

- Углым, чак кына сабыр итә алмассызмы?! Идел буеннанмы,  углым? 

-Әйе, бабай. 

- Ишеткәнием... Шүрәвидән осталар килә дип... Араларында мөселман 

өммәтебездән булыр дип башыма да китермәдем... Илемне, Иделемне 

күрдем, балакаем... 

 

 4. Илебезнең төрле почмакларына таралып беткән татарларның күпчелек 

өлеше шушылай сибелгән. Дөньяда 7 миллион татар исәпләнсә дә, 

Татарстаныбызда яшәүче татарларыбыз бик аз.Төрле дәверләрдә төрле 

сәбәпләр белән таралып беткән татарларның Антарктидадан кала җирнең 

һәрбер почмагында булганлыгын инде тарих раслады. 

 

 5. Алар барысы да  туган җирләрен Галләметдин бабай кебек сагынып, 

саргаеп, өзгәләнеп яшиләр. Күзләре йомылганчы һәрберсе Казанны, Уфаны, 

телләре онытып бетергәнче һәммәсе “Агыйделкәй алкын, суы салкын”ны 

яисә “Идел бит ул, киң бит ул”ны җырлар һәм елар...Туган җир туфрагын, 

хәтта аның әрекмәнен дә кадерләп саклап яши ул. Ә менә Бибиәсмасының 

толымнары  үзе бер вакыйга, үзе бер хатирә. 

(сәхнәләштерү, 22 бит, Катнашалар: Галләметдин бабай, 1 нефтьче) 

 

- Үзеңә генә сүзем барые, углым.  

- Сөйлә, бабай, сөйлә! 

- Мәрхүмәнең һич торасы килмәде монда...Кич җитеп, ялгызыбыз калдыкмы, 

һаман бер сүзне кабатларые: ”Китик моннан, Галләм, җәяүләп булса да 

кайтыйк, илдә чыпчык үлми”.  Төрлечә юатып килдем: юллык акча рәтлик, 

фәлән-төгән, дидем. Үзем эчтән генә: “ Күнәр, бала-чагага баткач, 

алгысымас”,- дип йөрдем... Юк, төпләнмәде күңеле. Шулай сөйләнә-сөйләнә, 

кипте, йөзенә сары сукты, саташа башлады... Аллаһы тәгалә баланы да 

күпсенде - туганы бере вафат булды... Тора-бара  Бибиәсмам тәмам урынга 

егылды, тере мәеткә әйләнде... Инде кайтырга мәллә дип хәстәрен күрә 

башлагач, дөньяга ут капты. “Бу мәхшәрдә купма, ачка үләрсең”,- диделәр 

күршеләр. Үлмәгән булыр идек әле, үлән ашап та җан саклар идек. Калынды 

шул, калынды... Аннан Бибиәсмам телдән язды. Соңгы сүзе ”Туган җир!”-

булды мәрхүмәнең”... 

Зур әманәтем бар сиңа, углым.. Шушы төенчекне авырсынмый гына алып 

кайтып, үзебезнең туфракка  җирлә санә! Бибиәсмамның толымнары... 



Вафатына бер тәүлек калгач, телгә килде бит мәрхүмә. Янына дәшеп алды да, 

исән-имин өйгә кайталсаң, Баллы Үлән тугаена җирләрсең дип, шушы 

төенчекне бирде... Үземнән булмас ахры... 

- Алай димә, бабай, өмет өзәргә иртәрәк әле... 

- Юк инде, язулар булыр төсле түгел. Төшемдә дә бура күрдем - әҗәлем 

җиткәндер...Син авырсынма инде, балам.  

 

6. Чит илдә яшәүче милләттәшләр нинди генә тормышта яшәсәләр 

дә,аларның йөрәкләрендә бетмәс сагыш бар. Кайдан килә соң ул?  Бәлки алар 

борынгы бабаларыбызның  авазларын, туган җирдә сайраган сандугачлар, 

челтерәп аккан чишмәләр тавышын, үзәк өзгеч тальян моңнарын бездән 

ныграк ишетә, күбрәк аңлыймы соң? Күрәсең, шулайдыр. Туган җир! Нинди 

генә булма, һәркем өчен бер генә бит син! Күптән түгел явып үткән яңгыр 

чагылга яшел келәм япкан.  

 

      7. (Әсәрдән өзек укылган чакта экранда Идел күренеше күрсәтелә) 

 

     Галләм карт, кинәт җиргә капланып, туфракны үбә,таучыкны кочакларга 

итә башлады. Аның яшьле яңаклары  балчыкка буялып беткән, үзе көлә, үзе 

елый. Мин аны култыклап су кырыена алып килдем, юындырдым һәм, баш 

астына плащымны салып, ипләп кенә яткырдым.Ул, елап арган сабыйдай, 

тыныч кына Идел киңлегенә карап ята. Мин карашым белән елга өстендә, яр 

буйларында йөрим. 

    Менә ул туган җиребезнең үзәге, Галләм бабай кебек сагышлы, бөек 

илебез кебек куәтле чал Идел! Олуг елга картның малай чагындагы сыман 

сабыр гына ага. Аның суы шулай ук алкын, талгын. Өстендә шул ук чал 

дулкыннар йөгерә, ул һаман шул ук көйгә көйли. Тик бөтенләй яңа, Галләм 

бабай аңламый торган җырлар суза. Без,сихерләнеп, акчарлакларга, алар 

кебек үк ап-ак  теплоходларга карап ятабыз. Кызык, ниләр уйлый икән бу 

карт? Аңа күз салам.Ул елга аръягына текәлгән дә тәмам оеган.Үзем дә 

онытылып нәзакәтле Җигули тауларына, аларның  яшел бәрхет белән 

капланган түбәләренә, билләренә ак билбау булып уралган ташлыкларга 

карыйм. Аннаң кабат Идел өстенә тәкәләм.  Күзләрем шушы матурлыкны  

күреп туймас сыман. Алай да юлдашыма карап-карап алам.Аның ике 

күзеннән дә җыерчык битенә нәни чишмәләр сузылган.Үзе һаман кипкән 

иренен кыймылдата. Әллә дога укый, әллә туган туфрагына кайтып егылуына 

мең-мең  шөкер кыла. 

 

8.  Китте Кеше. (Рәмзия Габделхакова шигыре) 

 

Китте Кеше... Кагу-сугуларны 

Күтәрмәде горур йөрәге. 

Гомере буе чорлар арасыннан 

Ул гаделлек, хаклык эзләде 

 



Җәүһәргә тиң китаплары калды 

Язып бетермәгән хатлары 

Ул һәр көнен халкы өчен янып, 

Аңа хезмәт итеп аклады. 

 

Җылы сүзләр бүген күп өйтелер, 

Ул ишетмәс ләкин аларны. 

Исән чакта аңлау кирәк иде, 

Кадерлисе иде бу җанны. 

 

Җирдә, илдә якты эзе калды, 

Үлемнән дә көчле хәтер бар. 

Аның исемен йөрәгенә язып, 

Киләчәккә илтер халкым бар. 

 

Күмәк җыр . “Сусау” (Сара Садыйкова көе,  Сибгат Хәким сyзләре) 

  

Күнелгә минем, туган як,  

Бигрәк тә якын шул син.  

Кырларың өстеннән искән  

Җилләргә хәтле сусыйм. 

 

Тезләнәм чишмәләреңә,  

Бетми тик сусау гына.  

Мин бәхетле бары тик син  

Бәхетле булсаң гына. 

 

Ник болай сагышлы иттең  

Бу кадәр мине соң син?!  

Аерылып бер көн дә узмый,  

Яңадан сиңа сусыйм. 

 

Ник болай гомерем буена  

Бетмәгән сусау икән?  

Сусаудан янган күңелгә  

Су салып торсаң икән. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



                              
 

 

                               
 

 

                         

 

     

                 


