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Шәриф Хөсәеновның”Әни килде”драмасында күтәрелгән фәлсәфи - әхлакый 

проблемалар. 

 

Ташлама, әнкәй, ташлама, 

Мине изге догаңнан, 

Ташласаң изге догаңнан, 

Мин бәхетле булалмам. 

Р. Миңнуллин 

 

       Һәркем үзенә сорау биреп карасын әле: дөньяда иң кадерле кеше кем? Иң 

зур күпчелек, һичшиксез, бертавыштан: “Әни!” – дияр һәм хаклы да булыр. 

Билгеле ки, беребез дә ата-ананы сайлый, кайсы, нинди анадан туарга дип 

гариза биреп куя алмый. Әни бер генә була! Шагыйрьләр һәм язучылар 

арасында әни турында язмаганнары бар микән?! Һәрхәлдә, мин белгәннәрдән 

андыйлар юк. Бу да аңлашыла: ана балага гомер бирә, төн йокыларын 

калдырып аны карый, бала- аның өчен яшәешнең мәгънәсе. Баланы олы 

тормыш юлына кертеп җибәрүдә ананың роле искиткеч зур. Шуңа күрә 

ананың “аһ” дигәне дә каргыш булып төшә, дигән сүзләр бар һәм бу шулай 

булырга тиеш тә! Минемчә, ананың балага мәхәббәте Алладан, табигатьтән. 

Ул баласы өчен һәрдаим җан атып, кирәк икән , ике дә уйламый, аның өчен 

үләргә әзер тора. 

       Ш.Хөсәеновның “Әни килде”  драмасында да үзәктә Ана образы тора. 

әсәрдә аның исеме дә бирелми, чөнки бу – барлык аналарны берләштергән 

образ. Татар әдәбияты хатын – кыз образларына бай. Ана – шуларның берсе 

һәм бик уңышлы образ. Бу- әсәрдәге иң тирән эчке конфликт. Аңа күңелдәге 

конфликт. Ул үзенең улларын ана буларак ярата. Әмма шул ук  вакытта 

аларга үпкәли дә. Балаларының көчсезлегенә, юньсезлегенә кайгыра. Ана 

кеше үч тота алмый, кайгыра гына ала. Ул балаларының үзе янына 

бурычларын төшерү өчен генә килүләрен бик тиз төшенә: үзара талашып 

киткәндә, әдәп саклку, намус турында уйлап та карамауларын үз күзләре 

белән күреп тора. Шундый игътибарсызлыкны Ана берничек тә гафу итә 

алмый. Мәхәббәт белән рәнҗү кебек капма – каршы хисләр Ананың эчке 

конфликтын тәшкил итә. 

       ...Пьеса туганнарның бергә җыелуы белән матур гына башланып китә. 

Көлешәләр, шаярышалар. Сәярнең өйләнүенә бар да шат. Киленне дә 

яраталар. Туганнар иң кечкенә энеләренә туганлык хисләрен белдертергә 

килгәннәр һәм үзләрен дус, тату,  бердәм итеп курсәтергә тырышалар. Бар да 

әниләрен яратулары турында сөйли, кунакка чакыралар. Тик бу тантана, 

шатлык , мәхәббәт ясалма түгелме соң? Чыннан да, әниләренең авыру икәнен 

белү белән туганнарны әйтерсең алмаштырып куялар. Алар, гомумән, бер – 

берсен яратмыйлар икән. Әниләрен дә яратмыйлар. Димәк, моңа кадәр 

сөйләгән сүзләр, әйткән вәгъдәләр, мактанулар ялган булып чыга. Туганлык 

хисләрен күрсәтергә тырышканда алдаганнар. 

         Дөрес, туганнарның намус дәрәҗәләре төрлечә. Туганлык  хисләре 

булмаса, агай - әне туйга дип җыелмаган булырлар иде. Туганлык хисе белән 



янәшә һәркемдә дә җаваплылык хисе дә булырга тиеш бит. Менә шунысы юк 

туганнарда. Алар теләсә - нинди сәбәп табып, әниләрен караудан баш 

тарталар. Бу көн аларның үзләренә дә киләчәк бит... 

            Ана балаларының күбесе, теләсәләр дә әниләрен өйләренәалып кайта 

алмыйлар. Монда аларның теләкләре белән мөмкинчелекләре эчке конфликт 

тудыра. Мөмкинлеге булып та, Ислам әнисен өенә алып кайтырга теләми. 

Туганнар белән Ислам арасындагы конфликт шул сәбәпле барлыккы килә. 

             Әнисеннән һичнинди үкенечсез баш тарткан кеше – Ислам. Ул, 

персонаж буларак , әсәрдә Ана кебек үк үзәк урында тора. Куркаклык 

сыйфаты турында васыять әйткәндә,  Ана нәкъ менә шул улын күз алдында 

тота. Әмма Исламның төп сыйфаты куркаклык түгел бит. Ул бу заманда 

бәхетле яшәр өчен намусның һич кирәге юклыгын беренчеләрдән булып 

белеп ала. Әхлаксыз, ялганга корылган җәмгыятьтә шул тормышка  

яраклашсаң гына уңышка ирешә аласың. 

             Характерының  бу сыйфаты инде тамыр җәйгән, шуңа күрә 

дөньядагы иң янын кешеләренә карата  да инде ул хисләрен тыя алмас 

дәрәҗәгә җиткән. 

       Ислам – яңа заман тудырган яңа герой. Ләкин ул ялгыз түгел.Аңа 

алмашка Максуд улы Альфред  үсеп килә. Исламның хатыны Расиха да 

шулар кебек үк әхлак тезгененнән ычкынган герой  

         Ана күңеле – балада, бала күңеле – далада,дип юкка гына әйтмиләр 

шул. Ана үлгәнче үзенең баласы трында кайгыртачак, ә бала  башында әле 

тормыш мәшәкатьләре, вакыт юклык...Ислам да бик теләп әнисен үзләренә 

алыр иде дә , тик авыру артык чыгымнар таләп итәчәк. Аннан соң Расиха да 

моны теләми бит әле...Ләкин менә шул Исламга ана ике мәртәбә тормыш  

бүләк иткән. Беренчесе – туганда, икенчесе – авыргач. Пьесаның ахырындагы 

Ана монологын тыңлаганда ирексездән күз яшьләренә тыгыласың... 

     Пьесаның исеменә игътибар итик. Әсәр исеиенең кыска булуы яхшы, күп 

очракта ул аның фокусы да булып тора. Әмма Шәриф Хөсәенов башта “Әни 

килде” исемен озынрак исемгә - “ Әниемнең ак күлмәге” нә алмаштыра. Ни 

өчен? Беренче исемендә мәгънә табу кыен. Ул нибары хәрәкәт кенә белдерә. 

Ә менә икенче исемдә күлмәкнең аклыгы, метафора сыйфаты булып, Анага 

күчә.  

           Татар халкында ак төс чисталык, пөхтәлек, сафлыкны белдерә. Әлеге 

әсәрдә Ана да шундый ак, саф, чиста. Ул гомере буе туган иленә, алкына 

хезмәт иткән , балалар тәрбияләп үстергән, хәләл көче белән яшәгән. 

Балаларын да илгә файдалы, унымышлы итеп үстерергә тырышкан, ире белән 

дус һәм тату яшәгән. Күлмәкне ул шатлыклы көннәрендә, бәйрәмдә кия. 

Ләкин бәйрәм күлмәге Ананың үлеме якынлашуы турындагы хәбәр белән 

каршылыкка килә, ә соңыннан саубуллашу өчен киелгәч, символга  әйләнә. 

Күлмәкне Ана шатлыклы көннәрендә  дә, хәсрәтле чакларында да кия. 

Матур, яңа ак бәйрәм  күлмәге  Анага илаһилык, мөстәкыйльлелек биреп, 

аны башкалардан аерып тора. Күргәнебезчә, Ш.Хөсәеновның «Әниемнең  ак 

күлмәге» исемле әсәрендәге Ана – иң кешелекле, иң шәфкатьле, бала җанлы 

ана, балаларына ихлас күңелдән тәрбия биргән, хезмәт сөючән кеше . 



            Әйе, аналар - бөек затлар. Кеше анасын онытмаска, аны хөрмәт  

итәргә тиеш. Җир йөзендә анадан да кадерлерәк, анадан да якынрак да кеше 

юк бит ул. Гомер буена  әни синең янда йөридер кебек, ул янәшәңдә булмаса 

да, башлаган эшкә әнидән хәер – фатиха аласы килә. Эпиграфтагы Роберт 

Миңнуллин сүзләрен тагын Бер кат искә төшерик :  

     

Ташлама, әнкәй, ташлама, 

Мине изге догаңнан, 

Ташласаң изге догаңнан, 

Мин   бәхетле булалмам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


