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Abstract: The article is devoted to poetic techniques in  N.Gimatdinova’s tales of 

1985-2020’s. Symbolic images, details ect. are analyzed in this work. 
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Н.Гыйматдинованың 1989-2020 елларда укучыга тәкъдим ителгән 

хикәяләрендә милли проблемаларга өстенлек бирелә, гадәти булмаган 

вакыйга-күренешләр билгеле бер мораль-нәсихәткә юнәлеш ача,  аерым бер 

очракларда аларның дини-фәлсәфи, иҗтимагый эчтәлегендә каршылыклы 

фикерләр дә очрый. «Дога» (2011), «Боламык» (2002), «Котылу» (2018) 

хикәяләрендә милләт, аның язмышы, киләчәге өчен борчылу мотивы үзен 

https://study-english.info/translation-candidates.php


________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                                      www.iupr.ru 

нык сиздерә. Мәсәлән, «Дога» әсәрендә өшкерү тормыштан бизгән рәссам 

Сәлимәне савыктыра. Геройның шәһәр эчендә матур бизәкле иске йортка тап 

булуы, анда ак киемнән йөрүче, ак чәчле-кашлы әби белән сукыр карт яшәве 

символик мәгънәле: алар дингә, элеккеге гореф-гадәтләргә бәйле рәвештә, 

якты киләчәккә ышаныч кебек аңлашыла. «Боламык», «Котылу» 

хикәяләрендә башка милләт кешесе белән тормышны бәйләүнең аяныч 

хәлләргә китерүе хакында бәян ителә. «Боламык» әсәрендә Серафима исемле 

урыс хатынына өйләнеп, утыз ел буе әнисенең хәлен белергә кайта алмаган, 

гомере буе табут ясап гомер кичергән Кадыйр-Коленьканың үз тормышын 

үзгәртергә ихтыяры җитми. «Котылу» хикәясендә җиңел холыклы Зинаида 

белән яши башлаган Солтанның хатасын табигать төзәтә: сөяркәләр сөялгән 

карт өянкене яшен суга.  

Фантастик рухта иҗат ителгән «Киләчәк» (2012) әсәрен язучы 

маҗаралы хикәя дип атый. Әдибә табигатьнең, гореф-гадәтләрнең, 

милләтнең юкка чыгу куркынычын күрсәтү өчен вакыт һәм өн-төш белән уен 

алымын куллана (бу хасият алга таба язучының повестьларында үзгә бер 

дөнья сурәтенең нигезенә әйләнә). Хикәядә Ләйләнең элеккеге зират 

урынында урнашкан алма бакчасында күргән хикмәтләре турында сөйләнелә. 

Ләйлә ял иткән вакытта йокыга китә (кыз шулай дип уйлый) һәм 70 елдан соң 

булачак тормышка килеп эләгә. Язучы тарафыннан сурәтләнгән алдагы көн 

коточкыч: кош-кортлар үлеп беткән, тирә-якта таш, «тимер-томыр» 

(машиналар, очкычлар), кеше яшәр өчен чиста һаваны сатып алырга мәҗбүр, 

«тел», «милләт», «гаилә» дигән төшенчәләр бетерелгән. Илтанның 

Милләтләр йортында тереклек итүче тире белән сөяктән генә торган әбисе – 

телне, йолаларны белгән  бердәнбер кеше. Милләтләр йортының ябылуы 

турындагы хәбәр – милләтнең юкка чыгуы хакында чаң сугу булып 

аңлашыла.  

Н. Гыйматдиновага күләм ягыннан җыйнаклыкны саклаган хәлдә 

мәгънәви тирәнлеккә ирешүдә детальләр ярдәмгә килә. Әйтик, «Сурәт» 

(2000) хикәясендә күзгә ташланып торучы деталь – сурәт. «Зиннәт өчен хәзер 
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дөньяда бердәнбер кадерле нәрсә сурәт иде...» [1, б. 330]. Ул төп герой 

Зиннәтне бүгенге тормышы хакында уйландыра, элеккегесен бәяләргә, үз 

хаталарын танырга чакыра.  «Каеш» (2002) хикәясендә дә вакыйгалар 

әсәрнең исеменә чыккан деталь-билгегә бәйләнеп китә. Әтисе, сугыштан 

исән кайтса, үзенең каешын малаена бүләк итәргә вәгъдә бирә, әмма сүзендә 

тормый: аны икенче хатыннан туган улына калдыра. Әсәр азагында герой 

балачакта хыялланган каешны эт муенында күреп таный. 

Тормышның сәяси-иҗтимагый ягына караган хикәяләрдә халыкның 

яшәү рәвеше, җәмгыятьне һәрдаим борчыган мәсьәләләре яктыртыла. Бу 

вакытта төрле катлам кешеләрнең эчке дөньясын, борчуларын, уй-хисләрен 

күрсәтү алгы планга чыга, язучының кеше психологиясен яхшы белүе 

тоемлана. Мисал өчен, «Түрә» (2018) хикәясендә 30 ел буе оешма башлыгы 

булып эшләгән зур түрәнең лаеклы ялга озатылганнан соңгы кичерешләре 

тасвирлана. «Базар хатыны» (1989) әсәрендә кискен драматизм, сагыш, күңел 

китеклеге, бәндә рухының ярлылана баруы белән очрашабыз. Язучы әсәрнең 

үзәгенә авыр язмышлы, киләчәккә ышанычын югалткан, матди яктан 

зәгыйфь геройны куя. Хуҗаның дустын үзе дә белмәстән төрмәгә утырткан 

журналист Алия эштән куыла. Әнисе һәм улын тәрбияләгән Алия, исемен 

Галиягә үзгәртеп, «көннекен-көнгә ялгап барырлык» кына түбән хезмәт хакы 

алып, базарда сату итәргә мәҗбүр. Язучы аның хис-кичерешләрен, уй-

өметләрен, рәнҗү-әрнүләрен тергезә. 

Ата-ана белән бала арасындагы төрле мөнәсәбәтләр «Җәза» (2001), 

«Әти-и!» (2017) һ.б. әсәрләрдә чагылыш таба. «Җәза» хикәясендә ир белән 

хатын аерылышканда улларыннан баш тартып, Нәгыймне үз балалары 

булмаган гаиләгә тапшырсалар, «Әти-и!» хикәясендә балалы Илһамиягә 

йортка кергән Камил Булатны үз әтисе кебек тәрбияләп үстерә, өен сатып 

аягына операция ясата, машинасын бүләк итә. Әсәрләрнең азагында 

геройларның үз җәзаларын алуы (әтисе ялгышлык белән Нәгыймнең 

тормышын өзүе, Хәтирәне акылга сай кызы кыйнап гомер итүе («Җәза»), 

Булатның Камилне картлар йортыннан табып алып тәрбияләве («Әти-и!») 
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язучының фикер-нәсихәтен үзенә туплый. Гомумән, «гамәл – җәза» схемасы 

әдибәнең бөтен иҗатын кисеп уза. 

Әйтик, «Уен» (2001),  «Үч» (2013), «Җебегән» (2017), «Күл» (2017) һ.б. 

хикәяләрдә игътибар үзәгенә ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр чыга 

һәм, нигездә, әхлаклылык мәсьәләсенә кагылына. Геройларның кешелек 

асылын язучы сынаулар аша уздырып сыный. Мисал өчен, «Үч» әсәренең 

төп герое Нурбикә балдаклар алырга барганда автофаҗигагә тап була, 

гомерлек гарип калу куркынычы туа, булачак ире, уртак малны үз исеменә 

яздырып, бар акчаны алып китә. Нурбикә сынау алдында сыгылып төшми, 

ихтыяр көчен җыеп аякка баса, таланган бизнесны торгыза, аңа үч алу өчен 

форсат та табыла. Байлыгын югалтып, гарип калган ир, хатыны тарафыннан 

ташланып, үз өенең идәнен җыештырган хатынга өйләнеп, караңгы бер авыл 

өендә ачлы-туклы тереклек итә. Байлыкның калган кадәресе дәвалау өчен 

тотылган, тернәкләнү өчен тагын ике миллион сум акча кирәк. Машинасы 

белән буранда адашкан хатынны сукмак шул йортның капкасына китереп 

тери. Укучы чишелешнең көтелмәгән төгәлләнешенә тап була – Нурбикә, 

кыйммәтле чит ил машинасын сатып, ике миллион сум акчаны Илгизәргә 

дәвалану өчен калдырып китә. Автор идеалын чагылдырган герой дошман 

саналасы адәм алдында да кешелек сыйфатларын, әхлагын саклап кала, 

яманга – яхшылык белән җавап кайтара. 

«Манара» (1989), «Менә шулай, күрше» (2017), «Бурыч» (2000) 

әсәрләрендә язучы бүгенге көннең хаталарын үткәннәрдән эзли, гадәти 

булмаган ситуацияләр тудыра. «Менә шулай, күрше» хикәясендә 

Тимерханның күршесе Шәрәфне дошман күрүенең сәбәбе ерак совет чорына 

барып тоташа. Шәрәфнең бабасының яла ягуы аркасында Тимерханның 

бабасы һәлак була, әбисе кечкенә оныгы белән киленен тәрәзәдән чыгарып 

җибәрә, алар зур авырлыклар белән исән кала. Тимерханның вакыт-вакыт 

мылтыктан өч тапкыр ядрә җибәрүе үткәннәрнең кайтавазы кебек кабул 

ителә, явызлыкның да онытылмавын искәртә. «Манара» әсәренең төп 

мәгънәсе исеменә яшерелгән. Колхоз рәисе Нурулла авыл советы башлыгы 
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Зарифулланы, мәчет салдыруын районга хәбәр итеп, төрмәгә утырттыра; 

манараның аен урлап, әлеге эштә Зарифулланы гаепләп, авыл халкы алдында 

каралта. Картлык көннәрендә Нурулла – ялгыз, урланган айны урынына алып 

менгәндә, манара ишелә, ир аска оча. Геройның аяныч үлеме − кылган 

гөнаһлары, халыкның күз яше, каргышы нәтиҗәсе.  

Кайвакыт язучының хикәяләре гадәти бер вакыйгага корыла: вакыйга 

эченә тыгыз, киеренке хис-кичерешләр тупланмасы сыйдырыла, тирән фикер 

җиткерелә. Кеше бәхете, ялгызлык, хыянәт һәм тугрылык, гомерлек мәхәббәт 

мәсьәләләрен үз эченә алган «Күңел» (2005) хикәясендә бер көн эчендә 

Миңҗамал йортында булган вакыйга (Минһаҗның Миңҗамалны күрергә 

килүе, соңрак гармунда уйнавы һәм, атны бар көченә чаптырып, авылларына 

кайтып китүе) сурәтләнә. Минһаҗ – җиде ел элек хатынын җирләгән, ләкин 

үз хатынын чын күңеленнән яраткан, гомере буена аңа тугры ир-ат. Әсәрдә 

сюжет урынын бик нечкә кичерешләр күчеше ала, бу вакытта персонажның 

гармун уйнавы аның эчке дөньясын ачарга ярдәм итә, ялгызлыгын, сагыш 

хисен, әсәрнең эмоциональлеген тагын да көчәйтә. 

Күрәбез, язучы тарафыннан оста кулланылган поэтик алым һәм чаралар 

(каршылыклар, ачкыч-билгеләр, күренеш-детальләр, охшаш яки контраст 

образлар куллану, хисләрне яшерү алымы,  көтелгән хәлләрнең киресе 

булуы, портрет, геройның сөйләм үзенчәлекләре,  символлар) чынбарлык 

тудыруда әһәмиятле. Алар чынбарлыкны тулы күз алдына бастыруга хезмәт 

итә, язучының теле, язу стиле-иҗади сурәт тудыру осталыгын билгели. 
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