
Күперләр салыйк күңелләргә (Әдәби круиз) (Чекмагуш) 

1. Видео күңел энҗеләре. (Начало) 

Язучылык та, пәйгамбәрлек кебек, 

Бирелә бары ходай тарафыннан. 

Яза алар , каурый каләм алып 

Фәрештәнең ап-ак канатыннан. 

Шул каләмен күк нурына манып, 

Ак кәгазьгә юллар тезә - тезә, 

Халык күңеленә бара шулай – 

Мең-мең газапларга түзә-түзә.  

Хәерле көн хөрмәтле  эш сөйгән, җыр моңга гашыйк шигъри җанлы дуслар, 

килгән кунаклар!  

Әйе, шундый могҗиза тудыручыларны гади генә итеп, язучы дип атыйлар. Язучы  

икенче төрле әйтсәк, ул – сүз пәйгамбәре. Безнең бүгенге кичәбез дә нәкъ менә сүз 

пәйгамбәрләренә багышлана.  

Бүгенге үзенчәлекле “Күперләр салыйк күңелләргә” дигән эдэби круизыбыз. 

Илеш районы “Илһам” клубы әгъзалары һәм районыбызның “Чакмагыш 

чаткылары” иҗатчылары белән дусларча очрашу дип атарга була.  

Рөхсәт итегез иң беренче сүзебезне кунакларыбызга тапшырырга.  

Илиш районын язучыларын берләштергән “Илһам” клубы җитәкчесе. Клара                                          

. (Таныштыра). Рәхим итегез. 

“Чакмагыш чаткылары” әгъзалары белән танышытырп үтәрбез..... 

2. Видео (Илсияр апа) 

Ходай сезгә бердә җәлләмичә 

Ике нәрсә биргән тиң санап 

Беренчесе аның-изге күңел 

Икенчесе-якты зур талант. 

Бу шигьри юллар үтә дә тыйнак, һәръяклап үрнәк, һәрвакыт ниндидер уй - 

хыяллар белән янып йөрүче, күпкырлы талант иясе Ильсияр апа 

Шаймухаметовага багышлап язылган кебек. 



Кешеләрне яратып яшимен, 

җанымда юк hичбер хөсетлек. 

Күңелемдәге җылы – кояш кадәр: 

Барлык дусларыма, 

Туганнарыма җитәрлек. 

Әнкәм салган шәфкать, 

Мәрхамәт нурына 

Коендырыр идем дусларны. 

Тыным белән өреп җылыталам 

Күңел тәрәзәләрендәге бозларны.- ди безнең Ильсияр Фрит кызы. Ул матур 

җырлавы, нәфис сүз остасы  булуы белән билгеле иде инде. Әле үзенең 

шигырьләре белән укучыларның күңелен тагын да яулады. Сүз сезгә Ильсияр апа. 

Сүзебезне шигырьлэре белэн гэзит укучылар кунелен яулаган, элеге кондэ 

яшь буынны шигырь язу хонэренэ ойрэткэн Ильгизэр Дамир улына бирэбез.  

Сүзебезне сзгә бирәбез Ильгизәр Дамирович. Шушы юнәлештә нинди 

эшләр башкарсасыз. 

     Ильгизәр Гаскаровның һәр шигыре – җыр дөньясы. Аның йөздән артык 

шигырьләрен көйгә салганнар.  

Тайняш егете әфганчы- интернационалист Ильдар Хамидуллин иҗатташ дустым. 

Минем шигырьләргә көйләр иҗат итүче, җырларны җырлаучы да ул. Ди  

Ильгизәр Дамирович. 

3. Видео Балачакка юл Ильдар 

         Безнең район үзәк китапханәсендә төрле чаралар даими үткәрелә hәм 

hәркайсы нинди дә булса бер кыйммәтне күрсәтү, пропагандалауны максат итеп 

куя. Чакмагыш туфрагында үсеп чыккан талантлар, бөек шәхесләр hәм, әлбәттә, 

җиребезне данлаган хезмәт алдынгылары белән очрашулар күңелләрдә матур 

тойгылар уята. Шушы талантларның тагын берсе Айдар Хәйдәр улы Басыйров 

бүген безнең залда утыра. Алар Этисе Хәйдәр абый Басыйров белән иҗат иткән 

җимешләре районыбыз өстәл китаплары булып торалар. Шушы иҗат 



җимешләрегез белән таныштырып китәрсез дип уйлый Айдар Хәйдарович. Рәхим 

итегез. 

4. “Ахъяров” видео 

Сузлэр язам ап- ак дэфтэрлэргэ  

Койлэр язам алып кунелдэн. 

Купме сузлэр, койлэр язсам да 

Мин бу чирдэн мэңге терелмэм. 

Ап-ак сүзләр язам ак кәгазьгә, 

Ак кәгазьгә төшә уйларым. 

Уйларымнан изге көйләр туа, 

Көйләремнән туа җырларым. 

Ди, районыбызда   матур әдәбияткә   үз  өлешен  кертүче  hәм  аны  яратырга  

өйрәтүче,  туып –үскән  нигезендә Таскаклы авылында   гомер  кичерүче,  куп 

еллар  туган колхозында хезмэт  итуче   Земфир Фэhим  улы  Ахъяров.  

(Сөйли) 

   Боек рус язучысы М. Горький эйткэн: 

Кояшсыз голлэр чэчэк атмый  

Мэхэббэттэн башка бэхет юк,  

Хатын- кыздан башка мэхэббэт юк. 

Анадан башка шагыйрь дэ, герой да юк. 

     Олы хормэткэ Яңа Каръявды авылыннан Рима апа Гайнанова язган 

шигырьләре, проза әсәрләре  республика басмаларында донья күреп тора.  Сүз 

сезгә, хормәтле Рима апа. 

        Хәзер сүзне Рима апаның укучысы ә шигырьләр иҗат итүче Динис Илфак 

улы Мансуровка сүзне бирәбез. Диниснең мондый иҗат юлы белән киткәненә 

укытучысы Рима апа Гайнанованың өлеше зур дип уйлыйбыз.  

 5.Видео Рима апа үзе бирә 

(Чакмагышта яшәп иҗат итүенә карамастан, соңгы елларда ул башкалада 

узган барлык мәдәни чараларда да кайнаган, оста сәнгәтьле укучы) 

 



Ә хәзер тагын сатира hәм юмор остасын түргә чакырабыз. Ул Миңнегали абый 

Сакаев рәхим итегез. 

6.Җыр Такиянузова видео 

7. Данис Гашкромов видео 

Калмашбаш авылы егете бүгенге көндә Уфа шәһәрендә яши . шундый матур 

шигырҗләр иҗат итә. 

Яхшы шигырь – шул ук дару бит ул, 

Димәк, шагыйрь – күңел докторы. 

Матур җыр ул, көчле дару кебек, 

Йөрәкләргә  үтә туп туры.  

       Дигән язучыбыз Фәнис Яруллин. Сүзебезне Бик матур итеп мөнәҗәтләр 

әйтүче Венера апа һәм шигырьләр иҗат итүче Габделфәт Нуриевларга бирәбез. 

Аларга аерым- аерым итеп сүз биреп булмый. Алар икесе бер бөтен бит.  

Хәзер сүзне шушы яңа исемнәрне, халыкка чыгаручы бик күп еллар эшләп 

килгән “Чакмагыш чаткылары” әдәби иҗат берләшмәсе - җитәкчесе 

Башкортостанның атказанган матбугат һәм киң мәгълүмәт хезмәткәре Рәзифә 

Гали кызы Сахаповага бирәбез. Бу берләшмәдән ижади юлларын башлаган- 

Дилбәр Булатова, Әнисә Ягафарова, Раул Исаев, Рәиф Галиев, Рәсимә Ильясова, 

Миңнегали Сакаев, Марс Давлетшин һ. б.  Шунысы куанычлы, иҗатчылар 

исемлеге яңарып тора, сәләтлеләр- каләм тибрәтүчеләр байтак җыела, гәзит 

битләрендә үзебезнең яшь иҗатчыларның шигырьләре урын ала. 

Рәхим ит Рәзифа апа. 

Әле танышып киткән язучыларыбызның бер өлеше генә булды. Алар бик күп.  

Килә-китә кеше бу дөньяга, 

Кала белем, кала яктылык. 

Тоягыннан очкын чәчә-чәчә 

Вакыт аты чаба атылып. 

 Үрелә кеше айга, йолдызларга, 

Бөтенесен килә беләсе. 

Җиде катлы күкләр ишегенең 



Биктә тора ләкин келәсе. 

Ә ачасы килә,тик ачарга 

Ярамый шул гади ачкычлар. 

Тартыла җан һаман яктылыкка, 

Ымсындыра серле балкышлар. 

    Шушы шигырь юллары белән эстафетаны сезгә тапшырабыз күрше 

иҗатчыларыбыз. Рәхим итегез Клара апа.  

Кадерле кунакларыбыз!  Бүгенге очрашуга килгән    гәүһәр телле  кунакларыбызга 

зур рәхмәт әйтәсе килә. Буген танышып киткэн авторларыбызнын шигырьлэре 

белэн тагын да гэзит битлэрендэ курербез дигэн телэктэ калабыз.  Ә сезнең иҗат 

чишмәләрегез   hәр вакытта тулып аксын, сезгә сәламәтлек, бетмәс-төкәнмәс 

шатлыклар, уңышлар телим.Бүген шушы китапханәдә салынган  

Дуслык күпере дәвамлы булсын, киләчәктә дә шундый күңелле очрашулар 

оештырырга язсын дигән теләктә  шигъри кичәләребездә сезне көтеп калабыз 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Һәр кемдә шагыйрьлек табигате булмый булмас. Табигатьнең яме, тормышның 

күрке, уй- кичерешләре күңелләрне еш кына шигьри моңга көйли. Киләсе 

кунагыбыз бик күп әдипләрне биргән Аблай авылында туып- үскән. РАЙПО 

системасында эшләп, әле хаклы ялга чыккан, шигырьләр язучы  

Әфидә тапа Гильванова. (Сөйли) 

 

Шигъри җанлы дуслар дип дәшәсем килә сезгә. Чөнки һәркем, һәр кеше 

әдәбиятне, шигырьне яратса да, шигъри  җанлы була алмый. Ә бүген бирегә, 

чынлап та, матур әдәбиятне сөйгән һәм үз йөрәге аша үткәргән төрле тармакларда 

эшләүче каләм тибрәтүче иҗатчыларыбыз җыелды. 

Әйе, төрле тармакларда дибез, чөнки алар язучы да, шагыйрь дә түгел, 

алар профессияләренә тугры калып, үзләренең күңел хисләрен моңга салалар. 

Очрашуда алар белән якыннан танышып, аларның шыгырьләрен тыңлап, фикер 

алашып утырырбыз.  

 

 

 

 Язучыларның, шагыйрьләрнең Шатлык, Бәхет, Ватан, Табигать , Мәхәббәт дигән 

моңнары ап-ак кәгазьгә түгелә бара, Галиҗанәп матур әсәрләр туа тора. 

 

 

 

 

Шигырьләр бит бөре булып  

Яфрак яра йөрәкләрдә.  

Ышаныйк без аларның,  

Кемнәргәдер кирәгенә. 

Шигырьләр бит уйлануы,  

Сызлануы күңелләрнең,  

Агышлары, тавышлары, 

Дәвамнары гомерләрнең, 



Шигырьләр бит утлы күмер  

Көл астында поскып ята. 

Көлен ачып утын салсаң,  

Күмерләрнең, көче арта. 

Хәерле көн,  килгән кунаклар, абыйлар, апалар! 

 

 Бүгенге очрашу кичәбезне без гәүһәр телле, оста куллы райондашларыбыз 

иҗатына багышлыйбыз. Матурлык, гүзәллеккә омтылу, яшәешкә булган зур 

мөнәсәбәтне алар үзләренең, кул эшләре һәм   язган шигьри юллары аша 

белдерәләр. 

  Кешелек дөньясы һәрвакыт матурлыкка омтылып яшәгән. Гүзәллек белән 

янәшә үзең дә шәфкатьлерәк, мәрхәмәтлерәк булырга тырышасың. Матурлык 

безне кара уйлардан коткара, явызлыктан саклый. Ә кемнәр тудырга икән соң бу 

матурлык илен. Геройларыбыз бүген безнең арада утыра.      

    Шигъри тойгы да бит, шул матурлык тойгысы. Шигырь ул – шул тойгыларның 

тышка бәреп чыкканы.  

  Һәр нәрсәдә шигырь ята, 

Әгәр күрә, тоя белсәң, 

 Тойганыңны йорәгеңдә 

 Шигырь итеп коя белсәң.   

       

   

     Адәм баласының да тормышы табигать фасыллары кебек дүрт мизгелдән 

тора. Бүген чыгыш ясаган абый- апалар да чуак, юмарт, бәхетле көзләренә 

кергәннәр. Кичәбез ахырында без сезгә, килгән кунакларга сәламәтлек, гел 

уңышлар гына юлдаш булсын дигән теләктә калабыз. 

 

 



     «Шигрият үз серләрен һәркемгә дә ачмый. Шигырь язучылар арасыннан 

талантларны сайлый: күңел биографиясе һәм әйтергә сүзе булганнарын, тормыш 

агышына – моңына сизгер күңеллеләрен, шигри күрә – ишетүгә ия булганнарын 

сайлый», - дип язган Ниль Юзеев. 

-       Хөрмәтле шигырь сөючеләр! Безнең бүгенге очрашуыбыз Безнең 

традицияга кереп барган шигырь уку кичәсендә бүген башка темалар белән 

беррәттән Туган як, туган жир, туган тәбигатькә булган мәхәббәт темасы да урын 

алачак. 

 

Тагын бер яна исем белэн таныштырып китэбез ул ...... апа .... 

     

 

.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

    Шигъриятнен асылын шигырьчелэр тугел, чын шагыйрьлэр билгели. 

    Хэр нэрсэдэ шигырь ята, 

   Эгэр курэ, тоя белсэн, 

 Тойганынны йорэгендэ 

 Шигырь итеп коя белсэн.   (Назар Нэжми) 

Онытылмаска омтылам 

 

 

 
 



  

  

  

  

 
 

. 

 

 

 

Бугенге Чакмыгыш чаткылары эгъзалары белэн очрашу да энэ шушы эдэбият 

белэн бэйлэнэ. Биредэ безнен ижатташ дусларыбыз, калэм тибрэткэн яшь 

калэмкарьлэребез. Без буген алар белэн танышып аларнын шигырьлэрен 

тынларбыз дип ышанабыз.  

Кадерле кунакларыбыз!  Кичәбез  азагына да якынлашты. Бүгенге очрашуга 

килгән    гәүһәр телле  кунакларыбызга зур рәхмәт әйтәсе килә. Буген танышып 

киткэн авторларыбызнын шигырьлэре белэн тагын да гэзит битлэрендэ курербез 

дигэн телэктэ калабыз.  Ә сезнең иҗат чишмәләрегез   hәр вакытта тулып аксын, 

сезгә сәламәтлек, бетмәс-төкәнмәс шатлыклар, уңышлар телим. Сезне тагын да 

яңа киттапларыгыз белән шигъри кичәләребездә сезне көтеп калабыз.        

  

     

Ильгизәр Дамир улына әйтәсе сүзләрегез бардыр. 

       Алсу. Кеше булып яшәү авыр җирдә, 

         Шагыйрь булып яшәү җиңелме? 

         Өзелмәс җыр булып яшәгез сез 

         Тәкъдирләрдә язган гомерне. 

Алсу . Шигърият иле... Моң иле...Ул кемнәр өчен бик еракта, бер татлы төш 

кебек кенә. Шигърият иле – шагыйрьләр иле ... Моң иле – шушы шигырьләргә моң 

бирүчеләр иле...Тик алар гына бу хисләрне кичерә, күтәрә алалар, бу дөньяны аңлап, 

ничек бар шулай кабул итеп яшиләр, иҗат итәләр. Бүгенге кичәбезнең геройлары 

шушыңа мисал булдылар. Үзләренең шушы сүзләргә тап килүләрен күрсәттеләр. 

А.Б.Иң беренче бүгенге очрашуда катнашучы кунаклар белән танышып китик:  - 

Шамил Бикчурин исемендәге региональ «Чишмә» берләшмәсе җитәкчесе Рәсим 

Хәбибулла. 



- Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, рәссам Мөдәрис Минһаҗев. 

- Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты, шагыйрь Таһир Шәмсуаров.  

- Танылган язучы Җәмит Рәхимовның тормыш иптәше, җәмәгать эшлеклесе Галия 

Рәхимова. 

- Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре композитор Каюм Шәрәфов. 

- Шагыйрә, Рәхимә Габдулганиева. 

- “Заман сулышы” газетасы баш мөхәррире Алсу Миннибаева. 

 

А.Б. И, каләм, кальбеңдә ни бар? Кальбеңдә - йөрәгеңдә, күңелеңдә ни бар? Каләм 

дип мөрәҗәгать итәм, чөнки әлеге сүз, безнең бай тарихлы әдәбиятыбызны матур, 

мәгънәле әсәрләре белән баетып торучы  каләм ияләрен дә аңлата, минемчә. 

Ниләр бар сезнең күңелдә, кадерле шагыйрьләр? Сүзне сезгә бирәбез , безнең 

яраткан укытучыбыз, шагыйребез Таһир Яруллович. 

А.Б.Күпме җыр бар бу дөньяда,                                     Кайберсе буш, ә кайберсе 

             Күпме әле язалар.                                                     Чишмә булып чыңларлык, 

             Мәңгелек җырлар аз түгел,                                      Кайберсе күзләрне йомып, 

             Бер көнлек җырлар да бар                                         Онытылып тыңларлык. 

.    

А.Б. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, берләшмәдә шәһәребездә яшәп иҗат итүче 

композиторларыбыз, җырчыларыбыз, рәссамнарыбыз да бар. Ягъни күпкырлы иҗади 

дуслык хөкем сөрә анда. Сүзне Каюм абый сезгә бирәбез.    

ашкичү авылында салынган  Корыч магистральләр илебезне бер-бөтен итеп бәйләп, шәһәрләрне 

һәм регионнарны тоташтыра. 


