
Безнең сөйләм кызыклы. 

Тыңлагыз: Татар Лигасы, «Сәләт» , чирек финал, финал, репетицияләр, микрофонкалар, прогоннар… 
һәм башка шундый “обгон”нар...

Ничек мондый хәлгә барып җиттекме?  Әйдәгез, тормышыбызны пленка кебек кирегә әйләндереп, берничә айга 
үткәнгә кайтыйк. 

 Декабрь башы. ФМБИда шау-шу. Бөтен студент чаба. Ашауны да, йокыны да, хәтта Таһир абый дәресләрен дә 
онытып  чабалар. Кая чабалармы? Кемдер уңга, кемдер сулга, кемдер уңга да, сулга да. Чаба. Кастингка. КВН командасына. 
Мондый хәлнең әле  тарихында булганы юк иде... Чабучылар арасында бары ун кеше генә алга карап чапканнар 
икән. Нәкъ шулар «Татар team» КВН командасын тәшкил иттеләр дә инде. Менә аларның исемнәре: Йолдыз Гыйбадуллина, 
Айсылу Хафизова, Гөлия Имамова, Чулпан Вәлиева, Зәмирә Вахитова, Алия Габдрашитова, Илназ Сибгатуллин, Нуршат 
Әһлиуллин, Ильяс Шаһиев. Ә мин үзем, ягъни Ләйсән Шәрәфетдинова, «Татар team» командасына иң соңгы кеше булып 
килеп эләктем!  

Кайчакта берләштереп булмаганны да берләштерә.
Кемдер – актер, кемдер – җырчы, берәүләр реквизит таба, ә берәүләр сәхнәгә урындык алып чыга! Я, әйтегез әле, кемнең роле зуррак? Мин, мәсәлән, командада «подавала» ролендә. Ул әллә 

нинди мөһим роль түгел, диярсез инде, ләкин мин киләсе миниатюраның исемен әйтмәсәм, миниатюра гомумән булмаячак! Чыгышның музыкаль бизәлешен кайгыртучы "звукач" Ленар Хамматов 
булмаса, мәзәкләрнең "м" хәрефе дә калмас иде. Нәтиҗә ясагыз...

Чулпан Валиева: Уйнавы бик ошый, командабыз бик шәп, һәр яңа уен яңа хис-тойгылар , эмоцияләр китерә. Кураторларыбыз бик әйбәт, алар безгә мәзәкләрне дөрес, системалы рәвештә 
язарга өйрәтәләр. Без әле яшь команда, безгә бары тик 5 ай гына, шуңа карамастан, югары үрләргә менергә өлгердек. 

Айсылу Хафизова: һәрбер уен саен уйнау теләге тагын да көчәя, үсә, зурая бара. Команда эчендәге рухны тою – аерым бер ләззәт. Нәкъ шушы кешеләр белән җыелып, команда ясау бик дөрес 
булды! Чөнки урыннарыбыз гел алдынгыдан!

Мәзәкләрне без, парлардан соң калып, бергә җыелып уйлыйбыз. Безнең “мәшһүр унлык” – «великолепная десятка» мәзәкләрне уйларга бик оста... 
Бу процесс «штурм» дип атала. Штурм ул КВНщикларның уйлау процессы, бу вакытта без мәзәкләр язабыз, мәзәк булмаса, идея бирәбез!
Кыска гына вакыт эчендә без «Сәләт» , ТатЛига бәйгеләрендә уйнадык. Алда безне финал көтә!
Уйнавы барыбызга да ошый, әлбәттә, һәрбер уеннан соң күңелдә шундый якты хисләр туа! 

Чыгыш алдыннан безнең көнебезнең тәртибе: 
1. Иртән иртүк сәгать сигездә безгә үз урыныбызда булырга кирәк (биредә “урын” сүзе “карават” мәгънәсендә түгел!)
2. Төшке ашка кадәр безнең “микрофонка”лар үтә (“Микрофонка” – ул командалар сәхнәдә микрофон белән эшләргә өйрәнә торган вакыт, бу – аерым осталык!).
3. Аннан соң “прогон”нар башлана, без инде костюмларга киенгән һәм чыгыш ясарга әзер диярлек (“прогон” – куып җибәрү дип аңлый күрмәгез, кабатлау дигән сүз ул!)
4. Аннан соң Генераль прогон (бу очракта “кыздырып куу” дисәң дә була... )
5. Һәм ниһаять.... Рәхим итегез – УЕН!

“Сәламләү” бәйгесендә без Гөлияне президентлыкка бирмәкче булдык, пожарный баласының туган көнен күзалладык, әбиләр дә килеп китте, хәтта Салават Зәкиеч тә  җырлады!!! 
“Разминка”да иң кызык, иң көлкеле җаваплар  безнең  җаваплар иде, һәм  без шуңа күрә максималь балл җыйдык!
КОП (полицейский түгел,  «Конкурс одной песни») бәйгесендә без татар халкы турында җыр башкардык, һәм монда безгә күренекле шәхесләребез ярдәмгә килде. Режиссер Михалков абый, 

Андрей Малахов, Марат Башаров, Алла Пугачева, хәтта Джигурда да сәхнәдә безнең өчен җырладылар! 
Нинди генә уен булмасын, аннан соң җан тынычлана, «без бөтенесен дә дөрес һәм төгәл  эшләдек!» дигән уй белән өйгә кайтып, караватка авабыз!
 Шундый хәлләр...

«Татар Team» КВН командасы исеменнән зур рәхмәтләребезне без  Рәдиф Рифкат улына,  Әлфия Шәүкәт кызына, Дамир Хәйдәр улына һәм барлык җитәкчеләргә, кураторларыбызга әйтәбез!                   
Роберт абый һәм Әнвәр абый (Роберт Исламов һәм Әнвәр Оразов) – сез бииик шәәәп абыйлар!!! ТатЛиганың, «Сәләт КВН» Лигасы редакторларына  аерым рәхмәт, һәм әлбәттә, безнең  
өчен җан атып утыручыларга олы рәхмәт! Алда да безнең уеннарга килегез, сез килсәгез – безгә рәхәтрәк! 
Алда финал – алда яңа үрләр! «Татар team» КВН командасы –   КИТТЕК!!!
Киләсе уеннар:   24 апрель, МЦ «Ак Барс», ФИНАЛ КВН Тат.Лига      
                            Υзгәрешләр булса, хәбәр итәбез! 

КВН Лигасы

ФМБИ

Й о л д ы з  Гибадуллина: Алга таба да команда яшәсен һәм зур үрләр яуласын өчен, безгә тату булып, зур көч куеп, эшләргә кирәк. Эшләргә кирәк!
Гөлия Имамова: КВН – яңа дөнья... Ул – безнең дөнья! Килегез! Күрегез!

 – 

 КВН Лигасы 

 

 

Без кемнәр?

КВН берләштерә.

Ничек әзерләнәбез?

Сәхнәдә ут уйнатабыз.
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Март аеның мәдәни тормышы 6 нчы март көнне Хатын-кызлар көненә багышланган концерт белән башланып китте.  12 нче мартта үткән ФМБИның Студентлар язы нәтиҗәләре белән 

куанырлык. "Яшьлек" бию төркеме һәм әле быел гына оешкан "Tatar-team" КВН командасы 1 нче урында. Tatar-team командасы Татар Лигасының ярымфиналында 1 нче урынны яулачак 

булса "Сәләт" КВН Лигасында җиңүчеләре дип танылды. Спортта да безнекеләр алдынгы: 18 нче мартта армспорт буенча турнирда безнең бүлектән Илүзә Башарова (1 курс), Миләүшә 

Шиһаби (1 курс), Нияз Җамалетдинов (2 курс), Рәдиф Заһидуллин (2 курс), Ришат Миңнемуллин (2 курс), Рәзил Кашапов (3 курс) катнаштылар. 20 нче мартта студентларның фәнни-

йомгаклау конференциясе, 28-30 нчы март көннәрендә Н. Лобачевский исемендәге конференция узды.  29 нчы  март көнне  булачак абитуриентларга үзенең ишекләрен ачты. 

Булачак вакыйгалар: 9 нчы апрельгә кадәр донорларның исемлеген төзү бара, шулай ук 7 нче апрельгә тикле КИНОМАНИЯ фильмнар фестиваленә  гариза бирү мөмкинлеге бар. 

Әлеге фестивальнең йомгаклау кичәсе 17 нче апрельдә узар дип көтелә. 10 нчы апрель көнне “Мизгел” яшьләр театры Туфан Миңнуллинның “Үзебез сайлаган язмыш” пьесасы буенча 

куелган спектакль күрсәтә. 19 нчы апрель көнне "Татар-дозор" квест уены оештырыла. 25 нче апрельдә Татар халык хорының хисап концерты була, бу тантанада "Хәят" һәм "Былбыл " вокал 

ансамбльләре катнаша. Ә 26 нчы апрель көнне барыгызны да Бауман урамында "Мин татарча сөйләшәм!" гала-концертында һәм Тукай бәйрәмендә көтеп калабыз!

Иҗтимагый тормышта актив булыйк, дуслар!

ФМБИ

Диләнур Әхмәтҗанова 

Без – “ТАТАР-team”!Без – “ТАТАР-team”!

1 курс, Ләйсән Шәрәфетдинова 
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Ләйсән Шәрәфетдинова, Руфинә Габдрахманова, Диләнур Әхмәтҗанова, Илүзә 
Габрахманова.

Габдрахманова Илүзә
1995 нче елның 19 ноябрендә Әтнә 
авылы Күшәр авылында тудым. 
Туган авылымда 9 нчы сыйныфка 
кадәр укыганнан соң, Күңгәр 
мәктәбен тәмамлап, Казан федераль 
университетының Филология һәм 
мәдәниятара багланышлар 
институтының татар филологиясе 
һәм мәдәниятара багланышлар 
бүлегендә беренче курста 
укыйм.Табигать, мәхәббәт турында 
язарга яратам. Разил Вәлиев, Роберт 
Миңнуллин, Фәнис Яруллин 
шигырьләрен яратып укыйм. Чит ил 
язучыларыннан Оскар Уальд 
әсәрләре күңелгә якын, шулай да 
татар язучысы Миргазиан Юнысның 
“Шәмдәлләрдә генә утлар яна утлар” 
әсәренә гашыйкмын. Киләчәккә 
планнарым – уку йортын тәмамлап, 
татар дизайнеры булып эшкә урнашу. 
Дөнья матур!

КӨНДӘЛЕК
(дәвамы)

КӨНДӘЛЕК
(дәвамы)

<…> Телефонымнан Хөсәеновка индивидуаль якын килергә исәпләп (Казан егетенә ярдәм итүче табылмас), шаян төркемдәшемә SMS җыйдым: “Иртәгә “Татар 
әдәбияты тарихы”ннан өстәмә пар була. 8.30гә килү мәҗбүри.” Җибәрдем. Ирен читенә җиңүле астыртын елмаю элеп, сабак укытасы көнем турында уйлап куйдым. 
Ну син каптың, Хөсәенов!

...Сәгать 8 тулып, 30 минут та үтеп бара. Хөсәенов юк. Әллә хәйләмне белеп алган шунда?! Ул Илнар белән гел хәбәрләшеп тора бугай, бәлки шул имансызы 

ычкындыргандыр. Ярар, ярар, берәр дәрестә "пропуск" куярмын әле – барысы да минем кемлегемне искә төшерерләр.  "Тук, тук, тук!" – берәү ишек шакый. Әһә, 

килеп капты балыгым. Ишекне ачтым – Хөсәенов. "Тагын соңга калдың, Илгизәр! Сине генә көтәбез" дигән ачулану сүзләремә Хөсәеновның сүзе әзер: "Ни, пробка 

бит". Аудиториягә узды. Берәү дә юк. Хөсәенов ләм-мим. Мин генә, усал генийлар кебек, көләргә тотындым. Гаделлек тантанасы! Үземне жиңүче итеп тойганда, 

көлүемә Хөсәенов та кушылды. Туктап калдым. Ошамый әле бу миңа. Сценариемдә андый борылыш юк ләбаса! Ә "балык" көлә, миннән өстен итеп шатлана. 

"Староста иптәш, шулай ярыймы инде? – Декан тавышы белән сөйли башлады Илгизәр. – Мондый үчле булырга ярамый инде!"

Миңа житә калды. Кинәт кенә көлүем тавышына башка ноталар килеп кушылды, күзләр кысылды, керфекләр юешләнде... Елыйм. Хөсәеновка башта кызык иде, 

аннары ул да көлүеннән туктап, юатырга кереште. Бүтән мине шаяртмаска сүз биргән булды. Әһә, тагы капты!!! Шулай була ул, иптәш Хөсәенов, кызларның 

елаганына һәрчак ышанмыйлар аны.  Тик бу хәйлә үземә дә кызык булып китте. Илгизәр әллә нинди пародияләр ясап көлдерде, шулай дәреснең беткәнен сизми дә 

калдык.  Нәтижә: көлү һәм күз яшьләре белән әллә нәрсәләргә ирешеп була. Дус булырбыз дип бер дә уйламаган жирдән мин дустымны таптым. Хәйләм уңды, дисәк тә 

була.

Хатлар язам... Тоярсыңмы...

Йөрәгемнең сөю-сагышын?!

Җилләр аша минем хисләр

Сөю җырын көйләп агуын?!

Хатлар язам... Күрерсеңме...

Күз яшьләрем тамды хатыма...

Миннән ерак йөрсәң дә син,

Тугры калам мәңге антыма.

Хатлар язам... Укырсыңмы...

Бәлки, җаным, әле кайтырсың?!

Элеккедәй назлап, шашып үбеп,

Кочагыңа мине алырсың?!

Хатлар язам... Аңларсыңмы...

Синдә китте җанның яртысы...

Сиңа атап һаман җырлар язам – 

Бу хатым да булмас соңгысы...

Хатлар язам.

Сиңа булган керсез хисләремне

Серем итеп сөйлим баланга.

Безнең сөю әле тапланмаган – 

Учаклардай дөрләп яна сыман,

Көзге балан алсулыгын 

Әмма сөю әле тапланмаган...

Моңсуланып яна баланкаем,

Көзен яфрак койган чакларда.

Жаның сөю белән тулганда,

Тик без генә аннан еракта.

Безнең сөю әле тапланмаган – 

Өмет бар бит әле! Югалмаган...

Керсез әле сөю, тапланмаган,

Алсуланып чәчәк атып таңда,

Өмет белән карый доньяга.

Һәр таң саен әзер туарга.

Көзге балан алсулыгын алган,

Рәхмәт, Ходам! Сөю тапланмаган!

Безнең сөю әле тапланмаган
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