Әйтелмичә
калган сер

Рәхимәнең бүген көне көн булмады. Күз карасы ке
бек кадерләп үстергән Айнурына әллә нәрсә булды
шунда. Көне буена югалып тора һәм кайда йөрүен дә
әйтми.
Үсмерлек чорына кергән балаларның кисәк кенә үзгәреп китүен белә ул. Тик кешенеке кештәктә генә булган
шул. Үз башыңа төшкәч күрәсең ул баланың чага башлавын.
Әтисенә әйтергәме әллә? Юк, ярамый. Улының тупасланып китүен сизмәгәнгә салышырга кирәк. Урамга
тартыла икән, монда үзенең дә гаебе бар, димәк. Әрләп,
өйдән күңелен биздермәскә кирәк. Өйгә һәрвакыт сөенепшатланып кайтсын ул.
Ундүрт яшенә җиткән, борынына кызлар исе керә
башлаган малайны ничек бәйдә тотмак кирәк? Моңарчы
бөтен серләрен әтисе белән түгел, әнисе белән генә уртаклашкан Айнурга йә энекәш, йә сеңелкәш булса иде
дә соң... Юк шул, юк... Ходай насыйп итмәде. Улына
күңелсез булмасын дип, уйнарга күрше балаларын чакырды. Ашатты-эчертте, бергә уйнады. Алары да үсеп
җитте һәм берзаман, өй диварларын тарсынып, киңлеккә
тартылды. Ә киңлек алар өчен – урам... Нишләп
йөргәннәрен күзәтеп бетереп буламыни?
Айнурны итәгендә генә сөеп утырганда, ул алга таба
мондый борчулар булырын күз алдына да китермәгән
иде. Улын яратып, сөеп үстергәч, гомер буе ул да аңа шулай җавап бирер кебек тоелды. Бары аның өчен яшәде.
Балаларның аналарга мөнәсәбәте үскән саен шулай була
микән инде?
Кайда һәм кем белән икән хәзер аның Айнуры?
Ул Рөстәмгә шылтыратып карарга булды. Аның белән
Айнур – аерылгысыз дуслар бит.
Телефонны Рөстәмнең әнисе алды.
– Мин әле бу, Камилә, – диде Рәхимә. – Айнур сездә
түгелме?
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– Юк шул.
– Ә Рөстәм?
– Өйдә.
– Айнурның кайда булуын белмиме икән, сора әле.
Камилә телефонны Рөстәмгә бирде.
– Дәрестән соң мин хоккейга йөрим бит, Рәхимә апа.
– Күрмәдеңмени?
Рөстәмнең җавабы кыска булды:
– Күрмәдем...
Вакытында музыкага түгел, хоккейга бирәсе булган да
бит... Рөстәм белән бергә йөрерләр иде. Әнә баяны тузан
җыеп кына ята... Музыкага һәвәс кешенең күңеле нечкә
була, янәсе. Менә хәзер утыр инде җитмәгән терсәкне
тешләмәкче булып. Барыбер урамда шар сугып, тырай
тибеп йөри башлады...
– Айнурны да үзең белән хоккейга чакырыр идең.
Айнурның берничә тапкыр Рөстәмгә ияреп хоккейга
баруын күздә тотып әйтүе иде Рәхимәнең...
– Теләге булса, рәхәтләнеп!
– Ярар, акыллым, рәхмәт! Син Айнурны онытып
бетермә. Кергәләп йөр, яме.
– Вакытым юк шул, Рәхимә апа. Хәзер мәктәп чемпионатына әзерләнәбез. Анда җиңүчеләрне шәһәр хоккейчылар командасына яшь алмаш итеп әзерләячәкләр, ди...
Рәхимә урамга чыкты. Көн кичкә авышуга карамастан, кояш үзенең нурларын мул итеп сибә. Ләкин улы
өчен борчылган анага җәйге кич кенә түгел, җәйге ачык
төсләр дә уңган кебек тоелды. Кояш җанны да, күңелне
дә җылытмады.
Кайсы якка барса, улын табар икән? Үзләре яшәгән
микрорайонны инде әллә ничә тапкыр әйләнде. Суык вакытта подъездларда җыелып торырга яраткан үсмерләр
урамга чыкты хәзер, ләкин Айнур күзгә чалынмады.
Уйланып бара торгач, шактый ерак кителгән, «хрущёвка» дип йөртелгән йортлар ишегалдына ук килеп
чыккан.
Яшьләрнең гөлдер-гөлдер килеп сөйләшүләре, хихылдап көлеп алулары ишетелде. Араларында кызлар тавышы да бар. Менә Рәхимә агач күләгәсендәге эскәмиядә
берничә үсмер арасында таныш чалымнарны күрде. Айнур! Булмас, нәрсә калган аңа биредә?
– Улым!
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Яшьләр аңа игътибар итмәделәр.
Өченче тапкыр «Айнур» дип кабатлагач кына, үсмерләрнең берсе аңа таба борылды.
– Сез кемгә эндәшәсез, апа?
«Апа! Бирермен мин сиңа «апа»ны! Әнисе икәнемне
белдерергә ояла башлаган! Шушы хурлыкларны күрәсем
бар икән!» – дип уйлады Рәхимә.
Башка вакытта Айнур, әнисен күрү белән, аңа каршы
килер иде. Бу юлы алай булмады.
– Әйдә, улым, кайтырга вакыт.
Үсмер як-ягына каранды.
– Сез кемне эзлисез, апа?
– Сине инде, кемне булсын?
Үсмер Рәхимә артыннан читкәрәк китте.
– Мин бер-бер начар эш кылмаганмындыр бит?
Югыйсә үзебезнең ишегалдынннан ерак киткәнем дә юк.
Шунда гына Рәхимә аның Айнур түгеллеген аңлап
алды. Ул аңына килеп өлгергәнче, подъезддан күбәләк
кебек кызчык атылып чыгып сөрән салды:
– Абыем! – Һәм туп-туры үсмернең кочагына атылды.
Рәхимәнең күз аллары караңгыланды, ул чак кына
артына аумады.
Охшаса да охшар икән!
Күңеленең ниндидер эчке сиземләве белән ул әле генә
яшьләр утырган эскәмиягә утырды. Димәк... Димәк...
Менә ул «Әни!» дигән тавышка сискәнеп башын
күтәрде.
– Син нишләп монда утырасың, әни?
– Өйгә кайтуым. Сине күреп туктадым. – «Кайда
йөрдең?» дип сорау алуның әлегә урынсыз икәнлеген
Рәхимә яхшы аңлаган иде, алар кайтырга чыктылар.
Баштагы чуалчык уйлар бераз таралды.
– Кибеттә ноутбук карадым. Бәясе дә тешкә үтми.
Әллә алыйкмы? Бер компьютерны икегә дә, өчкә дә
бүлеп булмый. Синең үзеңә аерым кирәк.
– Алыйк соң...
Компьютер алуны һәрвакыт кичектереп килгән Рәхимә
бу юлы улының фикерен куәтләде генә. Компьютерда шар сугып булса да утырсын, юлдан гына язмасын.
Ә бит Ахияр да, Рәхимә дә улларының баянда уйнарга
өйрәнүен бик теләгәннәр иде.
6

– Өйрәнергә авыр булса да укы, улым. Егет кешегә
җитмеш төрле һөнәр дә аз. Бер булмаса, бер кирәге чыгар. Мәҗлесләрдә, күзле бүкән булып утырганчы, гармун уйнарсың. Гармунчы егетләрнең дәрәҗәсе зур, –
диде әнисе Айнурга. – Әткәң гомер буена гармунда
уйнарга кызыкты. Бала чагында өйрәнергә җае чыкмаган. Укуыңны ташласаң, хәтере калыр, – дип тә өстәде.
Әтисенең хәтерен калдырасы килми иде шул. Теләсәтеләмәсә дә, гармунда да, пианинода да уйнарга өйрәнде.
Тик артыгын укыта алмадылар. Сигезенче сыйныфны
тәмамлагач, музыка көллиятендә уку турында да сүз кузгатып караганнар иде, ләкин егет:
– Өйрән, дидегез, өйрәндем. Башкасын сорамагыз! –
дип кырт кисте.
Пианиноны юк бәягә көчкә сатып җибәрделәр. Гармунны калдырдылар. Тик аны да Айнур күзеннән ераграк яшерергә туры килде.
– Яратмаган эшен эшләтеп, тәки үзәгенә үткәнбез
икән, – диде әтисе.
– Бала-чага укуның кадерен белми, берзаман үзе үк
безгә рәхмәт әйтер әле, – диде Рәхимә.
– Тамак ялына бер потлы гармун күтәреп йөрергә
туры килгәне өчен рәхмәт әйтер дисеңме?
– Бөтен әйберне тамакка калдырма инде. Рухи дөнья
да кирәк балага!
– Рухи дип кенә булмый шул. Yаны теләмәгәч
нишләтәсең аны? Рухи азыкны гармунга гына әйләндермик инде. Аның бүтән төрләре дә бар.
– Күңелең моңга сусамаса, нинди рухи азык ди?
Зыялылыкның нигезе татарның моңына килеп тоташа, –
дип, сүзен сүз итте Ахияр.
Барыбер Айнурдан моңлы бала ясап булмады. Гармунда да, пианинода да уйнады, ләкин берсен дә җаны
теләп эшләмәде. Замана баласы дими, ни дисең! Аларның
бала чагы техника заманына туры килде шул. Кая ул
таң алдыннан сандугачлар сайравын тыңлау, күбәләкләр
лепердәвенә соклану? Балалар бакчасына, мәктәпкә
җитәкләп илттеләр, җитәкләп алып кайттылар. Сукмактан чирәм ягына аз гына да тайпылырга ярамаган бала
боларны каян белсен? Читкә җибәрсәң – куркыныч,
тормышның, урамның яхшы ягына караганда, Иблис за7

