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Татар әдәбияты классигы Фа-
тих Әмирхан иҗатында ба-

лалар өчен яки балалар турында 
язылган әсәрләр дә бар. Язучы, 
балалар турында уйланып, тор-
мыштагы, җәмгыятьтәге үзе ки-
лешә алмаган мәсьәләләрне күтә-
рә. Бу – беренче чиратта – бәхет, 
бәхетле, ирекле кешеләр, тор-
мышның, табигатьнең, кешеләр-
нең матурлыгы мәсьәләсе. 

Фатих Әмирханның тор-
мышта иң әрнеп кабул иткән кү-
ре нешләренең берсе – ятимнәр 
тормышы. Бу проблема язучы-
ның «Ул үксез бала шул!», «Ай 
өстендә Зөһрә кыз» хикәяләрен-
дә ачыла. «Ул үксез бала шул!» 
хикәясендә язучы ятим баланың 
бәхетсезлеген аның башка ба-
лаларның мөнәсәбәте аша ачып 
бирә. Хикәянең эчтәлеге болай: 
Гает көнне бөтен бала яңа кием-
нәрдән, араларында ятим малай 
Нури гына иске киемнәреннән 
чыккан. Нури узышып йөгергән-
дә беренче килә. Шул мизгелдән 
әле генә уйнап йөргән шат бала-
лар тискәре энергия үзәгенә әве-
релә. Алар ятим баланың җи ңүен 
күтәрә алмыйлар. Нуриның иске 
киеме аны кимсетергә, рәнҗетер-

гә сәбәп итеп алына. Яклаучы-
сыз булуы да башка балаларга 
үзләрендәге бөтен явызлыкны 
чыгарырга мөмкинлек бирә. Ам-
бицияләр, үз-үзен ярату, хөсет-
лек – бу сыйфатлар балалар өчен 
дә хас. Шул ук вакытта, балалар 
шактый беркатлы булып, үзләрен-
дәге бу сыйфатларны яшереп тә 
калмыйлар. Балалар теләкләренә 
ирешә – Нури үзенең фәкыйрьле-
ген, бәхетсезлеген, көчсезлеген 
тагын бер кат таный. Бу эпизод 
түбәндәгечә бирелә:

«Ул, минем шушы сүземне 
генә көтеп торган шикелле, кинәт 
кенә коймага таба әйләнде, йөзен 
койманың бер тактасына сөяде дә 
кычкырып елап җибәрде:

– Мин үксез бала шул! Әти-
әни ем булса, минем дә читек-кә-
вешем булыр иде».

Балалар шул вакытта гына 
үзләренең гамәлләренең никадәр 
түбән булуын аңлый. Лирик ге-
рой бу күренешнең озак вакыт-
лар күз алдыннан китмәвен дә 
яза. Бала, тискәре энергиягә кар-
шы тора алмый. Әмма әхлакый 
яктан җиңү – ятим бала ягында. 
Ул балалардагы явызлыкны җи-
ңеп чыга, аларда кешелеклелек   
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сыйфатларын уята. Әмма ятим 
бала үзен җиңүче санамый. Ул 
җылы сүзгә, башкалардан шәф-
катьлелеккә мохтаҗ. 

Америка психологы Карен 
Хорни күрсәткәнчә, бу очракта 
шәхес тирән шөбһә хисе кичерә, 
ә ул хисләрдән вакытында арына 
алмау, киләчәктә дәвалап бул-
мый торган халәткә китерә. «Бу 
шөбһәдән арыну очен бала нев-
ротик ихтыяҗларны канәгатъ-
ләндерә торган: мәхәббәт һәм 
хуплау, нәрсәдә дә булса узенең 
башкалардан өстенлеген күр-
сәтү, җәмгыятьтә танылу, үз-үзе 
белән горурлану кебек саклангыч 
стратегия (механизм) кулланырга 
тели. Соңрак бу ихтыяҗлар, шәх-
си мөнәсәбәт-аралашуларның 
нигезенә ятып, шәхеснең әйдәп 
баручы роленә карап, өч төрле 
бәйләнештә чагылалар:

– киләчәктә кешеләргә баш 
июче, үз фикере булмаган, бөтен 
әйләнә-тирәгә ярарга тырышучы 
шәхес;

– кешеләрдән читтә йөрүче 
битараф шәхес;

– кешеләргә карата һәрдаим 
дошманлык күрсәтүче шәхес» 
[Ас молов, с. 123]. 

Нурида ялгызлык һәм чара-
сызлык, беркемгә дә кирәксез-
лек, әти-әтисез ятим булу, беркем 
тарафыннан да кайгыртучанлык 
тоймау, баланың куркынычсыз-
лык һәм иминлек тойгыларын 
югалтуга китерә. Бары шушы 
кү ренештә генә булса да, ягъни 
ярышта беренче килеп, әйләнә-
тирә дәгеләрнең игътибарын җә-
леп итү, үзенең шәхес булуын 
дәлилләү максаты шундый кар-
шылык белән бәрелешү, Нури-
ның эчке проблемасын тагын да 

ти рәнәйтә. Ул берни дә эшли ал-
мый, елап читкә китеп бара. Елау, 
үз чиратында, сабый өчен тирән 
нигезле кичерешләреннән бераз 
арыну чарасы да. Елау аша күпме-
дер дәрәҗәдә ул эчке конфликт 
яки киеренке халәттән арына.

З. Фрейд теориясе буенча, 
«шә хеснең структур компонент-
лары – Эго-Мин, Супер-Эго һәм 
Ид. «Мин, бер яктан, кешене 
хайвани инстинктлар белән ту-
лыландыручы Ид, икенче як-
тан – кешедә булган үз-үзеңне 
ярату-эгоизм, үзең өчен генә 
яшәү кебек түбән ихтыяҗларны 
тыючы («табу») Супер-Эго тәэ-
сирендэ формалаша» [Романин, 
с. 34]. Әгәр шәхес күбрәк социум 
ихтыяҗларын өстен куеп, алар-
ны Ид таләпләреннән өстен куя 
икән, анда кискен эчке конфликт 
туа. Ә бу конфликт, үз чиратын-
да, усаллык, явызлык кылуга, 
я булмаса, төрле психик авыру-
ларга, хәтта үзенә кул салуга да 
этәрергә мөмкин. Нуриның исә, 
беренче килеп үзенең башкалар-
дан өстенлеген күрсәтү теләге бу 
конфликттан арыну чарасы була-
рак аңлатылырга мөмкин. Чөнки 
шушы мохиттә бу балалар ара-
сында, аның башкача үзен күр-
сәтер, ягъни Супер-Эго, ягъни 
эгоистлык ихтыяҗларын канә-
гатьләндерү мөмкинлекләре юк. 

Фатих Әмирхан үзе күзәт-
кән, яхшы белгән күренешне тас-
вирлый. Әлбәттә, якын-тирәдәге 
күпсанлы ятимнәр тормышы да 
әдипнең җанын әрнеткән. Фа-
тих Әмирханның бердәнбер апа-
сы яшьтән үлеп киткәч, аның 
өч баласын Фатих Әмирханның 
әнисе тәрбияли. Әлбәттә, җитеш 
гаиләдә балалар ятимлек ачысын 
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тоймасын өчен бөтенесе эшлән-
гәндер. Әмма ана мәхәббәтен бер 
кеше дә бирә алмый. 

Дусты Габдулла Тукайның 
тормышыннан, аның ятим ба-
лачагыннан да хәбәрдар булып 
кына калмыйча, ул шагыйрьнең 
аянычлы язмышын соң көненә 
кадәр күрә. Г. Тукайның балача-
гында ата-ана назына, мәхәббәткә 
булган ихтыяҗы, аларны ала ал-
мавы, үсеп җиткәч тә, шагыйрь-
нең кешеләр белән мөнәсәбәтен дә 
чагыла. Ул яратырга тели, әмма 
үзе мәхәббәттән кача, кешеләргә 
артык ышана, һәм шул ук вакыт-
та бер кешегә дә ышанмый.

Ятим балалар ул чорда күп 
һәм аларны бик кечкенә яшьтә 
асрау итеп бирү күренеше татар 
тормышында да киң таралган була. 

Ф. Әмирханның бу герое 
укучыда кызгану хисе генә уятып 
калмый, укучы бу темага кай-
та-кайта уйлана, җанында авырту, 
әрнү тоя. Ятим малай Нури об-
разы кешенең акылын, намусын 
уята, кешенең әхлак сыйфатлары-
на мөрәҗәгать итә. Әмма әсәрдә 
әхлак, кешелеклелек буенча дәрес 
булса да, мораль уку юк. Әсәр 
шул ягы белән дә көчле. Нури об-
разы ятимлек, ялгызлык символы 
дәрәҗәсенә күтәрелгән. Хезмәтче 
бала образы язучының тәмамлан-
мый калган «Кечкенә хезмәтче» 
хикәясендә дә сурәтләнә. Тәмам-
ланмаган өзек буенча нәтиҗәләр 
чыгару авыр булса да, бу әсәр 
А.П. Чеховның «Спать хочется» 
хикәясенә ияреп языла башлаган 
булырга мөмкин дип фаразлар-
га мөмкин. Ике әсәрдә дә бары 
йокы теләге эшкә ашмастай хыял 
дәрәҗәсенә ирешкән хезмәтче ба-
лалар турында сүз бара.

Ятимлек проблемасы «Ай 
өстендәге Зөһрә кыз» хикәясен-
дә дә күтәрелә. Әдип бу әсәрен 
татар халкының Зөһрә кыз ту-
рындагы мәгълүм легендасына 
һәм үги кыз турындагы әкият-
ләргә нигезләнеп иҗат итә. Бе-
ренче карашка, Ф. Әмирхан ле-
генданы әдәбиләштереп язган 
кебек тәэсир туа. Әмма, әсәрдә 
сюжетка мөнәсәбәттә язучының 
уй-фикерләре, тормыштагы ае-
рым вакыйгаларга мөнәсәбәте дә 
урын алган. Язучының фикере 
ай һәм Зөһрә йолдыз турындагы 
эпизодларда ачыла. Хикәя «Әнә 
шул тулган айга карагыз әле! Ул 
шундый түгәрәк, шундый бөтен, 
шундый тулы һәм якты. Ләкин 
аның яктысында әллә нинди 
бер моң, бер уйчанлык, бер кай-
гы бар» дип башлана. Ай ни 
өчен моңлы соң? Автор айның 
һәрвакыт мондый булмавын да 
әйтеп уза: «Беләсезме, борын-бо-
рын заманнарда аның яктысы 
болай моңлы, болай уйчан бул-
маган. Кешеләрнең йөрәкләренә, 
җаннарына авырлык салмаган. 
Җиңел, уенчак һәм шат булган, 
моңландырмаган, сагындырма-
ган, тынычландырган, юаткан». 
Нәрсә үзгәргән соң? Ай бик 
карт икән, һәм гасырлар буе җир 
өстен, кешеләр дөньясын күзәт-
кән, кешеләр тормышының, үги 
ана явызлыгының шаһите бул-
ган, көне-төне үги ана тарафын-
нан рәнҗетелгән Зөһрә кызны 
җәбердән коткарган. Әмма шул 
явызлыкны күргән ай, элекке ке-
бек шат елкылдый алмый икән. 
Авторның ятимнәр турындагы 
төп фикере Зөһрә йолдыз ту-
рындагы эпизодта ачыла: «Йол-
дыз, яшен тизлеге белән атылып, 
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Зөһрә кызны айга илтеп тапшыр-
ган да, үзе күкнең иң күренә 
торган бер җиренә барып ур-
нашкан. Үксез татар кызын айга 
илткән өчен, Ходай Тәгалә аның 
нурын арттырган, һәм фәреш-
тәләр аңа «Зөһрә йолдызы» дип 
исем биргәннәр». Димәк, ятим-
нәрнең хәлен җиңеләйтү изге 
гамәлләрнең берсе булып чыга. 
Әмма фольклор әсәрләренә ия-
реп язылган бу хикәя «Ул үксез 
бала шул» хикәясендәге көчкә 
ия түгел. Ул дидактик характер-
да. Ачыктан-ачык дидактика, 
үгет-нәсыйхәт еш кына кешене 
уята, уйландыра алмый. 

Һәр кешедә ярату һәм яра-
тылуга ихтыяҗ бар һәм ул ихты-
яҗ кешеләргә З. Фрейд дәлил-
ләгәнчә, табигать тарафыннан 
туганда ук күчә һәм шәхеснең 
үз-үзенең тормышын, гомерен са-
клау инстикты – Эрос белән бәй-
ле. Әлбәттә, тормышны белмәгән 
балада бу ихтыяҗ тагын да зур-
рак. Баланы ниндидер сәләтләргә 
ия булганы, ниндидер эш эшләгә-
не өчен генә түгел, бу дөньяда бу-
луы, дөньяның иң зур кыйммәте – 
кеше булган өчен ярату кирәк. 
Ф. Әмирханның «Нәҗип» хикәя-
сендә сүз шул турыда бара. Әле-
ге әсәрдә балаларның өлкәннәр 
тормышын аңлап бетермәве, яки, 
киресенчә, өлкәннәрнең бала-
лар тормышын аңларга теләмәве 
аркасында килеп чыккан әхлак, 
этик-психологик проблемалар 
күтәрелә. Хикәядә Нәҗип исемле 
малайның күршедә яшәүче Мәр-
фуга апага булган яратуы аша бө-
тен уй-кичерешләре – үзен бөтен 
кешенең аны яратуларын теләве, 
абыйсыннан көнләшүе, күр-
ше кызын яратуы, үпкәләүләре, 

шатлыклары тасвирлана. Хи-
кәя Нәҗип исе меннән сөйләнә. 
Ф. Әмирхан малайның яшен күр-
сәтми, чөнки Нәҗип үзен инде 
зур егет дип кабул итә. Бала-
ның шөгыльләре, уй-фикерләре 
аша гына аның биш яки иң күбе 
алты яшьләрдә булуы аңлашыла. 
Нәҗип әлегә мәдрәсәдә укымый, 
бары хосусый мөгаллим белән 
өйдә генә шөгыльләнә. Нәҗип-
нең абыйсы Гомәр курайда уй-
ный. Шуның өчен аны бөтен 
кеше ярата: «Әгәр инде ул өйдә 
булса, кар чыклар аны чакырып 
сөяләр, сөйләштерәләр, кызлар 
аны үзләренең уеннарында ка-
тыштыралар, аны кыстап курай 
уйнаталар иде». Нәҗип абыйсы-
на булган бу мөнәсәбәткә бик кы-
зыгып карый, үзенә дә өлкәннәр-
нең игътибарын яуларга омтыла. 
Малай абыйсына булган мәхәб-
бәтнең, курай уйнаганы өчен 
генә булганын да аңлый. Ул күр-
ше кызы, апасы янына керә тор-
ган Мәрфуга апаны ярата. Шун-
да ук автор малайның уйлары 
аша мәхәббәтнең икенче төрлесе 
булуын да әйтеп уза: «Мин аны 
күзләре зур булганга, тешләре 
бик тигез, ап-ак булганга һәм 
авызын матур итеп көлгәнгә сөя 
идем». Димәк, нәрсәдер эшләгән 
өчен түгел, бары булган өчен генә 
дә яратырга мөмкин. Бу эчкерсез 
бала мәхәббәте. Элеге вакыйганы 
тасвирлап, Ф. Әмирхан гаиләдә-
ге иерархия бик үк дөрес төзел-
мәгән булуын да исбатлый кебек. 
Әлбәттә, бөтен татар гаиләләренә 
хас булганча, абый үз урынында, 
тик сабый гына читтәрәк. Ана да 
аны теләмәстән рәнҗетә. Шул 
рәвешле, бала бу гаиләдә үзенең 
урынын билгели алмый, кирәк-
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сезлеген таный, мәхәббәткә лаек 
түгел, дип уйлый. Бу уйлар аны 
тирән экзистенциаль конфликт-
ка этәрә.Бу конфликттан ары-
ну өчен ул ниләр генә эшләми: 
койма башына да менә, Мәрфуга 
апасының сынын да ясый...

Ф. Әмирхан, баланың үз-үзен 
тотуындагы көлке мизгелләрне 
дә, баланың беркатлы, гади, эч-
керсез булуын, аның психологи-
ясен аңлап, шуңа күрә дә яратып, 
теләктәшлек белдереп иҗат итә, 
дөньяны бала күзләре бе лән күрә. 
Бала булып уйлый, шатлана, бор-
чыла. Язучы өчен һәр бала дөнья-
га карашы, зәвыгы, эчке дөньясы 
формалашкан шәхес. Әмма бала 
олылар алдында көчсез, аларның 
мәхәббәтенә, яклавына һәм аңла-
вына, җылы мөгамәләсенә мох-
таҗ, шул ук вакытта ул олылардан 
эчкерсезрәк. Күп нәрсәне онытыр-
га, һәр вакыт гафу итәргә әзер. 

Нәҗип олыларның мәхәб-
бәтен яулау турында хыяллана. 
Аның бөтен гамәлләре шуңа 
юнәлтелгән. Мәсәлән, ул үзен 
көчле итеп күрсәтергә теләп, 
абыйсының кураен тартып ала. 
Бала бу гамәлен начарлык эшләү 
нияте белән кылмый. Аның мак-
саты – бары үзенә игътибар яулау 
гына. «Бу эш, минем үземчә, бер 
егетлек шикелле булып, кунак 
кызларының, хосусан Мәрфуга 
апаның исен китерер, һәм аларга 
мине бер батыр егет итеп күрсә-
тер шикелле тоела иде». Әмма 
баланы аңлаучы табылмый. Хәт-
та әнисенә үзенең проблемасын 
сөйләгәннән соң да, бала аңлау-
чы да, яклаучы да таба алмый. 
Шуның өстенә әни кеше балада 
үзе турында ялгыш фикер ту-
дырырга җирлек бирүче фикер 

әйтә: «Абыеңныкы кебек берәр 
һөнәрең булса, сине дә үзләре 
чакырып алырлар иде». Малай 
мәхәббәтне яулау өчен нәрсә дер 
эшләргә кирәген аңлый. Әмма 
алты-җиде яшьлек баланың 
дөнья ны аңлавы үзенчәлеклерәк. 
Ул Мәрфуга апасының игъти-
барын үзенә җәлеп итәр өчен 
алга таба нәрсә эшлисен уйлый 
башлый. Мәрфуга апасын шак-
каттырасы килеп, йорт түбәсенә 
менеп баскач та, баланы аңла-
мыйлар. Аны абыйсы белән ча-
гыштырып, Нәҗипкә аның абый-
сыннан кайтыш икәнен исбатлау 
дәвам итә. Баланың һәр гамәле 
тәнкыйтьләнә, шул ук вакыт-
та өлкәннәр аның белән сөйлә-
шеп, бала өчен бик авыр тоелган 
мәсьәләләрне чишү юлларын да 
күрсәтми. Автор баланың йок-
ларга яткач та уйланып ятуын, 
үзен гаепли башлавын, гаепне 
үзеннән эзләвен күрсәтә. Малай 
өлкәннәр тормышына яраклаша 
башлый. Аның гаепне үзеннән 
генә эзләве малайның өлкәннәр 
битарафлыгы алдында җиңелүен 
күрсәтә. Өлкәннәр өчен баланың 
бу борчулары вак мәсьәлә, игъти-
барга алынырга тиеш түгел.

Нәҗип ахыр чиктә үзенә игъ-
тибарны җәлеп итә алырлык шө-
гыль таба: инде кызлар, бигрәк 
тә эчкерсез сөйгән Мәрфуга апа, 
аны еш кына чигү өчен рәсем тө-
шерергә чакыра. Бу эпизод аша 
да Ф.Әмирханның ни дәрәҗәдә 
бала психологиясен тирән белүен 
күрәбез. Нәҗип, беренче чират-
та, үзенең бу гаиләдә генә түгел, 
ә җәмгыятьтә дә үз урынын таба, 
икенче яктан, сөйгән Мәрфуга 
апасы янында утыру, аңа үзенә 
күрә бер ләззәт бирә. 
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«...Мәрфуга апа минем тө шер-
гәннәремне карап тора, кайсыбер 
сызыклар матур чыгып куйса, 
ул зур күзләре белән миңа кө-
лемсерәп, иркәләгән шикелле итеп 
карап ала иде. Чәчәк ясалып бет-
те; ләкин мин бу күңелле эшем-
нән тиз генә аерыласым килмәде.

– Мәрфуга апа, бу чәчәк ни 
өчен кирәк булды сиңа?

– Калфакка чигәргә. Инде 
яса лып бетте бит ул? Бик рәхмәт 
сиңа!

– Менә бу җиренә шушы 
чәчәкнең бөресен дә ясап куйсак, 
ничек булыр, Мәрфуга апа?» – 
дигән өзектән кечкенә Нәҗипнең 
инде бер яктан, эстетик зәвыгы 
барлыгы күренсә, икенче яктан, 
аның психологиясе ачыла: ул 
Мәрфуга апасы янында тагын да 
озаграк утыра ала һәм, сәләтен 
күрсәтеп, соклану хисләре уята, 
үзен инде кирәклеген танып, эчке 
конфликттан арына. Сәнгать – 
эстетик тәрбия, ул балада реаль 
чынбарлыкны әдәби образлар 
аша сурәтләп, балада дөньяга ка-
раш, эстетик зәвык тәрбияли.

Хикәянең өченче өлешен-
дә Нәҗипнең эш-гамәлләре аша 
үзенә яхшы игътибар алырга 
өйрәнеп җитүен күрәбез. Өчен-
че өлеш беренче ике өлештән 
күләменең кечкенә булуы белән 
аерыла. Бу бүлектә баланың 
уй-фикерләре, эчке халәтенә дә 
урын бирелми.

Хикәядә алгы планда Нәҗип 
образы, аның гамәлләре, уй-фи-
керләре. Әмма игътибарлы укучы 
шул ук вакытта икенче картина-
ны да күрә. Бу балага аңла шылып 
бетмәгән, еш кына аның бор-
чылуларына сәбәп булган олылар 
тормышы. Димәк, берьюлы ике 
картина сурәтләнә. Әдип җәмгы-
ятьнең һәм гаиләнең балага шәхес 
буларак формалашуда йогынты-
сын, ролен ача. 

Күләме ягыннан зур булмаган 
бу хикәя үзе дә ике яклы. Берен-
че карашка, балалар өчен языл-
ган дидактик характердагы әсәр. 
Икенче яктан, бала хөр фикерле, 
фикерен якларлык кыю шәхес 
булып формалашсын өчен аңа 
игътибар, мәхәббәт кирәклеге ту-
рында да. Баланың дөрес адымы,  
гамәлләре хупланырга, һәм кире-
сенчә булганда, ни өчен алай эш-
ләргә ярамавы аңлатылырга, дөрес 
чишелеш күрсәтелергә тиеш. Баш-
ка бала белән чагыштыру, аның 
өчен гомере буена бара торган пси-
хологик яра булып кала да ала.

Балалар темасы Ф. Әмир-
ханның башка хикәяләрендә дә 
күтәрелә. Ул бу әсәрләрендә төр-
ле яктан балалар дөньясын ача. 
Аларның самимилегенә, эчкерсез-
легенә соклана. Язучы иҗатын-
да балалар психологиясе мәсьә-
ләләре күтәрелә. Ф. Әмирхан 
иҗатын шушы яктан да өйрәнү 
кызыклы нәтиҗәләргә китерә.
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