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Йолдыз нуры
Буа районы Яћа Тинчђле авылында туган кызга Йолдыз дип исем кушканнар. Тирђякка нур сибеп торасын белгђннђр шул, белгђннђр!
Бу яћа китапны кулларына алып сљенгђн балаларны књз алдыма китерђм мин.
Књзлђре елмая, йљзлђре елмая. Ђйбђт шигырь укыган саен, књћеллђре дђ яктыра. Шундый тылсымлы инде ул Йолдыз нуры: џђркемнећ књћеле матурлана, пакьлђнђ, ђ књћеле
матурлардан ќиџанга якты, ќылы нур тарала.
Иртђн «Колаклы коймаклар» ашап, «Шигырьле чђй» эчкђч, син дђ, нђни дус
тым,
серлђр тулы болынга чыгып чабасыћдыр. Шулай бит! Ђле яћа гына яћгыр явып њткђн.
Књккђ књз салсаћ, синећ баш очыћда ук салават књпере балкып тора. «Књпергђ дђ охшаган, кљянтђ кебек тђ ул». Син дђ књккђ, шул кљянтђгђ њрелђсећ, ђлбђттђ. Йљзећђ яћгыр
тамчылары сибелђ. Адашып калган берђр ак болыттан сибелђдер инде алар, ђйеме? Ђ,
бђлки, рђхмђт болытыннандыр?!
Књћел књзе књргђннђр џђрнђрсђдђн матурлык таба белђ. Књпереп торган њлђннђр арасында ђллђ ниткђн бљќђклђр кайнаша, ђнђ кырмыскалар йљгерешђ. Аларныћ њз дљньясы,
џђм ул дљнья бик тђ кешелђрнекенђ охшаган икђн ич! «Кљнче књбђлђк турында кечкенђ
ђкият»не укыгач, моћа тагын бер кат инанырсыз.
Ђй, мавыгып китеп, ќилђк ќыярга онытмагыз тагын. Ќилђк кызыллыгы иреннђргђ
йогып калсын, кышын сагынып сљйлђрлек булсын. Ќђйне књрергђ хыялланган Карныћ да
нигђ качып калганын аћларсыз аннары.
Сез, бу китапны укыганда, књп кенђ «Ќавапсыз сорау»ларга ќавап табарсыз, нђни
дусларым. Ђлбђттђ, бик тђ акыллы, бераз хђйлђкђр, лђкин изге књћелле, яхшылык кына
эшлђргђ ђзер торган малайлар-кызлар белђн дђ дуслашып калырсыз. Дусларыћ књп булу
бик ђйбђт инде ул. «Сђяхђтче чемодан» белђн бергђ сез дђ Балачак планетасыныћ шигырь
дигђн серле тылсымлы илендђ рђхђтлђнеп дљнья гизђрсез. Сез бик бђхетле, дусларым!
Рђшит БЂШЂР,
балалар язучысы, А. Алиш исемендђге ђдђби премия лауреаты,
Татарстанныћ атказанган мђдђният хезмђткђре

ISBN 978-5-89706-170-9

© «Рухият» фонды, 2015
© Шәрәпова Й.А., 2015
© Мусабирова Р.М., 2015

Балалар шагыйрђсе Йолдыз (Йолдыз Ђдип кызы Ќамалетдинова-Шђрђпова)
1962 елныћ 10 апрелендђ Татарстанныћ Буа районы Яћа Тинчђле авылында укытучы
гаилђсендђ туа. Бала чагы ђнисе белђн ђбисе тђрбиясендђ уза. 1979 елда Яћа Тинчђле
урта мђктђбен тђмамлап, укуын Казан университетыныћ филология факультетында дђвам
иттерђ. 1984 елда университетны ућышлы тђмамлап чыккач, бераз «Ялкын» журналында
ђдђби хезмђткђр, аннан Биектау район газетасында корректор булып эшли. 1986 елдан
ул — «Яшь ленинчы» (хђзерге «Сабантуй») газетасы (журналы) хезмђткђре, соћгы елларда
редакциянећ ђдђбият бњлеген ќитђкли.
Йолдыз — иќатын тулысынча балалар шигъриятенђ багышлаган калђм иясе. 1994
елда аныћ «Антенналы бђрђћге» дигђн беренче шигъри ќыентыгы дљнья књрђ џђм китап укучылар арасында њткђрелгђн «1994 ел китабы» конкурсында икенче урынны яулый. Хђзер Йолдыз — балалар књћеленђ хуш килгђн дистђдђн артык китап авторы. Аныћ
балалар психологиясен нечкђ тоеп, дљньяны тану-кабул итњдђ бала аћындагы индивидуаль њзенчђлеклђрне аћлап-белеп, њз књћеле аша уздырып, йљгерек тел белђн язган
шигырьлђрендђ юмор да, гыйбрђт тђ, моћсулык та табигый рђвештђ бергђ њрелеп бара.
Шагыйрђ 2002 елда республика журналистларыныћ «Бђллњр калђм» бњлђгенђ, ђ 2004
елда балалар ђдђбиятындагы хезмђтлђре џђм «Колаклы коймаклар» китабы љчен Татарстан Язучылар берлегенећ А.Алиш исемендђге бњлђгенђ лаек була.
Йолдыз — 1995 елдан Татарстан Язучылар берлеге ђгъзасы. Татарстан республикасыныћ
атказанган сђнгать эшлеклесе (2012).
Йолдыз књп балалы ђни дђ. Тормыш иптђше Сирин белђн бергђ тату гаилђдђ дњрт
малай џђм бер кыз њстерђлђр.
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