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СЦЕНАРИЙ 

Якташ язучы,шагыйрә Рифә Рахман белән очрашу кичәсе. 

                                                        Мин сиңа килдем, 

Бик сагынып килдем. 

 

Гармунчы егет  авыл көен уйный  

Ялгыз гармун(Раилә) 

Җырлап узды төндә ялгыз гармун.  

Безнең урам буйлап кына узды!  

Тавышы яшь аның — шомармаган...  

Нигә безнең чорның көен сузды? 

 

Дәште җыры мине болынлыкка,  

Капка төпләренә чыгарга. 

 Бәйдән ычкындырган барча этләр  

Иярделәр аңа урамда. 

 

Озаттылар һау-һау килеп, шаулап:  

Ятмы инде гармун тавышы?  

Әллә этләр аны танымыймы?  

Уздымы ул бүген ялгышып? 

 

Китте гармун елга буйларына:  

Кемне эзли, анда ни калган?  

Әллә яшьлек бер саташу булып  

Узды инде безнең урамнан?.. 

 

 

“Ак һәм кара” шигыре (179 б.) Ирек 

 

Аңламассың бу тормышны , диләр; 

Ул катлаулымыни шулкадәр? 

Яхшылыкны яхшы диеп беләм. 

Башкасыннан,гафу:бихәбәр. 

 

Начарлыкны начар диеп кенә, 

Кара тостә диеп мин беләм. 

Буталмыйлар алар,көннәр дә бит 

Чиратлашып килә төн белән. 

 



Ак һәм кара.Ничек болгатсаң да, 

Булмас яшел,булмас кып-кызыл, 

Сорыланыр гына. Кара җиңәр, 

Күбрәк салып куйсаң,кызыгып. 

 

Шуны белгән ак төс аннан качар 

Я өстендә торыр,тап булып 

Яхшылыкка Җирдә урын җитәр, 

Гафу:ялгыш булсам бу юлы. 

 

Начарлыкка да Җир бик тар түгел, 

Күңел-шәйтан...ачык ишеге. 

Ничек аңламыйм ди бу тормышны: 

Ул бит-минем җырның бишеге. 

 

Күңелдәге якты хисләремнең, 

Теләкләрнең затлы оясы. 

Карасына урын аз калсын дип, 

Яктыларын күпләп җыясы! 

 

Аңламыйсың бу тормышны,диләр; 

Ул катлаулымыни шулкадәр? 

Сез хаклыдыр...Начарлыкны онтам... 

Яхшылыктан кайчак бихәбәр. 

 

“Килә бәйрәм” шигыре (64 б.) - Сиринә 

Килә бәйрәм,килә дус-ишләрем. 

Уза бәйрәм,калмый кунагым. 

Бәйрәмнәрдән бәйрәмнәргә яшим: 

Яңаларын көтәм мин тагын. 

 

Һәрберсендә яңа дус табыла. 

Алмаштырмый гына искесен. 

Күлмәкне дә бик тиз ташлый алммыйм. 

Яраттым дип башка төслесен. 

 

Ә дусларны...Төсе киткән күлмәк 

Кебек кенә элмим элгечкә. 

Бер кат барлап чыгам куңелемнән, 

Тыныч йокы теләп һәр кичтә. 

 

Бәхет телим,сәдакалар биреп, 

Чәйләгәндә уйлыйм кайвакыт. 

Ә бәйрәмнәр...Табын артларында 

Бергә җыелырга җай вакыт. 

 

 



Теләкләрне бергә җыяр вакыт, 

Бергә әйтер вакыт табында. 

Бәйрәмнәр күп диеп гаепләмик, 

Күбрәк булсын алар тагын да! 

 

Килсәк бәйрәм ,килә дус-ишләрем, 

Уза бәйрәм – калмый кунагым. 

Еламсырап савыт-саба юам, 

Каршы алган булам елмаеп... 

 

 

-  Әйе, Бүген бездә бәйрәм - шигырь бәйрәме, әдәбият бәйрәме.  

- Бүген бездә күркәм кичә. Халҡыбызның рухын күтәреп, йәшәүгә дәрт, илһам 

уятыучы ижат әһеле, язучы, шагыйрь, галимә, якташыбыз Рифә Рахман белән очрашу 

кичәсе. 

- Безнең Кукмара ягы – каләм ияләренә бай төбәк. Районыбызда туып- үскән иҗат 

әһелләре арасында әсәрләре һәркемнең өстәл китабы булырлык язучы-шагыйрьләр 

бар. Мәгъсүм Насыйбуллин, Фоат Галимуллин, Газинур Морат, Рифә Рахман, Рәшит 

Бәшәр, Заһид Мәхмүди, Рәниф Шәрипов, яшь шагыйрь Рүзәл Мөхәммәтшин кебек 

әдипләребез, татар халкының һәм Татарстанның  горурлыгы.   

- Бүгенге кичәдә  нәкъ менә Рифә Рахман белән очрашырга теләвебезнең  аерым 

сәбәбе бар. Тумышы белән Мәмәшир авылыннан булса да, күпмедер дәрәҗәдә без аны 

үзебезнеке итеп саныйбыз. Чөнки Рифә апаның әтисе Фәтхырахман абый яшь вакытта 

безнең мәктәптә математика укыткан, яраткан әбисе Шәмсенаһар апа да Сәрдекбаш 

авылыннан.  

- Әйе, ул  үзе исеме  бәетләрдә телгә алынган Мәмәшир авылыннан. Анда аның бала 

чагы, үсмер еллары үткән.  

Зәринә: 

- Мин укырга бик кечкенәдән өйрәндем. 4 яшьләр чамасы булганда, әти-әни янына 

килеп, әлифба укып күрсәтим инде, дип йөдәтә торган идем. Алар сүземне бик озак 

игътибарга алмады. Әллә ышанып бетмәделәр, әллә эшләре күп булды. 

Динә: 

- Өебездә бергәләп әтинең китап укыганын тыңлау гадәте бар иде. Шулай бервакыт, 

кичен гаилә белән ял итеп ятканда, тагын, укып кына күрсәтим әле, дип аптыратырга 

тотындым. Тыңларга ризалаштылар. И тырышып укыйм! Берзаман әнигә карасам… 

йокыга ук киткән! 



Зәринә: 

- Икенче көнне әти, китапханәгә барып, Салтан патша турында китап алырга кушты. 

Алып кайттым китапны. Шул арада соңгы битенә дә җиттем.  

Динә: 

- Ә кичләрен урамга чыксаң…  

Зәринә: 

Иң дәрәҗәле бер кеше инде мин. Көтү кайткач, газета-журнал тараталар иде бит, 

һәммәсе капка төбенә җыелып шуларны укый. Мине күрсәләр, үзләре янына дәшәләр. 

Кич буе авыл урамы буенча газеталар укып йөрим. Башта бер капка алдында, аннан 

икенчесе… 

“Кызыл башмаклар” әсәреннән күренеш 

      Рифә: 

- Минем күз явын алырдай кып-кызыл башмакларым бар. Әнием, район үзәгенә 

баргач, сабантуйда гына киярсең, дип, әле яңарак кына алып кайтты аларны. Үземнең 

дә, бәйрәмгә кадәр киеп, буяуларын кырдыртасым килми.         Бу  башмакларым да 

өр-яңа әле минем. Урам башына җыелган дус-ишләрем – әле моңарчы чеби чыгарып , 

яланаяк йөргән түбән оч кызлары – сандалиларын кисеп ясаган танкеткалары белән 

мактанышып торалар икән. Ялты-йолтыр килгән җыйнак яңа башмакларым әллә бар 

аларга, әллә юк. 

      Рәйсә: 

- Комга барып та керәсең, ул синең табан асларыңны кытыклап , үкчә артыңнан килеп 

тә чыга.  

      Язилә: 

- Сандал чагында Наиләнеке генә иде, хәзер әнә икебезгә дә ярый. 

      Наилә: 

- Карагыз әле кызлар, карагыз. Укытучы кызы нәрсә киеп йөри. 

      Кызлар: 

- Ииии, шундый аяк киеме була димени? (Кызлар көлешә-көлешә чыгып китәләр) 

     

 



  Рифә (елап): 

- Әти белән әниеңә бер кыз була торып, шундый танкетка да ясап бирмәсеннәр әле… 

Кирәк түгел сабантуйга дигән кызыл туфлиләре дә! Иртәгә үк тирескә күмеп куям мин 

аларны. Миңа сандалдан тишеп ясаган танкетка кирәк. 

      Әтисе чыгып: 

- Кызым, ни булды? Ник елыйсың? 

Рифә (елап): 

- Әтием, минем бит сандал-танкеткаларым да юк, үзең яратам дигән буласың тагы. 

- Мин көенергә дә сөенергә дә белмәдем. Инде минем кешенеке шикелле 

танкеткаларым бар, әмма бер кешедә дә булмаган кызыл башмакларым юк иде. 

Алып баручылар: 

 - Рифә Рахманның “Онытырмын димә…” җыентыгында балалар өчен биш хикәясе 

урын алган. Аларның һәрберсендә  балачакның бер мизгеле,  матур хатирәләре үтемле 

дә , гади дә итеп тасвирлана. Зурлар өчен әһәмияте булмаган әйберләр бала өчен зур 

борчылу буларак кабул ителә Һәм шуның белән бездә елмаю тудыра.  

 

- Үзгә бер ихласлык, самимилек белән өретелгән хикәяләрендә аның чебиләре шигырь 

тыңлый, бары тик аның әбисе генә “кояш батканда күккә җәелә торган нурлар сыман 

кып-кызыл кесәл пешерә”, әнисе назлап, кызына “таң чыпчыгым син”, дип дәшә, 

укучысын беләк зурлыгындагы коймак белән сыйлаучы “иманлы , коймаклы укытучы 

апа”ны да күрәбез без аның балалар өчен язган хикәяләрендә. 

  

Кадирова Айсылу – җыр 

Данис: 
- Рифә Рахманның, түбән сыйныфларда укыганда, вакытлы матбугатта беренче 

язмалары күренә башлый, җитмешенче елларда ул, «Ялкын», «Яшь ленинчы» (хәзерге 

«Сабантуй») уздырган конкурсларда катнашып, призлы урыннар ала.  

 

Ибраһим: 

Бу чорда Кукмара район газетасы тирәсендә оешкан «Салават күпере» исемле яшь 

иҗатчылар түгәрәгенә йөри. 

 

Раилә: 

Безнең заманда вакытлы матбугат белән укучы арасында җанлы мөнәсәбәт яшәде. 

Безнең авылда хәтта кайбер күршеләр дә мөнәсәбәтләрен бер-берсе белән газета аша 

җайга сала иде. Мәсәлән, берсе икенчесенә үпкә белдереп, газетага шигырь яза, тегесе 

аңа шул рәвештә үк җавап бирә. Район газеталарына укучылардан хатлар агыла гына! 

Район газетасы, аннан «Ялкын», «Сабантуй» – балаларның да зур тәҗрибә мәктәбе 

иде. 



Сиринә: Без үскәндә газета-журналлар балалар иҗатына күбрәк игътибар итә иде 

шикелле. Миңа да редакцияләрдән әледән-әле хатлар килеп торды. «Безгә тагын иҗат 

җимешләреңне җибәр», – дигән сүзләр күңелне үсендерә, канат куя иде. 

Раилә: Шулай бервакыт чираттагы хатны укыганда күзем төште: исемем генә каләм 

белән язылган да, калган өлеше машинкада басылган. Баксаң, хатларның һәрберсе дә 

бер минем өчен генә махсус язылмый икән! Әмма үземә генә аталган шәхси хатлар да 

күп килде. 

Сиринә: Авылда элек балалар әти-әниләренең төп акча эшләүчеләре иде. Мин үзем 

бер көн эчендә ике шәл чите бәйли торган идем. Бу 8 сум дигән сүз. Кызларның күбесе 

ике көнгә бер чит кенә бәйли. Мөстәкыйльлеккә омтылыш, эшләмәгәнне эшләп карау 

теләге йөдәтте мине гомер буе. 

Раилә: Район газетасында шигырьләрем басыла башлагач, миңа гонорар килә 

башлады. 1 сумнан алып 10 сумга кадәр була торган иде ул. Бу ул чакта – бик зур акча. 

Чагыштыру өчен: мин яшүсмер чакта әбиләр 12 сум пенсия ала иделәр. Педучилищеда 

укыганда, 75 сумлык гонорар килгәч, үземнең дә баш түбәгә тиде. 35 сумга бик яхшы 

кофта алдым да калганын әнигә алып кайтып бирдем. 

 

Данис: 

     - Сигезьеллык мәктәпне тәмамлаганнан соң, Рифә Арча педагогия училищесында 

укый, татар әдәби мохитенә тагын да якыная. 

 

Ибраһим: 

- Вакытлы матбугатта ешрак басыла һәм әдәби җәмәгатьчелектә шактый танылып та 

өлгерә. 

 

Сиринә: 8нче классны тәмамлап, Арча педагогия көллиятенә килгәндә, мине инде зур 

язучы дип кабул иттеләр. 

Раилә: Урамнарда туктатып, син фәлән-фәлән түгелме, дип сорый торганнар иде. 

 

Шигырьләре укыла 

 

“Әби коймак пешерә” (Сиринә) 

“Бәхетле минутта” (Гөлгенә) 

“Авылда кыш” (Рамилә) 

 

“Айлы күлдәвекләр” – сәхнәләштерү(Раилә, Данис, Ирек) 

Кадирова Алия – җыр  

Шигырьләр (укыйлар “Шук алма” дан: (Регина, Ильяс) 



 “Сабантуйда”- 4 б 

“Син карама күзләремә” – 4б. 

 

 

Ильяс: 

- Рифә Рахман укыган,  танылган шәхесләр тәрбияләп чыгаруы белән дан тоткан 

Г.Тукай исемендәге Арча педагогика көллияте студенты булу бәхетенә ирешкән идек 

без дә узган гасырның 90 нчы елларында. Ул чакта ук инде бу уку йортында шагыйрә, 

прозаик, публицист һәм галимә булып танылып килгән  Рифә Рахман белән 

горурланалар, Кукмараның шук, үтә дә чая, үтә дә тырыш кызын хәтерлиләр иде. 

 

Регина: 

- Бүгенге кичәбездә Рифә Рахман белән бер чорда Арча педагогия училещесында 

белем алган Кукмара районының Тырыш авылы кызы, мәктәбебезнең хөрмәтле 

музыка укытучысы, бүгенге көндә лаеклы ялда булган Гөлсөяр апа Мифтахова да бик 

теләп катнаша. Аның да әйтер сүзе бар. 

 

Инсаф Вильданов чыгышы, җыр. 

 

Ильяс: 

- Арча педучилищесын тәмамлагач,  Казан дәүләт университетның филология 

факультетында белем ала. Аны тәмамлаганнан соң, татар әдәбияты кафедрасында 

аспирантурада укый.  

 

 

Регина: 

Р.Рахман әдәби эшчәнлеген фәнни-методик хезмәтләр язу белән янәшә алып бара. Ул 

2002 елда «Гаяз Исхакыйның башлангыч чор прозасы әдәби бәйләнешләр җирлегендә 

(1895-1905)» дигән темага кандидатлык диссертациясе яклый. 

 

Ильяс: 
 Туксанынчы еллардан бирле Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм 

тарихы факультетында әдәбият һәм әдәбият белеменең төрле тармакларына караган 

фәннәрдән белем бирә, яшь тәнкыйтьчеләр һәм әдәби мөхәррирләр әзерләүгә күп көч 

куя. 

 

Голгенә: 

Әни җылысы 

Казанда көз. Әле ямьсез көннәр, 

Әле кире кайта нурлысы. 

Ямьсезендә җанга җитми сыман 

Әни сүзләренең җылысы. 

  

Җитми сыман йөзгә яшәү төсе 



Бирер өчен пешкән шулпасы. 

Перчаткада бармак күшеккәндә 

Килә әнкәң кулын тотасы. 

  

Кочагына кереп җылынасы, 

Көз салкыны сине сындырса,– 

Алай итәр иде, болай, дисең, 

Яннарыңда әгәр ул булса. 

  

Мич түрендә пешкән ипие дә 

Дәва булыр кебек, чирләсәң. 

Әнкәң кисәткәне искә төшә, 

Башларыңа шапка кимәсәң. 

  

Тыңламадым, менә туңдым тагын, 

Санга сукмый аның әйткәнен. 

Орышмыйча, киңәш-табыш итеп, 

Биргән сиңа тормыш мәктәбен. 

  

Олы күреп сине яраткан ул, 

Сабый санап сине юаткан. 

Юл чатына кадәр озаткан да, 

Гел күзәтеп торган ерактан. 

  

Казанда көз. Әле суык килә, 

Я әйләнеп кайта җылылар. 

Һәрбер көздә ата сынаулары 

Һәм аналар биргән җылы бар. 

 

 

Зиятдинова Гөлсинә чыгышы 

 

 

- Тырыш, эрудицияле Рифә ханым – әдәбиятта үзенең урынын, үз сүзен әйтә 

алган, шәхси стилен барлыкка китергән әдәбиятчы галимә, әдибә, журналист 

һәм педагог. Рифә ханымның университет тәмамлаганнан соңгы гомеренең 

күп өлеше иҗат һәм гыйльми эшчәнлектән тора дип әйтерлек.  

 

- Рифә Рахманның үзәк матбугатта дөнья күргән тәүге әсәрләре дә каләм 

сынавының уңышлы икәнлеген раслады. Әдәби конкурсларда җиңеп, авторга 

Ф.Хөсни, Г.Исхакый исемендәге әдәби премияләргә юл ярды. 

 

- Рифә апаның әсәрләре темалар төрлелеге, югары әхлак проблемаларын 

күтәрүләре белән аерылып торалар. 

- Мәхәббәт ул – бик киң төшенчә. Ата-анага булган мәхәббәт хисе, туган 

җирне ярату, балаңа булган мәхәббәт, сөйгән ярны сөю – болар шул бер 

хиснең төрле чагылышлары.  

- Әти-әнием – укытучыларым да, мин аларга икеләтә хөрмәт белән карыйм. 

Бала чагымда аларны хөрмәт, соклану, горурлану кушылган ярату белән 



ярата идем. Хәзер исә җир йөзендә алардан һәм үз балаңнан да кадерлерәк, 

кирәклерәк кеше була алмаганны аңлау хисемне дә кушып, эчке бер нечкәлек 

белән яратам. Алар миңа талант орлыгы салганнар, үстергәннәр, укытканнар, 

кеше иткәннәр, киләчәгемне кайгыртканнар. 

- “Идел” журналының быелгы февраль санында Рифә Рахманның “Әти” 

дигән мәкалә-хәтирәсе басылып чыкты. 

- Рифә апа дөрес әйтә. Педагоглык эшчәнлеген безнең Сәрдекбаш җидееллык 

мәктәбендә башлаган Фатхрахман абый турында аны күреп белгәннәр 

күңелендә бары тик матур хәтирәләр генә саклана. 

Регина 

 - Йоз процент ышанып әйтәм: әтием турында бер генә кеше дә 

начар суз сөйли  алмас,бик якыннан белгәннәр көне буе аның 

яхшылыкларын искә төшерәчәк.Ул-чыннан да тормышта очравы да 

мөмкин түгел кебек  бер идеал иде.Гадел,туры сүзле ,йомшак 

телле,соң дәрәҗәдә булган,талантлы,игелекле,диндар һәм 

милләтче,шул ук вакытта иманлы коммунист,тирән 

белемле,эрудиөияле ,кешеләрне чиксез сөючән, җитез һәм эшкә 

гаҗәеп булган.Әтиемә хас  сыйфатлар болар гына түгел,мин аларны 

прозамның геройларында чагылдырам. 

- Хәзер сүзне мәктәбебездә озак еллар укучыларга тарих фәненнән төпле 

белем биргән хөрмәтле ветеран укытучыбыз Нәбиева Вәрәкыя апага бирәбез. 

“Әти” дән өзек укыла Регина 

  Әти турында кызык хәлләрнең,гыйбрәтле вакыйгаларның исәбе-

хисабы юк.Кайсын сөйләп бетерәсең?! Ул авылыбызда рәхмәт өчен 

генә күпме кешегә йорт салышты.Ярдәмчесез,акчасыз 

карчыкларның барысына пенсия юллады.Кешеләрне янгыннан соң 

күтәреште.Безнең карашкан һәм йортыбызга килеп сыенган әбине 

акча белән тәэмин итте,туганнарына булышты,хәттә аңа ,банкта 

махсус счет ачтырып,ай саен акча кучерде.Каенанасы өеннән 

чыгып китәргә мәҗбүр булып,ятим сабый чагыннан мари 

кырларында бил бөккән әбиемнең документка теркәлгән стажы юк 

иде.Үз гомерендә бер тапкыр әти ялганга барды :охшаш  исемле 



апасының хезмәт кенәгәсен аның исеменә үзгәртте.Бездән инде 

гаилә корган улына кайтып киткәч,әби шул пенсиянең,җыелган 

акчаларының игелеген күреп яшәде.Дөрес,ул әтидән соң озак 

тормады.Әти биргән акчаны,өчкә бүлеп,абый белән миңа да 

васыять итсә дә,алмадык.Әтинең әби нәселенә эшләгән зур савабы 

итеп калдырдык.Әбине уйласам,күңелгә әти килә.Этине 

уйласам,мине караган эби күзгә яшь китерә.Аның да тәрәзә төбендә 

тыныч кына җырлаган “Сак-Сок” көен ишетәм.Әйтәм бит,кадерле 

кешеләрдән башка моңсу дип!  

 

“Югалту ачысы” –сәхнәләштерү 

 

Шәмсенаһар әби “Сак- сок” ны көйли 

 

Зилә:  

- Елама инде, әби! 

Марат: 

- Җырлый гына ич ул! 

Шәмсенаһар әби: 

- Туган авылымны сагынам, балалар. Сезгә бик нык ияләшсәм дә , кеше 

йортында калган, хәзер башлы-күзле булган улым Хаммат китми. Бик чакыра 

бит үз янына, Сәрдекбашка чакыра. Менә йорт төзеп, башка да чыккан. 

Китмичә булмас, балалар. Улымның йөзенә кара ягып, бу дөньядан китү 

дөрес булмас. 

Балалар, елап, әбиләренә сарылалар. Әбисе Зиләгә: 

- Менә сиңа 10 сум акча. Минем күчтәнәчем кебек, тәмле әйберләр алып 

ашарсың. 

- Монысы сиңа, Марат улым. Уеннан бер дә кайтып кермисең бит. Кара аны, 

аякларың туңмасын. Бик чабасың, сызламасыннар. 

Әби дә, балалар да елашалар. 

 



Фәйзрахман: 

- Әллә бездә генә каласыңмы соң? Балалар бик яраталар бит. Кеше әбисе дип 

тә белмиләр. Ничек түзәрләр дип торам әле… 

- Үз баламны рәнҗетә алмыйм инде, болай да күпне күрде. И-и-и… сез дә 

үземнеке кебек инде (елый).Әйдәгез, бер дога кылыйк. Дога тынычландыра 

ул. 

Китәргә дип кузгалгач, Шәмсенаһар әбиләре, чүгәләп, ике баланың да аяк 

башларыннан сыпыра, елаудан дерелдәгән йомшак кулларын сыпыргандай 

итә. Аннан пышылдап, үзалдына: 

- Инде ничек сагынмыйча түзәргә? 

 

- Бу югалту һәркемгә авыр иде. Өстәлендә самовары җырлап, миче ягулы 

булып торган йорт элеккеге ямен югалтты, дип яза Рифә Рахман үзенең 

“Югалту ачысы” кыйссасында. 

 

- Сез Рифә Рахманның “Югалту ачысы” кыйссасыннан сәхнәләштергән өзек 

карап киттегез. Берничә ел элек бу әсәр буенча мәктәбебез укучылары 

Миннемуллина Ландыш, Камалиева Сиринәләр эзләнү-тикшеренү эше алып 

барып, фәнни коференцияләрдә катнаштылар, призлы урыннарга лаек 

булдылар. 

- Әйе, чөнки анда сурәтләнгән  вакыйгаларның, геройларның безнең Сәрдек-

Баш авылы белән бәйле реаль нигезе, прототиплары бар. Кыйссаның төп 

герое Шәмсенаһар әби  Сәрдекбаш авылыннан. 

- Кыйссада Шәмсенаһарның алты яшьлек бала чагыннан алып, үлгәнчегә 

кадәрге бөтен тормышы яктыртыла. Ниләр генә кичми аның башыннан?  

Кадерле әнисен, яраткан абыйсын, соңрак әтисен югалту ачысы да, ачлык-

ялангачлык газаплары да, тамак ялына бөтенләй чит кешеләргә хезмәт итү дә, 

инде тормышка чыгып, үз гаиләсен булдыргач, бәхеткә тиендем, дигәндә 

генә ирен Бөек Ватан сугышына озатып, аның үлем хәбәрен алу да, иренең 

туганнары тарафыннан кагылу-сугылулар да – барысын да кичерә 

Шәмсенаһар.    Шулай булуга карамастан, Шәмсенаһар киң күңелле, сабыр 

холыклы, мәрхәмәтле булып кала белә. Кырыс тормыш сынауларын кичергән 

карчыкның күңеле тупасланмый, ул җан җылысын якыннарына да, бөтенләй 

чит кешеләргә дә кызганмый.  



- Шәмсенаһар тормышында зур роль уйнаган герой – укытучы 

Фәйзрахманның прототибы, әлбәттә,  илленче елларда Сәрдекбаш җидееллык 

мәктәбендә математика укытучысы булып эшәләгән Сабирҗанов 

Фәтхрахман абый – Рифә Рахманның әтисе.  

-    Кыйссада    Шәмсенаһар әби карап үстерешкән балалар Марат белән 

Зиләнең Фәтхерахман Сабирҗанов балалалары Ренат Сабирҗанов һәм 

авторның үзе, ягъни  Рифә Рахман икәнлеге дә аңлашыла. Балалар әбиләре 

белән аерылышуны авыр кабул иткән кебек, Шәмсенаһар әби дә бу хәлне 

авыр кичергәндер, юкса 1975 нче елда туган оныгына Ренат исеме 

куштырмас иде.  

- Камалиев Ренат абый яшәгән йортта Рифәнең бала вакыттагы фоторәсеме 

әле бүген дә саклана. Шәмсенаһар әби аны Мәмәширдән кайтып киткәндә үзе 

белән истәлеккә алгандыр, сагынган вакытларында кулына алып, озаклап 

карагандыр. Аны белгән кемнән генә сорасаң да, Шәмсенаһар әбинең бик тә 

бала җанлы, эчкерсез, юаш табигатьле, мәрхәмәтле булуын сөйлиләр. Рифә 

Рахман аны нәкъ шулай итеп сурәтләгән дә. Шундый булмаса, Зилә (Рифә) 

күп еллар үткәч, инде әбисе бакыйлыкка күчкәч, аны сагынып, өе 

каршысындагы чишмә янына килмәс иде, аны уйлап, тау башындагы  

чирәмдә моңаеп утырмас иде. 

Камалиева Сиринә чыгышы 

-  “Укучыларны алар (Р.Рахман әсәрләре) югары әхлаклы геройлары, бигрәк 

тә зур авырлыкларга дучар ителеп тә, яшәү мәгънәсен югалтмаган хатын-кыз 

образлары белән җәлеп итте”, дип яза әдәбият белгече Әлфия Мотыйгуллина. 

Аның фикере белән килешми мөмкин түгел.      

- Рифә Рахман гади авыл карчыгын кешелеклелеге белән гүзәл дә, 

кабатланмас та булган әдәби образ дәрәҗәсенә күтәргән. Ә аның Сәрдекбаш 

авылыныкы булуы – безнең өчен зур горурлык.   

                                                                                

 

 

 


