
14 сентябрь көнне Илшат Гафуров 
җИтәкчелеГендә ректоратның 
чИраттаГы утырышы узды. Гадәт
тәгечә, икътисади һәм стратегик үсеш бу
енча проректор Марат Сафиуллин КФУда
гы Үсеш программасының барышы белән 
таныштырды, университетның структур 
бүлекчәләре рейтингы турында мәгълүмат 
бирде. КФУның Яр Чаллы филиалы дирек
торы Анатолий Макаров чыгышында кайбер 
кафедра исемнәрен алыштыру турында
гы мәсьәләне күтәрде. Ректорат утырышы 
тантаналы рәвештә тәмамланды. «Ак Барс 
банк» ААҖның «ачык университет» проекты 
кысасында өстәмә һөнәри белем алучыларга 
дипломнар тапшырылды. 

14 сентябрьдә кфуның фИзИка 
ИнстИтуты бИнасында тантаналы 
рәвештә бердәм тук лану комбИнаты 
ачылды. Тулаем заманча, зәвык белән ре
монт ясалган ашханәдә WIFI зонасы да бул
дырылган. Интерьерның үзгәрүе бәяләргә 
берничек тә йогынты ясамаган. Комбинат
та элеккечә 70120 сумга тамак ялгап алыр
га мөмкин. Социаль туклану талоннары да 
биредә кабул ителәчәк.

17 сентябрь көнне университеты
бызда «Когерент оптика һәм оптик спектро
скопия» уналтынчы бөтенроссИя 
яшьләр фәннИ мәктәбе эш чән
леГен башлап җИбәрде. Өч көн 
дәвамында катнашучылар өчен лекцияләр, 
стендлы сессияләр һәм «Квант һәм коге
рент оптика проблемалары», «Нанооптика», 
«Оптик спектроскопия» секция утырышлары 
оештырылды.

17 сентябрьдә Казан федераль универ
ситетында хемо һәм бИоИнформа
тИкаГа баГышланГан францИя
россИя семИнары узды. Чараны 
оештыруда КФУ белән беррәттән бу өлкәдә 
алдынгы урында торган Страсбург универси
теты да катнашты. Төрле илләрдән килгән 
галимнәрнең бергә җыелу максаты – хемо 
һәм биоинформатика өлкәсендәге яңа фәнни 
уңышларны презентацияләү, әлеге дисци
плинаны укыту тәҗрибәсен уртаклашу.

18 сентябрь көнне «УНИКС» кон
цертлар залында беренче курс студентлары, 
шулай ук, университетның иҗади тормышы 
белән якынрак танышырга теләүчеләр өчен 
«студент тормышы буенча экс
курсИя» дИп ИсемләнГән кон
церт проГраммасы оештырылды. 
Югары курс студентлары үзләренең иң яхшы 
номерларын тәкъдим иттеләр.

18 сентябрь көнне КФУның Педаго
гика һәм психология институтындагы 51нче 
лекция залында цивилизацияне чагыштыр
мача өйрәнү халыкара җәмгыяте (ISCSC  
Россия, Европа) программаларының вәкиле 
һәм координаторы, ISCSC Директорлар 
киңәшмәсе әгъзасы, Перспектив програм
малар һәм конференцияләр комитеты рәисе 
(ISCSC), ТойнбиТалбутт премиясе (2011) 
лауреаты, ISCSC җәмгыятенә зур өлеш 
керткән өчен премия лауреаты (2012), Ха
лыкара Җәмгыять Үсеше Университеты 
проректоры владИмИр алалыкИн
Извеков белән очрашу үткәрелде. 
(Тулырак universmotri.ru каналыннан карый 
аласыз.)

Казан университетының тарИх музе
енда 1812 елгы Ватан сугышына багыш
ланган «унИкенче ел афәте» Исем
ле күрГәзмә ачылды. Музей барлык 
студентларны һәм КФУ хезмәткәрләрен ча
кырып, көтеп кала. 

Иртәгә сәгать унда КФУның Бутле
ров исемендәге аудиториясендә «спек
траль сИстемалар» компанИясе 
TECAN, NIKON алдынГы аналИтИк 
җИһазлар җИтештерүчеләр белән 
берлектә «Заманча аналитик методлар, 
җиһазларның фәндә һәм гамәлдә кулланы
лышы» исемле фәннИГамәлИ семИ
нар уздырачак.

Мондый коллекцияне кайдан тапканнар 
дип баш ватасызмы? Әлеге коллекциягә 
Казанда, нәкъ шулай башкалабызның 
үзәгендә урнашкан Татар матбугаты 
йортында тап булалар. Белүебезчә, бу 
бина 2013 елда үз эшчәнлеген кунакханә 
буларак башлап җибәрәчәк. 

Тарихи истәлекләрне безнең уку йор
тын тәмамлаган, КФУның Кайгырту
чанлык шурасы әгъзасы, «Рубин» фут
бол клубы президенты Валерий Со
рокин тапшырды. Аның сүзләренчә, 
экспонатлар яхшылап дүрт тартмага 
тутырылган. «Эшчеләр чүпчар дип 
ташламаган, шунда ук миңа хәбәр 
иттеләр. Килеп күргәч, белгечләргә 
мөрәҗәгать иттем. Ниндидер зур 
ачышлар ясап булыр дип уйламыйм, 
ләкин музей өчен бик уникаль мирас», – 
дип фикерләре белән уртаклашты Вале
рий Сорокин.

Коллекция составында мамонт, 
бизон һәм мөгезборыннарның баш 
сөякләре, скелет өлешләре, тешләре 
бар. Коллекцияне тапшыручыга ае
руча йонлы мөгезборын калдыкла
ры бик кызыклы булып тоелган. 
Әлеге төр хайваннар бозлык чорын
да яшәгән. Археологик эзләнүләр 
күрсәткәнчә, аларның озынлыгы 3,5 
метрга, ике мөгезнең берсе хәтта бер 
метрга кадәр җиткән. Россиядә бу төр 
мөгезборыннарга бәйле коллекциянең 
иң зурысы да нәкъ менә КФУның Гео
логик музеенда саклана. Хәзер ул та
гын да тулыланды. 

Бүләк ителгән экспонатларны бел
гечләр Идел елгасы буенда, Тәтеш 
районы тирәсендә табылган дип са
ный. Мондый төр ачышлар музей 
эшчәнлегендә беренче түгел, ләкин 
әһәмияте аеруча зур. Ул мамонтның 

100 теше булу белән үзенчәлекле. 
Чарада катнашкан фәнни эшчәнлек 
буенча проректор Данис Нургалиев: 
«Коллекциянең күпчелеген тешләр 
генә тәшкил итүе аеруча игътибарны 
җәлеп итә. Күрәсең, кемдер нәкъ менә 
тешләрне генә җыйган», – диде. Кыз
ганыч, коллекциянең кемгә караганын, 
аның хуҗасын белүе авыр. Ул йортта, 
мөгаен, йә геологпалеонтолог, йә 
берәр коллекционер яшәгән.

«Әлеге коллекция өчен нидер өмет 
итәсезме?» – дигән сорауга Валерий 
Сорокин бик төгәл итеп кенә: «Үз 
уку йортыма булыша алуым белән 
бәхетлемен. Без әле башка биналарны 
реставрацияләү эшен дә алып барабыз. 
Тапсак, рәхәтләнеп бүләк итәчәкмен», – 
диде.

Бозлык чорының фауна үрнәкләре 
белән Кремль урамы, 4нче йорт буен
ча урнашкан КФУның Геология музе
енда танышырга мөмкин. Айның һәр 
өченче якшәмбесендә керү ирекле.
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Казан үзәгендә 
мөгезборыннар «яши»
Кичә, ягъни 19 сентябрь Көнне, университетыбызның геология музеена 
бозлыК дәверендәге фауна КоллеКциясе тапшырылды.

18 сентябрь Көнне Казан федераль университетына 
пенсильвания штатыннан (аКш) бер төрКем 
iCarnegie питтсбург делегациясе Килде.

Алдынгы бизнес галимнәре – КФУда

у н и в е р  х әл л әр е

б е з д ә кунак бар

Рәдифә ШАфиковА,
хәбәрче

kpfu.ru сайты 
материаллары 

файдаланылды.

Динара ӘХМӘТовА,
хәбәрче

1998 елда КарнегиМеллон университетында iCarnegie 
үз эшен башлап җибәрә. Дөрес, ул бер бүлек сыйфатын
да гына эшли, шуңа да карамастан берничә ел эчендә 
егерме илдән килгән ике йөз меңнән артык студенттан 
тәҗрибәле белгеч ясап чыгарган мәктәп бу! Тагын шуны
сы кызык: мәктәптә укып чыгучылар барлыгы ике йөзләп 
компания төзеп, төрле илләрдә ун меңнән артык эш уры
ны булдырган!



с
оңгы арада конку
рентлыкка сә ләт
ле яшь ләрне тәр  
бияләргә ки рәк 

дигән сүзләрне еш ише
тәбез. Ил башлыгы бу 
мәсьәләнең чишелешен 
укыту системасын яңа ба
скычка күтәрү һәм сәламәт 
яшәү рәвешенә зур игъти
бар бирүдә күрә. Болар 
нәтиҗәсендә яңа икътиса
ди үсешкә ирешеп булачак.

Президентыбыз Рөстәм 
Миңнехановның Татар
стан Республикасы Дәүләт 
Советына мөрәҗәгатендә 
яшьләргә шундый игъти
бар бирелә. Әлбәттә ул 
икъ тисади, сәяси мәсь әлә
ләрне, мәгариф һә м фән, 
сәламәтлек, иҗти ма гый 
өлкәгә кагылышлы про
бле маларның барсын да 
кү тәрде, уңышлар белән 
таныштырды. Милләтебез 
киләчәге дә читтә калма
ды...

Мәгълүмати өлкәдә зур 
үзгә  решләр. без ияләшкән 
мас са күләм мәгълүмат 
чаралары урынына элек
трон ресусрлар, социаль 
челтәрләр килүе беркемгә 
дә сер түгел. Яшь буын 
газетажурналларның ни 
икәнен оныта бара кебек. 
Әлбәттә, кәгазь вариан
тын! Телевидениегә әле 
күп медер ихтыяҗ яши, 
ләкин интернет аның 
мөмкинлекләрен дә чик
ли башлады кебек. Без 
хәзер мәгълүматның ким 

дигәндә 70 процентын 
ин тернеттан алабыз. Ил 
башлыгы фикеренчә, ба
рыбызга да яңа шартларда 
эшләргә өйрәнәсе бар. 

Яшьләрнең җәмгы ять
тәге социаль урыны ту
рында да онытмаска ки
рәк. Моның өчен яшь буын 
белән алдан ук эшли баш
ларга кирәклеген билгеләп 
үтте. Балалар һәм яшьләр 
өчен төрле интеллектуаль
иҗади проектлар бар, 
аларга дөрес юнәлеш бирү 
мөһим.

2012 ел тарихимәдәни 
мирасны саклау елы була
рак үтә. Яңа елга аяк ба
сканчы, үткәнгә нәтиҗә 
ясау, кайбер уңышларны 
билгеләп үтү кирәк. 
Рөстәм Миңнеханов бу 
теманы да игътибардан 
читтә калдырмады. Ел 
дәвамында һәй кәлләрне, 
рухи мәдәниятне саклау 
буенча зур эшләр башка
рылды. Яңа музей ком
плекслары, тергезелгән 
корылмалар яшь буын 
өчен тагын бер мәдәни
агарту һәм белем бирү 
үзәге булып тора. «Тарихи 
мирасыбызга карата бул
ган мәхәббәтне, хөрмәтне 
ниндидер бер программа 
яисә акция кысаларына 
гына кертеп карау дөрес 
түгел. Бу – мәңгелек буры
чыбыз», – дип басым яса
ды.

Без тагын традиция
ләр гә, горефгадәтләргә 

дә игътибарыбызн ы арт    
тырырга тиеш. Алай  
гы  на да түгел, җөмһүри я  
тебездә яшәүче баш
ка миллләтләрнең мә дә  
ниятенә дә хөрмәт бе
лән карасак иде. Гомумән, 
кеше арасындагы мөнә
сәбәтләрне җайлау, мил
ләтара диалог кора белү, 
сәяси мәдәният кебек 
җитди проблемаларны д а 
читтә калдырырга яра
мый. Президентыбыз әле
ге мәсьәләрне күтәреп, ике 
дәүләт теле булган татар 
һәм рус телен мәҗбүри 
өйрәнергә кирәклеге ту
рында әйтте. Бу рес
публикабызда яшәүче төр  
ле милләтләр арасын
дагы мөнәсәбәтне та
гын да ныгытачак. Чит 
төбәкләрдә яшәүче мил 
ләттәшләребез белән мө
нәсәбәт көннәнкөн ях
шыра. «Бу елның июнь 
аенда татар дөнь ясына 
ТНВ Планета каналын 
карау мөмкинлеге туды. 
Киләсе елның беренче 
гыйнварыннан, татар те
лен өйрәнергә теләгән 
һәр кеше өчен «Ана теле» 
онлайнмәктәбе эшли баш  
лаячак», – диде Рөстәм 
Миң неханов.

Президент ITпарк эш
чәнлеген дә читтә калдыр
мады. Әлеге юнәлеш бу
енча уку йортыбызның да 
уңышлары мактанырлык. 
Россия күләмендә масшта
блы уникаль проект – Ин 
нополис тормышка ашы
рылып килә. Биредә IT 
белгечләргә яшәү һәм 
эшләү өчен иң яхшы шарт
лар тудырылачак. Бу тер
риториядә шулай ук IT
университет ачылачак.

Уку йортларының ма
те риальтехник базасын 
ны гыту, заманча мәгариф 
технологияләре булдыр у 
бу енча да зур эш башка
рыла. Укытучылар әзер
ләү мәсьәләсенә аеруч а 
җитди карарга кирәк, 
аныңча. Мәктәпләргә яңа 
буын укытучылидерларны 
җәлеп итү

һәм про фессиянең абру
ен үс терү зарур. Мәктәп ба
лаларны тәрбияләү, иҗади 
сәләтләрен үстерү үзәге 
булып тора. «Дәрестән соң 
мәктәп» проекты уку чылар 
өчен тагын бер яхшы мөм
кинлек. Мәктәпләр төр
ле тү гәрәк һәм спорт сек
цияләре өчен иртәдән 
алып кичкә кадәр ачык бу
лырга тиеш.

Яхшы тәрбия белән 
бергә сә ламәт яшәү рәвеше 
турында да онытырга яра
мый. 2013 елда узачак Уни
версиада – безнең өчен 
яхшы стимул. Ул нибары 
ике атна булачак, ә аннан 
калган мирас безгә ничә 
сәламәт тә, спортны ярату
чы да булган яшь буынны 
тәрбияләргә ярдәм итәр. 

«Заман бик тиз үзгәрә. 
Уңышка ирешер өчен, без 
вакыт белән бергә атлар
га тиеш. Киләчәк – бүген 
аңа әзерләнүчеләр ку
лында!» – дип чыгышын 
төгәлләде Президентыбыз 
Рөстәм Миңнеханов. Юга
рыда санап үтелгән теләк
тәкъдимнәр кәгазьдә яки 
сүздә генә калмас дип 
ышанасы килә. Президент 
әйткәнгә генә нидер эшләү, 
гомумән, дөрес гамәл 
түгел. Яшь буынны үзе 
аңлап, үзе белеп эшләрдәй 
итеп тәрбияләргә кирәк.

1998 елда Карнеги
Мел лон университетын
да iCarnegie үз эшен баш
лап җибәрә. Дөрес, ул бер 
бүлек сыйфатында гына 
эшли, шуңа да карамастан 
берничә ел эчендә егер
ме илдән килгән ике йөз 
меңнән артык студент
тан тәҗрибәле белгеч 
ясап чыгарган мәктәп бу! 
Тагын шунысы кызык: бу 
мәктәптә укып чыгучылар 
барлыгы ике йөзләп ком
пания уйлап табып, төрле 
илләрдә ун меңнән артык 
эш урыны булдырган!

Университет кунаклары 
арасында iCarnegie ком  
паниясенең директо ры 
Ги л Таран, вицепрези
дент (Global Business 
Development) Рон Шелл, 
вицепрезидент Эндрю 
М. Амальфитано һәм мәгъ  

 лүмат үзәге җитәкчесе 
Майкл Бриджит бар иде. 
Алар университет җи тәк
челеге һәм институт ди
ректорлары белән очраш
ты.

Үзенчәлекле очрашуны 
КФУның фәнни эшчәнлек 
буенча проректоры Данис 
Нургалиев ачып җибәрде. 
Чит ил кунакларын ул уни
верситеттагы математика 
фәненең торышы, заман
ча технологияләрнең укы
тучылар һәм студентлар 
тарафыннан ни дәрәҗәдә 
кулланылуы белән таныш
тырды.

Мөхтәрәм кунак Гил Та
ран чыгышында: «Безнең 
Казан университетына 
бер төркем булып ки
леп төшүебез юкка гына 
түгел. Беренчедән, КФУ 
эшчәнлеге белән таны
шырга теләдек. Шул ук 

вакытта мәгълүмати тех  
нологияләрнең үсеш дәрә
җәсе кызыксындыра. Икен
че дән, үзебезнең универси
тет белән хезмәттәшлек 
итү мөмкинлекләрен ка
рарга булдык», – диде. 

ITбелгечләргә бәйле 

фикер алышу аеруча җанлы 
булды. Очрашуда катна
шучылар аларны әзерләү, 
IT технологияләрнең Ка
зан университетында һәм 
КарнегиМеллонда кул
ланылышы турында сөй
ләште. Мәгълүмати тех но

логияләр һәм мәгълүмати 
систе маларның Югары 
мәк тәбе директоры Айрат 
Хасьянов, Хисаплау мате
матикасы һәм мәгълүмати 
технологияләр институ
ты директоры Рөстәм Ла
тыйпов үзләре җитәкләгән 
бүлек эшчәнлеге белән 
презентация ярдәмендә 
таныштырды. 

Бу уңайдан iCarnegie 
ком паниясе директоры: 
«КФУның мәгълүмати тех  
нологияләр буенча үсеш 
юнәлеше бик кызыклы. 
Ул университетка тагын 
да югары баскычларга 
күтәрелергә ярдәм итәр, 
чөнки әлеге өлкә буенча 
халыкара хезмәттәшлек 
итү мөмкинлекләре зур», – 
дип фикерләрен уртаклаш
ты.

Америкалылар белән 
хез мәттәшлек итү КФУ 

өчен дә бик файдал ы. 
Рөстәм Латыйпов әйтү
енчә, КарнегиМел лон 
мәгъ лүмати техно логия
ләр, программалаштыру  
өлкәсендә дөньяда бе
ренчеикенче урында  тора. 
Андый тәҗрибә безгә дә 
зыян итмәс.

Рәсми өлештән соң, 
океан артындагы кунак
ларны Физика институ
ты, Геология һәм кара 
алтынгаз технологияләре 
институтының фәннитик
шеренү лабо ратория ләре 
белән таныштырдылар. IT
лицей, Н.И.Ло бачевский 
исе мендәге һәм 131нче 
физикаматематика ли
цейларын да күзәтә алды 
океан артыннан килгән 
мосафирлар.

(Бу турыда univer-smotri.ru 
сайтыннан карый аласыз)
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Динара ӘХМӘТовА,
хәбәрчепәр

СәяСәт

Алдынгы бизнес галимнәре – КФУда
б е з д ә кунак бар

Игътибар! Президент сөйли!

Чарада катнашкан кеше ләр 
үзләре өчен файдалы мәгъ
лүмат, киңәшләр тың лады. 
Семинар 18 сентябрь көнне Ло
бачевский исемендәге фәнни 
китапханә бинасында уздырыл
ды. Чараны химия фәннәре кан
дидаты, «Thomson Reuters»ның 
клиентларны өй рәтү һәм аларга 
ярдәм итү буенча белгеч – Сер
гей Парамонов алып барды.

Белгеч чыгышын килгән 
кунакларга рәхмәтен белдерү 
белән башлап җибәрде. Соңрак 
ул цитаталауның бүгенге көн  
 дә никадәр әһәмиятле икән
леген, аңа басым ясарга ки
рәклеген аңлатып үтте: «Ци
татаң кулланылышка кереп 
китсен өчен иң мөһим фактор – 
башкаларның синең эшең бе
лән таныш булуы. Галимнең 
исеме, аның эшчәнлеге белән 
ассоциацияләнергә тиеш һәм 
киресенчә. Икенче төрле әйт
кәндә, «исем», ягъни бренд 
ясый белергә кирәк. Бу исем 
ясауның иң җиңел вә иң кулай 
варианты – конференцияләрдә 
катнашу һәм журналларда ба
сылу. Журналның дәрәҗәле бу
луы да мөһим».

Семинар ике сәгать тирәсе 
дәвам итте. Сергей Парамонов 
басмаларны әзерләү страте

гиясе мәсьәләсендә киңәшләр 
бирде. Чара барышында, шулай 
ук, «Web of knowledge» цитата 
кулланылышының индексын 
билгеләү һәм фәнни мәкаләләр 
эзләтү  сервисы,  «Web of Science» 
мәгълүмат базасы, «Journal 
Citation Reports» дип атал
ган басмаларны бәяләү өчен 
аналитик журнал, «EndNote 
Web» библиографияләр белән 
эшләү программасы һәм 
«ResearcherlD» фәнни эзлә нү
ченең визит карточкасы турын
да ресурслар турында мәгъ
лүмат бирелде. Алар белән 
ничек эшләргә кирәклеген аң
латты галим.

Семинарда, актуаль мәсь
әләләр күтәрелде, чөнки  бү
генге көндә цитаталану – 
ул галимнең генә түгел, ә, 
го мумән, уку йортының да 
дәрәҗәсен билгели торган күр
сәткеч.

Thomson Reuters ресурсла
рына мәкаләләр, гадәттә, ин
глиз телендә басыла. Шулай 
булгач, иптәшләр, безгә ин
глиз телен яхшырак өйрәнергә 
тагын бер стимул булды. 
Сти мул дигәндә дөньякүләм 
цитаталану, үзеңнең һәм уку 
йортыңның, илеңнең абруе үсү 
дә күзаллана.

Цитаталанасың 
килсә – инглизчә 
бел!
Алинә САДыйковА,
хәбәрче

фәнни-гыйльми эшчәнлеК белән шөгыльләнүчеләр 
өчен бер яхшы яңалыК бар: Казан федераль 
университетында THOMSOn reUTerS Компаниясе 
«галимнәр бренды: синең цитатаң КулланылышКа 
Керсен өчен нишләргә?» исемле семинар уздырды. 

? ? ?

Уку йортларының матди-техник 
базасын ныгыту, заманча мәгариф 
технологияләре булдыру буенча да зур 
эш башкарыла. Укытучылар әзерләү 
мәсьәләсенә аеруча җитди карарга 
кирәк. Мәктәпләргә яңа буын укытучы-
лидерларны җәлеп итү, бу профессиянең 
абруен күтәрү зарур.
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Рифә РАХМАН:  
«Мин усал түгелдер инде»
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берьюлы шагыйрә дә, язучы да, галимә дә, тәнКыйтьче дә булу мөмКинме? әлбәттә. 
университетыбызда да андый шәхес бар. ул әле өченчеКөн генә беренче юбилеен 
билгеләп үтКән татар филологиясе доценты рифә рахман. һаман студентлар белән бер 
дөньяда яши. алар Көлсә Көлә, алар еласа елый. аның Күзләрендә яшьлеК үзе балКый! 

И
җат итү, хыяллану, 
үзүзеңне сынап ка
рау өчен менә дигән 
мөмкинлек! Телисең 

икән шигырь, телисең икән хикәя 
яз, хәтта роман яки драма иҗат 
итәргә дә мөмкин. Ә әсәреңнең 
уңыш лы язылган булубулмавы 
хакында сөйлә шү, шәхси мөм
кинлекләреңне, язу сти лең не 
билгеләүне син инде безгә кал
дырып тор. Әйе, чыннан да, 
нинди генә күләмдәге әсәр бу

луына карамастан, без сиңа бәя 
бирәчәкбез. Без дигәннәрем, 
«илһамчылар», ягъни «Ил һам» 
түгәрәгенә һәрдаим йө рүчеләр. 

Һәр атна саен уза торган 
түгәрәк утырышында билге
ле бер жанрга караган, яисә ае
рым бер студентның иҗат җи
мешләре белән танышып чыгу, 
яисә бирелгән ниндидер бер 
темага алдан ук язып килгән 
мәкалә, хикәя, шигырьләр укы
ла. Түгәрәккә йөрү мөмкинлеге 

берәү өчен дә чикләнми, әл
бәттә. Кем нәрдер иҗат итү
ләрен инде мәктәп елларында 
ук башлап, бирегә тәҗрибәлерәк 
булып ки ләләр. Ә кемнәрдер, 
бәл ки, үзләрендә иҗат итәсе 
ки лү теләген тоеп, нинди
дер әдәби әсәр тудырасы килү 
теләге белән янып йөриләрдер. 
Һичшиксез «Ил һам» түгәрәге 
һәр кайсы өчен дә мондый уй
ниятләрне тормышка ашыру 
урыны булыр, минемчә. 

«Илһам» түгәрәге 13 сен
тябрь көнне яңа оештыручысы   
Динара Әхмәтова белән таныш
ты. Динара безнең чыгарылыш 
студенты, түгәрәкнең даими 
иҗатчысы да буларак, «Илһам» 
түгәрәген биш бармагы кебек 
белә. Шунлыктан, аның әлеге 
вазыйфаны башкаруы очрак
лы түгел, иншалла, нәтиҗәсез 
дә булмас. Беренче җыелышта, 
берберебез белән таныштык. 

Хәзер Татар филологиясе 
бүлеге булганлыктан, «Илһам» 
түгәрәге белән беррәттән элек 
Казан дәүләт университетында 
актив эшләгән «Әллүки» әдәби
иҗат берләшмәсе дә үз эшен 
алып бара. Түгәрәгебезнең тәү
ге уты рышында әлеге иҗат 

берләшмәсе белән дә очрашу
ларны еш уздырып, араларда
гы җылы мөнәсәбәтләрне ны
гытып торырбыз дигән фи
кергә килдек. Елдагыча, «Ил
һам» үзенә яңаданяңа студент
ларны җыйды: беренче курска 
укырга килгәннәр дә, югары
рак курсларда укып та, яңа гына 
иҗат итә башлаучылар да бар. 
Түгәрәккә даими йөрүчеләр, 
яңа килгәннәргә үз киңәшләрен 
биреп, яңа мохиткә ияләшеп 
китәргә ярдәм итү юллары 
күрсәтергә тырышса, түгәрәкне 
оештыручыларга теләктәкъ 
дим нәрен дә җиткерде. Җые
лыш та Татар филологиясе  бү
леге мөдиренең тәрбия һәм 
иҗтимагый эшләр буенча 
урынбасары Хөс нетдинов Да
мир Хәй дәр улы да бар иде. 
Ул безнең эш чәнлеккә булы
шып торырга, оч рашулар оеш
тырырга сүз бирде. Түгәрәкнең 
чираттагы утырышлары «Татар 
әдәбияты тарихы кафедрасы» 
укытучылары белән берлектә 
дә үтәчәк. Алар да безгә үз ки
ңәшләрен бирәчәк.

Түгәрәкнең даими эшләве 
өчен анда йөрүчеләр, иҗат итү
челәр бар. «Илһам канатында» 
җыентыгының 3нче басмасы
на материал туплана. Димәк, 
хәерле сәгатьтә диясе генә кала! 
Иҗатка гашыйкларны үзебездә 
көтеп калабыз!

Яңа җитәкче – яңа сезон!

«илһам» сүзен ишетүгә, нигәдер бөтен Кешегә дә бер әйбер Күз алдына Килә. 
син дә шулай уйлыйсыңмы? әлбәттә, татар филологиясе бүлегендә эшләп Килә 
торган «илһам» түгәрәге!

Гөлчирә иМАНкУЛовА,
татар филологиясе бүлеге студенты

Студент вакыты - күңелле чак, зур 
өметләр чоры,  гомер буена хәтердә 
якты хатирәләр калдыра торган ва-
кыт. Шулай да күпләр өчен югары 
уку йортында белем алуга шактый 
кыенлыклар, проблемалар юлдаш була. 
Аларның күбесе безнең замана шарт-
ларында, әлбәттә, акча мәсьәләсенә 
килеп терәлә. Нинди алар? Чишү юл-
лары бармы?

Башка шәһәрдән килгән студентны, 
беренче чиратта, яшәү урынын табу 
мәсьәләсе кызыксындыра. Булачак 
универсиада бу проблеманы беркадәр 
чиш те дияргә мөмкин. Өр-яңа, шактый 
уңайлы шартлар тудырылган ту - 
лай тораклар - Универсиада авы-
лы универ си тет студентларына үз 
ишекләрен ачып җибәрде. Анда күч - 
кән студентлар, аларның ата-
ана лары сөенеп туймады. Кайбер 
кешеләр арасында бу биналарг а сок- 
 ланып, «ниһаять, студентлар ту - 
рын да да кайгырталар», – ди   гән фи-
кер таралды. Шулай да элеккеге 
тулай тораклар әле дә бар. Алар-
да яшәүче студентлар саны да аз 
булмаганын онытырга кирәк түгел. 
Быел барлык 4-5 курс студентларын 
иске тулай торакларга күчерделәр. 
Универсиада авылыннан күчкәч, мон-
дагы җитешсезлекләр тагын да 
ачыграк сизелә: тугыз катлы бина-
га бер генә душ булу, лифт эшләмәү, 
бүлмәләрдәге һава салкын, суыткыч-
лар юк. Җиденче каттан беренче 
катка душка төшеп,  «телне асылын-
дырып»  кире менеп җиткәндә, үзеңне 
инде яңадан пычранган, һәм, җитмәсә, 
беренче каттагы җилдән салкын 
тидергән итеп хис итәсең. Бер 
карасаң,  моннан бердәнбер чыгу юлы – 
арендага фатир эзләү. Әмма бүгенге 
студентка фатир табу да шактый 
кыен: кая карама – риелторлар, агент-
лыклар чорнап ала.

Университет студентларының күп- 
 че леге фаст-фудка ияләшә – төп би-
нада да, икенче корпуста да «слой-
ка», тозлы сохари, газлы су популяр-
лык казанды. Студентларның күп 
булуын чамалап, кафе-буфетларда 
бәяләрне арттырып куялар. Кыска 
тәнәфесләрдә ашханәгә кадәр баруы 
да кыен – зур чиратта да торасы 
килми, парга соңга калырга да теләк 
юк. Шулай итеп күнегә студент 
коры-сарыга. 

Журфакта белем алучылар Товари-
щеская урамында гы бинага өйрәнеп 
җитте бугай. Шулай да биредәге 
буфет, биредәге ризыкларның сыйфа-
ты да, төрләре дә күпләрнең кәефен 
төшерә. Моннан чыгу юлы бер: тиз 
генә тамак ялгап алырга ризыкны 
үзең белән алып килү. Чипсы, сохари 
урынына – мюсли батончигы; газлы 
су урынына – эчә торган йогурт бул-
са да, сәламәтлек өчен файдалырак 
булыр. 

Мөгаен, иң җитди проблемаларның 
берсе - ул студент алдындагы билге-
сезлектер. Элек, белгәнебезчә, югары 
белем дә түләүсез, уку йортын тә-
мам лауга, буш вакансия дә сине үзе 
көтеп торган. Әйе, бүген – заманасы, 
мәнфәгатьләр, кешеләр үзләре дә баш-
ка төрле. Шулай да укыган өчен зур 
суммалар түләп тә, киләчәктә эш та-
буны ничек тә булса гарантияләү һич 
комачау итмәс иде.

Проблемаларны чишү, беренче чи-
ратта,  үз-үзеңә ныклы ышаныч кирәк. 
Югар ы уку йорты бусагасын атлаган-
чы, син бөтен кыенлыкларыңны әти-
әни җилкәсенә тапшырып, һәрвакыт 
әзергә бәзер яшәгәнсеңдер. Хәзер сиңа 
бу гадәтеңнән арынырга туры килер. 
Шуңа күрә мөстәкыйльлеккә омтыл, 
проблемаларыңны мөмкин булган ка-
дәр үзең хәл итәргә өйрән, дустым! 
Әйтик, буш вакытыңда акча эшләү 
өчен берәр ысул эзләргә керешсәң 
укып бетергәнче тәҗрибә җыярга дә 
өлгерерсең, киләчәккә планнар корыр-
га нигезең дә булачак. Бу эш синең 
укыган белгечлегеңә якын булсын. Иң 
мөһиме - үзеңнең булдыклы икәнлегеңә, 
үз көчеңә ныклап ышану. Уңышлар 
телим!

Динара ЗиННӘТовА,
журналистика һәм социология 
факультеты студенты

Бирешмә, 
студент!

рифә апа, сту
д е н т л а р ы г ы з 
сез  не усал, та
ләпчән диләр. ә 

чынлыкта сез нинди?
– Мин укытучы була

рак усал түгел, ә таләпчән 
дигәне белән килешәм. Бе
раз усал булып күренергә 
тырышам гына. Юбилей 
кичәмдә элекке студентым 
Рөстәм Галибәк тә: «Рифә 
апаны бөтен кеше дә усал 
дип әйтә, әмма аның нин
ди йомшак, нинди нечкә 
күңелле кеше икәнлеген 
белмиләр», – диде. Усал 
дигән сүз йөз егерме кеше
лек аудиторияләрдә укыт
кан чакта китте. Аларны 
тотып торырга кирәк. Бер
вакыт бер студент: «Рифә 
апа, без сезнең усал икә
негезне укырга кергәнче үк 
белә идек, чөнки бөтен сту
дентлар шулай ди». Алар 
усал икәнлегемне: «Дәрес 
башлангач, керт ми», – 
дип бәяли. Бу усаллыкка 
керми торгандыр инде, 
күбрәк таләпчәнлек. «Ә 
сез не башка укытучылар 
кертәмени?» – дип сора
гач: «Сездән кала барысы 
да кертә», – диләр. Димәк, 
алар тәрбияләмәгән әй
бер не, егермеутыз кеше
нең усаллыгын бергә җыеп 
тәрбияләргә тиеш булам. 
Укытучы кеше ни чек итеп 
дәрес вакытында студент
ны кертепчыгарып йө
ре ргә тиеш! Кай бер ке
шегә формаль кү рен гән 
шундый таләпләрем бар. 

Өйдә дә чик дәрәҗәдә 
йомшак, дәрестә дә 
елап җибәргәлим. Берәр 
кешенең авырганын күр
сәм, берәр студентка дөрес 
булмаган сүз әйткәнемне 
аңласам, хәтта дөрес сүз 
әйтеп, теге студент оял
са – күземнән яшь тәгәрәп 
төшә минем. Таләпләрне, 
йом шак булуыма карамас
тан, киявемә дә, кызыма 
да куям. Алар аңлый, авыр 
кабул итми. 

– тормышта сезнең өчен 
иң мөһиме нәрсә?

– Намуслы яшәү. Балаңа 
карата намуслы булу. Аны 
син орыша аласыңмы, 
тәрбия бирәсеңме, төрле 
эшләргә өйрәтәсеңме? 
Иманың кушкан әйбергә 
өйрәтергә кирәк аны, за
ман кушканга түгел. Язучы
ларны да, студентларым
ны да дәрәҗәле кеше бул
ганга мактамыйм. Язган 
чакта да заманча булсын 
дип тырышмыйм. Бүгенге 
идеологияне дә яклап бе
термим. Коммунистлар
ны да бетереп атмыйм. 
Һәрберсенең уңай, тискәре 
якларын күрәм. Иман
лы яшәү – динилек кенә 
түгел. Үзем Аллага ыша
нам, әмма Аллага ышана 
торган кешеләр арасында 
имансызларны күбрәк тә 
күрдем бугай. Намуслы, 
гөнаһ эшләмичә яшәгән 
кешеләр барсы да Алланы 
тануга таба килә. Намаз 
укып йөргән кешеләр ара
сында зур гөнаһлар эшләп 

төрмәгә эләгүчеләрне дә 
беләм. Шуңа күрә, бу Алла
га ышана да, иманлы, на
муслы дип санамыйм әле.

– китапларыгызны ха
лык яратып укый, чыгуга 
алып бетерәләр...

– Иң күбе бер ай тора. 
Бу көнгә кадәр шулай 
булды. Сәбәбен иҗатым 
тормышчан булудан дип 
саныйм. Максатым: уй
лап чыгармыйча язу. 
Нәкъ тормыштан алын
ган хәл көтелмәгәнлеге 
белән ышанмаслык була 
да. Киләчәктә дә шулай 
булыр дип әйтә алмыйм –  
укучы да үзгәрә! Бүген 
әле китап укучы бар. Чын 
китап укучы иҗатымны 
һичшиксез ярата. Киләчәк 
укучысы нинди булыр? 
Бүген тәрбияләнгән буын 
яратырмы – моңа гаран
тия биреп булмый. Шушы 
көннәрдә берничә кибетне 
йөреп чыктым. Юбилей 
уңаеннан дусларыма китап 
бирергә кирәк, әмма юк. 
Алып бетергәннәр.

– студент чагыгызның 
иң кызык вакыйгасын искә 
төшерегез әле.

– Студент чакта һәр көн 
кызык. Кайбер әйберләр
дән читтәрәк тә калган
мындыр. Беренче курста 
ук кияүгә чыктым бит. 
Һәр вакыйга – бер хикәя. 
Берьюлы берничә көн йо
кламаган килеш дәрескә 
килдем. Марсель абый 
Бакировның дәресләре 
шул кадәр кызык. Төрле 

мисаллар белән сөйли, шу
лай да йокыга киткәнмен. 
Марсель абый лекциясен 
төш итеп күрәм имеш. Ул 
сөйләгән фольклор герое 
булып упкын төбенә килеп 
җиткәнмен. Ләис тә (Рифә 
апаның ире – Р.С.) шунда: 
«Үлмә, үлмә!» – диеп мине 
дерелдәтә. Уянып китсәм, 
ул Марсель абый икән. 
Тыным да чыкмый йокыга 
киткәч, үлде мәллә диеп 
куркып уята башлаган.

– язучылык, галимә лек
тән кала нинди хоббилары
гыз бар?

– Яратмаган бер эшем дә 
юк. Элек рәсем ясый идем. 
Юбилей кичәмдә рәсем 
буенча укытучым: «Утыз 
ел дәвамында үрнәккә 
Рифәнең рәсемнәрен күр 
 сәтәм», – диде. Ни кыз
ганыч, үзем ясаган рә
семнәрне өйдә саклама
дым. Бакча эшләрен дә 
бик яратам. Итек басу, 
бәйләү эшләрен дә бик 
күп эшләдем, әмма акча 
өчен тир түгелгән андый 
эшләрдән бик ардым. Бер 
генә белмәгән әйберем: 
хәзер машина төзәтә ал
мыйм.

– әсәрләрегездә урта 
азия якларында йөргәне
гез сизелә.

– Беренчедән, элек ас пи  
рантурада алар белән 
укыдык. Аларның тормы
шын яздым. Икенчедән, 
анда дусларым күп. Даи
ми рәвештә кунакка да 
йөрдем. Язуның максаты – 

төрки дөньяның байлы
гын, киңлеген күрсәтү, ә 
төп максат: без дә бер га
сыр, ике гасыр элек шун
дый горефгадәтләр белән 
яшәгәнбез дип әйтергә 
телим. Үзбәкне, таҗикны 
язам кебек, ә чынлыкта ул 
бер гасыр элек яшәгән та
тар кешесенең тормышы.

– сезнеңчә, татар әдә
бия ты дөньяда нинди урын 
тота?

– Татар әдәбияты сан 
ягыннан безнең халкыбыз
га, татар телле халык микъ
дарына караганда шак
тый зур. Әдәбиятыбызны 
төрки халыклар арасында 
чагыштырсаң, сыйфат 
ягын нан иң югарыларын
нан: азәрбәйҗан әдәбияты, 
татар әдәбияты. Әмма 
шушы югарылыкны аңа 
берничә генә кеше тотарга 
ярдәм итеп тора. Кызганыч, 
иң көчле прозаикларыбыз, 
шагыйрьләребез дөньяда 
билгеле түгел. Дәрәҗәле 
шагыйрьләребез тәрҗемә 
ителә. Әдәбиятыбызны 
ил ленче елларда нык 
үстереп җибәргән кеше – 
Роберт Әхмәтҗанов. Ул – 
дөнья әдәбиятында иң зур 
шагыйрь булырлык. Әгәр 
шундый талантларны күз
дә тотсак, әдәбиятыбыз 
шак тый югары.

Рифат СӘЛАХ
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Ке т и-м е т и

к
үп катлы йортлар... Күккә аш
кан таш пулатлар... Болар ба
рысы да  табигатьтән качып, 
үз эчләренә бикләнүче  ке

шеләрнең яшеренү урыннары. Дөнья  
куучы   адәм балаларының «Акча!»  
диядия күзләре тонган. Тышта ал
тын көз булды ни дә, көмеш кыш 
булды ни – аларга  барыбер. Таш 
йөрәкле таш пулатлар эчендә яши
яши, кешеләрнең дә йөрәкләре 
ташка әйләнгәнме икән әллә?! 
Күңелләрендәге бозның  эрүеннән 
куркып тыр инде, алар хәтта җәй нең 
җылы кояшыннан да качалар.

Менә бүген дә шәһәр хал кы таш 
биналар эче нә кереп югалды. Июль
нең эссе көннәрен җил ләткечләргә 
алмаштыр ды алар. Йөзләренә би  
 тарафлык битлеген ки еп, кампитр 
артларына кереп утырдылар һәм 
...дөньяларын онытып шун да чум
дылар. Ә мин исә җәйге табигатьнең 
матурлыгы белән хозурланып, урам
нар буйлап йөрим, сирәк кенә исеп 
куючы йомшак  җил белән шаярам, 
җылы кояш нур ларында иркәләнәм. 
Рә хәт... Кояшка тагын да якын
рак буласы килә. Мин, максатыма 
ирешергә теләп, югарыга үрмәлим. 
Беренче кат, ике, өч... унөч, ундүрт, 
унбиш... 

Менә мин унбиш катлы йортның 
түбәсендә. Кешеләрдән өстә. Җир 
белән күк арасында. Билгесезлектә. 
Тирәякта чиксез зәңгәрлек, ма
мык болытлар һәм... һәм  аска то
мырылырга  әзерләнеп «канат
ларын җәйгән  бер кош». Карап 
торышка,  кызга 1820 яшьләр ти
рәсе. Өстендә кыска кара күлмәк, 
җилкәсенә салган юка соры шарф – 
ба  рысы да кайгы билгесе. Ләкин 
боларның бер се дә кызның якты 
йөзен караңгылатмый. Тәр типсез 
рәвештә тузгыган җирән чәчләр ара
  тирә исеп куйган җил дә селкенешә. 
Җи рән чәч бөдрәләре дә, җил кә сен
дәге шарф та  тизрәк очарга телиләр 
бугай. Ләкин кыз ашыкмый әле. 

Мин, аның сискәнүеннән кур
кып, аска чүгәлим дә түбәгә таба 
елышам... Һәм  таш йөрәкле таш 
пулатның иңрәү авазын ишетеп ты
нып калам. 

 Синең кебек хәлдә калганнар
ны күп күрдем инде мин. Кайсы 
гаиләсеннән уңмаган, кемнеңдер 
эштә мәшәкатьләр килеп чыккан. 
Кемдер эчкән баштан сикерә. Ә 
сине монда нәрсә китерде?!

Кыз берни дәшмәде. Түбә дә 
җавап таләп ите п азапланмады. 
Бары үз алдына ыңгырашкан төс   
ле  сөйләвен дәвам итте:

– Өчдүрт көн элек минем янга 
бер яшь егет менгән иде. Башта 
бертуктаусыз тәмәке көйрәтте. Бе
раз тынычлангач, бөтен эч серләрен 
ачып салды.

Моннан берничә ел элек егет 
азартлы уеннар белән мавыга баш
лаган. Бер гөнаһсыз булып тоел
ган бу кызыксыну, аны әкренләп үз 
чоңгылына алып кереп киткән. Башта 
гади уен автоматлары булса, соңрак 
карталар алмашка килгән. Иртән  
эш, кич  уен. Шулай ай арты ай, 
ел арты ел узган. Моңа кадәр гел 
җиңеп килгән уенчы, карталарга 
күчкәч, оттыра башлаган. Йөз су
мын, меңлекне, аннан бөтен хезмәт 
хакын. Үз көче белән эшләп алган 
акча гына җитми башлагач, бурыч
ка кергән. Тагын оттырган.  Туган
нарына сиздермичә генә, өйдәге 
әйберләрне ташый башлаган. Бары
сын да оттырган. Соңгы уеннарның 
берсендә зур кешеләр белән уй
нап, зур проблемаларга тап булган. 
Шушы сазлыкка гомерлеккә кереп 
батканлыгын, әҗәтләрен беркайчан 
да түләп бетерә алмаячагын аңлагач, 
минем янга килергә булган...

Мин аны бу адымыннан тыеп ка
лырга теләп:  «Әтиәниең, туган
нарың турында уйла. Терсәк якын 
булса да, тешләп бул маячак. Синең 
аска томырылуыңнан аларга җи
ңелрәк булыр дип уй лыйсыңмы әл
лә?» – дип ялвардым.  «Әйе, – дип 

җавап кайтарды ул. – Минем аркам
да алар болай да күп хәсрәт кичер
де. Алар, ниһаять, бәхетле булыр
лар», – дип, ике дә уйлап тормый, 
аска ташланды...

Үзем таштан булсам да, сез 
әллә минем йөрәгем дә таш дип 
беләсезме? Күпме түзәргә була 
мондый хәлләргә?! Нишләп сез – 
кешеләр – бербе регезгә битараф? 
Нигә сез тормыш авырлыкла
рыннан чыгуның бүтән юл ларын 
эзләмисез? Ни гә мизгел генә бул
ган яшәүнең кадерен белмисез?! 
Нишләп тирәягы гыздагы матур
лыкны күр мисез?!.

...Аска ташланырга дип, инде 
түбә читенә килеп җиткән кыз бер 
адым артка чигенде. Коңгырткара 
күзләрен билгесезлеккә тө бәп тор
ды да, моңсу гына: «Ул егет минем 
абыем иде», – диде...

Кыз җирне сайлады...
...Мин түбәдән төш кән дә, шәһәргә 

кич аяк баскан иде. Шәһәрдә эңгер
меңгер. Ә күңелдә – шом. Минем 
эчемә кереп оялаган шул шомны 
агачлар арасыннан иренеп кенә күз 
кыскан шәфәкъ нурлары да, кичке 
җылы җил дә куып тарата алмады. 
Күңел тынычлыгы җир белән күк 
арасында, кайдадыр билгесезлектә 
эленеп калган иде...
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Оттырганнан соң, 
җиңү кадерлерәк!

ял сәг а т е

Шунысы кызык, Көнчыгыш конференциядә дә, 
Харламов дивизионында да Казан командасының 
төп көндәше Түбән Кама «Нефтехимигы» булуы куа
нычлы. Әлегә «барслар» якташларыннан бер очкога 
калышып, «Көнчыгыш»та да, Континенталь хоккей 
лигасының гомуми таблицасында да өченче.

17 сентябрь көнне «Ак Барс» Иртыш ярларын
да Омскның «Авангард» командасы белән очраш
ты. Мәйдан хуҗалары узган матчта Түбән Кама 
«Нефтехимигы»на 2:6 белән оттырганнан соң, 
биш алка керттергән төп капкачылары Карри Ра
моны бу уенда Эдуард Рейзвих белән алыштырды. 
Авангардның бу капкачысын да шундый ук язмыш 
көтәсен кем белгән! Казанлылар исә ике көн алдан 
«Югра»га (ХантыМансийск) 2:0 белән җиңелгәч, бу 
очрашуга тырнакларын ныклабрак кайрап килгән. 
Матч башында ук өстенлек кунаклар ягында иде.

Беренче периодның беренче яртысында ук хуҗалар 
ике тапкыр кагыйдә бозып өлгерде. Бер уенчыга 
өстенлектән файдаланып капитаныбыз Алексей Мо
розов 9 нчы минутта исәпне ачты. 16 нчы минутта 
Дмитрий Обуховның шәхси осталыгы барсларны 0:2 
белән җиңеп баручы итте.

Икенче периодта һөҗүмчеләр күпме генә тырыш
масын, һәр көрәштә капкачылар бирешмәде. Икенче 
серена яңгыраганда беренче периодның исәбе шулай 
ук калды.

Өченче период башында ук сакчыбыз Илья Никулин 
исәпне казанлылар файдасына 0:3кә, 50 нче минутта 
икенче сакчыбыз Денис Куляш 0:4кә әйләндерде. Уен 
бетәргә унбиш секунд кала Алексей Морозов дубль 
ясап уенга нокта куйды.

Шулай итеп, «Ак Барс» Омскта җирле  
«Авангард»ны 0:5 исәбе белән тармар итте. Бүген 
«барслар» үз бозында Челәбенең «Трактор» коман
дасын кабул итә.

валерий белов баш тренер булганнан бирле 
«аК барс» бер-бер артлы җиңү яулый.

- Доктор, безнең бабайга студент Вәлиев опера-
ция ясыймыни? 

- Хәзер карыйбыз... Әйе, Вәлиев. 
- Доктор, суеп атачак бит... 
- Шулай дисезме? Ул чагында без аңа «икеле»  

чәпибез.
***

Вәли мәктәптән өенә кайтып кергәч: 
- Җитте! Бүтән бу мәктәбегезгә ике аягымның 

берсен дә атламыйм! 
- Нишләп? 
- Укый белмим,  яза белмим, ә сөйләшеп утырырга 

рөхсәт итмиләр.
***

Шәhәрдә институтта укыган улларына әти-
әнисе күп итеп акча җибәрәләр дә язып куялар: 

- Улым, акчаңны кысыбрак тот! 
Күп тә үтми улларыннан хат килә: 
- Әти, әни, кысып тот, дигәч, әллә катырак кы-

стым инде. Сез җибәргән акча үлде дә китте бит, 
тагын акча җибәрегез!

***

- Кичә Ләйсән Галимҗан Ибраһимовны укып то-
рырга бирде.

- Ошадымы соң?
-Күңелсез... Текстта бер генә смайлик та юк...

Алинә Садыйкова, Зилә фәсхиева бергәләп төзеде.

Алдагы санда чыккан кроссвордның дөрес җавапларын иң беренче булып җибәргән Галия Төхфәтуллованы котлый
быз. Бүләкне безнең редакциядән килеп алырга мөмкин. Сездән сканвордка җаваплар көтеп калабыз!!

(Хикәя)


