
“МИН ДӘВАМЫ ТУГАН ЯГЫМНЫҢ...” 

(Якташларыбыз Х.Әюп һәм Н.Әюповны искә алу кичәсе өчен сценарий) 

1 алып баручы:  Исәнмесез кадерле укучылар, укытучылар, килгән 

кунаклар! “ Мин дәвамы туган ягының “ дип аталган кичәбезне башларга 

рөхсәт итегез. 

2 алып баручы: Безнең  Мөслимебездә әдәби кичәләр, шигырь бәйрәмнәре  

бик еш булып тора. Татарны татар итә торган, ягъни телен, моңын, 

йолаларын , гореф- гадәтләрен бозмыйча диярлек саклый торган гүзәл 

табигатьле як ул безнең Мөслим.   Шулай булмаса,  кечкенә Түреш 

авылыннан  Харрас Әюп, Ләбиб Лерон, Мөҗәһит Әхмәтҗанов кебек 

шагыйрьләр, Наил Әюпов кебек артистлар чыгар иде микән?  

1 алып баручы:Харрас абый өчен Ватан кайдан башланган? Аның өчен 

дөньяга чыгу, Ватанны танып-белү  туган авылы Түрештән һәм авылының 

басу капкасыннан башланган. Әле бер шигырендә ул болай ди... 

( “Елгаларның башы чишмәләрдә... “ Кәлимуллина Роза сөйли) 

2 алып баручы: Харрас абый – табигать, авыл җырчысы. Туган як табигате 

аңа бөтен барлыгы белән ярдәм итә: “җил яшьләрен сөртә”, “җәйләр елаган 

җанын җылыта”. Туган як табигате аңа бөтен барлыгы белән ярдәм итә: “җил 

яшьләрен сөртә”, “җәйләр елаган җанын җылыта”. Шагыйрь үзенең кылган 

һәм кылачак эшләрен дә табигать бизмәнендә үлчи. 

Хыянәткә барсам, тау ишелер,  

Нәкъ урталай ярылыр бу болын. 

Имәннәрне давыл йолкып ташлар,  

Барысы бергә дәшәр: “И-и-х, улым!” 



Шагыйрь образы безнең алга табигатьнең, туган як туфрагының телен белүче 

тылсым иясе булып килеп баса. Әдипнең үз сүзләре белән әйткәндә, “ул 

пәрәвез тирбәлүен ишетә”, “гөлләрдәге күбәләкне укый, җилләр җырын 

тыңлый”, “камыш белән серләшә”. 

( “Басар өчен сагыну җирсүләрне...” Әхмәдуллин Альберт сөйли  ) 

2 алып баручы: Харрас абый өчен авыл образы белән үрелгән иң җылы, иң 

якты Кояш, әлбәттә, Ана образы. Газиз аналар безнең барыбыз өчен дә изге 

җаннар. Шул бөек затны шагыйрь тере һәйкәл итеп пьедесталга менгерә, 

күңелендәге җылы хисләргә төреп, аңа Дан һәм мәдхия җырлый. Фоат 

Садриев билгеләп үткәнчә, ана образы Х.Әюп иҗатында туган йорт, Ватан, 

милләт төшенчәсе белән кушылып китә һәм зур символик мәгънәләр ала. 

( “Кайтып барган чакта Мөслимгә...” Биктимерова Эльза сөйли) 

1 алып баручы: Халык шагыйрьләрне үзен уйга салганы, гамьле итә алганы 

өчен хөрмәт итә. Без Харрас абыйның шигъри дөньясын бик яратабыз. Чөнки 

ул дөнья сафлык, игелеклелек кебек нурлар белән балкый, иң мөһиме - ил 

йөрәге белән бәйле.  Кичәбезне Х.Әюпнең “Таң суы” әсәре белән дәвам 

итәбез.  

( “Таң суы” Зиннәтуллина Алинә сөйли ) 

2 алып баручы: Якташыбыз  сүзләренә бик күп җырлар иҗат ителгән. Көй, 

моң Харрас абый өчен күпкырлы: ул орчык җыры һәм чулпы чыңлавы да, 

тургай тавышы һәм каеннар шаулавы да, сагыну сагышы һәм гомер агышы 

да, “Иске карурман” җыры да. Көй ул – рухи юлдаш, милләтебезнең 

киләчәге. 

 ( “Кайда син, гармун?” Х.Әюп сүзләре, Зөфәр Хәйретдинов көе  Ханнанова 

Илүзә башкара) 



1 алып баручы: Күпме генә сөйләсәк тә, без Харрас абый шигырьләрен 

аңлатып бирә алмабыз, мөгаен. Аның шигырьләреннән тибеп торган ут-

суларны үзебез укып тоя адсак иде. Шагыйрьнең моң тулы күзләре безгә 

төбәлгән, аның сафлык, игелеклелек, шәфкатьлелек тулы күңеле нур чәчеп 

тора. 

2 алып баручы: Харрас Әюп – татар шигърияте күгендә балкып янучы 

йолдыз булса, Наил Әюпов исә исеме Камал театры тарихына зур хәрефләр 

белән язылырдай артист. Аның музыкаль спектакльләрдә төп рольләрне 

башкаруы, тавышлы җырчы артист булуы, сәхнәдә гаҗәеп тормышчан 

образлар тудыруы, гадилеге белән аерылып торуы күпләргә үрнәк. 

1 алып баручы: Авылдашы Харрас Әюп Наил Әюповкабагышланган 

“Шунда, агай!..” шигырендә болай дип яза: 

Гомер буе яңгырарлык итеп,  

Бер җырладың Түреш урманында. 

Үзәк өзеп ишетелер икән 

Урманнары киселгәннән соң да! 

Шунда, агай, милләт урманында 

Замананың ботарланган төше. 

Бөтенләйгә шунда кала икән 

Ул урманда бер җырлаган кеше. 

2 алып баручы: “Ул Ходай тарафыннан артист итеп яратылган. Шуңа да 

кыю, көчле шәхес буларак халык язмышын, тарихын сурәтләгән әсәрләрдә 

үзен бик иркен сизә, хис-кичерешләрне тулы итеп, ялкынланып сурәтли, 

тасвирлый. Шулай булмаганда, Н.Исәнбәтнең “Миркәй-Айсылу”ында – 



Миркәйне, К.Тинчуринның “Зәңгәр шәл”ендә – Булатны, “Сүнгән 

йолдызлар”ында – Исмәгыйльне, И.Юмагуловның “Нәркәс”ендә – 

Тимерханны чын мәгънәсендә халык уллары, халык каһарманнары итеп 

уйный алыр иде микән?...Наил сәхнәгә килеп керүгә, гүяки бөтен театр залы 

яктырып китә, нурга-моңга чума, шул ук вакытта ул сәхнәдәге башка 

персонажлардан артык аерылмый да сыман. Ул шул халыкның “сөйкемле 

сөякле” бер улы...” - 

дип яза аның турында театр белгече Дания Гыймранова.  

Әйе, Наил абыйның башкарган рольләре шактый. Шулар арасында иң яратып 

башкарганы, мөгаен, “Зәңгәр шәл”дәге Булат булгандыр. 

(8 нче сыйныф укучылары К.Тинчуринның “Зәңгәр шәл” әсәреннән өзек 

сәхнәләштерәләр) 

1 алып баручы: Түреш данын еракларга илткән ике бөек шәхес, ике йолдыз 

шушы яктан, шушы туфрактан. Без моның белән чиксез горурланабыз. 

( “Шушы яктан, шушы туфрактан без” җырын хор башкара) 

 

 

 

 

 

 

 


