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ОЧЕрКТЕГі АДАМ МЕН ФАКТі ХАҚЫНДА
алғысөз орнына

Очерк деп аталатын көркем публицистикалық жанрдың 
тарихы қандай мол болса, болашағы да сондай зор.

Очерк туралы сандаған зерттеу кітаптар, сандаған мақалалар 
жазылып, сол очерктің өзі де мыңдаған кітапқа сіңіп, өз өрісін 
тауып жатыр. Очерк туралы сөз бола қалғанда, немесе очерк 
жазуға әр журналист отыра қалғанда ең әуелі көркем сөз иелері 
– көрнекті майталман очеркистердің есімі есіңе оралады.

Очерк – аяқталған белгілі бір әдеби шығарма болумен 
қатар, әлі аяқталмаған кең арналы ағысы асқақ дарияның 
алғашқы қайнары іспетті. Кейін ұласа келе үлкен айлақты 
туындыға өзек болары да рас. мәселен, Серафимовичтің 
«Темір тасқыны» – ең алғаш очерк болып басылып, уақиға 
желісі ширатылып, адамдар бейнесі типтеніп, тілі шұрайланып 
кең жол, көсіліс нәтижесінде – романға арқау болғаны мәлім. 
Ендеше, очеркті әдебиеттен бөліп-жарып қарамай, соның 
төл сала тармағы ретінде әділ бағасын алуы керек. Әрине, 
эпикалық дүниелерге, әңгіме, повестерге қойылатын шартты 
талаптың бәр-бәрін очеркке қоя беру әбестік болар еді. Бұл 
жанрда ғылыми тұрғыдан зерттелген фактінің аумағын, 
кейіпкердің нақтылығын ескермесе болмайды. мұның өзі оның 
өз ерекшелігін даралайды.

Иә, бұл ретте очерктің басқа көркем әдеби жанрлардан 
ерекшелігін ашып, әсіресе, әңгімеден бөле-жарып даралап 
жатуды негізгі мақсатқа айналдырып отырған жоқпыз. Егер 
бірер сөзбен айта кету керек болса: очеркте адамдар образын 
жасау тәсіліне ғана тоқталар едік. Өйткені, әңгіме екеуіне тән 
нәрсе – жер-су аттары, демек географиялық бірлігі, тіл кестелігі, 
сюжет құрып, композициясын беріктеу жағынан егіздестігі. ал 
очерктің өзгешелігі – мұндағы кейіпкер еңбек ері, абыройлы 
адам болғанымен, әлі бірегей құбылыс, уақыттың, мекен-мезгіл 
мен адамның шарттылығы жоқ.
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Ойлап отырсақ, осының бәрі де, мейлі көркем әдеби 
шығарма болсын, мейлі газет жанрлары болсын, танытқысы 
келгені біреу-ақ – өмір фактісі һәм адам. Бірақ сол алып 
отырған объектісін әрқайсысы әр түрлі жолмен мәшһүр етпек. 
Очеркте сол іспетті. Тіпті, осы жанрдың өзі алып отырған, 
зерттеп отырған дүниесін әртүрлі жолмен көрсете береді. Бұған: 
автордың стилі, дәуір талабы мен тынысы, өмірдің очеркке сол 
мезеттегі жаңа міндеттері кіреді. айталық, осы, бүгінгі дәуірге 
жүктеген соны міндеттері дегенге жеке тоқталайықшы.

Бұрынды-соңды шыққан газет-журнал тігінділерін, жеке 
шыққан жинақтарды ақтарып, очерктің жазылу дәрежесін 
сарапқа салсақ, мынандай қорытынды шығады екен: қалай 
болған күннің өзінде де очеркті – көркем әдеби және күнделікті 
газеттік деп екіге бөліп қарау керек секілді.

Әдетте кей журналистеріміз очеркті былай бастап жүр: 
біз елден шыққанда ауа райы мынандай еді, алты қырдан асп 
шопан ауылына жеттік. алдымыздан арсалаңдап ала мойнақ 
шықты. ақсақал сыртта тұр екен: «ассалаумағаләйкүм, мал 
жан аман ба? Шүкір, үйге жүріңдер. Жеңгей мол дастарханын 
жайып жіберіп, ақ самауырынды бұрқыратып әкеле қойды. Иә, 
ақсақал былтырғы көрсеткіш, биылғы меже дегендей... Былтыр 
жүзінен жүз елуден алдым, әр бастан (?) үш жарым кило жүн 
алдым. (?) Үстіміздегі жылға одан да жоғары міндеттеме алдым. 
Сосын... ақсақал ақ таяғына сүйеніп, журналистерді шығарып 
салып тұрғандай күн екіндіге ауып бара жатыр еді...»

Не керек, дәл осы тәсілмен жазып жүрген очеркистеріміз 
көп те емес, жоқ та емес.

Дәл осындай, газеттік очерктердің бірсыпырасында факті 
бар, адам жоқ. анау қыр басында қой өргізіп, ат үстінде тұрған 
шопан не ойлайды, неменеге әуес, сыры-жыры бар ма, анау 
талайды тамсантқан тамаша көрсеткішке оңай жете салды ма, 
оны осыншама қимылдатып жүрген қандай күш; оның көңіл-
күйі қалай, қан тамыры, жүйке, жүрегі қалай соғады; қойға 
әншейін барып, апырып-жапырып кетті ме, қиындық көрді 
ме, оны қалай жеңді, тіпті, жылай ала ма, қуана біле ме? міне, 
мейлі очеркің үлкен болсын, кіші болсын адамды арқау етіп 
отыр екенсің, осы толып жатқан сұрақтарға мысқылдап болса 
да жауап таба алатындай етіп жазылса.
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Очеркте документальдық пен стеногафиялық тәсілдер 
сақтала отырып, сол объектіге немесе адамға ғана тән болатын 
автордың фантазиясымен тұжырымдалуы қажет. ал енді осы 
очерктегі ойдан қосудың мәнін аша түскен жөн. Олай болса, 
белгілі совет очеркистерінің бірі Татьяна Тэсстің 1958 жылдың 
майында москвада өткізілген очеркистердің Бүкілодақтық 
творчестовалық семинарында жасаған баяндамасында былай 
делінген: «Күлмеген адамды оқиғаны өрістету кәдесіне жараса 
күлді деп жаза беріңіз. Бірақ сол адамның мінезінде бар, 
және солай күлетін, өзіне ғана тән элемент болсын» дегеніне 
қосылуға болады. Олай болса, очеркист өз кейіпкерін әбден 
зерттеп алмайынша, машинамен бұрқыратып барып очерк 
жаза алмайды.

Очерктегі фантазияның ролі хақында күні бүгінге дейін 
талас-пікір жүріп жатыр. Біз де пікірімізді жоғарыда баяндадық. 
Енді «очерктегі адам мен фактінің» ара салмағын қалай ашып, 
қалай игеру керектігіне тоқталып, аз-кем пікір білдірейік.

м. Горькийше айтсақ, факті дегеніміз толыққанды шындық 
емес, ол шикізат, сол шикізаттан искусствоның нағыз шындығы 
қорытылады. Демек, очерк жанры фактіні жәй ғана тізбелеп 
қоймай, сонымен қатар көркем сөз иесі автор, өз түсінігінде 
әңгімелеп беруі керек. Очерктің әңгімеге ұқсастығы осыдан 
келіп шығады.

Кейіпкердің болмысында бар, бірақ өзі, тіпті басқалар да 
көре алмай жүрген тәлімдерді құрастыра, жымдастыра көркем 
тілмен бейнелеп берген дұрыс. Жұпыны ғана еңбек иесінің 
сом бейнесін сөз құдіретімен мүсіндеу (әр мүсін әрқашан да 
сымбатты болып шығуы тиіс); еңбек адамын сөз кестесіне 
орап, образбен киіндіру, әрі әсем киіндіру – бірақ, сол бейнелеу 
деп аталатын әсем киімнің ішіндегі өзі екенін мойындаса 
болды ғой. Өзі туралы жылы сөз айтылғанмен, жылы очерк 
жазылмаған ардагерге осы бір бейнелеу тәсілін күні бұрын 
ескертіп қойса да болар-ау.

Тағы да айта кетер – очерктегі сана мен цифр. Кейде бір 
адамды тек қол жеткен табысына қарап бағалай беретініміз 
бар. Сөйтеміз де, оның жеке басы, әсіресе, сана мен көңіл 
көкжиегінің кеңдігін ұмыт қалдырамыз. Осылай барып, норма 
қуушылар жөнінде етектей очерк жазамыз. Бұл сәтте – очерк 
шығып жатқан сәтте, әлгі кейіпкеріміз жоспарын асыра 
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орындап тастап, «ақаңмен» қолтықтасып жүретіні де болады. 
Демек, очерктің факті мен адамның ара салмағын дәл ұстауы, 
алып отырған объектісін терең зерттеуі осыдан келіп шығады.

Творчестволық процесте фантазияның берері көп болмақ. 
Қиялдамай қызық очерк тууы мүмкін емес әрі факті мен 
фантазия тұтқыштың екі басы іспетті, бір-бірінен бөліп-жаруға 
келмейтін дүниелер.

Очеркте фактіні көлиту, жоқтан бар құрау, құрғақ, сылдыр 
сөзбен көпірте жазу бұл жанрға ойдан қосудың қажеті жоқ  
деген тұжырымға сайдырып тұр. ал ойдан қосу дегеніміз – 
адамның табиғатына үңілмей, оның бар еңбегін, еңбек жолын, 
тіршілік-тынысын қайдағы бір қауқарсыз желбуаздықпен  
сылап-сипап шығу; адамның асыл еңбегін сол қалпында 
айшықтап көрсете білмек абырой. Сайып келгенде оның 
(адамның) бар табыс-таралғысын ой елегінен өткізіп, сан 
рет салмақтап сана сарабына салса, сөйтіп, оны (адамды) 
кілең фактілер тасасына қалдырмай, қайта сол фактілерді 
бағындырған нұр. Бізге керегі де көркем, адамның психоло- 
гиясы мен харектеріне батыл барлау жасаған татымды дүние- 
лер жазуға тырысыуымыз керек. Бүгінгі дәуірдің өзі осыны 
талап етіп отыр. Енді біз цифрлар сырын сыңғырлата бермей, 
сол цифрлар мен проценттердің авторын зерттеуіміз, оның 
заман арқалатқан жүгін қалай көтеріп жүргеніне барлау 
жасауымыз абзал.

мен бұл азын-аулақ мақалада очерк деп аталатын аталы 
жанрдың қыр-сырын талдауды мақсұт етпедім. 

мен бұл келте қайырылған пікірімде очерктің түріне де 
талдау жасағым келмеді. Ол – бесенеден белгілі. Және мен 
әдеби көркем жазылған жинақтық очерктерден гөрі, күнделікті 
баспасөзде шығып жатқан мерзімді очерктер хақында әңгіме 
қозғадым. Сол оперативті жауынгер очерктердегі ортақ 
кемістікті іздеп, яғни ол кемістік әлі де болса еңбек адамын 
нағыз шыншыл, тұлғалы қалпында көрсете алмай, көкезу 
сөзбен төпелеп тастайтынымыз адамның жанына емес, қолында 
барына місе тұтып, желөкпе жазатынымыз деп топшыладық. 
Сонсоң, осы очеркте адам мен фактіні қалай игеру керегі үлкен 
бір әңгіменің арқауы.

1969 ж.



Бірінші бөлім

АлтАй әуендері
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Ел МЕН ЖЕр

Анам айтатын: Аяғын жерге, арқасын елге
Тапсырдым жалғыз ұлдың.

өртең

мынау жан-жағын жасыл шалғын жиектеген жалғыз аяқ 
суыртпақ соқпақ тәңірге апарар жол іспетті зеңгір көкке жетелеп 
барады. Төмен қарасаң өзіңнен-өзің секіргің келіп тұрар, көз 
жетпейтін түп-сүйектегі ақ тамырдай бір сабақ сүрлеу ғана жер 
мен көкті жалғастырар қыл көпір секілді. Зәрем ұшып қанша 
қорқыныш билесе де, қазақтардың баспаған тауы, жүрмейтін 
жері жоқ қаңғыбатығына қайран қаламын. Қайран қаламын 
да, ердің қасынан мықтап ұстаған қалпы, осы елдің аруағына 
сиынамын. Көк мұнар астында көлбей түсіп жым-жырт жатқан 
ойдағы ауыл енді, алып кеменің үстінде арпалысып жүрген 
менің үміт жағалауыма, жарқын жағалауыма айналды; қайтіп 
көре алмайтын теңдесі жоқ қимас мекенім қош-қош айтып, қол 
бұлғап шығарып салғандай әсердемін. Қазір біз изектеп келе 
жатқан Байбөрі асуы бітеді, сонсоң... сонсоң бұдан отыз жыл 
бұрын қасірет белдеуіне айналған Өртең шоқының жанынан 
өтеміз.

– Әне, анау таудың бүйірін тесіп, оқшау біткен – Қарауылтас, 
деді Шаруа шал, – баяғыда қызыл мен ақ соғысқанда соған 
шығып алып, етектегі елдің әр қыбырын аңдып отыратын 
қашқындар. Біздің бала кезімізде бүркіттің ұясы бар деп 
еститінбіз. Қазір қарға да қонбайтын болды. ана жылы қалың 
өрт мұны шала алмай етегінен қайтты.

Шынында да Қарауылтас алтайдың аспанға қарғимын деп 
шығарып алған иығы секілді, өз денесін өзі ауырсынғандай 
момақан тұр. менің көзіме осы Қарауылтас аңынан, құсынан 
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айрылған табиғаттың қарақазандай өкпесі, басынан бағы, 
қолынан бүркіті тайған ақсақалдың бүк түсіп, бүрісіп мәңгілік- 
ке қатып-семіп қалған кейпі, тіпті Қарауылтас енді-енді құлап 
бара жатқан, бірақ құлап түспейтін жер емшегі сияқты еді. 
Сыпыра қауіпті жол артта қалып, алдымыздағы кейкеңнен 
асқанда қамшылар жақ төскейде ерімей, қарала-торала болып 
жатқан қарға көзім түсті. Шет пұшпақтала еріген тұсы шөпсіз, 
саздау тартып, ескі жұрттай қараяды да, тау шалғыны бірсіндеп 
әлгі қыстан қалған қысырақ қарды қаулап өскен. ал, біз лық етіп 
шыға келген кейкеңнің үсті балапан қарағай өскен текше екен 
де, алаңқай-алаңқайдың бәрі иін тірескен гүлмен көмкерілген. 
Шыбын-шіркейсіз – не суық, не ыстық емес, осына тоқымдай 
ғана иық алдағы Тарбағатай жайлауының елді алғаш күтіп 
алар жайлаушысы іспетті еді. Енді осы әдемі текшенің мінер 
жағы адам көргісіз кейпін жасырғысы келгендей, сұйқылтым 
тұманмен тұмшалап жатқан.

– ал, аттан түсіп, біраз демалайық, енді бір асудан асқанша 
көлік те, өзіміз де болдырып қалармыз, – деді Шаруа шал. Сон-
соң өзі жас самырсынның түбіне барды да аттан түсіп, әлгі 
қып-қызыл, сап-сары тау гүлдерін жапыра, жантая жатты. 

– Өртең шоқы анау тұманның астында. – деді маған 
дауыстап.

мен аттан түскем жоқ, түссем қайтіп міне алмас халдемін. 
Екі қарасаным талып, тізем ұйып қалған. алғаш ауылдан 
аттанғанда қаққан қазықтай боп, ошыраңдап едім, қазір ине 
жұтқандай имиіп отырмын. Екі иығымнан екі кісі басып, екі 
өкпемнен тепкілеп қинағандай. Шаршаған, иттің-иттің қиын 
жолдан қажыған кеспірде мөлиіп ұлпа тұманға қараймын. 
Төбеге тырмысып көтерілген сайын тұман да серпіліп, аяқ 
жағындағы қалың жынысқа сіңіп бара жатты. Тұман етегін 
көтерген сайын тау беткейін тесіп-тесіп қаптап тұрған қара 
сирақтар көрінді. алғашында әуестікпен қарап қалсам да, бірте-
бірте бойымды қорқыныш билеп, ердің қасын шеңгелдеп қыса 
бердім. Бала кезімде біздің үйге арғы беттен бір жұрағатымыз 
келгені есімде. Ол кісінің оң аяқ, сол қолы шолақ еді. Түнде 
апам маған сол кісінің жанына төсек салып берген. Далаға 
шығып келсем, шешініп жатып қалған екен. Таңертең өріске 
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сиыр айда деп апам ерте оятты. Ұшып тұрып, жанымдағы 
мүгедекке жалт қарап едім, қол-аяғы щолтиып ашық жатыр 
екен. Жүрегім зырқ ете түсті. Кейін көпке дейін ұмыта алмай, 
көзім ілінсе болды, өңкей басы, денесі жоқ шолақ қол, шолақ 
аяқтар қаздай тізіліп мені қуа жөнелетін. Бұдан отыз жыл бұрын 
өртеніп, сорайып-сорайып күйелеш томарлары ғана қалған 
орман орны сол бір уақиғаны еріксіз есіме түсірді. мен туған 
жылы бұл жерде ит тұмсығы өтпейтін жыныс орман болған 
шығар. Сол орманның ішінде орғып жүрген елік, балқарағай 
дәлдеп ойнаған тиын – бәрі-бәрі өз мекенінен безіп, басы ауған 
жаққа лаққан шығар. мынау мәңгі мүгедекке айналған шала-
ағаштар заманында сап түзеп, таласа өскен жасыл желек еді-
ау; енді міне... енді міне қараған адамның жанын күйелейтін 
кейіпсіз кескінін жасырғысы келгендей Өртеңге шыққан қалың 
шөпке бұға түседі. лапылдап өрт жүріп өткен беткейдің қазіргі 
сықпыты фашистер тапап өткен Украина селолары секілді 
аянышты халде еді. Қараған сайын жүрегіңнен қан ағызып, 
осынау алапатқа душар еткен жауызға мың лағнет айтасың; егер 
зәуде қолыңа түссе, сол қып-қызыл оттың ортасына лақтырып 
тастағың келеді. Сол жауыз қолыңа түссе, қайғы-мұңға батып, 
молақтанып қалған ағаштың басына аспаққа асып өлтіргің 
келеді. Бірақ, ондай жауыздар – өрт қойғыш қаныпезерердің 
біреуін атарсың, сонымен құри ма?

мен жер бетінде отпен ойнағандар жайында ойласам, аза 
бойым қаза болып, бойымды өзім де түсіне бермейтін кек, 
мүлдем белгісіз, танымайтын әлдекімге деген кіжініс билейтін. 
Бүкіл соғыс жылы туған төлдер атынан: «Соғыс!» деген сөзді 
дүниежүзілік сөздік қордан шығарып тастайтын уақыт туды, 
– деп жар салғым келеді. мынау қасірет беткейіне айналған 
Өртең сол сор соғысты көз алдыңа тағы бір келтірер еді. Иә, 
бұл мен туған жыл – соғыс жылы қалың өртке шалынды. 
Ит тұмсығы өтпейтін орман – отынға айналды. Бүгінде бұл 
жерде сол өрттің көмірі, жанып бітпей қалған шаласы жатыр. 
Жасыл шалғынның әр жерінде қылтиып-қылтиып өніп келе 
жатқан жас өскіндер бар. Ол бұдан отыз жыл бұрын арманда 
кеткен қарағай, самырсынның балапандары. Өмірін өшірмей 
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жалғар ұрпақтары. Жап-жасыл тау шалғынының әр тұсында 
аспанға атылардай соқайған қап-қара ағаш өрт атаулыға 
лағнет айтып тұрған жарымжан соғыс мүгедектеріндей, соғыс 
ардагерлеріндей. Әлемдегі әсемдік, сұлулық хақындағы тамаша 
ұғымға қарсы тұрар қандай да күш, жасыл жайлау – жас күш, 
көгөрім өскін алдында тізесін бүкпей қоймайды. Өртең орнына 
көктеген талдар – қанша рет болса да қайта қаулап өсе берер 
ойпандағы алшын секілді; тек қана жақсылық, тек қана мәңгілік, 
айналайын табиғаттың жырын шырқап, күнге талпынады. 
Ойсыз лақтыра салған жетесіздің бір тал шырпысынан жапа 
шеккен Өртең шоқы жаралы денесін жасырғысы келгендей ақ 
тұманның астында жатады. Егер жанынан өткен адам қатыгез, 
арам ниет болса, тұман көрпесін қымтай түседі; ал жанынан 
өткен адам ақжүрек, табиғат ананы сүйе білетін пенде болса, 
ақ шәлісін айқара ашып, жарақат тәнін көрсетеді екен. «Қандай 
да болса өрт өмір гүлін, өмір арманын өртей алмақ емес, шын 
сезінсең әр ағаштың өзі адам секілді, биікке ұмтылады, бір-
бірімен таласа-тармаса өседі, бірақ олар зәулім тартқан сайын 
көлеңкесі үлкейетінін, әдеміленген сайын балта әуес боларын 
білген емес», – деген ойымды:

– Табынып болсаң, жүрейік, – деген Шаруа шалдың қар- 
лықты даусы бұзды. Әлгінде таман сілбіреп нөсер басталып 
еді, арты ұрлана жауатын ақ жауынға айналар деп едік... Бірақ, 
қыбыладан қатты жел келіп, айдап әкетті. Ойда қалың жаңбыр 
барға ұқсайды. Шілденің ортасынан ауса да, ауа суық, өкпек 
желі, жылбысқы нөсері бар біртүрлі лайсаң. Сұлу өлкенің 
сұрқай көрінісі, алдағы қиямет асу, әлгіндегі жадау ой көңіліңді 
найзалағандай. Шаруа шалға екі қарасаным талып, жүре алмай 
келе жатқанымды айтып едім: – аясаң да, аямасаң да алатын 
шыбын жанды отқа да, суға да сала бер. Жаяу жүр ендеше, 
– деді. арқасына ер батса ат аяңшыл келмей ме, атты жетелеп, 
жаяу тырмыстым тауға.
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Боран

Біз Байбөрді асуының үстіне ілінгенде ат құлағы көрінбей- 
тін боран басталды. Жаз ортасындағы дымқыл қарды оңды-
солды сабалағанда өз жаныңнан өзің қапа боласың. Онымен 
қоймай, «бекер шықтым» деген өкініш жегідей жеп келеді. 
алдымда бара жатқан құрық бойы Шаруа шалды әрең көремін, 
әрі оның қасынан қалмай, сәл кейіндегендей болсам, астымдағы 
бораннан ыға салбөкселенген атымды басы-көзге ұрғылап, 
тепеңдеп қуып жетемін. Бағана ғана алқызыл, алсары гүлдері 
ырғалып, мамыра жатқан жазира аппақ қардың астында қалды. 
Біз де тиын қараған аңшыдай жаға-жеңімізді тұта бастаған 
қарды қағып әуреміз. Тау, аспан, орман түгелдей зым-зия. 
Шаруа шалдың сүлдесінен өзге қарайғаны жоқ, мынау мылқау 
дүниенің ортасында – тұтқындамын. мен өзімді жер айдалып 
келе жатқандай құлазып, соншалықты жалғыз, соншалықты 
кеспірсіз кеуана сезіндім. Құлағымды бітеп тастаған қар 
қиыршығын тазаласам, әлде сыңсыған, әлде ұлып ыңырсыған 
жан шошырлық қорқынышты үн естігендей болам. Білмеймін, 
неге екенін, көзімді жұмсам, қызыл гүлдің орнына шолақ-шолақ 
қол-аяқтар қаптап өсіп тұрғандай, сонсоң көзімді қайта ашамын, 
Шарауа-шал бұлдырай ұзап, мені қуып жете алмайсың, менен 
озып кете алмайсың деп мазақтай құлдырап бара жатқандай. 
Он сегізінші июльдегі қатты боран толастар емес, Тарбағатай 
жайлауын жалмап, жұтып қоярдай үдей түсті. Бірақ, арқамнан 
аяз өтіп, қаншама жаурасам да дәл осы жаз ортасындағы 
ұятсыз боранды түсімде ме, әлде қиялымда ма, тым ертеден 
сағынғандаймын-ау. Кейде мен қалада таксидің жұмсақ та, 
жайлы орындығында шалқайып жатып көксейтінмін: осындай 
бір оқыс боранда, елсіз жерде астымда ақбоз атым бар, адасар 
ма едім; су өтіп, суық өтіп тоңсам, жол таба алмай, жөн таба 
алмай шатассам, сонсоң шаршап-шалдығып, өмірден түңіліп, 
өлімге үңіліп келе жатқанымда алдымнан ағаштан қиып салған 
дар үй кездессе; дәл сол минөтте есім ауып ақбоз аттан құласам; 
дәл сонда маңдайымнан жұп-жұмсақ әлдене сыйпап өткендей 
болады – сонда ғана жаным жай табар; бірақ көзім ашылмайды; 
әлгі мамықтай ұлпа алақан шекеме, бетіме, шашыма тиген 
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сайын мұнан мың жылдай бұрын тоқтап қалған, бұдан мың 
жылдай бұрын суып қалған жүрегімді қайта соқтырып, 
көңіл деген кіршең орамалды жуып, ар терімді – жан терімді 
сүрткендей болар; көзімді еппен ашқанда: өмірбақида іздеп 
таптырмайтын қиял қыз отырса, әне, ол орнынан таңғажайып 
әдеппен тұрып, таңғажайып әдемі жүріспен сырлы аяққа 
құйып сусын әкелді; сол қолымен басымды көтеріп тұрып, оң 
қолымен ерніме тосты: мен сусынды ғана емес, сусын ұстап 
тұрған ақ саусақтан бастап, бүкіл қиял-қыздың өзін жұтып 
қоярдай құныға, сыңғытып іштім; шөл шіркін қана ма? сосын, 
мен адасып жүріп тапқан періштеммен үш күн ойнап, күлемін; 
сосын ол маған осына дүлей орман – өзінен басқа тірі пендесіз, 
тылсымның ортасында қалайық, деп азғырады; сонда ертемен 
далаға шыққанда кешегі алай-дүлей боран сап басылған, айтып 
сөз жеткізгісіз сұлу табиғатты көремін; бәрі бар, бәрі табылады 
– жалпақ жаһанды миллион рет айналып шықсаң да мұндай 
жер-жұмақты таба алмасымды білемін; бірақ маған әлде не 
жетпейтіндей елегзи беремін. Ол не? Ол – адам еді, ел еді! 
ұрпақсыз, ұрансыз сұлу жер, сұлу жардың қойны алданыш 
болғанымен, сыңсыған көңілдің сынығын жамай алмақ емес; 
елсіз жердің – сәні жоқ, шырқап салар әні жоқ қаңсыған итаяқ 
екен; мен бәрін талақ етіп, өз үйім – өлең төсегіме аттанамын; 
қиял-қыз кіндігіңнен бала көрме деп артымнан топырақ 
шашып, теріс батасын беріп, қарғап қалады; мен еңіреп жүріп 
елімді қайта табамын!

Жаз ортасындағы қар бораны ішін тартайын дегенде барып, 
әлгі ертегі сықыды ермек ойдан арылғандай селк етіп, артыма 
қараймын; тәңірім-ау, айналайын табиғатта мұндай да ғажап 
құбылыс болады екен-ау; қараңызшы: бағанағы жап-жасыл 
жазира, қып-қызыл гүл – тегіс аппақ қардың астында; тау үсті 
ақ кебінге оранған, тек біз жүріп өткен суыртпақ жол ғана жап-
жасыл, аттың тұяғы қағып түсірген шалғын қар қасіретінен 
арылып, күлтелене қалған; маған ол ақша қар үстіне төсеп 
тастаған (біздің құрметімізге төселген) қалы кілем іспеттенді. 
Қараңызшы, көрсоқыр болмасаңыз қараңыз: боран басылды, 
бүкіл Тарбағатай ақ көрпенің астында жатыр; бір ғасырда 
бір-ақ рет қайталануы мүмкін, оқыс оқиғаға қайран қалған 
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тау-тас, орман-тоғай, еріксіз көнгендей, еріксіз иланғандай. 
Өз тағдырына өзі мас болып, дел-сал мүлгиді; дүние тым-
тырыс, өзгеше бір құпия тыныштықтың құшағында; сайраған 
құс, жүгірген аң, жыбырлаған жәндік, гүл иесі – көбелек, 
жер жұтқандай зым-зия; күн жарықтықты да боз боран ұрлап 
алғандай – жоқ, аттың сауыры, біздің сулығымызға жабысқан 
қар жылбысқы еріп, қимылдаған сайын саулап түсіп келеді; 
енді ат тұяғы жентек-жентек қар лақтыра бастады; ағаштың 
бұтағы, бұтаның басы, жақпар тастағы ақ перде шіріп, быт-
шыт бытырай бастады; тек ақ кебіннің үстіне біз төсеген 
әлгіндегі жасыл кілем – жол ғана талайға дейін қалмай ылдиға 
қарай ерінбей еріп келеді; жер – айналайын жер, осының бәріне 
көніп, көсіле сұлап жатыр; мың шұңқырдың әр қазаны қаққа 
толы, қар суына көпіріп, жоғарыдан қарағанда мың қазанға 
құрт қайнатып жатқандай көріністенеді. Шаруа шал тізгінін 
тартып, мені тосып алды:

–ақатай Құртты көлдің басында отыр, бүгін сонда еру 
болып, Төрқуысқа ертең аттанбасақ, аттар болдырып қалды, 
– деді.

Осы боран жайлы «Комсомольская правда» газеті хабар 
беріп еді.

Біз жұлындай көтерілген жалғыз түтінге беттедік.

Ақатай

Қызық жігіт. мен оның бозбала шағын есіме түсірдім. Ол 
кезде қазіргісінен әлдеқайда сұңғақ, ұзын бойлы, ашаң болып 
елестейтін. мүмкін, өзімнің бала қиялымда ғана солай болған 
шығар. Әр нәрсеге әуестенгіш балалар үшін ақатайдың алапат 
күші әсіресе, еліктірмей қоймайтын. Бір күні бәріміз жиналып, 
турникке ойнап тұрған ақатайдың жанына бардық. Ол көлденең 
темірге шиыршық атып, айналып-айналып келді де, екі аяғын 
қара жерге нық басқан күйі қос қолдап тұрып, итеріп қалды. 
Сонда әлгі турниктің екі діңгегі түбімен қопарылып, лом темірі 
майысып қалған еді. Өз көзімізге өзіміз сенбей, таң-тамаша 
болып едік. Енді бірде ақатай шөп шабатын машинаның түйеге 
артып апарар қаңқа темірін ерегескенде екі тізесіне кезек 
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қойып, төржайлауға алып барғанын айтып қайран қалатын 
ауылдастары. Сонсоң, ол әскерге кетті. Ең қызығы тау қопарар 
күші бұрынғыдай емес, қайтқан екен десті жұрт. Сөйтсек, 
оған күш беретін туған жерінің топырағы екен-ау. міне сол 
ақатайдың шатырына ат басын тіредік.

– Боран мұнда жетпей жығылды, – деді ол сәлемдесіп 
болған соң. Ит үргенде тысқа шығып еді, біздің үсті-басымызға 
қарап қуана сөйлеп жүр. – асудағы боран мұнда соқса қойды 
қырып алады екенбіз. Ол бұрынғыдан гөрі толып, төртбақтана 
түскен. Жүзі күн қағып, жел тие әбден қарақоңырланған. 
Жеңілтек жүргендіктен бе, дене мүшелері, бұлшық еттері 
шақпақ-шақпақ қайың безденіп көрінеді. Әлде де екі-үш кісілік 
әлі бар қайраты кемімеген, тоқжарау сықылданды. анадай 
жерде тұсаулы жүрген атқа жайдақ, жүгенсіз міне шапты да, 
алақанымен қақпайлап, қыр асып кетті. Ендігі сәтте қалт тұрып 
қалған бізге шатырдан екі-үш бала сығалады да, артынша ақ 
жаулықты келіншек шықты. Қызылы таймаған екі бетіне күлкі 
үйіріле, бізге беттеген ақатайдың жары – Гүлсара, менің 
кластасым еді. Гүлсара екеуміз бесіншіге дейін бірге оқыдық 
та, шаршап қалды ма, оқуды тастап, бойжеткенін білдірді... 
Енді міне, енді міне, Құрткөлде қой бағып, қыз өсіріп, ұл 
өсіріп отыр. Күле амандасты. Кербездігі керзі етік киіп тұрса 
де қалмаған. Қайта үстіндегі әр жері сарғайған бешпет, анау 
кірлеңкіреген қызылала көйлек, бәрі-бәрі жарасымын тауып, 
егер осыларын шешіп, торғын мен торқаға оранса, қазіргі әдемі 
кейпінен кеспір қалмайтында еді. Ойпаңдана келіп, Құрткөлге 
түйісіп жатқан жасыл жайлау ортасынан ойып орын тепкен ақ 
шатыр, одан сыздықтай ұшқан көк түтін, анау бір жағы тесіліп 
көгере бастаған аспан, мынау ақатайдың қарапайым да, қадірлі 
келіншегі – қай-қайсы мал баққан, қиыр жайлап, шет қонған 
азаматтың абыройы, жаманын жасырып, жақсысын асырып 
отыратын сенімді серіктері еді. оның бұдан артық қымбаты, 
бұдан артық қимасы, айырбастап алар, армандай қояр тірлігі 
де, көксері де жоқ шығар емес, – жоқ!

алдына өңгерген ақ тоқтысы бар ақатай қырдан құлады. 
Екі аяғы салаңдап, аттың екі өкпесін тепкілеп асығыс оралды. 
Сосын алдындағы тоқтыны сирағынан ұстап, иіре лақтырып 
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қалып еді, жерошақтың жанына топ ете қалды. Қаша жөнелер 
деген қауіппен ұмтыла беріп едім ақатай: – саспа, ауырсынып 
жатыр, бауыздағанша ешқайда бармайды, – деді. Шаруа 
шал Құртты көлге барып беті-қолын жуып, аузын шайды. 
атына сай құрт быжынап жүрген шығар деп мен де үңілдім, 
бірақ тас құртынан басқа ештеңе болжай алмадым. ақатай 
тоқтының аяғын бумастан бұтына қысып тұрып бауыздып 
жіберді де, бауыздау қанын ағызды. Бұдан соң көз ілеспейтін 
шапшаңдықпен терісіп сыпырып, мүшелеп тастады. маған 
қарап:

– Кәрі жілікті қалай буындайтынын білесің бе? – деді.
– Жоқ.
– Ендеше қара. Пышақты қылталай ұрсаң, өмірбақида үзе 

алмайсың, «жас жігі жанынан» деген әңгімені естігенің бар 
ма? Әй білмессің-ау. Ендеше тыңда. Баяғыда асқан сұлу қыз 
ерігіп, кімде-кім кәрі жіліктің буынын тапса, тұрмысқа соған 
шығамын деп жар салса керек. Сонда ондаған жігіт келіп, кәрі 
жілікті буындай алмапты. Бір келбетті бозбала мыжғылап, 
ол да таба алмай қара терге түскенде, тегі өзіне ұнап кетсе 
керек «жас жігіт жанынан, жас жігіт жанынан» деп сыбырлап 
«подсказ» берсе керек. Дәл сол кезде былай (ақатай көрсетіп 
жасады) жанын ала тартып қалғанда буын, міне былай сылқ ете 
түсіпті-ау. Ол сосын, маңдай терін жеңімен сүртті де, төстіктің 
астындағы ақ шеміршекті ойып алып, лақтырып қалды. анадай 
жерде аңдып тұрған ала мойнақ итті дәлдегендей тұмсығына 
барып жабысты. Ит жей алмай әуре.

– Шал, тек отырғанша төстік қақтаңыз, – деп Шаруа 
шалға төстіктің етегін кесіп беріп еді, ол да дайын отыр 
екен, қынынан бәкісін алып, ағаш ұштай жөнелді. ақатай бір 
бауыр, бір майдан істікке шаншып, өзі де жаужүрек пісіруге 
кірісті. Жұмыссыз қалған мен болған соң, шыдай алмай, отын 
бұтарлаған болдым. Гүлсара тоқтының жарты етін қазанға 
жуып салды да, ал балалар бір-бір сирақты алды да, отқа 
үйітіп отыр. Бұл шақта аспанның етегі түріліп, күн тау өркеші 
мен бұлттың екі ортасында қыстырылып тұрған. Бұлттың 
асты, таудың кемерін қандаған шапағы шашырап, арғы 
бетке, төбе-төбенің басына жамырап жатыр. Әлгі бір алапат 
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қарлы боран, желді жаңбырынан кейін тыныс алған табиғат – 
Тарбағатайдың алтын арайға шомылған тауы, теріскейінде иін 
тірескен орманы, нөсер суына сүңгілесіп тұрған көк шалғын, 
жаңа түр, жаңа келбетпен шырайланғандай еді. Бұрынғы 
базарлы өмірін, думанды қызығын қайтып алғанына есі тана 
қуанған айналайын жердің жон арқасы жеңіл бусанып, еппен 
тыныстағандай; ұзақ жол, ауыр шайқастан қажыған, шаршаған 
қас батырдай алаңсыз да аңқау ұйқыға бас қойғандай еді. 
Осыншалық өрескел мол, қисапсыз дүниеге белшесінен 
батқан, оырнсыз рәсуалап, тыраң-тыраң еркелеген пенде-екеш 
тіршілігінің тірегі не екенін әлдеқашан ұмытқандай тоқкөңіл 
еді. Тіршілігінің тірегі адыр аспан, асқар тау, күркірек өзен – 
шыр айналдырып келгенде тәңірлі табиғат екенін күнделікті 
күйбіңнің қамымен жүріп ескере бермейтініміз, – ие, тек қана 
бұл пәниден мәңгілікке аттанарда ғана кіресілі-шығасылы еске 
түсірер едік. албырттықпен, астамдықпен кешкен аз ба, көп 
пе ғұмырдың шын қуанышы, шын қайғысы тек осындайда, 
тағы таудың құбылысына қаныққанда барып, сезіміңді қайта 
шабақтайды білем. алқызыл сағым дірілі аспан мен жердің 
айнымастығын айғақтайтын сағыныш пердесі, әнтек соққан 
жүретің лүпілі еді. аздап салқындау кешкі ауадан жайлаудың 
сарқылмас сыр, таусылмас жырын ұққандай боласың. Әлемнің 
кеңдігі, дүниенің рахатын жаның енді ғана сезгендей, енді 
ғана жер басып, желпілдеп жүргеніңе тәуба айтып, ықылас 
білдіресің. Жүйкеңде аласұрып, жүгіріп жүрген алақұйын 
болдырыс, шалдығыс шаршап барып, ол да талықсығандай.
Буыныңды алған сарысы сарқылып құрып, екі қара саның, екі 
қарың ұйыған қанын таратқан. Жер ошақтағы бықсып жанған 
от осынау тау қойнауына тіршіліктің алауы болып жағылып, 
көк түтіннен ту тіккен. Көк түтіннің иісі қазанда қайнаған 
бағлан еттің жұпарына қосылып, мұрын қытықтаса, Шаруа 
шал қақтап әкелген төстік, ақатай пісірген жаужүректің дәмі 
тіл үйіреді. Сонда жалпақ жаһанда осыдан артық дәм, бұдан 
артық жер таба алмасымызға иланғандай қомағайлана асай- 
сың, құныға қарайсың жан-жағыңа. Көктен іздегенің, көптен 
іздегенің айналайын алтайдан табылып, әрі қуанасың, әрі 
мұңаясың. Қуанатының – арпалысып өтіп баратқан өміріңнің 
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аяқ суытып, бір сәт дем алған тұсы – иенде отырған жарықтық 
шатырлы қойшының құрметі; мұңаярың – енді қайтіп дәл 
осындай боран, дәл осындай кеш, дәл осындай қара қостың 
дәмі, дәл осындай жұмсақ та жуас хал – енді қайтіп жүз 
жылда, енді қайтіп мың жылда қайталанбасын сезініп, а, – деп 
қалған айқайың аспанды қақ айырардай күш билеген көкірегің 
күмбірлеген күйге толып, ағар арна, құяр көл көксегендей, 
өз-өзінен шамырқау, өз-өзінен жабырқау. Үй-ішінде болған 
әңгіме, еттің қалай желінгені жайлы мен жазбасам да белгілі, ал 
жатар алдында ақатай екеуміздің далаға шығып түн келбетін 
қызықтағанымыз жөнінде айтпау күнә секілді. Тіпті оның әкесі 
ахметжан бар ғұмырын қой жаюмен өткізгені, ақатайдың 
әке таяғын эстафетаға алып, Еңбек Қызыл Ту орденімен 
сыйланғаны турасында бірер сөз білдіруге болар еді. Бірақ, 
ақатайдың қыр басына шығып, шырқап салған әнін қайталап 
беру менің қолымнан келмейді. менің қолымнан келетіні – сол 
сәтте жарқырап ай туып тұрғаны, түннің аса сұлулығы, анда-
санда шақырған байғыз үні анда-санда саңқылдаған иттің үрісі, 
...әсіресе ақатайдың «Қой жайып қай жерде жүр аша маңдай» 
деп шырқаған, әуелеткен, қоңырлатқан, сорғалатқан созылма 
әні, әсем даусы жайлы – е, осылай болып еді-ау деп шимайлау. 
Әйтпесе ол шақтағы табиғатты да, қойшыны да өз қалпымен 
суреттеу еш суреткердің қолынан келмейтін. Өйткені, сол 
түннің өзі асқан суретші еді.

Біз қара жерді нық басып, қайқаңға қарай аяңдап келеміз. 
артымызда жерошақта жылтыраған бағанағы от, ақ шатыр, 
ағараңдаған отар, арқандаулы ат қалып барады. Біз өрлеген 
сайын көкірегіміз сырылдамай, демігіп сыр бермей аса бір 
жеңіл тыныспен жұпар ауаны жұттық. Жусаған тыныш күйдің 
әйтеуір шыңырауынан шың-шың үн келгендей болады құлаққа. 
Жүрегім тоқтап, бар дүниеден адасып қалғандай, осыншалық 
тыныш халдің айдынында тек тымсақ иттің саңқылы ғана 
кесек-кесек тас лақтырғандай еді. Әлгі шың-шыңды сонау 
қырдың арғы етегінде бұлқына ағып жатқан шарықбұлақтың 
сарылы шығар деп ойлаймын. Көмір езіп жағып тастағандай 
қара қошқылданып жатқан жер баяғыда батып кеткен күннің 
көкжиегіндегі бозамық бояуына таласқандай белдеседі. 
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Жым-жырт уақыттың иірімі өзіне суыра тартып, қарабарқын 
қойнына сұғындыра түседі. Тіпті жөткірінуге сескеніп, 
жүрегің дауаламайды, бейбіт түннің мамық көрпесіне оранып 
алып, сандаған жылдар бойы жоғалтып алған арман-қиялыңды 
іздеуге шыққаның екен бұл. мен осына сырын шашау шығармай 
жұмбақ түнерген түн ішіне өзімді-өзім жоғалтып алдым. 
Енді мен ақатайды да, аспанды да көріп келе жатқаным жоқ, 
қостан әлгінде ғана бірге шыққан өзімді іздеп сандаламын. 
Қазір балалықтың бурыл тайына міндім де етке тойып, тісін 
шұқып кекірген тоқкүлкі өзімді адастырып кеттім. ал, ақатай 
көкжиектен ары асып, аспанға сіңіп, тек ертең таң нұрымен 
оралатындай ғайып болған.

Шынында да мен оны күн шыға әрең көрдім. атын ерттеп 
тұр екен... 

Төрқуыс

Әудем жер жүрмей-ақ тобан аяқ болып қалушы едім, бергі 
жоннан арғы жонға он сағат аттың үстінен түспей барғанда 
екі тіземнің сырқырағаны болмаса, қара саным талмады. 
Осыншалық ауыр да азапты жүріс ал дегенде жалықтырып 
еді, енді міне, Төрқуысқа жақындаған сайын арқам қозып, 
айдарымнан жел есіп келеді. атқа көптен бері мінбеген адам 
әбден зықы шыға шаршағанда, қарғып түсіп жата қалғысы 
келеді. Сонда ойлайсың, күндіз-түні салт жүріп, жүздеген 
шақырымды артқа тастайтын, қазақтың жер танабын қуыратын 
жүргіншілері темірден жаралған шығар деп. Осыншалық 
тау мен тасқа салса да, талабы қайтып, жігері жасымайтын 
көмпістік, көнтерліліктің, итің-итің жүрістен, бір сарынды 
сандалыстан әсте жалықпайтын ұрпақтың ақыры бәлкім 
Шаруа шал болар, міне екінші тәулік алдыма түсті де,үн-түнсіз 
томпаңдайды да отырады. ғасырға таяу өмірі ердің үстінде 
өткен, – дегенмен мұның өзі әсер етпей қоймайды екен, артынан 
қарасаң өз-өзінен шөгіп, өте аянышты мыжырайып отырады. 
Жүрек пен жүйке әлдеқашан қақпыш болып, сіңір мен безге 
айналып кеткен секілді. Көп сөйлемейтіні – бұдан да шығып, 
запы бола жерінгені білем. Кенет арқан бойы артта келе жатқан 
маған дабыстап:
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– арғы бетке өтіп бара жатқан аюды қарашы, – деді де, 
өзінің бір баяғыда кетісіп, ат құйрығын кесісіп кеткен ескі 
танысын көргендей иегімен елеусіз меңзей салды. момақан 
ғана қоңыр аю кәперсіз бір жыныстан, бір жынысқа жұрт 
ауыстырып барады екен. аң-құссыз орман – орман емес, жетім 
екені әмбеге аян, аюды көргенде бойымды қорқыныш билеген 
жоқ, қайта қасиетті мал көргендей сүйсіне, қызыға қарадым. 
Жалпы, аю турасында алтай қазақтарында неше түрлі әңгіме, 
аңыздар бар, бірақ қайсысында да жаман айтпайды.

«...Баяғыда, – дейтін біздің ауылдың әңгімеге сараң шал- 
дары, – баяғыда бір әйелді аю ұрлап алып кетіпті. Содан ай 
бойы іздеп таба алмай жүрсе, іс тігіп, аюдың үңгірінде есен-
сау отырған дейді. аңшылар аюды атып, әлгі әйелді құтқарып 
алғанда: «аю-ай, аю-ай, аю да болса – байым-ай», – деп үш күн 
жоқтапты-мыс».

«...Ертеде, – дейтін біздің ауылдың әңгімеге сараң шал- 
дары, – ертеректе Төрқуыста бойдақ жылқы бағып, әйелімен 
Қоңқай деген жігіт отырады. Бір жердің оты таусылған соң 
екінші жерге көшпек болып, жылқыларды апарып тастаймын 
деп Қоңқай бұрынырақ кетіп қалса керек. Қайтып келіп, 
көшіріп алғанша әйелі жалғыз, от басында шашын тарап 
отырады. Дәл осы сәтте киіз үйдің есігі ашылады да, артқы екі 
аяғымен семіз адамша қаздаңдай басп, қоңыр аю кіріп келген 
екен. Кіріп келеді де, әйелге қарсы отырып, ол не істесе соны 
істеп мазақтай бастайды. ал дегенде сасып қалғанымен, әзірше 
қауіптің жоқтығына көзі жеткен әйел есін жиып, ақылға келеді. 
Сосын аюдың өз қимылын қайталап отырғанын сезіп, қоздай 
жанып жатқан отты шаланы алады да басына тигізеді. Жаңа 
ғана жуып алған су-су шаш күймепті. Осы әрекетті аю да жасап, 
лаулап тұрған шаланы терісіне тигізгенде, күзге айналған 
уақтағы шып-шып майы шыққан жүн лап етіп жана жөнеледі. 
мезгілсіз құдайы қонақ үйден бақыра қашқан екен. Ертеңінде 
Қоңқай сай табанында қап-қара болып үйітіліп жатқан аюды 
тауып, сойып өтін алыпты».

– аюдың өті дәрілік қасиеті бар, тамаша нәрсе – деседі 
біздің ауылдың аңқау шалдары. Егер бір жеріңіз қақсаса, не 
мұрныңыз жыбырлап шақса, тіс қақсаса, әбден сүрленіп, 
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шандыр болып қатқан өтті ыстық суға малып езесің, жібіген 
кезде иодтың түсіндей қызылқоңырланады, соны әлгі ауырған 
жерге жақсаң, сап басылады.

Біздің ауылдың қысы-жазы биесіне мініп, қой қайырып 
жүретін момын шалдары айтатын: «алтай аюы шошынып 
қалмаса кісіге тиіскен емес. Егер орман арасындағы жалғызаяқ 
жолмен келе жатқаныңда алдыңнан шыға қалса, бұрылып 
жол береді де жайына кетеді. Тіпті кейде өкпелеген адамдай 
тоңқаңдап тұра қашарын қайтерсің. Шіріген томарға илеу 
салар сары құмырсқаға алдыңғы табанын сулап салып қояды 
да, құмырсқа әбден үймелеген кезде жалап қышқылайды.

Біздің ауылдың тақуалығы жоқ тақыс шалдары қоңырлап 
қана әңгімелесіп отыратын. Онда да сиырды өріске айдағанда, 
немесе биелерін тұсап, шідерлеп жіберерде, Көктеректегі көк 
тастың үстіне отырып алып, бір-бірінен насыбай атысып, ептеп 
желпініскенде ғана айтатын: аю тегі халал хайуан. Жылқы 
секілді кірпияз, жоқтан өзгені сылпылдатып жей бермейді. Еті 
де жылқыныкі секілді қаракесектеу, бірақ аздап күлімсі иісі бар, 
қуырсаң кетіп қалады. ал, күзге айналғанда терінің астындағы 
майы тура бір жарым қарысқа жетеді, қыстай соны сорып, 
қорек қылды. Әттең, біз сескенеміз, әйтпесе сол майды ерітіп 
ішсең, суыр мен борсықтың майынан әлдеқайда шипалы.

Жеті кезеңнің терісіне сіңіп кеткен аюды көзіммен шығарып 
салып тұрып, көңілмен осындай ойға кеттім. Жаңадан 
қосқан ештеме жоқ, бәрі де ертеректе, бала кезде естігендер, 
түйгендер екен-ау. Тегі адам балалық шағында аларын алып, 
көрерін көріп қалмаса, кейін, есейе келе, өзін-өзі жоғалтып, 
қаймағы шетінемеген жақсы әсерінен айрылып қалар білем. 
Қазіргі әсем көрініс, осыншалық табиғат байлығына ішім 
қанша жылып, иланғанымен, сонау шақтардағыдай елтіп, таза 
пейілмен жақсы көре алмай келемін. мен қазір «жақсы көруге 
тиістімін» деген ұғыммен ғана, есеппен сүйсінудемін. Баяғыда 
олай емес еді ғой...

Иә, онда олай емес болатын. Біздің балаң қиялымыздағы 
сыңсыған орман, шалқыған көл, жайқалған жайлау, зеңгір аспан 
әлдеқайда сұлу, әлдеқайда салқар да биік, әрі қорқынышты 
еді.Үйден қырық адым ұзасаң, аржағынан әбжылан шыға 
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келетіндей зәре-құтымыз қалмайтын. Сонда біз орманның да, 
көлдің де – мәңгі кәрі, мәңгі жас табиғат-ананың иесі бар, егер 
өн бойындағы асылдан ұрласаң киесі ұрар деп сескенер едік. 
Есейе келе ондай иенің мүлдем жоқ екенін білдік те, бас салып 
балталай бастадық, түгін қалдырмай тапай бастадық. Біздер,  
ересектер табиғаттың қандай да бір иесінен де, нендей бір 
апатынан да қорықпаймыз, өйткені, сол табиғаттан рақым күтіп 
отырмауға, бермесін тартып алуға ғалымдар үйреткен. Бірақ 
біз табиғаттың киесі түбінде бір ұрмай қоймайтынын ескере 
бермейтін едік. Жасаған-ау, жасаған-ау сол табиғатты тонап 
алуға кім үйретті екен бізді... рақымы ізгі, бермей бұлдары жоқ 
жомарт ананың жетіп алған соң желөкпеленіп жүрген жетесіз 
баласы болмай, жаралғалы асырап келе жатқан саулы-ананың 
қамқоршысы болсақ қайтеді... Әттең біз адам бойындаы ұлы 
һәм керек қасиеттердің бірі – қорқыныштан айрылып мүрит 
болдық... мен қазір үркек сезім, таза сескенісі бар баяғыдағы 
өзімді іздеп келемін. Төрқуыстан таба алмайтын секілдімін...

Күн қызылиектеніп ұясына қонғанда Шыңғыстай ауылы- 
ның атақты шопаны, Қазақ ССр Жоғары Советінің депутаты, 
ленин орденінің иегері Құмархан Байекиннің үйіне келіп  
түстік. Шаңырақ иесі атышулы шопан алматыға сессияға ке- 
тіпті де, отарға бірер ересек балалары мен әйелі бас-көз болып 
қалған екен. Құмарханның жұбайы Әсия келбетті, қимылы 
баяу болғанымен биязылау, артық аңқылдақ, барын ақтара 
салатын салдырлақ та емес, дүниені шым-шымдап ұстайтын 
тымсақ адам екен. ауылда жүргенде қыр жайлап, шет қонатын 
малшыларға мән беріп, түс тоқтатамыз ба, енді ғана қарауылға 
алып қарай беремін. Үш төрт жасар кішкентай қызы шаруа 
шалды көргенде аталап тұра жүгіріп еді, қалтасынан кәмпит 
алып берді. Жол-жөнекей талай қойшының үйіне түскенде осы 
тәттісінің шетін көрсетпеген, соған қарағанда бұл баланы өте 
жақсы көретіні сезіліп тұр.

Дәл осы кезде күн шоқтығы биік, жоталы төбелердің 
тасасына түсіп, біз тұрған ойға, анау сай табандары мен тау 
бауырына көлеңке ұйыды. Күн батар шақтағы тықыр таудың 
қыр желкесінен әуелі қойдың маңыраған даусы естілді, артынша 
жер бауырлай жылжыған аппақ отар бері аса жөңкіді. Дәл 
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осы шақта біздің оң жағымыздағы жүндес жотаның етектегі 
бұлаққа барып түйісер сүйір тұмсығын айналып, үйір-үйір 
жылқы туындады. Бағана Төрқуысқа құлар Жетікезеңнің үстіне 
шыққанда Қарлығаш жақ жазаңда тігілген екі киіз үй көзге 
шалынған, Шаруа шал марқакөл ауданының жылқышылары 
деп еді.

Кешкі салқынмен өрген жылқы қабырғалай жайылып 
ансамблін бұзбастан арғы бетте сызып келеді. ғажабы, шап- 
шымалы беткейде әуелі оңға, сонан соң солға ирек жасап, тау 
басына қарай қапталдап барады. Бес жүзге қаралы жылқының 
ішінде жалы жібек шашақтай желбіреген шабдар құла байтал 
бар екен. Әлі жүген киіп, тақым тимеген табиғи тазалығы, 
табиғи сұлулығымен кіршіксіз ойнақтайды, жарасымды 
еркелейді. Жастыққа, балаңдыққа тән қылықпен әр биеге бір 
сүйкеніп, жалдас торы айғырға өзгеше бір наз көрсетеді. Пыр-
пыр етіп тыныстай жосылған үйір-үйір жылқыға көз алмай 
қызыға қарап тұрған біздерге:

– Осы биелерді сауып, ауылда қаңсып отырған адамдарға 
сусын жіберетін бірде-бір сауыншы шықпапты. Тіпті мал 
басына обал екен, – деді самауырға шоқ салып жүрген Әсия.

– Халық тым-тым кекірелеп кетті ғой, түбі не болар екен, 
– деп Шаруа шал уайым білдірді.

– Түбі тыныш болар да, ақсақал, – дедім мен. Бірақ, айтуын 
айтсам да түнгі сағат он екіден бастап, кілемнің кезегіне тұратын 
көршілерім есіме түсіп, ұялыңқырап қалдым. Дегенмен, шал да, 
Әсия да, өзім де кенеземіз кеуіп шөлдегендей қышқылтым да 
салқын сары қымызды көксеген көңілмен жұтқынып, ернімізді 
жалап едік. Ендігі сәтте қайнаған қара суды дәтке қуат етіп, 
сораптай ұрттауға асықтық. мен көпке дейін жібек жалды құла 
байталды есіме алып отырдым, тоғызыншы кластан оныншыға 
көшкен ана бір қызды... анау бір арудан аумайды екен... бірақ 
екеуі де ымыртқа сіңіп, алыстап барады...
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Сыбызғышы

Көрмеген жердің ой-шұңқыры көп, деген сөз бар. мен 
алтықызды да, Қарасаз-Жетікезеңді де, Төрқуыс пен Иректің 
арғы басалар басын да бұрын-соң көрмеген едім. Қатонқарағай 
ауданы мен алдымызда біз келе жатқан марқакөл ауданына 
тек Өскемен арқылы айналып, мың шақырымнан артық жүріп 
барар бір жол бар. ал мынау Тарбағатай жайлауы арқылы 
тау аса салатын соқпақпен атты кісі таңертең шығып, кешке 
жетуіне болады. Дегенмен осынау құзжартастар мен алып 
таулардың омырауын қақ тіліп салған арбажол (машина да еркін 
жүре алады) бұдан алпыс жыл бұрын бірінші дүниежүзілік 
соғыс тұсында австро-венгриялық тұтқындар қолынан дүниеге 
келгені мәлім еді. Жапонмен соғысып қалған патшалық россия 
қару-жарақ, ат көлік, солдаттарын осы төте жол арқылы Қытай 
асып, Қиыр Шығысқа жеткізбек болған. ал, сол бір үлкен 
құрылысқа жергілікті қазақтар да қатынасқан көрінеді. Бұл 
күндері сол Ирек деп аталар жолдың жалғыз темір қағылмаған 
не көпірі, не көк тастан қашалған тұсы омырылып кетсе, 
бүгінгі жойқын техникасы бар шаруашылық айлап, жылдап 
қалпына келтіре алмағанына талай куә болдық, талай естідік. 
Дегенмен, техника Төрқуысқа әлі жете қоймаған еді. «Тар» деп 
аталатын, қарасаң бас айналар терең құзда екпіні тас ағызар 
асау су бар. Көбінесе, сол өзен өткел бермейтін. ал «Тарды» 
қаусап қалған көпірін түзеп, көшкін үйіп тастаған тас, ағаш, 
қоқырлар тазартылмағандықтан машина келе алмайды. Осы 
Жетікезеңде құрылыс ағашының жүздеген жылдық бай қоры 
бар. Оған әлі балта сілтенген жоқ, ағаш дайындаушылар 
тек Шұбарқарағайдан аса алмай жүр. Біз келе жатқан жол 
екіге айырылады. Бірі – тіке марқакөлдің өзіне, екіншісі – 
Сармөңкеге бұрылады. Бағана Шаруа шал айтқан:

– марқакөлді алыстан ғана көріп, Сармөңкеге ат басын 
тіреу керек. Іргесіне келіп ап, нағашыңа сәлем бермей кетсең, 
ұяттағы. ал, екеуіне бірдей үлгере алмаймыз.

Тауды тау жасырып, барар жерің жақындаған сайын 
алыстай түседі. Бағана Шаруа шал анау көрінген көк таудың 
астында деп еді, содан бері бес-алты көк таудан асқан 
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шығармыз. Көк тау дегені көп тау болып шыққан соң, бұдан 
бұрынғы құштарлығымның беті қайтып, алып-ұшқан көңілім 
суынайын деген. Егер түсіне білмесең, бір-бірінен айнымайтын 
егіздің сыңарындай таулар жаныңды жалықтырып, мүлдем 
қызықтырмайды. алдыңда таңқалдыратын ғажайып күтіп 
тұрғандай емінесің-ай, асудан асқанша тағатың таусылады, 
бірақ, үстіне шыға келсең тағы да тауларды көресің. Бұл жолы 
басқаша болды, байқамай қала жаздадым:

– Оң жағыңа қарашы, – дегенде ғана сонау етекте көкпеңбек 
болып ұйып жатқан айдын көлге көзім түсті. Шынында да әдемі 
екен. Самаладай таудың ортасында шалқып жатқан марқакөл 
адам айтып жеткізе алмайтын сұлу еді. Табиғаттың осындай 
да жаратылысы барына қайран қалып, дағдыда жоқ сезімнің 
жетегінде кетесің. мен еститінмін: марқакөл күн нұрына 
шағылысып, таңертең, түсте, кешке түсін құбылтып отырады 
екен деп. Қазір түс ауған кез, осы жерден қарағанда көгілдір 
көрікпен тебіреніп жатты. Шаруа шал айтады: ертеде, осы 
марқаны мекендеген керейдің бір атақты байы, сол байдың 
атағы жер жарған, сұлулығы жүрек жарған жалғыз қызы 
болыпты. Еріккен бай еркелеген қызын марқакөлді айнала 
шауып, алдында келген жігітке беремін деп жар салса керек. 
арғы беттегі найман, бергі беттегі керейден келмеген жігіт, 
елірмеген еркек қалмай, бары тұлпарын, жоғы қотыр тайына 
мініп, түгелдей бәйгеге қатысыпты. Сонда жалғыз атты Сақа 
да өзінің Балжынкерімен ұлы дүбірге қосылыпты. Көлденеңі 
ғана ат шаптырым ұшан-теңіз көлді шыр айналып шауып 
келер ат бұл дүниеде жоқ екенін білетін байдың ерігіп жасаған 
дырдуы басталып-ақ кеткен. Шу, – деп жүздеген жылқы тізгін 
босатқанда марқакөл дауыл тұрғандай шайқалған екен тұяқ 
дүбірінен деседі. Сонда Сақа жұрттың алды оқ бойы ұзай бере 
қанжығасына екі қоржын құм теңдеп, бәйгеге қосылыпты. 
Жойқын көлдің арғы басына ілінбей-ақ аттары болдырып, 
жолда қалады. Тек Сақа ғана Балжынкері ақ көбігі аға қызған 
шағында қоржынының екі басындағы құмды тіліп жіберіп, сау-
сау төгеді де, қамшы басады. Тек Сақа, тек сол ғана марқакөлді 
шыр айнала шауып, байдың сынына шыдаса керек. Әлі де 
бас бермей шұлғып, жер тарпыған атын бай үйінің іргесінде 
ойнатып:
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мінгенде атым Балжынкер,
Білмеген қазақ қалжың дер,
марқаны айнала шауып мен келдім,
Былжырамай қызды бер, – 

деп уәдесінен айнып, қылтқыған байдың ақ отауын қамшы- 
ның астына алыпты.

Әлде өтірік, әлде шын марқакөлдің астында тасқын басып 
қалған мың марқаның сүйегі бар деседі; әлде өтірік, әлде 
шын, марқакөл алтай сілемдеріндегі ең көрікті, ең үлкен 
көл марқасы болғандықтан солай атапты деседі; марқа деген  
батыр жігіт, көлден жүзіп өтіпті деседі, бір марқаның етін 
бір қыз жеп қойған деседі... көп айтады, біліп айтады, білмей 
айтады.

Бұл жердің мен бұрын көрмеген бір ерекшелігі сезілді. 
Таудан ойға түсуіміз мұң екен, қақтама ыстық білініп, шыбын-
шіркей қаптады да кетті. Піскен шөптің иісіне бүлдірген аңқып, 
шегірткенің құлақ тұндырар тынымсыз шырылы, астымыздағы 
аттың басын шұлғып, құйрығын сипақтатып шыбындауы 
әбден мазалады. Жонның суығына киген қалың киіміміз де 
ауыртпалық жасап, пысынатып терлетеді. Қара жолдың шаңын 
бұрқыратып өткен бірлі-жарым машина, бөтендеу жүргіншілер- 
ді жатырқағандай үрпиіседі. Сармөңке ауылы ат шаптырым 
үлкен жазықтың арғы күн шығыс басына орын тепкен екен. 
Осы қалпында сахнаның түбіне декорация үшін ілген сурет-
ауыл іспеттенді. Жазық үстінен қарағанда марқакөлге ұқсаған 
көк шалғынды – көк айдын. Біз сол көк айдынды кешіп, көз 
көрімдегі шағын ауылға бет түзегелі қашан. Тау бөктерінен 
қарағанда қарға адымдай жерде тұрған Сармөңке әне... біз 
асыққан сайын қашып барады. Тегінде Қатонқарағай ең сұлу 
жер саналатын, енді байқадым, марқакөл ауданының Қаба, 
Сармөңке, Уранхайка, Орловка жағы әлдеқайда көрікті, күйісі 
де, құйқасы да таймаған тың екен. мұнда біздің ауылдағыдай 
айғыздап тастаған жер тыртығы аз, жайлау сықылданған жа- 
зира. менің таңқалғаным, ат тұяғын қызылжоса қылып таста- 
ған торғайдың басындай табиғи жидектер. аттан аунап түсіп, 
жата қалып жеймін, тас кенедей жабысып, еңбектеп жүріп 
теремін, тіпті қаншама шөп-шаламына қарамай, ауыз толтыра 
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асасам да, тойым тапқан жоқпын. Шаруа шал болса, маған да, 
анау баданадай жидекке де қарамай, оза аяңдап, сытыла ұзап 
кеткелі қашан. менің есіме сонау бір жылдардағы балалық 
шағым оралды. Баяғыдағы Өзімді бір сәт көк мұнар, толқынды 
сағым, алқызыл бүлдіргеннің арасынан көріп қалғандай, 
шанжаулап, ұйпа біткен шөптің ортасында аунап жатырмын.

...Бала кезімде еді ғой, дүниенің бәрі мінсіз, аспан биік, 
көкжиек алыс шешілмес жұмбақтар мен қорқынышты 
тылсымға толы болатын. менің балалық шағым сыңсыған 
орман, асау өзен, жасыл құрақ арасында асыр салып өткен. 
менің балалық шағым елуінші – аңғал да арманшыл, таза да 
тартысты жылда; азапты, бірақ ары таза мезгіл мен рахаты 
бірер күндікті бүгіннің екі арасында алаңсыз өткен. Біз 
сонда көк шыбықты көлік қылып мініп, тым-тым алысқа... 
мұнарлы болашағымызға шапқылап кетіп қалар едік. менің 
замандастарым соғыстың лаулап тұрған шағында дүниеге 
келді, аса қиындықпен, дауылмен, жаумен алыса келді, келді 
де дұшпанның бетін қайтарды, сосын өздері елуінші жылдың 
өгізіне мініп, жаңа-жаңа жанданған колхоз тірлігінің ыстық-
суығына үлкендермен бірдей араласты. Кенеп дорбаны сумка, 
бөтелкені сиясауыт, қауырсынды қалам қылып сауатын ашты. 
Қар бір жауғанша оқуға жалаңаяқ барып, жеңіс әкелген бейбіт 
өмірдің көзге көрінбейтін, бірақ минут сайын білініп қала 
берер жоқшылық пен тоқшылығының қара қазанында бірге 
қайнады халықпен. Әлі есімде, оншақты бала жазғы демалыс 
басталса-ақ шөп шабатын машинаның атына мінер едік. 
алтай шабындығы таулы, қиялы қиын болғандықтан төрт 
ат жегетін. Біздер сонда тау-таудың түпкіріндегі қыстақтың 
маңайын шауып, қоналқыға жатар едік. Үлкендер жағы бір-
бір атқа мініп, ауылға семьяларына кетеді де, таң атпай қайтып 
оралатын. Он бала иен үйде астымызға шөп төсеп, қазқатар 
жататынбыз. Түннің бір уағына дейін ертек айтып, таңға жуық 
сілейіп ұйықтап қалғанда ойдан қайтқан машинистеріміз 
сирағымыздан суырып алып, атқа жіберетін. Сонда біз түнеген 
қораның айналасынан шиырлаған аюдың ізін, жаңа ғана 
саңғытқан жас қиды көріп өз ерлігімізге өзіміз мәз болар едік. 
Біз сонда үлкендерге әсте ашуланып, орман қожайыны аюдан 
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әсте қорықпайтынбыз. Сонда біз Көбен тауы деп аталатын 
көлдің маңайын, арғы атөлген деп аталар жазықты шауып 
жүргенде жерде баданадай болып көзі жаудырап жатқан қып-
қызыл бүлдіргенді көріп, жегіміз келіп, ауызымыздың суы 
құрыса да үлкендер рұқсат етпейтін. Сонда біз қып-қызыл 
жидек шабар едік, машинаның платформасы жидектің қып-
қызыл қанына жуылып қалатын. Сонда біз үлкендердің сөзін 
тыңдамай-ақ аттан қарғып түсіп, неге ғана қарпып-қарпып 
асамадық, неге ғана армансыз тоя жемедік, енді міне ақтаңлағы 
шығып жатқан жерге қарап тамсанып отырғанымыз; енді 
міне, қып-қызыл жидек тек түсімізге ғана кіріп, жиырма жыл 
бұрын жоғалтып алған балалықтың базарын іздеп жүргеніміз. 
Енді міне, момын аюдың шиырын, момын аюдың қиын іздеп 
сағынып жүргеніміз. Сонда мен бүлдірген өскен қалың шөптің 
арасынан еліктің лағын тауып алып едім. Әлі аяқтанбай, 
томпайып жатқан жас шарана қандай әдемі еді десеңізші! 
Еліктің лағын үйге алып келіп бір ай асырадым. Огородтың 
ішінде кәперсіз жүргенде ит талап өлтірді. Содан бермен ондай 
сүйкімді де сүт аңқыған еліктің лағын көрген емеспін. Бәлкім 
көрмейтін де шығармын...

маңайым қып-қызыл баданадай жидек. Тек еліктің лағы 
жоқ. Тек бала достарым жоқ. Әне, Шаруа шал Сарымөңкенің 
шетіне ілінді. мен әлі тұралап жатырмын. мұндай тіл үйірер 
бал бүлдіргенді енді қайтып көре алмайтыныма көзім жетіп, 
іштей иландым ба, аса бір қатыгез қызғанышпен тапалай 
бердім.

Біз барғанда нағашым көрші ауылға кетіпті. Өзі жоқ 
болғаннан кейін іргесінде үйленіп, үй тігіп отырған үлкен 
ұлының отауына түстік. Күні бойғы солқылдақ жүріс, күннің 
аптап ыстықтығы кенезімізді кептіріп, таңдайымызға бір 
жабысқақ шөл бітірген-ді, бес литрлік самаурынды басқа бір-
ақ көтерсек те, шөлімізді қандырғанымыз жоқ.

– атамдар бес бие байлап отыр, – деді нағашымның үлкен 
ұлы, – кетерінде біраз қымыз қалдырып еді, ішіп қойдық. 
Іштеріңізді кең сақтаңыздар, қымызға да орын қалсын.

Терімізді басып, төр алдындағы сырмаққа енді жантайыса 
бергенімізде нағашымдардың келгені хабарланды. Бірақ қазір 
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бие сауып жүр, сәл аялдай тұрсын деген сәлемді қоса айта 
келген қаражалақ бала. Қаражалақ ұлдың екі көзі дастарқанда 
жатқан шақпақ қантты тесіп тұр. ыдыс-аяқ жинастырып жүрген 
келіннің көзі тая берген кезде, біреуін қағып алып, борбайын 
сабалап, тырағайлай жөнелді. Енді біраздан соң «әкем сауынды 
аяқтады», деген сәлемді және естіп тысқа шықтық. Екіндіге 
таянған күн өзімен бірге кешкі абыр-сабырды да ала келген 
екен: өрістен мал қайтып, тоғай шетіне ат арқандалып, буып 
тұрған масадан қорғана түтін салып, – ауыл өмірінің азан-қазан 
тірлігі жамырады-ай...

Нағашым көрінбеген соң ошарылып қалғандай едік, 
қора жақтан шелектің салдыры естіліп, бізге қарай аяғын 
аздап сылтып басатын жалғыз көзді шал аяңдады. Одан сәл 
қалыңқырай мен білмейтін, бұдан бұрын көрмеген қызыл сары 
әйел бір шелек сүт көтере ерді. Үлкендік рәсіммен Шаруа шалға 
төс тигізіп, сәл тұрды да, одан соң, мені құшақтап, әлде жоқтау 
ма, әлде іште лықсып жатқан ауыр азаны шығару ма, әйтеуір 
өзгеше мұңды сыңсумен сай-сүйегіңді сырқыратар үн айтты. 
менің құлағыма: «жалғызым-ау» деген өкінішті сөз естілгендей 
болған, оның өзі де ерекше үнпаздықпен емес, өкініштің 
дағдылы мақамы еді. Әр әйел өз мұңын айтып көріседі дейді 
ғой, «жалғызым» дегенде менің де қабырғам қайыса жылап 
жібердім. Сонда өмірбақида көрмеген, өмірбақида көрмейтін 
де, тек құлақпен естіген нағашымның жалғыз қызын сәулелі 
көңілмен сағынғандай хал биледі.

Нағашым қанша қапалы болса да, суық жүз, қатал қабақ 
танытқан жоқ, есін тез жинап, бізді үйге бастады. Жаңа 
жеңешеміз ибалы, көпті білетін иман жүзді адам екен, сабаға 
сүт құямын деп қазан-ошақ жақта салдыр-гүлдір жүріп алған 
жоқ, іле кіріп, нағашымның ық жағын ала бір тізерлей отырды 
да, әуелі Шаруа шалмен, сосын менімен майда есендесті. 
алдыңғы бөлмеден өз міндетін өтеуден гөрі, шері басым, шын 
қайғырыстың терең еңіресі көпке дейін естіліп тұрды. Әкесі 
ұлына «қой жылама» деп айтқан жоқ, тек өксік басылған соң 
ғана дабыстамай әйеліне шақыртты да, «мал алып кел» деп 
жеңіл ишара жасады. алдымызға сары тегене мелтілдеп қымыз 
келгенде бәріміз де үстіміздегі бір сәт жабулаған аза шекпенін 
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ауырсынғандай сілке тастап, кесеге ұмтылдық. Бірақ, мұнымыз 
сөкет көрінбеді, қайсыбір адамға да тән пендешілік еді.

–ау, мұхамади, – деді бір кесе қымызды байыздай ұрт- 
таңқырап ішіп отырған Шаруа шал, – қаза бар жерде – аза бар, 
пенде шіркін көзден шер, маңдайдан тер ағызуға жаралған 
екен, оң жағыңның құлап жатқанын да, кәрі көңіліңнің жылап 
жатқанын да сезбей-білмей келгеніміз жоқ. Сынбайтын темір, 
өтпейтін өмір бар ма, тәйірі, – деп, ділмәрсімей-ақ қояйын, сіздің 
қайғының ауырлығын қырық нар көтере алмас, аюдай ақырған 
әбзал бәйбішеңіз бен қыршын кетен жалғыз қызыңыздың 
иман байлығын беріп, арты қайырлы болсын. Сіз, мұқа, ақыл 
тыңдауға емес, ақыл айтуға жаралған көкірегіңіздің көзі бар 
ендігі қалған абз-атасыз. Тек менің қосар ойым: қартайған 
шағыңызда өз-өзіңізді мүжи бермей, өз-өзіңізге тоқтам 
айтыңыз. «ақсағын қойып, сауын бақ» деген, тәңірім ендігі 
қалған ұрпағыңызға ғұмыр берсін; екі торының өзгешелігі 
бар ма, тәңірім бүгінгі ұраныңыз – жаңа жеңешемізге пейіл 
берсін...

мен Шаруа шалдан осыншалық қиюлы сөз шығады деп 
ойлаған емеспін. амал не, бәр-бәрін есіме сақтай алмай, қор 
болдым.

– Сондықтан да, – деді ол қойнына қолын салып, – сондықтан 
да бата оқырға келгеніміз жоқ, кейінгінің қуанышын тілей 
келдік. мынау нағашы жеңгемізге көйлек, балаларға саухат.

Байқаймын, нағашым шын риза болды, жалғыз көзі жайнап, 
қымызды созақтата сапырып, өз қолынан құйып берді. Осы 
шақта маңырап мал да келіп еді. Құйрығы тегенедей қазақы 
қойына бата жасап, қазан жаққа жөнелттік. Шешіле сөйлеп, 
шірене отырған соң мен өз бұйымтайымды айттым:

– Нағашы, есіңізде болар, сіз біздің үйге барған кезіңізде 
мені қурайға ылғи жүгіртіп жіберетін едіңіз. мен әкелген қуыс 
қурайдан үш тесік жасап, ерніңізге тигізгенде неше сықылды 
күй сарнап қоя беруші еді. мен жылда сіз келетін уақытты 
тағатсыз күтіп, қуыс қурайды үйіп қоятынмын. Сол бір бала 
кездегі бал әуен, сол бір базарлы күй құлағымнан әлі күнге 
кетпейді, нағашы. мынау алтайды ат арытып, асып келгендегі 
азабымның бір басы, сол сиқырлы сыбызғының үнін тағы бір 
тыңдау.
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– Таздан тарақ қалғалы қашан, – деді жер шұқи қарап. 
Бұл өкініштің екі бірдей асылынан айрылғандағы қазадан 
ауыр тимейтінін білдім. Заманының болып тұрған шағында 
қиядағыны құрықмен түсірген нағашымның ендігі сіңірі босап, 
көкірегі көр болуға айналған лақасында зор өнер дәметуім 
әбестік екенін білмеді дейсің бе. менікі бұл кісіні ұлы дүбірлі 
бәйгеге, қызыл кеңірдек сайысқа түсіру емес, әншейін суға 
кеткен тал қармаудың кебі, енді қайтіп көре алмайтын, енді 
қайтіп ести алмайтын келте де тәтті халді бастан тағы бір 
кешпекке талпыну еді. мен білемін, нағашым бұдан артық 
қайғыға батпаса, бұдан артық серги де, серпіле де алмайды, 
өйткені жетпістен асып, сақалының желпілдеген шағында 
үш бірдей ардағынан айрылған мұңдығына, архар ұранынан 
жаңылып, айбалта батылдығы мұқалған – жақ сүрінген, әр 
адымын сақтықпен санап басқан тайсақ кәрілігінде, бұл өмірден 
гөрі арғы дүниеге керек екенін асқан ақылдылықпен әлдеқа- 
шан болжап білгені. рас, мұндай күй сандық шалдардың бір 
сөзіне зар болып, тірідегі иттен кәдірсіздігіне талай-талай 
өкінеріміз хақ. Шалдардың қатары бірте-бірте сиреп бара 
жатқанын, жастықтың буына пісіп жүрген біздер елей бер- 
мейтін едік...

– Дегенмен, алыстан ат арытып, тон тоздырып келгенде 
меселің қайтпасын, жиен, – деді. – Қырық серкешіңе қырық күй 
сыйласам да жетер еді, әбден өз қиымды өзім мыжып, алжыған, 
үнім тарғылданған, шағымда келіп отырсың. Көзімнің тірісінде 
көріп қалғаныңа шүкір. Бесіктен белі жаңа шыққан сені қойып, 
әкең бұл марқаның топырағын басып көрген бе екен.

Нағашым ымдап жаңа бәйбішесіне әбден ескірген, қаңсы- 
ған қурайды алдырды. Әрі-бері ұстап, айналдырып қарап 
отырды да:

– ақ бәйбішем мен жалғыз қызымнан айрылғаннан бері 
менен әл кетті, сыбызғыдан сән кетті. Көзден де, көңілден де 
пыр-пыр ұша берген «айхай дәурен-айдан» қалған қаспақты 
ендігі қалған сынық сүйем ғұмырымызға талғажау қылғаннан 
басқа не қайран. Дүниеге шыр етіп түскеннен бермен осы 
марқадан от оттап, су іштік. О баста ата-бабаларымыздың 
арқа еті арша, борбай еті борша болып, қорғаған жері екен; 
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шаналыға шаптырып, аттыға алдырмаған екен. мына таудың 
арғы етегіндегі «көршіміз» тынышсызданғанда ішкері жаққа 
көшіп кетейік, деп азғырушылар да табылды. Қазіргі тартпақ 
күйім жоңғарлар шапқыншылығы тұсында шыққан еңіреген ел 
туралы, күйісі кеткен жер туралы.

Жер мен Ел!
Тағы да осы екеуі. Бағзы көне, бақи жас екі ұғым, бір-бірінен 

әсте бөліп-жаруға келмейтін бір бүтін. Баланың да, дананың да 
аузынан естірсің. Жырлап та, шырқап та айтқың келе беретін, 
айтқан сайын жаңа қуат, соны серпінмен жаңғыратын, мәңгі 
өлмес ғұмырнама. Нағашым ал дегенде жөткірініп, қабағын 
шытып сыбызғыны тарта алмады. Онысына қысылған жоқ, 
асықпай, бабына келгенше ырғалып көп отырды. Сонсоң ғана 
тым әріден, зәулім құбырды жел кеулегендей ғып, өзгеше 
бір таңсық үн шығарды, ол үнге жол ортадан өте майда, 
сыбызғылы әуен қосылып, бара-бара сөзбен айтып жеткізу 
мүмкін емес күйге ұласты. Үй-ішінде ұйып тыңдамаған 
адам қалмады: бәрі де өз жүректерінен шығып жатқан елге, 
жерге деген ұлы махаббаттарындай елітеді, әлдене есіне 
түскендей күрсінеді. Байқаймын, күй аяқталған секілді. Бірақ, 
нағашымның қазіргі тартып отырғаны кәрі көкірегінен қайнап 
шыққан өз күйі, өз қасіреті, өзінің тайғақ тағдыры еді. Жалғыз 
қызының марқакөлге жалғыз қайықпен жүзіп бара жатқаны, 
содан қайтып оралмағаны, әлдекімдердің мойнына тас байлап, 
суға тастағаны, әкесінің құны қалғандай дәл осы нағашымның 
қызына жауығуы, кім екенін білсе де, сезсе де күні бүгінге дейін 
«сенсің» деп мойнына салып бере алмауы, мойнына салған 
күннің өзінде... кеше ғана маң-маң басып, маңғаз жүретін 
бәйбішесінің қазасы – бәрі-бәрі қосылып, қуыс қурайдан ағыл-
тегіл ақтарылып жатыр...

Нағашым ұзын ырғасы қырық күй біледі екен. Тек қар- 
тайып, үні қайтқан соң қысқа тартылатын «Жорға аю» 
секілді жеңіл-жеңілін ғана ұстап қалған. ал, «Жер мен Елді» 
жетіскеннен емес, құдайдың зорына көңіл жықпастықпен 
тартып шыққанын білдім.

– алтайдан ағытылған он екі Қаба өзені Ертіске құяды ғой. 
Соған арнап «Он екі қаба» күйі шықса, «Ертіс» екі түрлі боп 
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жеке тартылған. Сол секілді жас кезімде әкемнен «Балжынкер», 
«Телқоңыр», ботасы суға кетіп өлген «Боз інген» туралы 
күйлерді үйреніп қалған едім. Иә, заманында «Көктөбеттің» 
мардан, ардақ, Сүржан тартуындағы үш түрін де білуші едік. 
Енді міне «Жорға аюға» шамамыз келмей отырғаны. Енді 
міне, өлейін десек жан тәтті, өлмейік десек бас қатты болып, 
қоңқайған тірлік – шоңқайғанға айналғаны.

Нағашыма сыбызғыны әкесі үйретсе, әкесі Ұранқайдағы 
қалмақтан дәрістенсе керек. ал, нағашымнан үйренген де, 
сол өте сирек кездесетін құбылысты жазып алған да ешкім 
болмаған. Төрінен көрі жуық шалды қанша қажағанмен, енді 
бәрі де кеш екенін ішім сезді.

Ие, енді бәрі де кеш еді.
– Қарғыстың ең қаттысы: шалғының басылмасын, күлің 

шашылмасын, – дейді екен бұрынғылар. – деді нағашым. – 
Шүкір, шалғынды басар жұрағатым, күлімді шашар ұрпағым, 
немерелерім бар.

Бұл нағашымның беріктеніп, өзін-өзі жұбатқаны еді.
Біз ертең ерте аттанамыз дегенде қатты ренжіді. Әсіресе 

ал дегенде ат басын тіреген үлкен ұлынан қысылдық. Бізге 
арнаған малы маңырап қорада қалды. асықпасқа лажымыз 
жоқ еді, менің енді екі-үш күннен кейін қалаға қайтуым 
керек. Онымен қоймай, паспортымызды ұмытып кетіппіз. 
Шекарада болғандықтан, документсіз бір аттауға рұқсат жоқ-
тын. Нағашыммен бір күн емес, екі күн емес, айлап жатып 
әңгімелессе де еш жалықпасымды, ол кісінің маған айтып 
бергендері алғы өмірімнің бүкіл творчествосына азық боларын 
және білдім. Түнде дастарқан басында қадау-шабырлап айтқан 
бірер сөзінің өзі – алтынның сынығындай көз қызықтырып, 
көңіл ұялар еді. Сосын нағашымның әлдекіммен жата-
жастанып, әңгімелескісі, тізелесіп отрып сұхбат құруды 
аңсайтынын аңғардым. Тірі болсақ тағы іздеп келмекке іштей 
серт беріп аттандым. Осынау алтайдың Қытаймен түйісер бір 
қойнауында Сармөңке деген аз үйлі ауыл барын, сол ауылда 
көкірегі күйге, көкірегі күйінішке толы жалғыз көзді қара шал 
барын бәлкім біле бермессіздер. Шекарада, апанның аузында 
отырса да, тырп етпей, сезіктеніп-сескенбей, белді бекем буған 
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ат төбеліндей аз қазақ өздерін әсте бөтен ауылдың тайлағы 
санап көрген жоқ, кең байтақ республикамыздың бір түтіні, 
Отан дәулетіне мысқалдап болса да үлесін қосып жүрген 
жайсаң жандар. рас, мұндай кішкентай ауыл үлкен картаның 
бетіне түсе бармейді, бірақ көңілден, өмірден өшіруіміз мүмкін 
бе?

Біз тым ерте, күн енді ғана ырғалып шығып келе жатқан 
кезде атқа қондық. Нағашым бізді аттандырып тұрып айтты:
Тәңірім жердің тебінін, елдің егінін жат жұрттыққа таптата 
көрмесін...

Нағашымның Жер мен Ел туралы тартқан сыбызғысы 
әлі күнге құлағымнан кетпейді. Нағашым менің, бармысың, 
қуаттымысың, сары қымызыңды, сарабдал үніңді, «жалғызым» 
деп маңдайдан сүйген ыстық құшағыңды сағындым.

Нағашым менің, ауыл-аймағың тыныш па? менің көз 
алдымнан бейуақытта тысқа шығып, анау көлбей жатқан 
көгілдір тауға қарап тұрар айбатты келбетің әмбеде кетпейді. 

Жайлау

Жанасалап жанынан қалмайтын болған соң Шаруа шал  
мені тағы да жолға ертті. алтайдың бұл жақ беті Шабанбай 
жайлауы деп аталады да, солтүстік шығысқа ат басын дәлдеп 
жүре берсең таулы алтай өлкесінің шекарасына түйісесің. 
Қазақстан жері мен таулы алтай өлкесін мұз тауы шыңынан 
бастау алып, ұлғая келе Объқа құятын Қатын өзені бөліп жатады. 
Бұл жақтың мен үшін алабөтен ыстық болатыны, мұқым 
балалығым, тіпті мектеп бітіргеннен кейінгі жастығымның 
көп-көп айлары мен жылдары осы Шабанбай жайлауында өтті. 
Бірақ, мен күні бүгінге дейін Шұбарағаш, аюлаған, Салық-
салған, марал-қашқан сықылды бергі жағында болып жүрдім. 
ал Төржайлауға – маралкөл, Талдыбұлақ-Таскүрке, Көгала-
айғыр-Көкжота, Науа-Қатын деген жерлерге аттап басқан 
емеспін.

Күн көтеріле үйден шыққан біз тек күн еңкейгенде ғана 
көпір айналып жүріп Шұбарағаштың үстіне іліндік. Көпір-
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айналып дейтінім – Бұқтырма жаздай ағаш басына шығып 
тасып жатады да өткел бермейді, сондықтан ары өткен-бері 
өткен жолаушылар Жаңаүлгі деген ауылдың тұсындағы 
көпірдің үстімен өтеді. Сонда түстік жол, кештікке – жарты 
күнге ұзарып, бергі жонға әрең жетесің. Бұқтырма өзені 
Жаңаүлгінің тұсында арнасын сығымдап, түбін иірімдей 
түседі, екі таудың ортасында қысыла ағады, дәл осы ендеген 
тұсына бұдан ғасырға жуық бұрын ағаштан көпір қиып салған. 
Әлі күнге белін берген жоқ. Тек бетіндегі тақтайлар машина, 
трактор, комбайн өткен сайын тозып, сынып қала береді. Қазір 
сол беттақтайды ауыстырумен әлек.

Жайлау!
Шапқан жолдың үстіне шыға келгенде алдыңнан самал, 

салқын жел есіп, мұрныңа жайлаудың жұпар иісі келеді. Не 
ыстық, не салқын емес, қоңыржай ауадан кеуде кере демалып, 
шыбын-шіркейсіз жұмақ өмірге жасқана енесіз, жасыра 
қуанасыз.

...Ол кезде қазіргіден әлдеқайда әсем, әлдеқайда көрікті 
сықылданатын. маусым айы бастала сиырлы ауыл қыстай 
сартаптанған ферманы тастап, улап-шулап жонға көшер едік. 
Құндыздай шұбырған көштің ең басында ақбас атанға жүк 
артқан ақ бас шал, ең соңында әкем келе жатар еді. азан-қазан 
мөңіреген сиыр мен бұзау, мұндай жүріске көндікпеген осы бір 
даңғаза түлікті айдаудан қиын істі көрмеген шығармын. Сонда 
қазір біз үстіне шыққан Шапқан жолдың желкесіндегі шоқ 
қарағайға қас қарая әрең жетіп, түнер едік. мен қазір сол кезде 
мініс ат, жүк артқан түйе, жас бұзауды байлаған, әр қарағайдың 
түбіндегі мұрындықты іздедім. мұрындық тесіктер әбден 
ескіріп, бітеле бастаған екен. Сол шақта сиыр сауып, қазан-
қазан сүт пісірілетін, қазан-қазан ірімшік іртілетін. Қазан-қазан 
ірімшікке қаймақ араластырып жейтінбіз; түйе боздап, бұзау 
мөңіреп, бала жылап – осынау аңғар ұлар-шу, қым-қуыт болар 
еді. Ертеңінде күн шыға Салықсалғанға қарай сар желер едік. 
Салықсалғанға ең әуелі біздер – балалар жетер едік.

Жайлау! Салықсалғанның мойнағына шыға келгенде қып-
қызыл, сап-сары, көкпеңбек, жап-жасыл гүлдер із тимеген күйі 
үп еткен самалмен ырғалып, біздің келгенімізге мың мәрте 
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алғысын айтқандай иіліп тағзым етер. астымыздағы мінгесіп-
ұшқасып келген аттан аунап түсіп, жапа-тармағай лап беріп 
жүгірер едік. Жүгіріп жүріп гүл терер едік. аунап баратып, 
сақ-сақ күлер едік. аунаған жолымыздың гүлі мен шалғыны 
жапырылып, бой-бой жол қалар еді, бұл жарықтық жайлауға 
түскен алғашқы сонар еді. Сонда біз – гүл теңізін кешіп, мәңгі 
қуаныш, мәңгі жастық, мәңгі бақытты да балалық шаққа сапар 
шеккендей алақайлап, көп жүгіреміз, жүрегіміз күйгенше 
асыр саламыз. Сонда біз гүл шоғын башпайымыздан бастап 
құлағымызға дейін тағынып алып, әлі жете қоймаған көштің 
жолын тосып, аттарын үркітер едік. Сонда біз – марал-қашқан 
бұлағында теңкиіп жатқан бір-бір тасқа мініп, астына қол 
жүгіртіп балық аулар едік, уыстап алған ақшабақты шоршытып, 
жап-жасыл жағаға лақтыра берер едік, лақтыра берер едік.

Жайлау!
Сен қандай едің ол кезде, мен қандай едім. ымырт үйіріле 

қарағайдың қу бұтағын тау қылып үйіп, лаулатып от жағар едік. 
Дәл оттың екі жағындағы қарағайға арқан керіп, алтыбақан 
құрар едік. Оттың лаулаған жалынын кесіп өтетін алты-бақанды 
тек ештеңеден қорықпайтын ержүректер ғана тебер еді. содан 
кілемнен жұмасақ шалғынға киіз төсеп, ауылдың барлық ұл-
қыздары қаз-қатар тізіліп, жатар едік. Сонда Сұлушоқының 
иығы ағарғанша ертек айтып, таң сыз бере тәтті ұйқыға бас 
қояр едік. Сонда, мөлдір аспан, жасыл жайлау төсінде момақан 
ұйқыда жатқан балалардың алаңсыз ұйқысын бұзбайын 
дегендей малды ауылдың иті де шәу деп үрмей, аяқ жағымызда 
тұмсығын бүйіріне тығып, кәперсіз ол да жатар еді. Не деген 
уаым-қайғысыз, таза да тәтті күндер мен түндер десеңші! 

Жайлау!
міне, мен баяғы жол, балалық жолмен есейген – етейген 

шағымда қайта бір жүріп келемін. Жол – сол, бірақ кеңейген, 
трактор қос сызық тартып, адастырмай алып жүретін қара 
жол жасаған. Баяғыдай гүл жоқ, у жапырақ аттың тізесін 
соғады. ал, биыл қарақат пен балқарағай да шықпай, анау 
жолғы бұршақ ұрып кетсе керек. ал, Шұбарағаштағы шалқар 
жазық, шабындықтың орны қап-қара – тозаңы аспанға 
шығып жатыр. Үстінен өткенде енді-енді ғана балмұрттанып, 
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тебіндей бастаған көкті көрдім. Оның өзі де тым сирек, тым 
баяу көктейтін қалпын аңғартқандай таудың салқын желінен 
қалтырап тұр. Обал-ай.

– Үш-төрт жылдан бері осы жазыққа мал азығындық  
дақыл егіп жүр, – деді Шаруа шал бауырлаған жолға түсіп, 
көсемси аяңдаған атының басын тежеп. Бірақ, жетістіріп 
азық дайындай алмай келеді. Не суыққа ұшырап қалады, не 
жайқалып енді өсе берген кезде бұршақ соғады. Бұрын осы 
жерде қаз-қатар мая-мая шөп тұрушы еді. Екі-үш қора малды 
алты ай қыстан алып шығатын.

Біз Салықсалғанның үстін басып өте берген кезде он бес 
жыл өмірім өткен жұртқа бұрдым ат басын. Әбден ескірген, ат 
омыраулап жара алмайтын шөп өскен жұрттан Өзімді іздедім. 
Жоқ! Әне, біздің үйдің орны ғана жатыр. ал, басқа үйлердің 
қабырғасы қалқайып әлі тұр. Біздің баспананың ағашы өте 
сапалы, кісі қызығарлық еді. Әкем ферма меңгерушісі болып 
тұрғанда кілең қызыл қарағайдан өзі қиғызған. Әлдекім тасып 
әкетіпті. Қазір иен, құлазып жатқан бұл жерде бұдан он бес 
жыл бұрын қайнаған өмір – бес жүз қаралы сиыр, жүз түйе, 
үйір-үйір жылқы бағылатын. Үш мезгіл сиыр сауып, әредігінде 
қол тартпамен шөп шауып, оны маялайтын. Біздер, қара сирақ 
балалар, шөмеле таситын «погонщик» болып, үлкендерге 
қолғабыс тигізетінбіз. анау бұлақтың басында май шайқайтын 
завод бар-тын. Тартылған сүтті қолдан пісіп, майын түйеге 
теңдеп ауданға жөнелтетін. Қаймағынан айрылған көк сүттен 
айран ұйытып, бригада-бригадаға сусындыққа аттандыратын. 
анау бір жерде аттан жығылған едім, ал, анау тұста жерошақ 
бар-тын. Оның оты күндіз-түні сөнбей маздап тұрар еді. анау 
жерде түйелер иіріле шөгіп жататын, сонда біз білдірмей 
еңбектеп барып, тайлақтың артқы өркешінен қапсыра құшып, 
міне түсетінбіз. Тұра ұмтылып, мөңкіп, бақырған айлақтың 
артында салпылдап, көпке дейін түспей ілесіп жүре берер едік 
те, қол талғанда ғана қоя беріп, көк майсаға құлар едік. Сонда 
еш ауырсыну, мертігу дегенді білмеуші едік.

Иен жұртта – балалықтың базары өткен мекенімді қимай 
көп тұрдым. Енді бұл жерде сондай бір бейнетқор ауыл, бейбіт 
тіршілік өткенін айтсақ, содан бергі жылда туған баланың 
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ешқайсысы сенбейтінін білдім. Өтті – кетті. Қайталанбайтын 
балдәурен, балалық уақыт, тек қана алға ұмтылған жандар... 
Ойлайтынмын: қариялар неге күрсіне береді деп, қариялар неге 
мақтана береді деп, – біздер – соғыс жылы туған төлдер оған 
сенер едік, өйткені, сол өмірдің шет-жағасын көрдік. Сіздер 
ше, елуінші, алпысыншы жылдың балапандары...

Жайлау!
Жылқылы ауылға іліккенде қас қарайған. Биенің соңғы 

сауыны бітіп, құлындарды ағытып, Бөгенбай жаққа айдап 
барады екен. Жылқышының қиқулаған дауысы тауды жаңғы- 
рықтырады. Түндіктен ұшқын ұшып, киіз үйдің иненің көзіндей 
жыртығынан жарық себезгілейді. Қызығы сол, әбден кісі келе-
келе еті үйреніп, жалықса керек, қымызды ауылдың иті үрген 
жоқ, қайта құйрығын бұлғап, еркелей қарсы алды. Өзіміз үйге 
кіргенше шошаң етіп ешкім шықпаған соң олардың да еті 
үйреніп, мезіленген шығар деген ойға келдім.

– Кеш жарық!
– Ешкің арық, – деп қарсы алды біздің сәлемімізді жамбас- 

тай жатқан сала құлаш аяғын жиып, «төрге шығыңыздар» 
деген ишара танытқан. Бес-алты жастар шамасындағы бала 
«Кәмпит-ата» деп Шаруа шалға тұра ұмтылды. Сауыншы 
әйелдер де мені танып, қаладан қашан келгенімді, үй-
ішіміздің есендігін сұрап, қауқылдап жатты. Біздің келісіміз 
бейуақыттың мазасын алғандай, тіпті білтесі тозған шынысыз 
ондық шам да шалқып, тірлік белгісін танытты. Сегіз қанат 
киіз үйге шырай әкелгендей болған жолаушылар күнде кеп 
сықсиып жатып алатын қымызқой көрші-қолаңдар емес, ат 
арытып, алыстан келген құдайы қонақ екеніне көзі жеткен 
соң әншейінде сығымдап ұстайтын сабаның аузы ағыл-тегіл 
ағытылды. Кешеден қалған дөнен қымызға аздап жылы саумал 
араластырып, суығын сындырып барып алдымызға қойғанда 
Бетпақтан келгендей басымызға бір-ақ төңкердік.

– Бала, қымыз ішісің ұнап отыр, бір ай бие сауғызсаң, 
Бәгөштен ары жардай боп семірер түрің бар. Қалсаң қайтеді. 
Құрыса совхозға жиырма литр қымызды кем берерміз, – деп 
әзіл тастады әлгі шұбатылып жатқан жылқышы жігіт. Бұл – 
маған арғы аталары арқылы нағашы болып келетін шешемнің 
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төркін жағы, Шоңмұрын жігіт Қадеш Байекин еді. Бұл баяғыда 
Тарбағатайда біз қонған атақты шопан Құмархан Байекиннің 
інісі. Қадеш осында бас жылқышы да, Бәгөш көмекшісі. Бірі 
шай құйып, бірі қымыз құйып отырған екі әйел – сауыншылар – 
айтбала мен Бағила да Қадешке апай болып келеді. Бірте-бірте 
көз үйрене келе, байқасақ, киіз үйдің бір бұрышы бықыған бала 
екен, күбір-күбір сөйлеп, жырқ-жырқ күлісіп отыр.

Қымыз ішіліп, қызды-қызды әңгімеге көшкен түннің 
бір уағында сырттан ат дүбірі естілгендей болып еді. Қадеш 
елегізіп: – ауылға қымыз апарып келген Бәгөш қой, – деді де 
шығарға қамданды. Біз де іле шықтық. Қараң-құраң аттан түсіп 
жатыр екен. Жетегінде келген бие шырқырап, қатты кісінеп 
еді, қап-қара түн құшып тұрған Бөгенбай жақтан айғырдың 
ақырған дауысы естілді. Ерін сыпырып, арқасын шапаттап қоя 
бергенде, сол кісінеген күйі түн түнегіне кіріп, жоқ болды.

– Қазір-ақ тауып алады үйірін, – деді Қадеш. Бәгөш бізді енді 
байқады: – Бағана ауылдан естігенмін, жайлауға кеткендерің- 
ді, – деді. Өзі аттарды отқа қоя бастады.

– мынау жаңа упрдың аты ғой, – деді мен мініп келген 
қара-кердің ерін алып тұрып. – арқандап қоймасақ, жершіл 
неме ойға қашып кетер.

– Жылда маралқашқан, мына Салықсалғанның бірде-бірі 
шабылмай, құлазып бос қалушы еді, бөлімше меңгерушісіне 
Сейітқазы Тұрбаев келгелі мұнда да пішеншілер бригадасы 
шықты. Жылдағыдай емес, жылқының өрісі тарылып тұр, – деді 
Қадеш. Бұл шақта өліараға айналған мезгілдің түнеріңкі түрі 
алып қанатымен бүткіл тау-тас, орман-тоғайды бүркеп алған. 
Тек, тым жақын аспандағы сансыз жұлдыздар ғана жабағы 
бұлттың арасынан әлсіз сәуле шашып, жасық жылтырайды. Дәл 
іргедегі қалың жыныс үңірейіп, ол да аса қорқынышты. анау 
бөктерден қойшы ауылдың оты көз шақырады. Әне, Бөгенбай 
жақтан тағы да жылқы кісінеді...

Біз жапа-тармағай үйге кірдік. Өлімсірей жанған шам жалп 
етіп сөніп қалып еді, Қадеш сіріңке тартып, қайта тұтатты.

Қымыз иісі аңқыған қараша үйдегі осынау қоңыр отырыс 
маған қаншама таңсық болғанымен, өзгеге қайталана-қайталана 
әбден жалықтырған қалыпты бейуақ еді. алғашқыдай емес, 
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салқын қымызды тартына ішіп, аш өзектен ішіп жіберген 
алдыңғысының өзі батпай, кекіртіп отырған. Бәгөш әбден ат 
соғып, шаршаған сыңайлы, бірер кесе шәй ұрттағаны болмаса, 
шәйнамадан аузына да салмады. Керегеге бетін берген күйі қор 
етіп ұйықтап кетті. Бас сауыншы айтбала салдырлақ, ойына не 
келсе, соны айтып салатын ашық-жарқын адам екен.

– Баяғыда сен шал бізге не істемедің, – деп Шаруа шалға 
әзіл айтты. Әзіл айтса да әділ айтқанын білдім. 

– Ол кезде біз он екіде бір гүліміз ашылмаған қыз едік. 
Сен жезде, отыздың бел ортасындағы жігіт едің. Таң бозынан 
тұрып, он-жиырма сиыр саудық, шала-пұла шәй іше салып, 
қолтартпамен шөп шаптық, қолтырмамен шөп үйдік. Түсте тағы 
сиыр сауыны, сосын тағы шөпке жүгірдік, кешке тағы сиыр 
сауыны... Одан түн ортасына дейін сүт айырып, май шайқадық. 
Құдай-ау, сонда бізді пішенге жіберіп, өзің басқа жаққа кеткен 
болып, қарағайдың тасасында аңдып тұрар едің. Ұйыған бел, 
талған аяқты жазайық деп бір мезет отыра қалғандай болсақ, 
айғай салып, ағаш арасынан атып шығар едің. Ей, жезде, қане 
сонда колхоздың жұмысына тұтқа болғаның, қане өмір бойы 
қаратаяқ болып өткенің, қане күндіз күлкі, түнде ұйқыдан 
айрылып безектеген біздің, жарғақ құлағың жастыққа тимеген 
сенің – төбең көкке жеткені. Қане, алған сыйымыз, қыл 
аяғы медаліміз де жоқ, балаларға көрсететін. мына отырған 
көгенкөз балалар біз сөйтіп едік деп айтайықшы, әсте сенбейді. 
Документ сұрайды, құр мақтанасыңдар дейді. Құдай-ау, соның 
бәрін осылардың жасында тындырдық емес пе. Қазір ше... 
айтбала көзінің жасын сүртті.

– Әншейін жездемді көргенде есіме түсіп кетті. Әйтпесе 
айтты не, қойды не...

Шаруа шал өлеусірей жанған шамға тесілген күйі үнсіз, 
ойда. айтбаланың сөзін бөліп, олай емес еді, деген жоқ:

– Бәрі де ел қамы, жер қамы екен-ау, – деп дастарқаннан 
ысырыла кейіндей отырды.

– Енді не қыл дейсіңдер, Бәгөш екеуміз үш-ақ сағат 
ұйықтасақ та өлмей жүрміз ғой. – Бұл Қадештің сөзі.

менің есіме тәулігіне үш сағат та қарекет жасамайтындар 
оралды.
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Бұл кезде сағат түнгі он екіге айналған. Төсектің қамы 
жасалып, жатуға ыңғайландық. Далаға шыққанда аспан 
қарақұрықтанып, енді-енді болмаса құлап түсетіндей түнеріп 
тұр екен. Әлде қайдан қара құс сұңқылдады. арғы беттегі 
қойшының оты әлі де сөнбей, осынау мылқау түнде адамға ес 
бола лаулай жанады.

Түннің бір уағында абыр-сабырдан оянып кеттім. Көзімді 
ашып, басымды көтеріп едім, Қадеш пен Бәгөш киініп, қымыз 
ішіп отыр екен. менің ояу жатқанымды сезді де:

– Тұр, қымыз іш, – деп үлкен башпайымнан тартқылады. 
Сіріңке жағып, сағатқа қарасам, тұп-тура үш екен.

– Осыншалық неге ерте тұрдыңдар?
– Жылқыға барамыз, – деді Қадеш, – жылқыны біз тап- 

қанша таңғы бес болады, сосын құлынды желілеп, ауылға 
апаратын қымызды теңдегенше алты, яғни биенің бір сауыны 
болады. Біріміз қымызбен ойға түссек, біріміз кешке дейін 
бие сауғызамыз. Ойға түскен адам Жалпақ жұртта жатқан 
бригаданың нанын теңдей келеді. Сөйтіп, бес кісінің жұмысын 
екеуміз атқарып жүрген жәйіміз бар.

Бәгөш құйып әперген қымызды малдас құрып отырып 
ішіп едім, сұп-суық боп ішегімді салдыр-салдыр аралап өтті. 
аш қарыннан жарытып іше алмадым. Жылқышыларға ілесе 
тысқа шықсам, жаңбыр жаумапты. Қараңғылықтың әдібі жаңа-
жаңа сөгілейін деген, Шығыс жақ ағараң тартып, тау ішін 
бозғыл сәуле кезіп жүр. Нөсер шақырған қара құстың кісінесі 
сап тыйылып, тек таң жаршысы бозторғай ғана әр тұстан 
шырылдайды. ауада аса салқындық, дымқылдық бар. Қадеш 
пен Бәгөш арқандаулы жүрген аттарды әкеліп ерттеп, сарт-сұрт 
мінді де, орман ішіне сіңіп, көзден тасаланды. Әлгіндегі қымыз 
буыныма түсіп, бойымды алғандай болған соң, маужыраған 
күйі киіз үйге қайта кірдім.

Әр нәрсені ойлап көзім жаңа ілінгендей еді. Қалың дүбір  
біз жатқан үйді тапалап кетердей қаптап келе жатты. мен 
алғашында бұл ұлы дүбірдің не екенін ажырата алмадым. 
Қалың қол қаптай жосылып, тура іргеден өткенде ғана жылқы- 
шылардың «ай-үй» үнін естіп, жаным жай тапты. Кеңірдектете 
байлап қойған қос сабаның жанында жатқан қос сауыншы 
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атып тұрып, апыл-ғұпыл олар да киіне бастады. Ендігі сәтте 
құлын байлауға шығысып кеткен. Үй-ішіне тағы да жым-жырт 
тыныштық орнады. Балалардың ғана бір қалыпты тыныстаған 
пыс-пыс үні естіледі. Бұл шақта таң ағарып қалған.

Көзім енді ғана іліне бергенде сарт-сұрт дауыстан қайта 
ояндым. Енді мен дүниені топан су қаптап кеткен екен деп 
ойладым. Көзімді аштым, сауыншылар қымыз қотарып тұр. 
мұрынға қымыздың қып-қышқыл иісі келіп, қытықтады. 
Шығардан Қадеш пен Бәгөш келді. Тіпті балалар да, Шаруа 
шал да әлдеқашан оянып, бөстектен тұрмаған қалпы бір-бір 
кесе қымыз өңгеріп отыр. Ұйқы қаншама меңдесе де, бұдан 
артық сұлап жатып алудың реті жоқ екенін білдім.

– Тұр, қымыз іш, – деді тағы да Қадеш тісін ақсита күліп. 
– Бір жылғыңды бір-ақ ішіп кет, енді айналып келемісің, 
келмеймісің...

– Енді ертпегенім осы жігіт болсын, – деді Шаруа шал 
кіржиіп. Ілбіп кейіндейді де отырады. Жүрісі тіпті маңдымай- 
ды-ау, маңдымайды.

Жылқышылар ауылға түсіретін қымызды қарала мәстек 
биеге артып жатқанда бір жанторсық қымызды қанжығаға 
байлап алып, біз де атқа қондық. алдымызда әлі ұзақ, ой-қыры 
көп, жол бар деп естимін. алдымызда, мен әлі жүрмеген сүрлеу, 
көрмеген жер бар. Төржайлаудың тек құлақпен ғана естіген 
әсем жерлері, шалқар көлдері бар. ат үстінде келе жатып, 
қайсы тауға қарасаң да, қыр желкесін, қабырға жонын қырып, 
әлдеқайда, мен білмейтін жыраққа бастап кетер жалғызаяқ 
соқпақты көрем. Қазекемнің бармаған жер, баспаған тауы 
жоқ қаңғыбастығына қайран қаламын. Тіпті, бұл жаһанда 
қазақтардың табаны тимеген жер жоқ деген қорытындыға 
келдім. Сонымен бірге анау жолдың, мынау жолдың бәрі кеше, 
бүгін тапталмаған, оны бұдан бір ғасыр, екі ғасыр бұрын ата-
бабаларымыз жүріп өткенін ойладым. Жерін, елін Шаңғысхан 
мен жоңғарлардың шапқынынан, ақ бандалардың сойқанынан 
ең алғашқы болып қорғаған ерлердің қаны тамған өлке бұл. 
Қасиетіңнен айналайын қара жерім, қажырлы елім! Жылдар 
өтер, талай су ағып, талай жапырақ қурар, бірақ туған жердің 
үстінде төрт түлік баққан елімнің түтіні ту болып желбірер. 
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Жылдар өтер, бірақ осынау әр қойнауында ұлын ұяға, қызын 
қияға қондырып, ел дәулетін тасытып отырған халықтың 
бейбіт өмір, момақан тіршілігін ешбір жау бұза алмас – мен 
осы ойдың бәрін көгілдір таудың әр жағына – «көршілерімізге» 
қарап тұрып, күбірлеп айттым. Бұл менің Жер мен Елге арнаған 
иманымдай, көкірегімнен бір сәт тастамайтын тұмарымдай 
еді.

Науа

Өскелеңнің үстіне шыққанда жауын жауатыны анық 
білінді. 

Өскелеңнің үстіне шыққанда атақты мұз тау қол созым 
жерде аппак болып, табиғат-ананың ақ ордасындай кел-кел 
дейді.

Өскелеңнің үстіне шыққанда маралкөл айналасы жап-
жалаңаш болып, тура аяғымыздың астында мөлдіреп жатты.

Өскелеңнің үстіне шыққанда баяғыда қазақтар ат шаптырып, 
ұлы жіңгір думан жасайтын тау сахнасы – Көкжота көлбей 
сұлап, көлдің арғы басы тірелер Жалғыз тау жақтан жел есті.

Өскелеңнің үстіне шыққанда дүниенің төрт бұрышы түгел 
көрініп, көк сеңгір аспан-тауға шыққандай, немесе көксеңгір 
аспанда қалықтап ұшып келе жатқандай өзіңді қиял қанатын- 
да сезінесің. Таңертеңнен бергі берекесіз ұзақ жүріс, жайлауға 
емес, жаһаннамға сапар шеккендей шеке солқылдатты. 
Бағана әлдекім алдына салып айдап әкеле жатқандай, әбден 
қажып, жалыққандай едім. Әлгінде, Тарқорым деп аталар 
қып-қызыл тастың ортасынан өткенде зәре-құтым қалмай 
шошынғаным, мынау алдымнан жарқ ете қалған панораманың 
шалғайына келмеді. Қазандай-қазандай қызыл күрең тастың 
ара-арасымен сыналып жүргенде аяғын қай тұсқа басарын 
білмей, шоқырақтаған атты қатты обалсындым. астымдағы 
бөлімше басқарушысының мініс аты болғандықтан, мертіктіріп 
алады екем деп тіпті қысыламын. Иә, әзірше есен-сау желе 
жортып келеміз. ат басын тірер Науаның төбесі жуыр маңда 
көрінбеді. 
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Өскелеңнің үстіне шыққанда текше-текше, қойнау-қой- 
наудың бәрінен түтін шығып, ақтылы қой, табын-табын сиыр 
өріп жүрген. Дегенмен, мұның бәрі көрші Черново ауылының 
малшылары болып шықты. анау марқакөлдің жиегіндегі 
көкорайға аттарын тұсап қойып, өздері салға мініп, балық ұстап 
тұрған қойшылар өмірі мені аса қызықтырғандай еді. алыстан 
қарағанда осының бәрі мамыра, жылқының жусағанындай 
бейбіт өмірдің берекелі көріністері сықылданған. ала жаздай 
алаңсыз жатар малшылардың бар ермегі марқакөлден балық 
аулау, бір-біріне қыдырып қонақ болу, суыр атып, балқарағай 
теру. ал, малды жаз бойы демалыста жүрген бала-шағасы 
қайыратын. 

Өскелеңнің үстіне шыққанда марқакөлге қарай құлаған бір 
топ жаяу көзге шалынды. Қуып жетіп, жөн сұрасқанымызда 
Үлкен Нарын ауданының оқушылары болып шықты. Жүз 
шақырым жолды артқа тастап, жаяу-жалпылы марқакөлге 
саяхат жасап келеді екен. Әбден табандары тиіп, шаршаған да 
секілді. Әр жүз метр сайын бір тоқтап, арқаларындағы жүгіне 
сүйене, сұлай жығылады.

Өскелеңнің үстіне шыға келгенде Шаруа шал айтты: – Науа 
көлдің арғы жиегіндегі Жуан төбенің (бұл жақта төбе дегені 
үлкен тау) арғы етегінде. 

ал керек болса, сол Науаға бармай-ақ қайтып кетуге бел 
байладым. Бірақ, менде ерік жоқ. Шаруа шалдың жетегінде 
келе жатқан тайлақ екенім есіме түсті. 

марқакөлдің аяққы шүмегінен өткенде қалың қарабұта 
басталып, быламық сазға ұрындық. Тасқорымның қорқыны- 
шы мұның жаныңда жұмақтай еді. астымыздағы ат шөп-
томар өскен қара сазға таңбалығына дейін кіріп, ентігіп тұрып 
қалғанда ажалдан бұрын өле жаздадым. Шаруа шал атын 
жетегіне алған соң мен де қаракердің шылбырынан ұстап шу-
шулегенмін. аяғын әрең дегенде қорп еткізіп, суырып алып 
алдыңдағы томарды аттағанда азақ-азақ басып өте жаздайды. 
Ондай қауіпті сәтте жалт беріп, жалтарып қаламын. Және 
аттың тұяғы лақтырған қойыртпақ өне бойымыздың сау-
тамтығын қалдырмай ластады. Осынау қиямет жолмен жарты 
сағатқа таяу жүрдік. Өскелеңнің үстінен қарағанда әп-әдемі 
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боп көсіліп жатқан көл жағасының мұндайлық азабы мен 
былығы бөтен ой салды. Не нәрсе болсын алыстан алтындай 
көрінеді екен-ау. Осыншалық сұлу Өлкенің мұншалық запысы 
барын кім білген... Тегі, сыпыра сұлулық, сыпыра жақсылық, 
сыпыра қуаныш, сыпыра бақыт – шартты ұғым екеніне көзім 
жете түскендей болды. Өскелеңнің иығында тұрғанда көңілімді 
тербеген тәтті қиял, дәмді сезімім батпаққа айналды да, тағы да 
«бекер келдімге» салындым.

Батпақтан да құтылдық. Үсті басымыз, астымыздағы аттар 
түгел сатпақ-сатпақ. Бұл шақта Жуантөбенің үстіне қалың бұлт 
шоғырланып, теріскейден жел шақырған. Науаның қайқаңына 
ілінгенде алдымен себезгілеп ұсақ-ұсақ нөсер тамшылары 
білінді де, қатты жел тұрды. Сонсоң бауырсақтай-бауырсақтай 
бұршақ топылдап түсе бастады. Ендігі сәтте аспаннан уыстап-
уыстап шашып жібергендей желікпе желге қосылып, тура 
маңдайымыздан сабалады-ай. ал, керек болса! Құдайға анық, 
бекер, бекер-ақ шықтым үйден. Түлен түртпесе түнде қоян 
жорта ма деген осы. Қара жерді қақ айырардай күркіреген 
күн, ойнаған найжағай әлде қайда, әлденені бомбалап жатқан 
жайдың оғы, ірі-ірі бұршақ – бәрі-бәрі зәре-құтымды алып, 
жанымнан қапа болып келемін. Әйтеуір десбердіде, алдымда 
дауылды бұршаққа ырық бермей қасқая тартып бара жатқан 
Шаруа шалдан екі елі қалмай, басын тұқыртып ішіне алған 
атымды тепең-тепең тебінемін. мен шынымен-ақ жасын түседі 
екен деп қорықтым. Ондай қайғылы оқиғалар бұл тауда жиі-жиі 
болып тұратын. Үйден қалтама салып шыққан бәкімді кішкене 
болса да темір-ау, жайдың оғы түсер, деген қауіппен лақтырып 
тастағанмын.

...мен бала кезде мұндай табиғаттың қоқан-лоқысын сан 
рет көргенім есімде. Қарашадайымнан қорықпай-үрікпей 
алтайды асып жүре беретінмін. Ой жайлаудан талай рет 
ауылға, апама қашып кететінмін. Сонда түнге қалып орман 
ішінде қонған шақтарым да болған. Осындай қарақұрым желді 
бұршақ жауғанда шешем бір шақырым жерде сиыр сауып 
жүрген апаларыма киім апарып бер деп жұмсап еді. Сонда еш 
сескенбей-ақ жарқ-жарқ найзағай отын қақ тіліп, жалаңаяқ, 
жалаңбас безектегенмін. Ең ғажабы, сол күні бір жағы ақ, бір 
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жағы қызыл бұршақ жауған. Біздің ауылдың момақан шалдары: 
– Бұл жақсы ырым, жерге – сән, елге – дән. Жер мен Елдің 
маңдайы жарқырап, бағы ашылады, – деген. Қателескен жоқ, 
олар. Содан бері жиырма жыл өтті, қарттардың ырымы дәл 
келді. Енді ойлаймын, бала кезде бәріміз де батыр екенбіз-ау.

Науаның кезеңінен асқанда төбемізде қамшы үйірген қара 
бұлт ауа көшіп, арбасын салдыр-гүлдір сүйреткен күйі мұз 
тауы жаққа жөнелген. Бұршақ жарамсақтанып, ол да ере кетті. 
алтайдың осынау жынды сойқанына әп-сәтте үйреніп алдық 
па, бұршақ соңынан елегізіп көпке дейін қарап қалдық. 

– Әне, Науа! – деді Шаруа шал сүйсіне көз тастап.
– Науа емес, итаяқ болды ғой, ақсақал, – дедім іштегі 

өкінішімді жасыра алмай. Бірақ, алдымдағы соншалықты әсем 
көрініске сүйсінбеске болмайтын еді. Науа – үлкен екі таудың 
ортасында, бұдырсыз, тіс шұқитын ағашсыз жып-жылмағай 
болып дәл осы қалпында қып-қызыл гүл толтырған жап-жасыл 
науа секілді екен. Екі жағындағы тау барып-барып басын 
түйістіре, біте қайнасқан, дәл осы тұсы – омырауынан асау 
бұлақ басталып, сонау шатқалға сіңіп жоқ болады. Бұлақтың 
шатқалға құлар етегінде селкеу-селкеу қарағай бар, ал, таудың 
басы аппақ, қары әлі ерімеген, тіпті жаз бойы миземейді 
екен. мұнда көктем, бұдан бірер жұма бұрын ғана шыққан 
секілді. Науаның ортасын қақ тіліп өткен бұлақтың оң жағы 
мен сол жағында қаз-қатар тігілген шатырлар, бұл қалпында 
көк айдынды шалғын теңізде жүзген шағалаға ұқсайды. 
Әрқайсысының үстінен бір-бір түтін ұшып, әрқайсысының есік 
көзінде бір-бір ат байлаулы тұр, әрқайсысының қыр желкесінде 
ақтылы қой өріп жатыр. 

Біз Қаратанның үйіне беттедік. Оның шатыры Науаның 
ең аяғында екен, отынға жақын деп әдейі таңдап қонғаны 
байқалды. Қаратан Қашыбаев он – он бес жылдан бері малда 
жүрген, қырыққа ілінген жігіт ағасы. Бізге құда болып келеді. 
Және Қаратанды ФЗО-ға барып Қарағандыда жұмыс істеп 
қайтып келген кезінен бастап білемін. Осынау орта бойлы, 
қара торы жігіт мені баяғыда, шөп шауып жүрген шағымда 
таңқалдырғаны бар. 

...Күн шайдай ашық еді. Пішен маялап жүргенбіз. Бір уақыт- 
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та қыбыладан майда жел тұрып, шөптің басы қимылдаған- 
дай болды. Етігінің қонышынан түсіп кеткен сағдарды тазалап 
отырған Қаратан: – Жігіттер, енді жарты сағаттан кейін 
жаңбыр, не бұршақ жауады, – деді. Біз «көріпкелің болса да 
аспанда шөкімдей бұлт жоқ, оттапсың!» деп тұс-тұстан іредік... 
«Көресіңдер» деді де атын ерттеп, ол-пұлын бөктеріп, сақадай 
сай қойды. Он минуттан соң Тасшоқының қыр желкесінен 
тоқымдай бұлт шығып, көзді ашып жұмғанша тура біз шөп 
жинап жүрген жерді қаптап алды, ал отыз минуттан кейін 
бірсіндеп бастаған түйе-құмалақ бұршақ төгіп-төгіп жіберді. 
атымызды ерттеуге мұршамыз келмей, ағаш-ағаштың түбіне, 
үлгергеніміз қара қосқа тырағайлап қашып едік-ау. Сүңгілесіп 
біз келгенде Қаратан қосқа бұршақ басталмай тұрып жетіп, 
шәй ішіп отырған. Сол Қаратан міне бізді аттан түсіріп, қарсы 
алды. 

Біз жатар алдында көп әңгімелестік. Бір қызығы, «ойдан 
адам келді-ау» деп іргесі тиіп тұрған көрші шопандардың 
бірде-бірі бас сұғып, сәлем беріп, ауыл-аймақтың амандығын 
сұрасқан жоқ. Осыншалық тәкаппарлықты қайдан ғана 
үйренгеніне таң қалдым. 

Қаратанның әңгімесінен:
– Шіркін, Науа жер күйісі ғой. Қойды таңертең өргізіп 

жібереміз де кешке қайырып аламыз. Тек осында отырған алты 
отар бір-біріне қосылып кетпес үшін қайырған-сымақ боламыз. 
Биыл ит-құсы да тыншу. Бірнеше күннен бері күн шайдай ашық 
еді, осы сіздер келердің алдында ғана жауды ғой. Науада күзге 
дейін отырмыз. ауылдан алыстау, әйтпесе мұндай жайлауды 
бүкіл алтайды кезсең де табарсың ба? Оралхан, сен бекер 
асығасың, екеуміз Қатын жағына барып қайтар едік. Қатын 
дегенге жаман ойлап қалма, өзенді айтамын (күлді). Бір-бір қап 
балық аулап, аң қарап келер едік. Онда біздің ауылдың бойдақ 
жылқысы бар. аң дегеннен шығады-ау, тамыздың ортасында 
Науаға Федор деген шал келді. Суыр аулайды. Осында екі жүз 
суыр қақпаны бар. Соны суыр ініне екі рет жайып, екі жұмада 
ғана төрт жүзін аулайды. Терісін сыпырып кептіреді, майын 
шыжғырып, ыдысқа құйып алады, ал он-жиырма суырды 
сүрлеп дорбасына салады да ауылдан ат күтеді. Біздің савхоздың 
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директорына жақындығы бар ма немене, әйтеуір ілік-шатысты 
ғой өздері. мұнда алып келетін де, алып қайтатын да сол кісінің 
арнаулы адамдары. Сонда деймін-ау, екі суырдың терісінен бір 
тымақ тігілген күннің өзінде екі жүз құлақшын дайын деген 
сөз. Әр бөріктің құнын өзің де білесің, қолдан сатса сексен, 
жүз сомға дейін барып қалмай ма. Есептеп көр, қанша пайда 
табатынын. Біз болсақ мынау, сол суырдықоймен бірге өргізіп, 
қоймен бірге жусатып жүрсек те басымызға бір жөнді дұрыс 
құлақшын бұйырмай келеді. Әй, еріншекпіз-ау, еріншекпіз...

– Қақпаны қай тастың түбінде екен, – деп өз-өзінен 
шамырқанды Шаруа шал. – Тауып алсам, ерінбей-ақ Қатын 
суына апарып тастап жіберер едім. 

– Баланың басы бар, – деді сөзін одан әрі сабақтаған Қаратан. 
– Әкеміз де үбірлі-шүбірлі еді, біз де соған тартыппыз. Бір 
кіндіктен үш қыз, бес ұл бармыз. Соның ішінде Зәйтөш, Сақом, 
Тілеуқан, және мен қой бағамыз. Осындағы көршімнің бірі – өз 
інім. Үлкен қызым мектепті былтыр бітірген. Оқуға түсе алмай 
жүр. Биыл бітірген екінші қызым Семейге кетіп еді, әй, іліге 
алмайды ғой деп қорқамын. Талабы жақсы еді. Куәлігінде екі-
ақ төрті бар, қалғаны бес. Жұрт біздің тұқымға оқу жазбаған 
деп келекелейді, тым болмағанда осы қызым тартып кете ме... 
Қалған қаражалақ бауырларың мынау, тырайып-тырайып 
жатқаны. Бұлардың амандығынан гөрі, малдың түгелдігін тілеп 
кететін кезіміз болады. Әйтеуір, аман жүрсін де. 

Иә, аман жүрсін...
Шаруа шалдың әңгімесінен:
– Шіркін, Науа жер төресі ғой. Осында келгенде бір жасап 

қаламын. Бүкіл балалығым, бүкіл жастығым, ендігі қалған 
қарттығым өткен, өтетін жер осы. Талай сауық-сайран құрған 
Науа ғой бұл. Шырағым, Науада кісі өлімі болмайды. Науада 
өлген кісінің бейітін көрсем көзім шықсын – міне, алпыс жыл 
болды. Бұл жердің ауырған кісіні жазатын қасиеті және бар. 
Саған өтірік маған шын, баяғыда ақбала деген тоқсандағы 
кемпір қатты ауырып, әл үстінде жатқанында балалары 
сонау Көкала айғырдан осында әкеліпті зузамен. Құдайдың 
құдыреті, осында әкеліп, Науаның суынан жұтқызғанда көзі 
шырадай жаныпты. ауылға ауруынан айығып қайтыпты. Бірақ 



49

кетерінде Науамен анау маралкөлмен көп қоштасып, өлеті- 
нін, енді қайтып көре алмайтынын айтып, араздасып, көп 
жыласа керек. ақбала ерте қоштасқан екен, келер жылы қайта 
келіпті есен-сау. Сөйтіп не керек үш жыл қоштасып, үш жыл 
қайтып келгенде: – «Көре-көре көлден де ұялдым, өлмесем 
болмас», – деген екен. Содан марқұм келесі жазда Науаға 
келмей, ойда қалған кезде барып дүние салыпты. Жарықтық 
бұл жер ел ырысы ғой. Ойлаймын, барлық жер осы Науадай 
қасиетті болса деп, қасиетті болған да шығар... Естуімше, мұз 
тауында қатырған атты қыздың сүйегі бар дейді. Кәдімгі өлген 
қызды атымен қоса мұзға салып қатырған да, мәңгі ерімейтін 
мұз таудың ішіне орнатқан. менің бір білгенім, Қаратан,  
сен де көрген шығарсың, анау Тілеуқан отырған тұстың өр 
жағындағы қызыл тастың бетіне қашап отырып салған атқа 
мінген қыздың суреті бар. Сосын, аяғына ескі жазу жазылған. 
Ойлаймын: мұздан қатырған қыз бен тасқа салған қыз арасында 
байланыс бар ма деп.

– менің естуімше, – деді сөзге араласып Қаратан, – алтай 
деген батыр жігіттің сүйген қызы ауырып, соны осы Науаға 
жеткізбек болады. Бірақ, Қатын суы шанағынан аса тасып өткел 
бермесе керек. Қыз Науаға жете алмай, өзеннің арғы бетінде 
қайтыс болыпты. Содан алтай сүйген қызын мұзға қатырып, 
мұз тауына қойған. арманы – Науадағы тасқа ойып суретін 
салған. 

Қалай болған да Науа – жер жаннаты, жер ұйығы. табиғаттың 
сынына шыдай алмай күпіршілік ойлағаным, Науаның қадір-
қасиетін білмей тұрып, қарғап-сілегенім қандай әдепсіздік. 
мұның өзі ішкі жан дүниесін түсінбей тұрып, жақсы адамды 
қайбаттаумен пара-пар еді.

Науа! Саған жеткен де, жетпеген де, сені көрген де, көрмеген 
де арманда екен-ау. Жүз жылда сенің қойнауыңды жайлаған 
елдің бірде-бірі өлмеген, бірде-бірі ауырып-сырқамаған, бір 
малыңның тұяғы шетінемеген – не деген ғажап жер!

Науа! Саған енді келермін, келмеспін. лайым сенің шипаң, 
сен туралы аңыз-әңгіме, сенің әсем көрінісің бойымнан да, 
ойымнан да кетпес.

Науа! Білемін, әр адамның бойында екі – мен бар. Өмір 
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бойы бірі жақсылыққа, бірі жамандыққа бастайды. Қайсысы 
жеңеді, сол үстемдігін құрады. Тартыс екі адамның арасынан 
әлдеқайда бұрын, жеке адамның өз басында туады. Өз-өзімен 
егесіп барып, бір пікірі, бір пиғылы сыртқа тебеді. Сен, менің 
бойымдағы Жер мен Ел хақындағы екінші ойымнан – бұлыңғыр 
ойымнан құлан-таза айықтырдың. Сен маған мәңгі өлмес ғұмыр 
сыйламай-ақ қой, мәңгі сөнбес махаббат сыйла. Ол махаббат 
Жер мен Ел деген ұлы сүйіспеншілігім болсын.

Қасиетіңнен айналайын, Жерім менің, қадіріңнен айна- 
лайын. Елім менің, жаманыңды жасыра, жақсыңды асыра 
шырқаған – әнім менің! 

менің ойым: табиғатқа қол көтерген адамды айтыңдаршы, 
Науаға алып барайын!

* * *
Сен!
Сенің қателігің сол – өз-өзіңді әлі іздеп таба алмай келесің. 

мына жазғандарың америкаға, англияға, Францияға, не 
болмаса Жапонияға барып келген адамның жолжазбасы секілді 
тым шұбалаңқы, тым егілме. Бұл шығармаң шындық пен 
өтіріктің, көркем шығарма мен очерктің екі ортасына салмақ 
болған ниетің шығар. мүмкін, бүгінгі замандастарыңды, 
қатарыңда қол ұстасып жүрген жастарды әдеби көркем 
шығармада берудің формасы осы дерсің. Бірақ, мұныңды 
жұрт мойындай ма? Ер екеніңді білейін, өз елім, өз жерім деп 
өзеурегенше Қазақстанның басқа жері туралы осылайша жазып 
көрші.
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ТАУ БАСЫНДА ҚАр ЖАТЫр

Он үш баланың әкесі, аяғына тақа киіп қой баққан Құмарбек 
Жатағанов туралы ғана емес, таулы аймақтағы шопандар 
жайындағы ойда жүргендер туралы немесе кімдерге қарыздар 
екенімізді түйсіну. 

* * *
Қыркүйектің орта шенінде төтеден түскен суық, ең 

әуелі жаңбыр болып басталып, аяғы қарға ұласты, мезгілсіз 
жауғанына ұялған қар ертеңінде жылбысқалана еріп, таудың 
орта беліне дейін түріле қашып барды да, сол тұста қалды. 
Осы жатқаны – жатқан саржамбас болып, келесі жылдың 
мамыр айына дейін мизете алмайсың. Қыр желкеңде қыдиып, 
ызғарын шашып, күн өткен сайын етектегі ауылға еңбектеп 
жақындай бермек. Көп ұзамай күн қайта жылынғаны рас. Бірақ 
күні кешелер ғана жап-жасыл күйде жайқалып тұрған орман-
тоғай, бұта-қараған жапырағын өткінші қардың суығы ұрып 
үсіген де, күн ашылғанда аса шапшаңдықпен сарғая бастаған. 
Бірнеше жыл қатарынан келген құрғақшылықтан көтерем күй 
кешін, жүдеу тартқан алтай табиғаты соңғы екі жылда қайта 
қоңданып, баяғы бір берекесін, баяғы бір келісті келбетін тауып, 
құйқалана құлпырып тұр. Тау болған соң «киім-кешегі» бүтін, 
орман-тоғайлы, бұта-қарағайлы жасаң болғаны жарасады. 
Бұқтырма өзенін өрлеген сайын қоюланып, ағаштары үрке 
жөнелмей, қаумалай қоршап, жапырақтары сыбдырлай сыбыр 
айтып шығарып салады. Жолдың екі ернеуінде қақ жарылып, 
құрметті қонақ келгенде жаппай көшеге шығатын адамдардай, 
қазқатар тұрған қалпы телміреді-ай. мен осы Катонқарағай 
ауданында туып, өссем де, талай жерін жаяу-жалпылы 
армансыз араласам да, аршаты аулына ат басын тіремеппін. 
Тіпті осынау, шалғайдағы шағын ауылға бару сәті түспепті. 
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міне, енді тізгін үшімен дедектеп келе жатқан бетіміз. ал 
осы аршатының атақты шопаны Жатағанов Құмарбектің 
есімін ертеден естігенмін, аудандық, облыстық газеттерден 
сан рет оқығанмын да. Білетінім біреу-ақ еді – көрсеткіші 
жақсы. Көрсеткіші жақсы адамдар елімізде қаншама көп. Тіпті 
жүз саулықтан 130 қозы алып, әр қойдан 4 килограмм жүн 
қырыққандар саны мыңдап саналмай ма.

Оны былай қойғанда, Социалистік Еңбек Ерлерін түгелдей 
жазып, ел-жұртқа таныстырып үлгірдік пе?

мен әкемнің тірі кезінде жазды күні жайлауда отырған 
малшыларды көп араладым. Ол кісі малшыларға газет-
журнал тарататын. Ол кәсібін пенсияға шықса да қоймай, көзі 
жұмылғанша атқарып кетті. Өзінің кішкентай ғана жұмысын 
өлердей сүюді мен сол кісіден үйрендім. Шығыс Қазақстан 
облысының Катонқарағай ауданы – таулы, орман-тоғайлы, Оң- 
түстік алтай сілемдері. мұнда малшылар жазғы жайылымға – 
жайлауға тым алысқа шығады. айталық, солтүстігінде 
Бұқтырма өзенінен бастап, Таулы алтай жері Қатын өзенінің 
жағалауына барып (атпен жүргенде жиырма сағаттық жол) 
мал бағады. Шопандар тау-таудың бөктерінде шілде, тамыз 
айларында ауылдан хабарсыз, бала-шағасымен көшіп-қонып 
жүріп қоғам малын жайып семіртеді. міне, осы малшыларға 
газет-журнал тасыған әкем, осы ұзақ та ауыр жолдан жалыққан 
да, шаршаған да емес. Әкем жарықтықтың айлық ақшасы 
осынау қиыр жайлап, шет қонып, жаңбыр мен бұршақтың 
астында отырған жерлестеріне сәлем-сауқат сатып алудан 
аспайтын. Шешемнің наразылығына қарамастан, малшының 
балаларына қант-кәмпит, транзистердің батереясын, қол шам 
т. б. ең зәру деген заттарын әрқайсысына таратып беретін. Әлі 
есімде, қойшылардың балалары әкемнің төбесі көрінгенде: 
«алақай, Кәмпит-ата келе жатыр» деп, қуаныштары қойнына 
сыймай алдынан жүгіретін. ала жаздай ауылдан келген жалғыз 
адамды көргенде малшылар да баладан кем қуанбайтын. 
Неге?

Неге десеңіз, Үлкен өмірдің жаңалығын, халықаралық 
жағдайды, Үлкен жердің тыныштығын, ауыл-аймақ, ел-жұрт- 
тың амандығын білгісі келетін. Төрт кісілік шатырдың астында 
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бала-шағасымен хат-хабарсыз, әлемнің әлегінен тысқары, 
айғай-шу, дау-дамайсыз, бос сөз, жалған ұран, мәжіліс-
жиналыс, ғылым-техникасыз өзінің жауапкершілігіндегі 
жұмысын бейбіт те берекелі атқарып жатқан адамдар өміріне 
әрі қызығатынмын, әрі аяйтынмын. Иә, бұл жерге почта 
тасыған жалғыз атты әкемнен басқа ешкім де келмейтін, тек 
күз түсіп, тау басына қар жауғанда ғана бағымындағы мың 
қаралы қойды айдап, етекке – Үлкен жерге жақындайтын. 
міне, осы кезде ғана адамнан гөрі малдың амандығын сұрап, 
есеп-қисабын алып, тексерушілер, сұраушылар, басқарушылар 
мен иемденушілер, ұрсушылар көбейетін... 

Құмарбек қойшының жөні бір басқа еді. Бір басқа болатын 
себебі: ұшқан құс, жүгірген аң әрең жетер итарқасы қиянда 
жатқан Қазақстанның күншығыстағы ең шеткі нүктесіне 
орналасқан аршаты аулына басқа-басқа, тіпті облыстың, 
ауданның газет қызметкерлерінің аяғы жете қоймантын 
шалғайда. Сонымен бірге бұл жақ шекара аймағы, өткелектен 
өткізбей қия бастырмайды. Жазы келте, қысы ұзақ, аршатыға 
қыстың көзі қырауда барып қайтудың өзі қиямет. машина 
жолы түспей тұрған шақта жазда салт ат, қыста шанамен әрең 
қатынаған. Екі метрдей жауған қар біздің республикамызда 
ең соңғысы болып сүрленіп барып, еріншектене ериді. 
аршатының көктемі шілде айында әрең шығады. Қақаған 
суықта қатып қалмай, қайрат көрсетіп жүрген елдестерімнің 
тағдыры қиын да қызық болары сондықтан. Осындай жазда 
жаңбыр, қыста қарлы боранның астында жүріп қой бағу және 
«тәуір көрсеткішке» жету асқан ерліктің, ерен жанкештіліктің 
арқасы еді. 

 – Баяғыда, осы біз келе жатқан аршаты аулындағы сегіз 
жылдық мектептің директоры болып тұрған шақта, мынау 
жолмен қысы-жазы жаяу жүрдім, – деді қатарымда отырған 
Федор Қасымұлы Тұмарбаев (Ол аудандық атқару комитетінің 
председателі). Бұдан соң машинаның терезесінен қамшылар 
жақтағы жүндес тауға қарап естелігін жалғастырды – мынау 
таудан асып, совхоз орталығы Өрелге баратын жалғыз аяқ төте 
жол бар. ауылдың мұқым коммунистері тор шанасына мініп, 
партия жиналысына барамыз. Түннің бір уағында ұшып-
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жығылып кері ораламыз. Жазда салт атпен... Қызық, бас-
басымызда бір-бір ат, атойлап жиналысқа келе жатқанымыздың 
өзі дәурен екен-ау...

– Осындайлық қиындық болмаса, председатель болмай 
қалар едіңіз, – дедім мен әзілге шаптыра. 

– Қиындыққа шыдай алмай өсіп кетті дегенің бе? Жо-жоқ, 
мен мынау тау қойнауында үлкен жерден қаға беріс, жасырына 
бұйығы жатқан аяулы ауылды жанымдай жақсы көремін әрі 
аяймын. Бүкіл жастығым өтті ғой, балалығым да. Шешеме 
еріп, қозы соңынан талай жүгіргенмін. 

Әкесінен ерте айрылған Федордың көрмегенді көріп өскені 
рас еді. Катонқарағай ауданы Шыңғыстай аулының енді бір 
бөлек қойшылары алтайдың оңтүстігін – Тарбағатай деген 
жайлауды жайлайды. Әкеме еріп онда да барғанмын. Біз 
таудың үстіне шыққанда, 18 шілде күні аттың шашасынан қар 
жауды. Көкпеңбек шабындық, жайқалған гүл, алтайдың мәңгі 
жасыл самырсын шыршалары жаздың ортасында жауған аппақ 
қардың астында қалды. Біз алдымыздағы белестен асып, сайға 
түскенде аппақ қардың ортасындағы қарала-торала кір басқан 
шағын шатырды көрдік. Оның адам тіккен шатыр екенін, онда 
да тіршілік барын біз пештің мойнына будақтаған түтіннен 
ажыраттық. Қай шопанның қай жерді жайлайтынын көзін 
жұмып табатын әкем: 

– мынау Нұржанның отары ғой, – деді. Қарағай-самыр- 
сынның түбіне паналап, жаз ортасында жауған қардың астында 
қозылы қойлар жатыр бүрісіп-бүрісіп. Жас қозылар дір-дір 
етеді. Біз аттан түскенде суықтан қорынған қойшының иті 
де үрген жоқ. Тек шатыр-үйден: «алақай, Кәмпит-ата келді» 
деп жалаң аяқ, жалаң бас үш-төрт бала жүгіріп шықты. Олар 
қып-қызыл болып домбыққан жалаң аяғымен қар кешіп, мынау 
әлемнің қатыгездігін, анау табиғаттың суықтығын, алматыдан 
жылы үй, тамаша комфорттан келген кербез менің – бәр-бәрін 
елемей, әлдеқайда мықты, әлдеқайда тәкаппар мінезбен менің 
әкемнің құшағына кіре берді. мен сонда осынау қар басқан 
иен таудың ортасында бір-бір Корчагинді көріп тұрғандай 
болдым. Біз еңбектегендей болып төрт кісілік шатырдың 
ішіне әрең кіргенде аяқ көсіліп отыратын жер таба алмадық. 
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Темір қаңылтырдан жасалған пештің түтіні мұржасы жыртық 
болұандықтан үйге кіріп, тынысқа тар. Осы кезде шатырдың 
түбінен қыңқылдап жылаған жас сәбидің даусы естілді. Отызға 
жаңа ғана толған шопан Нұржан Балабаевтің бұл бесінші сәбиі 
екен. Келіншегі осыдан бір апта бұрын босанған да, Нұржан 
жалғыз болған соң, шайын қойып жанында отырайын деп, 
баласын қойнына тығып, салт атпен тау асып жалғыз келген. 
Нұржанның жас босанған келіншегінің сәбиі қырқынан 
шықпай, тау басына, сол тау басында шиеттей төрт бала, 700 
тұяқ қоймен қалған жарына асықтырған не күш? махаббат 
қана ма?! Жоқ, жалғыз махаббат қана емес. Жағдай. малшы 
қауымына деген қамқорлықтың аздығы көндіріп отыр.

* * *
менің ойыма бағана Өрел селосындағы уақиға оралды. 

Қазір біз Құмарбек Жатағановтың қыстауын, бала-шағасын 
іздеп келеміз. Өзімен совхоздың ауруханасында жолыққанбыз. 
Сырқат екен. Екі тізесі қақсап, сыздап бастырмай қалған соң, 
амал жоқ, ауруханаға түскен.

– Түсуін-түстім-ау, енді осы ауруханадан шыға алмай 
отырмын, – деді ер тұлғалы, қара торы Құмарбек. Қойшыны 
қыр басында, қой соңында емес, аурухананың ала шапанын 
киген күйде көру қызық болады екен. Денсаулығын сұрасақ та, 
малдың жайын тілге тиек ете алмай қиналдық.

– Отарың иесіз қалған жоқ, балаң бағып жүр. алаңдамай 
сауыққан соң асықпай шығарсың, – деді Өрел совхозының 
директоры Батырхан Слемов.

– малға қарар адам бар ғой, бірақ жайлаудан жаңа құлап, 
қыстаққа біржола орнықпай, не ары жоқ, не бері жоқ қарбалас 
шақта ақан малдың жайын білмей жүдетіп ала ма деп алаң 
боламын да. ал күйсіз малды күйекке түсіруден азапты нәрсе 
жоқ.

– Қойды Құмарбектің өзі өткізеді күйектен және былтыр- 
ғы жылы шопандардың алды болып, он бес күнде аяқтап 
шықты, – деді совхоз директоры Құмарбекке қойған сұраққа 
жағаласа жауап беріп.
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аршатының атақты қойшысы жиырма алты жыл шопандық 
өмірінде алғаш рет ауруханада жатыр. Күнқақты, желсорды 
жүзі ептеп ағара бастаған. Өмір бойы ат үстінде өткен ғұмыры 
саржамбас жатысқа көндіге алмай арпалыса ма екен, жап-
жалпақ алақанымен екі тізесін уқалап-уқалап қояды. Қарғып 
тұрып, қаша жөнелгісі келетіндей. Әңгімеге шорқақ, тақ-
тұқ жауап береді, бәлкім, тосырқап тосылып отырғандықтан 
болар. «Әттең, деп ойладым, бұл кісімен жаз жайлауда 
самырсынның түбінде от жағып, бал қарағай шағып отырып, 
күбір-күбір сырласса ғой, қандай сайрар еді». – мен оған, неге 
екенін білмеймін, жарытып сұрақ қоя алмадым. Дәрігерлер 
бөлмесіндегі әңгімеміздің қиюы қашып, екеуіміз де ежірейіп 
бір-бірімізге қарағыштай береміз. 

– Білімім төрт-ақ класс болғанымен, сен жазған кітапты 
ара-тұра оқып тұрамын, – деді Құмарбек. Бұнысы арада 
орнаған үнсіздікті бұзғысы келгенін әрі қонақкәде сөзі екенін 
сездім. Әкеден үш жасында айырылып, тұрмыс тауқыметін 
көп тартқан елу бірдегі азаматқа «оқуыңызды әрмен қарай неге 
жалғастырмадыңыз?» деп сұрау әбестік болар еді. 

– Нұрбағила жеңешемізге қалай үйлендіңіз? – Ол маған 
жымия қарады. 

Өзің ше, інішек?
– Біз енді... дружит еттік секілді... 
– ал, біз дружит еткен жоқпыз. Ол кезде Нұрбағила 

Қайыңды деген ауылда сақманшы болып жүрген. Шешем: 
«мені от пен суға сала бермей, келін түсір» – деп құлақ етімді 
жеген соң, қыз іздеп шыққан бетім еді. Көп шапқылатқан жоқ, 
«қайта-қайта келіп жүруге уақыт жоқ, малда шешем жалғыз 
қалды» деген соң, тілеуіңді бергір, тілалғыш екен, атымның 
артына «бисмилла» деп, мінгесе салғаны. Шүкір, әйтеуір, он 
үш бала тауып берді. 

Шама келсе бұл қарқынды бәсеңдетпеу керек-ау, ағасы. 
Осы сөзді жеңешеңе айтсаңшы. Әйтпесе менен көріп жүрер, 

– деп, сәл жымиды, Тағы да тыныштық ұялады. мұрынға 
дәрінің иісі келеді. Қарсы алдымда отырған қапсағай денелі 
жігіт ағасының бет-әлпетіне ұрлана көз тастаймын. Ұшарға 
қанаты жоқ, амалсыз жатқан Құмарбек терезеден сонау басын 
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қар жайлаған алып тауларға қарайды. Бұл қалпында тұғырда 
отырған бүркіт сынды әрі айбатты, әрі шарасыз.

Сізде ақша көп деп естіп едім... – Бұл сұраққа да тосырқаған 
жоқ.

ақшаның артығы бар ма... бәрі де бала-шағаның қамы. Өзім 
жетпей жетім өскен соң, осылар мұң-мұқтаж көрмесін деймін. 
Табан ақы, маңдай термен тапқан дүние көптік жасамайды. 
Қойдың құмалағы емес теріп ала салатын... күндізгі күлкі, 
түнгі ұйқының зейнеті де.

ал жеке меншік мал басы қалай?., – Бұл жолы ойлана жауап 
берді.

...Білмеймін... Нұрбағила мен ұлым ақаннан сұрасаңшы. 
мен тіпті совхоз қойынан өз малымды ажыратқан емеспін.

Өз өміріңізде бір ерлік жасай алдыңыз ба?
Өмірімнің барлығы ерлік деп ойлаймын. Басқа не айтайын. 

Е-е-е, өткен қыста төрт қасқыр соққаным бар. – Екі тізесін уқа- 
лап, аз-мұз ойланып отырды. – Осы ерлік деген не өзі? Соғыс- 
тың жөні бір басқа: қарсы алдыңда – жау, қолыңда – қару. 
Әкемнің жалғыз інісі майданға аттанып, екі жыл өткен соң 
«ерлікпен қаза тапты» деген қағаз алдык. ал біз қалай ерлік 
жасаймыз, айта берсем 25 жыл қой баққан ширек ғасырда 
талай уақиғалар болды. Көшкінге кетіп қала жаздадым. Жалама 
бет қияда қой соңында жүріп, ешкі ұшқалақтың тұяғы түртіп 
құлатқан тастың астында қалып қоя жаздадым, мен паналаған 
ағашқа жай түсіп, балаларымның көз жасы шығар, одан да аман 
қалдым. Біздің аршатыда қой бағудың өзі – асқан ерлік. 

Шешіліп айтқан әңгімесі осы ғана еді. Біз Құмарбекпен 
қоштасып, оның туған аулына аттанғанбыз.

* * *
Күні бүгінге дейін, яғни осы замандық тілмен айтсақ, 

аты шулы XX ғасырдың аяқталу шағында, ғылым мен 
техника дамып, айға адам ұшып жатқан заманда малшылық 
қыстақтарында еңбек ететіндер керосин шаммен (оның өзі 
бірде бар, бірде жоқ) отыруы немесе ең қарапайым да керек 
заттардың табылмауы. айталық, ер-тоқым, жіп-арқан, қол 
фонары, темір пеш, оның мойны, оқ-дәрі, дүрбі, плащ-
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сулықтар мен саптама етіктер, транзистрдың батереясы... т.т., 
– жасампаз дәуірдің өзінен ұят секілді. Жоғарыда мен ащы да 
болса көзбен көрген шындықты айттым. ал мұндай фактілер 
Шығыс Қазақстанда, Талдықорған, алматы облысының таулы 
аймақтарында еңбек ететін малшылардың барлығына ортақ 
жәйттер. Енді осы малшы қауымына жасалған жағдайдың рес- 
публика көлеміндегі ала-құлалығына, яғни бірдей еместігіне 
назар аударайық. мәселе, Қазақстанның далалы, құмды 
аймақтарында, жазық жерлерде мал бағатындардың жағдайы 
мүлдем басқа. Егер Шығыс Қазақстан малшыларының дені әлі 
күнге шатырда отырып мал бақса, оңтүстік, орталық Қазақстан 
малшыларының бір басында екі киіз үйден және көбінде 
движоқ мотор бар. ал таулы аймақ малшыларының жағдайын 
кім ойлайды. Соншалықты шешімін таппайтын проблема ма 
екен осы. Тіпті оны былай қойғанда, адам баласын жаппай 
құртып жіберетін кереметтей қаруды ойлап тауып, қоқан-
лоқы жасап отырған заманда малшы қауымға қойға шапқан 
қасқырды үркітетін, құр дәрілеп атылар жай мылтық тауып 
бере алмай, мылтығы бар болса оған оқ-дәрі тауып бере алмай 
отырғанымызды жасырып керегі не. Сондықтан да Нұржан 
сияқты қойшылар түні бойы отарын отты шаламен күзетеді. 
Осыны да ойластыратын уақыт жеткен секілді. міне, осы 
сияқты «жергілікті» мәні бар ғана «ұсақ-түйек» болып көрінер 
фактіден, тамшыдан құралған теңіз секілді, үлкен проблема 
келіп туындайды. Біздер, қалалықтар, дүкенде ет болмай қалса, 
айғайлап-шулап шыға келеміз, ал сол ет, сүт, май, жүнді – яғни 
өміріміздің ең басты азык-түлігін қар жастанып, мұз төсеніп 
өндіріп жатқан малшы ағайынның халін, тұрмыс-жағдайын 
бір сәт ойлап көрдік пе? Біз олардан бәрін аламыз, біз не бере 
алдық! Басқасын былай қойғанда, рухани байытып, көңілін 
сергітіп, шаршаған жанын жарылқауға әсер ете алдық па? 

Совхоз директоры Батырхан Слемов радиобайланыс ар- 
қылы әлдебіреумен айқайласып ұрыса бастады. менің оңаша 
ойымды бөлген де осы қатқыл әрі бұйрықшыл дауыс еді.

– Бұларың ұят қой! Таңертеңнен кешке дейін он килограм 
нанның соңында жүрсіңдер.
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– Батеке, ақырын сөйлесеңізші, саңырау ешкім жоқ қой, 
– деді Федор Қалымұлы.

– Енді айқайламағанда... Сонау Катонқарағайдан нанды 
қашан жібереді деп, мойнымызға таспиық салып тілеп отыр- 
ғанымыз... Осы аудандық наубайхана сізге қарайды білем, 
жөнге келтірмейсіздер ме?.. 

– мұныңыз контратака. Әйтпесе осы қазақ нанды өздері-ақ 
пісіріп алмаушы ма еді...

аспанды бұлт торлай бастады. Орман ішін қақ жарып, 
ирелеңдей қашқан жол шетінде сұлап-сұлап жатқан ағаштан 
көз сүрінеді. Осы қалпында майдан даласын еске түсіреді. 
адам мен табиғат арасындағы ымыраға келмей бара жатқан 
соғыстан «қаза» тапқан қарағайлар көпірі. Біз Бұқтырманың 
жоғарғы ағысына салынған көпірден арғы бет – аршатыға 
өтіп шыққанымызда кеш түсті, алдымыздан ақ жаулық әйел 
шықты. Совхоз басшысын көрген бойда самбырлап сөйлеп қоя 
берді. Барлығы да мал қамы. Екі қолын кезек сілтеп сөйлеп 
тұр, сөйлеп тұр... Етжеңді сары әйел бойынан мол қуат, асқан 
жігерлік байқалады. Біз көксей беретін нәзіктіктен гөрі ер-
азаматқа тән ерлік, қандай қиын іс болса да білек сыбанып кірісе 
кететін белсенділік сезіледі. Тығылып отырған жерімізден 
cay етіп түсе қалған бізді көрген соң, әлгі қызу әңгімесін сап 
тыйып, ұяла амандасты.

– Қараңғы түспей қыстақтарды аралап қайтайық. Әлгі 
ұлыңа беріп жіберер тамақтарыңды машинаға сал, – деді 
Батырхан ағамыз.

– Қайтарда келіңіздер, – деді ол бұрыла беріп.
– Құмарбектің қосағы, он үш баланың анасы Нұрбағила 

осы кісі болады, – деді совхоз директоры машинаға отырып 
жатып. – Бидайдай қуырып жіберді. Талабы орынды.

Құлағанжар – Құмарбек Жатағановтың қыстағы. ауылдан 
екі-үш-ақ шақырым жерге орналасқан. айналаңа тамсана 
қаратады, тіпті осы Катонқарағай ауданының небір ғажап 
табиғатын бала жастан көріп өскен менің өзім қайран қалдым. 
Шығыс жағында тіп-тік жалаңаш, ал батысында орманды тау 
қоршаған алақандай жасаңды қақ тіліп Бұқтырма ағады. Қазір 
жуасыған. Сонда да гүрілдеген даусы айбат шегіп жатыр. 
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Қыстақтағы үй-жай мен мал қоралары жақсы, жылы, маңайы 
таза, Қыста қойға бүрін берген самырсын бұтақтары бақшалап 
жиналған. Күншығыстағы жалама таудың жалаңаш бетіне 
Құмарбек қыс бойы отарын тебіндетіп, мал азығын үнемдейді 
екен. альпинистер болмаса, басқа тырмысып шыға алмас тауға 
біздің кейіпкеріміз аяғына тақа байлап қой жаяды. Әсіресе, 
қыстың көзі қырауда қиын.

– Тақа дегеніміз мынау, – деп, Құмарбектің көмекшісі ұлы 
ақан үйдің төбесінен тағаға ұқсас темір тақаны алып түсті. 
мен қызыға қарадым. мен ғана емес, осынау Құмарбектің 
тақасы жайында «Правда» газетінде де хабар шығып, талай 
жұрт таң қалғаны есімде.

– Әкемді абыройға бөлеген де, әкемді ауыртқан да осы тақа 
деп, ақан қолындағы жергілікті ұста дөрекілеу соға салған 
тақаны менің колыма ұстата берді. – Қызықсаңыз, алыңыз, 
тағы біреуін істетіп аламыз.

* * *
Шешелеріміз айтып отырады: күрекпен атыз қазып, қол 

орақпен егін орып, таңның атысы, күннің батысымен еңбек 
етіп жүрген соғыстың ауыр кезінде біздерге концерт қойып 
беруге астанадан артистер келген жоқ. Біз, соғыс кезіндегі қыз-
келіншектер, әрқайсымыз артист едік, әрқайсымыз әнші едік. 
Жүректегі мұң, денедегі шаршауды ер-азаматтың амандығы, 
Жеңіс күнінің тез жетуін тілеген әнмен бастайтынбыз. Түн 
ортасына ауғанша от жағып тастап, ән шырқайтынбыз. Ендеше 
Ұлы Отан соғысындағы Ұлы жеңістің еншісінде біздер 
шырқаған, біздер шығарған әннің де үлесі бар. Қазір ше? Қазір 
астанадан келген әншінің әнін естуге ерінетін болды.

рас, қазір, ауыл-селода тұратын адамдардың көркем- 
өнерпаздар үйірмесіне қатысуы, жалпы рухани байып, эсте- 
тикалық биікке ұмтылуында салғырттық бары байқала- 
ды. мәдениет министрлігінің цифрына қарағанда, көркем- 
өнерпаздар үйірмесі мен оған қатысушылар саны өсуде. 
Сонымен қатар республика, облыс орталығынан гастрольге 
келетіндер саны да ұлғаюда. айталық, өткен жылы ғана село 
еңбеккерлеріне республика театрлары 4 мыңнан астам спек- 
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такль көрсетіп, оған 1 миллионнан астам көрермен қатысқа- 
нын Қазақ ССр мәдениет министрлігіндегі жолдастар мақ- 
танышпен айтар еді. Сол секілді қазіргі кездегі республика- 
ның 31 театрының және 26 концерттік ұйымдарының селолық 
жерлерде тұрақты филиалы жұмыс істейтінін, Қазақ мемле- 
кеттік филармониясының солистері село еңбеккерлеріне 400-
ге жуық концерт қойғанын, оны 120 мың адам тыңдағанын, 
ал «Қазақконцерт» коллективі де екі мыңға таяу концерт 
бергенін баспасез бетіне үлкен табыс ретінде жазып жүр. 
ауыл-село еңбеккерлерін рухани сусындатуда мәдени-шефтік 
концерттердің беделі де жаман емес секілді. алайда бұл цифр 
жүзінде ғана ғой. Шынына келсек, осыншалық мол қойылған 
спектакльдер мен қамтылған адамдардың ішінде қыс – қыстақ- 
та, жаз – жайылымда отыратын малшы қауымы бар ма екен? 
ауылдық, не аудандық клубта үш-төрт күн ғана тым асығыс 
болып қайтқан өнерпаздардың ойынын көруге орталықтан 
жүздеген километрге дейін алыстап кететін малшылар 
алдындағы малын тастап келіп көре қояр ма екен? ал қыста 
ешбір театр, ешбір концерттік ұйым гастрольге шықпайтыны 
белгілі. ал шефтік көмек деп айтылатын «көмектің» өзі қала 
маңындағы ауыл-селоларға ғана жасалады. Сонда Қазақстан- 
ның қиыр шығысындағы, маңғыстау мен Орталық Қазақстан- 
ның ұшы-қиырына көз жеткізгісіз далаларында жатқан 
малшылар, телевизор көруге энергия жоқ, радио тыңдауға 
батерея қуаты жоқ малшылар не істеуі керек?

Ой мен қырда, сай-салада шашырап отырған екінші 
тың ерлеріне классикалық өнерді қойып, көркемөнерпаздар 
үйірмесінің концертін көрсету өте қиын. Бұл жерде жер шал- 
ғайлығы, жол қиындығы және бар. міне, көрдіңіз бе, мәдениет 
министрлігіне түсетін цифрдың ішіне республика көлеміндегі 
мыңдаған малшы кірмей қалады дейтініміз осыдан.

Көз байланып, шөккен түйедей болып жатқан екі таудың 
аңғарынан сүп-суық жел соқты. Құмарбектің әзірше иен 
қыстағы әлгі бір сәттегі әдемілігінен тоналып, жалғыз тұрсаң 
елегізетіндей, қараңғылық қаптап келеді-ай. Енді біраз күйде 
мынау үйдің мұржасынан будақтап түтін шығады: қой маңырап, 
сиыр мөңіреп, шопанның қайқы құйрық саққұлақ иттері үріп, 
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азан-қазан тіршілік күйін шертеді. Енді біраз күнде Құмарбек 
қойды қолдан ұрықтандыру науқанын бастап, анау қияға 
отарын өргізер. Енді біраз күнде сонау тау басында жатқан қар 
етекке құлап, мынау саржағал алаңқай, сарабдал қарағайды 
ақ көрпесімен қымтайды. Одан соң... содан соң аршатының 
қазақ жеріндегі ең ұзақ, ең қатал қысы басталады. Осы ойдан 
қарадай жаурап мен тұрмын. «Енді біраз күн» – ендігі басталып 
та кеткен шығар.

* * *
Біздер, журналистер, көбінесе командировкаға шығып 

малшылар өмірінен мақала, очерк жазған кезде, көбінесе 
көрсеткіші жоғары немесе қала мен ауданнан онша қашық 
емес, төрт құбыласы сай атақты адамдарға жолығып, тамсана 
жазып қайтуға әуеспіз. Озат малшының озық тәжірибесін 
насихаттау керек-ақ шығар, бірақ кереметтей көрсеткіші жоқ 
қарапайым малшының мұң-мұқтажын неге тыңдамаймыз, неге 
аз жазамыз? Олардың артта қалуының нақты себептерін неге 
ашпаймыз, қандай арман-тілегі, айтар ойы, қояр сауалы бар екен 
неге сырласпаймыз? Озат малшының озат екенін бәрі біледі, 
ал артта қалушының жағдайын, көңіл күйін, психологиясын 
кім біледі? анау қырда қойшы қой жайып тұр десек, япырау 
ол не ойлап тұр?! Тек мал басының амандығын ғана ма? Жоқ, 
жолдастар, мүмкін біздерден рухани, мәдени көмек күтіп 
тұрған шығар. Бәлкім, мазасызданып кеткен әлем тағдырын 
ойлап тұрған шығар. Қазір жер бетіндегі әр адамға 4 тоннадан 
қопарғыш зат жарақталып, бар әлемде 50 мыңнан астам 
ядролық бомба (әрқайсысы Хиросимаға тастаған бомбадан мың 
есе күшті, қатерлі) бар екен. ал енді осы адамзатты қырып-
жоятын қаруға кетер қаржыны адамзат игілігіне айналдырсақ 
дүние жүзі жұмаққа айналар еді. Әсіресе, әсіресе малшылар 
ұлы қуанышқа бөленер еді ғой.

маған малшылар малын емес, әлем тыныштығын күзетіп 
тұрғандай сезіледі. Ондай бейбіт те бейнетқор адамдардың 
алдында әлем цивилизациясы шаш етектен қарыз.

Біз қайтарымызда Құмарбектің ауылдағы үйіне соқтық 
Нұрбағиланың қолынан дәм таттық. Кәмеш шешеймен 
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әңгімелестік. Кәмеш шешейдің өмірі – бір кітаптың жүгі. Шиет- 
тейінен әкеден айрылған бір ұл, екі қызын жеткізем деп не 
көрмеді, не істемеді. айтып-айтпай не керек, мұқым қазақ әйе- 
лінің тартқан тауқыметін ешқайсымыз жазып, жырлап тауыс- 
қан емеспіз.

мен кетерде Құмарбектің суретін сұрадым. Табылмады. 
Өмірінде жалғыз рет суретке түскен екен, оны балалары аль- 
бомға жапсырып тастапты, әрең сыдырып алып маған берді. 
Облыстық советтің депутаты болып жүргенде, Еңбек Қызыл Ту 
орденін алғанда – галстук тағып суретке түсуді құнттамайтын 
ағамыз алматыға барсам деп армандай ма екен. Бәлкім, 
армандайтын шығар. Балалары ұзап ұшса болды да, одан артық 
арман бар ма? Бірақ Құмарбек Жатағанов ақ-қар, көк мұздың 
ортасында жүріп өсірген қойдың етін алматылықтар жейтіні 
рас.

Құлағанжардағы Құмарбектің қыстауында оқшау өскен 
зәулім қарағайды көріп едім. Дауыл мен жауынға ырық бермей, 
қасқая қасарысқан батыр-сынды асқан тәкаппарлықпен 
сонадайдан мен мұндалайды. Десек те, осы зәулім қарағай 
аршатыға бармасаң көрінбейді, әсіресе осы жерден назарға 
іліне бермейді, бірақ оған өкінбейді де. маған сол қайратты 
қарағай мен Құмарбек егіз бір ананың қос ұлына ұқсайтын. 
Өзін тақалап, астындағы атын тағалап алып, қар жамылған 
таулардың арасында қой бағып жүрген, айналайын ағатай, 
сенің ерен ерлігіңді де бәр-бәріміз көре алмайтын шығармыз. 
Бірақ оған сен де өкінбейсің. Өйткені адам еңбегі адал  
болса – атақ арман емес, сатулы емес. 

аршатыға қар жауып қалған шығар-ау.
1985 ж.
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КүзЕУДЕ

«Биыл құрғақшылық болып, Қазақстанның көптеген 
жерінде егіннің де, шөптің де шығымы нашарлап кетті» деген 
сөзді тек құлағымызбен естімей, өз көзімізбен көрейікші деп 
жолға шықтық.

рас екен. Бірақ «болған іске болаттай берік бол» деген 
нақылды бекерден-бекер айтпаған қазақтардың қажырлы 
еңбек, қайсар қимылына қайран қалдық. Бұл сүйсіну әншейін 
мезіреттен емес, шыншыл көңілден туған риза сезім екенін 
жазып жеткізбекке қолға қалам алдық.

Семейден шыққанымызда, әдеттегідей, күн шайдай ашық. 
Шүйкедей бұлтсыз аспан, сол аспанмен аймаласқан бұдырсыз 
дала, сол даланың бетін таспадай тілген тақтақ жол көз ұшында 
бұлдырланып көрінетін көкжиекке сіңіп кеткен. Осынау ұшы-
қиыры қарап тауыса алмас шалқар кеңістіктің, шексіздіктің 
арасында домаланған жалғыз ноқат, біз мінген машина, 
айдында адасқан ескексіз қайықтай қараңдайды. Биылғы 
суалып қалған аспан, сол қаңсыған алып қазандай төңкерілген 
аспанды жамбастай жүзген Күн күллі Әлемді өртеп жіберердей 
шақыраяды, жарықтық. Даланың қазіргі дидары – аса кеспірсіз, 
жылдар бойы қағылмаған шаң-тозаңнан арылмаған текеметтей, 
күн сәулесі жеп бозамықтанып жатыр-ай... Қарап тұрып қарын 
ашытып, қарап тұрып өз-өзінен жылағың келетін дүниенің бұл 
сиқы, ермек іздеп еріккен жолаушыға ғана солай көрінер де 
жер емшегін емген еңбеккеріне ертектегідей еді. мұрындарына 
су жетпей, қылышын сүйреп келер қысқа дайындалған қыр 
қазақтары, биылғы құрғақшылықты сылтау етіп, қол қусырып 
қарап отырған жоқ. Тәңірден де, табиғаттан да әбден көңілі 
қалған олар, «не де болса көріп алдық» тәуекелмен әр бұта, 
әр қоға, жылға-сайларға үркіп шыққан шөпті ұстарамен 
қырғандай шауып, үйіп қойған. мүмкін азық-түлік деп аталар, 
адамдар қорегін көпіртіп айтар көп сөзділікті емес, дәл осы 
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қыр қазақтарындай қауырт қимылмен жинауды жүзеге асыру 
ләзім шығар...

Қыркүйектің басында да ұлы еңбек майданы саябырсымай, 
қайта қыс құрығы тақалған сайын үдей түскен мезгілде Көкпек- 
ті, ақсуат, аякөз, Шұбартау аудандарын араладық. Қайсыбірінде 
де қарбалас қимыл келер қыстан аман-есен шығудың қам-
қарекеті, жүздеген шақырым шалғайдағы астықты өлкеден 
сабан дайындауға асығып аттанып жатқан азаматтар. Осындай 
жан алып жан беріп жатқан дейтіндей мазасыз шақта да сыр 
беріп, сырт айналар ешкім жоқ, уайым қылып ұнжырғасы 
түскен де ешкім жоқ – бар-барлығының жүзі жайдары, жаны 
жарқын, сәлемі түзу. «алты күн аш отырсаң да ата дәстүрін 
ұмытпа» дейтін қазақтардың ежелден қаймағы бұзылмай келе 
жатқан кең пейіл дарқандылығына, кең етек қонақжайлылығы 
мен кең жайылар дастарқанына зәредей әсерін тигізбегені 
қайран қалдырды. «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен 
ақылың екі жақтап» дейтін нақыл сөз әрқайсысының рухани 
ұраны секілді, «бір көрген құқайымыз бұл емес», деп кеңк-
кеңк күледі, кесек турап жүреді.

Шұбартау ауданына осыменен екінші рет келуім. 
Осыдан бес-алты жыл бұрын жастардан құрылған шопандар 
бригадасының өмірі, еңбек жолымен танысу үшін бүкіл 
шаруашылықты аралап шыққаным бар еді. Тәй-тәй басқан 
алғашқы бастаманың қарлығаштары қанаты әлі қата қоймаған 
кез болатын. Жастықтың ұшпа сезімі шығар, күні ертең-ақ 
бет-бетімен тарап, әрқайсысы өз жанымен, өз жолымен кетер, 
деген-сынды, ұры ой ұялағаны да рас. Жо-жоқ, олай емес 
екен. Ең әуелі менің қуанғаным: жас шопандардан құрылған 
бригадалар айналдырған аз уақыттың ішінде іргетасын берік 
етіп қалап, шаңырағы шайқалмастай болып шарықтап кеткен 
екен. Өз тарихы, өз өмір жолдары бар.

аякөз бен Баршатас аралығында Шұбартау ауданына 
қарайтын Калинин атындағы қой өсіретін совхоз бар. мен 
бұл шаруашылыққа түс әлетінде келіп жеттім. Күн бүгін де 
шыжып тұр. Совхоз кеңсесінде мені Шұбартау аудандық партия 
комитеті насихат бөлімінің меңгерушісі Ерлан Жақжігітов пен 
ауыл советінің бастығы аманкелді Қаниев күтіп отыр екен. 
Басқа адам жоқ.
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– Бүкіл ауданның атқамінерлері жан-жақта жем-шөп әзірлеу 
науқанында жүр, – деді Ерлан.

Ерлеп тұрған осы калининдіктер. Өз күшімізбен қыстап 
кетеміз деп отыр. 

– Өз жеріміздегі пішенді ұқыптап жинап алсақ, биыл да 
ырық бермейміз, – деп сөзге араласты аманкелді.

Біз «Еңбек» қой өсіруші жастар бригадасына жол тарттық. 
Дала шаңытып жатыр. аякөз өзені жылдағыдай емес, тартылып 
қалған. Тіпті сай-саланы қуалап, жылып ағатын бұлақтың 
қай-қайсысы да табаны қаңсып, жағасында ербиіп өскен тал-
теректен тозаң иісі шығатындай. Кеңістіктің ортасында келе 
жатқаныңда бұл өңірге бұрын келмеген адам оң-солын ажырата 
алмай, басы айналып қалады екен. Әуелдегі маған Күннің өзі 
батыстан шығатындай бөтен, қайдан келіп, қайда тұрғанымды 
болжай алмадым. 

Бір бөртектен асқанымызда, алдымыздан бұрқыраған шаң 
көрінді. Жақындағанымызда барып: – «Еңбек» бригадасының 
қыздары ғой, – деді аманкелді. мойындарына дүрбі асынған 
салт аттылар он шақты сиырды айдап келді. менің аялдағым, 
аты-жөндерін сұрағым келді. Бірақ мен мінген машина ағып 
өтіп кетті. Ойымды сезген Ерлан: – Бригадаға барған соң 
танысарсың, – деді. аякөз өзенінің айлағына үш киіз үй қаз-
қатар тігілген. Тал түс. Қойшылар тамақтануға келген болуы 
керек, қой қотанда жусап жатыр. Киіз үйден шыққан жас 
келіншек әдеп сақтап, есік көзінен ұзамай, келген жолаушыларға 
ұмтылмай тұрып қалды. Осы мінездің өзі қазақы әйелдің 
ізеттілігін сездіргендей еді. 

Ұстаз-ана, облыстық советтің депутаты Күләнда Жалбырова 
осы кісі болады, – деп таныстырды Ерлан. 

Бұл семья түгелдей жастарға бас-көз болып жүр. Жетекші 
шопан рамазан Садықбаев ақсақал, ал оның баласы, Күләнда- 
ның жұбайы да, қызы Гүлғана, екіншісі мектепті биыл бітіріп, 
комсомолдық жолдамамен келген Шымырбаева Гауһар.

Осы кезде ұзап жайылып кеткен малды қайырған екі қыз да 
аттан түсті. Жүздерін күн мен жел жеп тотыққан. Бір қарағанда 
өңдерін ересек керсетеді. Дегенмен сол қара торы беттің әйтеуір 
бір жерінде, бәлкім, тал шыбықтай денелерінде ме екен, үлкен 
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арманның жалыны жанып жатқандай болып көрінді маған. 
«Еңбек қой өсіруші комсомол жастар бригадасы» деп, қызыл 
матаға жазылған киіз үйдің алдында тұрған екі қыз анау қойдан 
келіп, тамақтанып отырған Есет Тілеуханов сынды қарындас-
інішектер көзінен өмірге, еңбекке, өз ісіне деген отты көріп, 
атар таң, шығар күнге деген үміт сәулесін аңғардым. Егер таза 
табысқа жүгінсек, үш мың қойды бағып, қағып күзге есен-аман 
жеткізген осынау бригадада еңбек ететін бес ұл, екі қыздың 
жүз саулықтан 130 қозы алып, аудан бойынша озат атанғанын 
айтсақ та жетіп жатыр. Сыйлыққа алған кілемдері әне киіз 
үйдің төрінде ілулі тұр. Әдемі жинаған қыздар үйінің бір 
бұрышы – қызыл мүйіс. Онда әр түрлі кітап, газеттер қойылған. 
Жұмысқа шығудың кестесі, бригаданың күнделігі, социалистік 
міндеттемелер, мақтау қағаздары, озат бригадаға деген байрақ, 
бәр-бәрі де керегеге ілінген. мұның қай-қайсысы да әншейін 
көз қылу үшін емес, шыншылдықпен ұйымдасқан ұйытты 
жастардың болмыс-тіршілігін айғақтайтын нақты куәлер 
екеніне иланасыз. Үйдің қасында тұрған су жаңа «Жигули» 
жеңіл машинасы үшін арнайы гараж, тоқпақтай құлып қажет 
емес, мұқым дала баспана оған. Үйткені мұнда ұры-қары, 
жанға жат пиғылды адамдар өмір сүрмейді, расын айтсақ, өмір 
сүре алмайды да. Өйткені ондай күріш арқасында су ішетін 
күрмек пысықайлар қар жамылып, мұз төсеніп мал баға алмас 
еді, ақпанның аязы, шілденің ыстығында жүріп, мыңдаған 
қойды көздің қарашығындай сақтай алмас еді. Еліміздің ең 
дәулеті қайнар бұлағын дәл осындай жерден бастау аларына, 
еліміз алдында қойған азық-түлік программасын тек осылардай 
табан ет, маңдай терді аямағанда ғана орындаларына күмәнім 
қалмады. Тіпті қонақ кәде рәсімі бойынша алдыма тартылған 
табақтағы етке ұмтылуға ұялғандай, «осы мен арамтамақ 
емеспін бе» деген сезікті сезім билеп, жегенім батпады-ау.

Күзеуде отырған «Еңбектің» жастарымен қоштасып, 
«айғыз» бригадасына қарай соза тарттық. Саға тауының сілемі 
аса қызғылықты, бөртек-бөртек, ұры сайлары мен ұрымтал 
жерлері көп бедерлі екен. Әр төбенің басында қарауыл тас 
немесе ескіден келе жатқан тас зираттар. алыстан қарағанда 
вагоны ағытылып қалған паровоз секілді. ал әлгі діңгек 
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тастарды жергілікті малшылар қалаған. мүмкін қой жайып 
зерігіңкіреп отырғанда жасаған ермегі, бәлкім, сол тұста 
ел-жұрт, адам мекені бар деп орнатқан белгілері. Біз айғыз 
өзекшесімен өрлегенде, сондай қарауыл тастың түбіне екі 
салт атты ұшырасып амандасып тұрды. Тегі, екі жақтан келген 
шопандар болуға керек. 

Жол бойымен үркіп өскен бұта, кетеуі кеткен жетім шилер 
ұшырасады. ал әр жүз-екі жүз қадам сайын жонданып жатқан 
бөртектің ара-арасы сай, қаңсып қалған жылға, бір тамшы суға 
зар болып жылап тұрған тал-теректер.

Бұл өңірде ит-құс қатты болады, – деді аманкелді.
Әр төбенің астында бұқпантайлап жүреді де, аяқ астынан 

шыға келеді. Осыдан үш күн бұрын біз бара жатқан амантай 
ақатовтың бір тайыншасын жеп кетіпті. Саға тауының басында 
арқарлар да бар, амал не, аңшылар тұқымын азайтып барады.

аң қалмай бара жатқан заманда «аңшы», «аңшылар 
қоғамы» дегендердің керегі бар ма? – деп едім, Ерлан: – Керек 
қой әзірше, – деп, менің сөзімді құптай қоймады. 

Қанша жол жүргенімді білмеймін, күн екіндіге таянғанда 
«айғыз» қой өсіруші жастар бригадасына келіп жеттік. Отырған 
жерлері сайлау, көгі сарғая қоймаған ұйысып тал өскен жасаң 
екен. Қатарлана тігілген бес киіз үйдің үстінен түсе қалғанда 
өз көзіме өзім сенбедім. Бейне бір абай романындағыдай 
әдемі, аса жарасымды. Күзеуде отырған шопандарға жасалған 
жағдайды көргенде, менің есіме өз аулымның малшылары 
түсті. Жаз бойы алып таулардың қуыс-қуысын сағалап жаңбыр 
мен бұршақтың астында, күркедей ғана шатырды паналап, 
тамам бала-шағасымен қой бағатын жерлестерім-ау, мынау ақ 
шағаладай киіз үй, анау түнде жарық, қойға су шығарып беретін 
мотор сендердің түстеріңе ғана кіретінін білемін. Осы жазда 
жайлауға барғанымда, төрт кісі әрең сыятын жадағай шатырды 
(оның өзінде де қырық жамау) бұтаны қорғалаған торғайдай 
үрпиіп отырған Нұржан есімді жас қойшыны көргенім бар еді. 
Келіншегінің босанғанына жеті күн болған, одан басқа шиеттей 
үш баласы бар. мен таудан түскен күні олар отырған жайлауға 
аттың шашасынан қар жауып қалған. «Не болды екен, қандай 
күйде екен, жас сәбилері аман ба?» деген сұрақ күні бүгінге 



69

дейін есімнен кетпейді. Оған кінәлі кім? Совхоз ба, әлде 
алтайдың асуы қиын, табиғаты қатал әдемі таулары ма?

«айғыз» қой өсіруші жастар бригадасының жетекші 
ұстазы амантай ақатов менімен даң құрдас болып шықты. 
Зайыбы райхан көмекші шопан есебінде, аудандық советтің 
депутаты, алты баласының арасы бір жастан... ересектері он 
үште ғана, кеше оқу басталып, ауылға қайтыпты. Жаз бойы 
ақжайлауды жайлап, күз демі біліне ежелгі күзеулері осы 
айғыз жылғасын ықтырмалап отыр екен. Күзек аяқталған соң, 
біртіндеп қыстақтарына жылжып жақындай бермек. Ішіндегі 
жалғыз қыз – мұхамедиярова Инабат екі ай бойына үйіне 
бармаған екен, осыдан үш күн бұрын демалыс алып, ауылға 
кетіпті. 

– Сондай шыдамды, пысық бала. Туған сіңлімдей бауыр 
басып кеттім, – деп, райхан тамсана мақтап отырды. ал 
Бұйрат масақов, Серік Тайлыбаев, Самат Қалқабеков, Әбсейіт 
ахмадиев пен Ерғазы Омаровтар қырда қой жайып жүр. Күн 
батып, қас қарайғанда ғана бағымдағы үш мыңнан астам 
қойды жан-жақтан саулатып, қотанға айдап келді. Жеті жүз 
саулық, 2300 тоқтыны үшке бөліп, жаяды екен, үшке бөліп сым 
шарбаққа қамайды екен. «айғыз» бригадасының үстіміздегі 
жылғы еңбек көрсеткіші аудан бойынша тамаша табыс болып 
есептеледі. Жүз саулықтан 133 төл өсірген. Социалисте Еңбек 
Ері Тілеуғабыл Өмірбеков атындағы сыйлықтың жүлдегері. 
Қоныстастары рамазан Садықбековпен социалистік жарыста. 
Екі шопан да бір-біріне берісетін түрі жоқ, дегенмен амантай 
ағасындай емес жас қой, әр жүзінен үш қозыны артық алып, 
айдарынан жел есіп отыр екен құрдасымыздың.

райханның тағдыры әсіресе қызық болып көрінді. Орта 
мектепті астанамыз алматыдан бітіреді, медицина инсти- 
тутына оқуға түседі. Тападай тал түсте әсем қаланың қызығын, 
студенттік көңілді өмірін тастайды да, осы Калинин атындағы 
совхозға қой бағуға келеді. мұндай тәуекел екінің бірінің 
қолынан келмейтіні қақ. Бірақ райханды еңбек жолына 
итермелеген қандай күш. Ол күштің иесі – әлдекімнің үгіттеуі, 
жоқ болмаса жалған романтика емес, жүрек әмірі шығар, 
бәлкім, амантайдың демі тартқан шығар, әлде алты баланың 
су ішкілігі ме екен?!
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– Өкінбейсің бе? – деп сұрап едік, жымиып күлді.
– Неге өкінейін. Өз жолын өзі тапқан адам өкінер ме. 
«Оқуға күнде кетемін, – деп қоркытушы еді, алтыншы бала 

дүниеге келген соң әрең қойды ғой, – деп амантай мәз болады. 
райхандай жан серік, адал да қайратты жар тапқан жігіт мәз 
болмағанда, қайтсын. 

Кешкі астан соң тысқа шықтық. ай толған шақ. адырлы 
жота, аппақ киіз үйлер ай нұрының астында маңқайып жатыр. 
Түн салқын екен. Түннің салқындығы ерте түсер қыстың 
хабарын суық желмен жеткізіп тұрғандай. Иә, келер қыс 
қандай құқай көрсетерін кім болжап білген. Жылы үй, жайлы 
төсекте жатып, дүкенге ет түспеген күні тұлан тұтар біздер қыс 
жайында бас қатырып ойладық па екен... ал қиыр жайлап, шет 
қонған малшы қауымы сол қыс деп аталар «тілсіз жауға» бейне 
бір майданындағыдай, сақадай сай әзірленіп жатқаны болса 
мынау.

аспанға алғаш рет бұлт ілінді, – деді амантай көкке қарап.
Тым болмағанда өртенгелі тұрған даланың тозаңын басса 

екен.
Таңға жуық жауын жауғызамын, – деп сәуегейсідім. 
азық-түлік дегеніміз осы ғой, – деді Ерлан ай астында 

пырдай жусаған отарды меңзеп. 
Саға тауының сілемдері сілтідей тынып жатыр. Оңтүстігі 

Таңсық, шығысы абай атындағы, батысы Сарқамыс совхозы 
болып кете баратын бөртекті жердің қазіргі қалпы наз бойы 
шаршап келіп, бір сәт мызғып жатқан батырдай әрі бейқам, әрі 
жуас та жұмбақты.

Ертеңінде, расында да, өткінші жаңбыр жауып, жолдың да, 
жонның да шаңын басты. Біз Саға деп аталар жіңішке бұлақпен 
өрлеп, қойды күзеп жатқан қырықтықшылар қасына бардық. 
мен сапарластарыма ерсілеу сұрақ қойдым.

Күзде қырқылған қойлар қыста тоңбай ма? Біздің жақта 
көктемде ғана қырқады.

Біз екі аламыз жүнін. Қазіргісі – тірі жүн. ғасырлар 
бойы қорасыз, жемшөпсіз тебінмен қыстаған казак қойлары 
иесіне тартқан көмбіс те шыдамды. Дегенмен кейінгі кезде 
сол қысқа төзімді қойлардың тұқымы нашарлап барады-ау 
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деймін, – деп амантай қалың тоғай көмкерген жақпар тасқа 
өрлей берді. Біздің де, амантайдың да машинасы сонау етекте 
қалып, қияға тырмыстық. алып қара тастың дәл бауыздау 
тұсынан мөп-мөлдір болып су ағады екен. Тастың қыр желкесі 
жүндес, ұйысып арша өскен. Қайнардың суы жазы-қысы бір-
ақ температурада, қандай қатты аязда қатпайды. Ұрттап қалсаң 
сарайыңды ашар балдай тәтті, алмастай таза. Бұл қайнарды 
киелі суға балап, бұл өңірдің адамдары ақтық байлап кетеді 
екен. Жел соққан сайын желбіреген қызылды-жасылды 
шүберектер әлдебір жерден, әлдебір тарихтан әңгіме айтқысы 
келгендей қозғалақтайды. Тіпті техниканың тетіктерін қойып 
кеткендер де бар. Сұлу судан біз де сыңғыта іштік.

маған мынау Сағаның көз жасы секілді киелі су Шұбартау 
өңірінің қойшылары секілді болып сезілді. Қысы-жазы мінезін 
де, жайдары жайсаңдығын, еңбек жолы мен дарқан дастарқа- 
нын өзгертпей, адамдардың ең басты сусынына айналған 
қандастарымның қайнап шыққан қайраты сықылданды.

Күзеуде отырған шопандар, сендерге мәңгілік ғұмыр, 
сарқылмас қуат, Сағаның биік қара шоқысындай құрмет пен 
даңқ тілегеннен басқа не келеді қолымнан.

1982 ж.
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СЫрДЫң ЕліН – ЖЫрДЫң Елі ДЕйДі ЕКЕН...

Жыл өткен сайын жаңадан мыңдаған оқырман қосып, 
тек әдебиетшілердің ғана емес, барлық еңбекші қауымның 
рухани досына айналып келе жатқан «Қазақ әдебиеті» газеті 
үнемі ізденіс үстінде. Сондықтан да өз оқырмандарымен ауық-
ауық сырласып, олардың ұсыныстары мен пікірлерін, ортаға 
салар ойларын газет бетінде үзбей жариялап отырды. Қалың 
жұртшылықпен арадағы байланысты одан ары жақсарту 
бағытында жүзеге асырып келе жатқан шаралар – мерзімдік 
баспасөздің бұқаралығын танытып қана қоймайды, сонымен 
қатар газет қызметкерлерінің алдағы істер жұмысына бағыт-
бағдар сілтейді, тың күш-жігер, баянды бедел, байсалды ой 
қосады. Қазақстан Жазушылар одағының шешімі бойынша 
ұйымдастырылған «Қазақ әдебиеті» газетінің Қызылорда 
облысындағы күндері осындай оқырман мен газет арасындағы 
нақты байланыстың бірден-бір дұрыс жолы болғанына көзіміз 
жетті. Осынау тұңғыш рет ұйымдастырылған рухани науқан, 
енді бұдан былай, кең-байтақ республикамыздың барлық 
аймақтарында өтіп тұратын болады.

* * *
Заманымыздың қанатты көлігі – самолетпен ұшып, зеңгір 

көктен төмен үңілген адам – беті и жаққан терідей болып, 
сортаңданып жатқан далада тіршілік барына күмәнданып та 
қалар еді. Тотияйын тигендей ойдымдана ойылған аппақ тай-
терілер білмеген адамға әлі де ерімей жымысқыланып жатқан 
қарды еске салады. ал ол қар емес – тұзданған қақ. Соноу 
куақ да құп-құрғақ дала жүзін өрмекшінің торындай айқыш-
ұйқыш сызықтар торлаған, жер ананың әжімі-сынды сызық-
тар – бұл даланы даңғазалай өмір кешкен адамдар салған соқ-
пақ. Бірақ оларды тым биіктен көре алмайсыз. Көре алмаған соң 
жүрегіңізді майда мұң қабыздап, бетіне теміреткі қаптағандай 
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айранданған туған жеріңді аяй бастайсың. Далада бір-ақ арман 
бар секілді. Ол – су! 

міне, осындай көрініске қарап, осындай жүдеулеу ойда 
отырғаныңда, алдыңнан құшағын айқара ашып адамдар 
шықса, әлгі бір сәттік сезікті сезімнен мүлдем ада боласың. 
ЯК–40 деп аталатын, ұшуы да, қонуы да лыпылдаған тез, күміс 
қанаттылар ішіндегі сақа асықтай сайланған осынау «құс» 
қызылордалықтар үшін әзірге таптырмайтын көлік болып 
тұр. Өйткені ТУ-дан басталар көп орындық үлкен самолетті 
қабылдайтын алаң жоқ... 

Осы «құстың» құйрық жағынан түскенімізде, ең әуелі көзіміз 
«Қазақ әдебиеті» газетінің күндеріне қатысушыларға жалынды 
сәлем!» деп қызыл матаға жазылған ірі әріпті жазуларға түсті. 
Оқып үлгеруге шамамызды келтірмей, нан-тұзын, шоқ-шоқ 
гүлдерін ала ұмтылған ұлттық киімдегі қыздар, облыстың 
басшылары, жергілікті ақын-жазушылардың ыстық ықылас, 
құрмет-қошеметінің аясында қалдық. Қазақ халқының ежелгі 
меймандостығы жаңа заман, жаңа дәстүрден де жарасым 
тауып жаныңды жадыратады. мұның өзі туған халқымыздың 
қонақ десе астындағы жалғыз атын сойып тастап, жаяу қалуын 
мәртебе санар мінезінен бастау алып, туындаған тәрбиесі, 
рәсімі саналы салтпен өрімдей өріліп кетуінің жарқыраған 
жарқын көрінісі еді. Қасиеті жоғалмаған халық қадірлі ұл-
қыздарын ғана осылай қарсы алады. Бұл құрметке лайықты 
болу, әсіресе, өнер адамдарына үлкен сын.

Жексенбі күні, «Қазақ әдебиеті» газетінің Қызылорда 
облысында өтетін күндеріне қатысуға келген Қазақстан 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты, әдеби газеттің редколлегия 
мүшесі ақын Сырбай мәуленов, «Қазақ әдебиеті» газетінің 
бас редакторы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
Шерхан мұртазаев, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты Фариза Оңғарсынова және басқа газет қызметкері, 
жазушы мұса рахманбердиев Қызылорда қаласының 
орталық алаңындағы В. И. лениннің ескерткішіне Ұлы Отан 
соғысында қаза тапқан жауынгерлерге арналған мәңгілік алау 
ошағына тәуәп етіп, гүл шоқтарын қойды. Облыстың тарихи 
өлкетану музейінде, қаланың тарихи орындарында (мұндай 
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орындар өте көп) болып, басқа да көрнекті жерлерді аралап 
көрді. алда келе жатқан ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің 
мерекесіне әзірлену үстіндегі атжарыс алаңы, қапырық 
күннің өзінде алжасылданып жатқан спорт алаңы қала 
халқының дем алар, денсаулығын шыңдап, көңілін көтерер 
сүйікті мәдени ғимараттары екен. Тегінде, Қызылорда қаласы 
республикамыздың оңтүстік өңіріндегі тарихы тереңнен 
басталатын, қазақтардың ата жұрты есепті ежелгі шаһарлардың 
бірі. Іргесінен Орта азияның күре тамырындай атақты 
Сырдария өзені ағады. Қазақ республикасының тұңғыш ту 
тіккен астанасы Қызылорда бүгінде еліміз мақтан тұтар, есімін 
есіне сақтар атақты ұлдары мен қыздары, қоғам қайраткерлері, 
әдебиетшілері, өнер жұлдыздары қызметін бастаған, жаңа 
үкіметтің уығын қадап, өскелең өнердің шаңырағын көтерген. 
Құлайын деп тұрған немесе құлап қалған ескі тамдардың 
әрқайсысы таусылмас шежіре, сарқылмас сыр шертетіндей. 
Әзірге қадірлеп, қасиет тұтып қамқорлыққа алынбағанымен, 
бұдан былай қала халқының назарында болар киелі орындар 
екеніне күмән жоқ. Жалпы өте әдемі аты бар Қызылорда 
шаһарының қайта түлеп, қайта жасаруы бағытында, бұған 
дейін өте баяулап қалған құрылыстар қайта қарқын алып, үрдіс 
дамуы күн тәртібінде тұрған көкейтесті мәселе. Қала сәулеті- 
нің заманымыздан қалыңқырап қойған келбеті осыған дейін 
бірде-бір рет не жазушы-журналистер, не осы Қызылорданың 
зерделі түлектері тарапынан жанашырлық тұрғыда жар 
салынбауы қайран қалдырады.

Ертеңінде, яғни дүйсенбі күні, «Қазақ әдебиеті» газетінің 
Қызылорда облысындағы күндеріне қатысушы ақын-жазу- 
шылар мен газет қызметкерлерін Қазақстан Компартиясы 
облыстық комитетінің бірінші секретары Е. Н. Әуелбеков 
қабылдады.

– «Қазақ әдебиетін» үзбей оқып тұрамыз, – деді Еркін 
Нұржанұлы. – Әсіресе, соңғы кезде бұл газет өзінің батыл да 
өткір проблемалық және тарихи танымдық мақалаларымен 
үлкен беделге ие болып отыр. Облыс тұрғындарының 86 
проценті қазақтар болғандықтан, сіздердің оқырмандармен 
жүзбе-жүз сырласу дәстүрін Сыр өңірінен бастауларыңыз 
дұрыс болған.
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Бұдан соң Е. Н. Әуелбеков жолдас облыстың жай-
жапсарымен егжей-тегжейлі таныстырып, еңбекшілердің он 
бірінші бесжылдықта қол жеткен табыстарын баяндады.

– мен бұл облысқа келген небәрі жеті ай уақыт ішінде, 
барлық аудандарды аралап, өз ерекшелігі, өз қиындығы бар 
шаруашылықпен таныстым, – деді секретар қоңыр үнмен 
асықпай сөйлеп. – Бұған дейін істелген жұмыстарға қуана 
отырып, алда одан да мол, одан да қиын да қызықты жұмыстар 
күтіп тұрғанын атап айтар едім. Сыр елінің бір ғана қуаны- 
шы – су, бір ғана уайымы – тағы да су. Үш айы бойы тек қана 
суға шашетектен мелдектеп тұратын күріш дақылын былай 
қойғанда, ауыз суының өзі зор қиындықпен табылады. Егер 
Шардара су қоймасынан 7 млн. текше метр су шығады десе, 
оның көпшілігін алқымда отырғандар бұрып әкетеді. ал 
бүгінде 100 мың гектардай күріштік алқабы бар біздерге 40 мың 
текше метр су керек десек, оның өзі лайланып, сарқылып әрең 
жететін шаршаған шашыранды су. Қазақтың «Су басындағылар 
су ішер, аяғындағылар у ішер» деген сөзі осындай себептерден 
шықса керек. 

– алда тұрған міндеттер өте үлкен, – деді бұдан соң  
Е.Н. Әуелбеков. – ауыл шаруашылығын механизациялау,  
күріш сапасын арттыру, ауыспалы егістіктің көлемін ұлғайту, 
жеміс-жидек шаруашылығын тиімді жолға қою... Бұл облыста 
ет-сүт өндірудің де қарқынын арттыру керек. Қымыз бен 
шұбатты тек жеңсік ас ретінде ғана емес, бүкіл елдің сусын 
тамағына айналдыру мәселесі де ойымызда. ал өндірісті 
өркендету мен мәдени ошақтарды көптеп салу – кезек 
күттірмес шаралар. Әлгінде бір сөздеріңізде Қызылорданың 
басқа қалалармен салыстырғанда артта қалыңқырап қалғанын 
айтып едіңіздер. Ол рас. Бізде құрылыс үш есе артта қалған. 
Сондықтан да көптеген көп балалы семья нашар тамдарда 
тұрады. Қаладағы 185 мың тұрғынды пәтермен қамтамасыз 
ету үшін көп жұмыстар істелуі керек және бұл бір жылда 
жүзеге асар оңай нәрсе емес. айталық, қалада тиісті жағдай 
жасалып, жұмыспен қамтамасыз етілмегендіктен 4 жылдың 
ішінде 30 мың адам көшіп кеткен, ал олардың 22 мыңы 
жұмысқа жарайтындар. міне көріп отырсыздар, ащы болса да 
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шындықты айттық. Дегенмен қол қусырып отырғанымыз жоқ. 
Қаладан 18 шақырым қашықтықта көп орынды самолеттерді 
қабылдайтын аэропорт құрылысы аяқталуға жақын. Қаладағы 
орталық алаңда Н. Бекежанов атындағы драма театрына жаңа 
ғимарат салып бердік. мұндай құрылыстар әр көшеден бой 
түзеуде. Қала қайта салынар, әдемі үйлер де дүниеге келер, ең 
әуелгі қиын міндет адам психологиясын, мінез-құлқындағы 
өзгеріс, жасампаз заманға сай қалыптастыру болмақ. міне, 
біздің барлық жұмысты тәртіптен бастауымыздың сыры 
осында. Әсіресе, етектен тартар енжарлық, қара басының 
қамын халық мүддесінен жоғары қоюшылық пен парақорлық, 
тамыр-таныстық, жерге, руға бөлінушілік секілді індеттерден 
арылмайынша алға басуымыз мүмкін емес. Ел басқарушылар 
мен халық арасындағы байланыстың алшақтап, арыздың көбейіп 
кетуіне де осылар себепші болған. мұндай кемшіліктерден 
халықтың өзі-ақ арылтып береді. Өйткені Сыр еліндей еңбеккер 
елді іздеп табу қиын. 

Облыстық партия комитетінің бірінші секретары Е.Н Әуел- 
беков бұдан соң әдебиет, өнер жаңалықтарын сұрап, өзінің 
қолы қалт етіп босаса газет-журнал, кітап оқитынын айтты. 
ақын-жазушылардың. барлық шығармаларымен таныс екеніне 
күмәніміз қалмады.

* * *
Бұдан соң алматыдан келген қонақтар жасанды мата өнді- 

ру фабрикасында болып, жұмысшылармен кездесті, фабри- 
каның жай-жапсарымен танысты. мұндағы бас мамандар 
да, жұмысшылар да кілең жастар. Өткен жылы май айында 
бірінші, ал ноябрь айында екінші кезегі пайдалануға берілген 
республикадағы жалқы, одақ көлемінде төртінші фабрика 
болып есептелетін бұл өндіріс орнының өндіретін нәрсесі 
біздер үшін таңсық, біреу біліп, біреу біле бермейді. Бүгінде ғой 
жұмысшы мен фабрика шығарған жасанды маталарда халық 
шаруашылығы мен тұрмыста кеңінен пайдалана бастады және 
бұған деген сұраныс көп. Бас инженер Зүлқайнар Сәрсенбаев 
ақын-жазушыларға фабриканы аралап көрсетіп, жұмыс 
процесімен кеңінен таныстырды.



77

Осы күні кешке Қызылорда қаласының мәдениет сарайы 
алдында кітап базары ұйымдастырылды. «Қазақ әдебиеті» 
газетінің күндерін өткізуге келген ақын-жазушылар мен 
газет қызметкерлері кітап сатып алуға және «Қазақ әдебиеті» 
газетіне жазылып, салтанатты кешке қатысуға жиналған 
жүздеген оқырмандаға қолтаңба қалдырды. мәдениет сарайына 
қарай ағылған қала тұрғындарында шек болмады, ұлан-асыр 
мерекеге – әдебиет мерекесіне қатысуға құштар көңіл – кітап 
сүйер, өнерді бағалар адамдардың ағысы секілді еді. мәдениет 
сарайының алдындағы күн түспес ашық фоэге жиналған 
жүздеген оқырман тұс-тұсына аты-жөндері жазылған қалам 
қайраткерлеріне үзілмес үміт, зор құрметпен әрі сүйсіне, әрі 
сыншылдықпен қарайды.

ырыстың (күріштің) тай қазанын тасытып жатқан 
Қызылорда жұрты талантқа да кенде емес, профессионал 
өнермен бірге халық ішіндегі этнографиялық, фольклорлық 
мұраларымызды да дамытып, кіндігін үзбей жалғастырып 
келе жатқан небір жыршылар мен әншілер, суырып салма 
айтыскер ақындар барын бұрыннан да білуші едік. Қызылорда 
облысының аудандарын аралау сапарында көзбен көріп, 
құлақпен тыңдап куә болдық. Текті жердің ұрпағы тегіндегі 
өнердің жалғастырушысы әрі насихатшысы болғанда ғана 
ұлттық мұраның мирасқоры бола алады. мұны біз жуықта 
Парижге барып ән салған алмас алматовтың өнерінен-ақ 
байқаймыз. 

«Қазақ әдебиеті» газетінің бас редакторы Ш. мұртазаев 
газет тарихына шолу жасап, бүгінгі атқарылып жатқан 
жұмыстармен таныстырды. аяқ киім фабрикасының жұмыс- 
шысы Н. Жанайдарова, Жөндеу механика заводының мастері 
м. Досжанов шығып сөйлеп, Сырбай мәуленов пен Фариза 
Оңғарсынова өлең оқыды. 

* * *
Ертеңінде жолға шықтық. Жол түп-түзу, тақтайдай. Осы 

күре жол ұзынынан-ұзақ мыңға таяу шақырыммен облыс жерін 
басып өтіп, шығыс пен батысты жалғастыра көсіліп жатады. 
Бұл жолмен алматыға да, москваға да баруға болады. Өйткені 
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бұл жол – темір жолмен келе Сырдария өзенімен даланың үш 
бірдей күре тамыры-сынды жағаласа жарысып кете барады. ал 
облыстың сегіз ауданы да осы үш алыптың өнбойын қуалай, 
өңірдегі түйме секілді орналасқан. Сондықтан да жұртшылық 
көлікке зәру емес. Біз Шиелі, Жаңақорған бағытына қарай 
зулап келеміз. Жан-жағымызға жол іздегендей тесіле қарай- 
мыз. Жыңғыл, жиде мен шеңгел, оқта-текте сексеуіл арала- 
сып, жасаң көрінген дала әуелгіде құйқалы отты болып көрі- 
ністенеді. Дегенмен Сырдария өзенінің төменгі ағысы бойына 
орналасқан, көпшілік жері Тұран ойпатының құрамына кіре- 
тін облыс жерінің ауа райы өте континенттік, қуаң да ыстық 
болып келетін өлкенің жылдан-жылға шөліркеп бара жатқанын 
байқайсыз. Бүгін де әуе айналып жерге түскендей аптап 6aсып 
тұр. 

Осы күні «Красная звезда» совхозының клубында Сунақ 
ата, алмалық, Төменарық совхоздарының жұмысшы-қызмет- 
керлері жиналып, «Қазақ әдебиеті» газетінін, «ауылым – 
алтын бесігім» деп аталар айдары бойынша ұйымдастырыл- 
ған сұрақ-жауап кеңесін өткізді. «Қазақ әдебиеті» өткен жылы. 
«ауылың қандай, ағайын» деген рубрикамен біраз материал- 
дар жариялап, үстіміздегі жылы оны одан ары тереңдету 
бағытында осы жаңа айдарды ашқан еді. Енді міне, қалың оқыр- 
ман ауыл адамдарының ортасына келіп, кең-мол сырласып отыр. 
Қазіргі кездегі ауылдың әлеуметтік келбеті, тұрмыс-салты, ауыл 
адамдарының азаматтық борышы, ой тілегі, арман-мүддесі, 
жаңа дәстүрдің қалыптасуы, ауыл интеллигенциясының ролі, 
беделі т. б. мәселелер егжей-тегжейлі сөз болып, бүкпесіз 
әңгімелесті. Әсіресе шығып сөйлеушілер «Өркен» комсомол 
жастар бригадасының жетекшісі, облыстық Советтің депутаты 
Шырынзада Сүттібаева, «Красная звезда» совхозы комсомол 
комитетінің секретары Тұрсынов сөздері ойға, ұсынысқа 
толы болды. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі ауыл тақырыбы және 
замандастар бейнесі хақында өз пікірлерін ортаға сала кетіп, 
үлгі-өнеге тұтар тұлғалы қаһармандардың, көркем шығармада 
тым аз екенін, бүгінгі ауылдың толымды бейнесі мен 40–50-
жылдардан өзгешелігі, ерекшелігі толық ашылмай жүргенін 
айтты. 
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– Әдебиет адам болмыс-бітімін өзгертуші, жанын жаңар- 
тушы құрал екенін білеміз, – деді өз сөзінде совхоз механиза- 
торы Шамсутдинов. – Сондықтан да кітапты ынтамен оқимыз. 
Әрине, бәрін емес, ұнағанын ғана. Өкінішке орай, біз сатып 
алған кейбір кітаптардың түптелуі нашар, тез түсіп қалады, 
кейбіреуінің беті түгел емес болып шығады. ал ауылдың 
жағдайына келсек, телевизор шыққаннан бері клубымыз 
қаңырап бос тұратын болды. 

Бұдан соң шығып сөйлеушілер бос уақытты тиімді пайда- 
лану, көркемөнерпаздар үйірмесінің жұмысын жақсарту 
жайында ойларын ортаға салды. «Қазақ әдебиеті» газетінің 
редколлегия мүшесі ақын Сырбай мәуленов ауылдың соғыс- 
тан кейінгі жылдардағы жағдайын бүгінгімен салыстыра 
отырып, тазалық, тәрбиелік мәселесін күн тақырыбынан 
түсірмеу керектігін және ауылдың бүкіл ажары ауыл интелли- 
генциясының қолында екенін айтты. 

Жаңақорған ауданында 62 мың халық тұрса, онда 22 ұлттың 
өкілі бар. Бірақ дені қазақтар. «Қазақ әдебиетінің» күндерін 
өткізуге келген ақын-жазушыларды аудандық клубтың 
алдында гүл шоқтары және нан-тұзбен қошеметтеп қарсы 
алды. алматыдағы балалар мен жасөспірімдер театрынан кем 
соқпайтын мәдениет сарайы өте әдемі, кең, сахна техникалық 
жағынан толық жарақтанған. Бұл ауданда халық театрына, 
көркемөнерпаздар үйірмесіне жақсы жағдай жасалғаны 
байқалып тұр. Совхоз еңбеккерлерінің арасында бастау алған 
«ауылым – алтын бесігім» деген тақырыптағы әңгімені аудан 
орталығының тұрғындары одан ары жалғастырды. Сахна 
төріне «ауылым – алтын бесігім» деп әдемілеп жазылған. 
Сұхбат кешінде Қазақ ССр-інің халық ақыны манап Көкенов 
қонақтарды шашу өлеңмен құттықтады. Жаңақорған ауда- 
нындағы әдеби бірлестіктің жетекшісі адарбек Соныбеков 
ауыл мәдениетіне кеңінен тоқтала келіп, «Қазақ әдебиеті» 
газетінің атына біраз ұсыныс-пікірлер айтты. Жер-жерде 
тұратын жастардың творчествосына жанашыр болса деген 
тілекпен қатар, газет бетіндегі кейбір мәселелердің көтеріліп, 
аяқсыз қала беретінін ескертті. «Әрқашан күн сөнбесін» деген 
тақырыппен берілген топтама жалғасын тапса деген ой айтты. 
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Ұстаз Омар Тойынбековтың пікірінде де газетке деген шын 
жанашырлық, сүйіспеншілік сезілді. Сол секілді С мәуленов, 
Ф. Оңғарсынова қызылордалық ақын С. Боранбаев өз өлеңдерін 
оқыды. Сұхбат кештің соңынан аудан өнерпаздары өз өнерлерін 
көрсетті. Кітап саудасы ұйымдастырылып, ақын-жазушылар 
қолтаңба қалдырды, бір тұста «Қазақ әдебиеті» газетіне қолма-
қол жазылу жүріп жатты.

* * *
Шиелі – ірі де іргелі аудандардың бірі. Күрішті де ырысты 

жер. атағы аспандаған еңбек ерлерінің киелі мекені, алтын ұясы 
секілді. Елдің дәулетіне сай сәулеті де өсіп, өркен жайып келе 
жатыр екен. Оны біз өз көзімізбен көрдік. мұнда әсіресе назар 
аударар екі нәрсе бар екен. Бірі – «Ілтифат» деп аталар соғыс 
және еңбек ардагерлеріне арналған дүкен-үй. Дүкен-үй дейтін 
себебіміз: ардагер осы жерден керек-жарақ заттарын сатып 
алады және кең әрі әдемі, қазақша жиһаздалған бөлмеде қисайып 
жатып, қымыз-шұбат ішіп, әңгіме-дүкен кұрар. ардагерге 
деген бұдан артық құрмет жоқ шығар. Біздің есімізге газет 
көтерген «астананың ақсақалдары» атты мақала түсті. алматы 
қалалық атқару комитеті бұл бағытта не істеп жатыр екен деген 
ой иектеді. мұндай ардагердің дүкен-үйі республикада тұңғыш 
рет Шиеліде ашылғанына күмәніміз қалмады. Қуандық, 
құтты болсын айттық. Басқаларға үлгі болуын іштей тіледік. 
Екіншісі – Ұлы Отан соғысында қаза тапқандардың есімін 
мәрмәр тасқа қашап жазған сөнбес алауы бар мемориал алаң. 
Гүлмен көмкеріліп, заңғар ескерткіш орнатылған алаңдағы екі 
мыңнан астам есіл ерлердің рухына тағзым етіп, гүл қойдық. 
Ер есімі – ел есінде деген осы шығар. алматыдан келген ақын-
жазушылар аудан басшыларына шын жүректен ризашылығын 
білдірді. Бұдан соң екі мәрте Социалистік Еңбек Ері атақты 
күрішші ыбырай Жақаевтің ескерткішіне гүл қойып, жаңадан 
ұйымдастырылған музей үйімен таныстық. 

Кешке «Қазақ әдебиеті» газетінің осы ауданындағы кезекті 
мәжілісі басталды. Бұл ретте бір ескерте кететін жай, осы 
облыста өтіп жатқан күндер тек қана ақын-жазушылардың 
кездесуі емес, «Қазақ әдебиетінің» оқырмандар алдындағы 
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есебі әрі ұсыныс-пікір тыңдау арқылы кеңінен кеңесу. 
Сондықтан да әр ауданда газет рубрикасына сай тақырып 
белгіленіп, жоспарлы да жүйелі түрде сұхбаттасу еді. міне, 
Шиелі ауданының кең мәдениет сарайына жиналған оқырман 
қауым тағы да бір ауқымды мәселе төңірегінде келелі кеңес 
өткізбек. Демек, ендігі әңгіменің арқауы – «Клуб мекемелері 
мен спорт ғимараттарын пайдалануды жақсарту туралы» 
қаулыға орай ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің жұмыстан 
бос уақытын қалай, қай жерде пайдаланатыны, эстетикалық-
рухани байлығы, оларға жасалған жағдай және клуб, спорт 
мекемелерінің іс тәжірибесі, автоклуб, қызыл отаулардың 
малшылар мен күрішшілерге көрсетіп жүрген қызметі 
төңірегінде өрбіді. 

Шиелі аудандық партия комитетінің бірінші секретары 
С. Шауқаматов аудан экономикасы мен шаруашылығынан, 
мәдениеті мен тұрмысынан хабардар етер баяндама жасады. 
Бұдан кейін сөз алған «Қазақ әдебиеті» газетінің бас редакторы 
Ш. мұртазаев газеттің жай-жапсары, алдағы іс-жоспарлары 
жайында және оқырманмен арадағы тығыз байланысты нығайту 
жолында барлық мүмкіндіктерді пайдалану керектігіне кеңінен 
тоқталды. ал бүгінгі таңдағы клуб пен спорт мекемелерінің 
жұмысын жақсарту бағытында ауыл еңбеккерлері мен газет 
қызметкерлерінің алдында ұлан-ғайыр міндеттер тұрғанын 
және Шиелі ауданы бұл негізде бірсыпыра тәуір істер атқарып 
жатқанына риза көңіл білдірді. Жарыс сөзге шыққан аудандық 
«Өскен өркен» газетінің редакторы 3. Жайлыбаев, ақын  
Ф. Оңғарсынова, ы. Жақаев атындағы колхоздың механизато- 
ры м. Әбдіманапов, № 1 мектептің мұғалімі, жергілікті ақын  
Д. Файзрахманов, қарт ұстаз Д. Сұлтанов, жазушы О. Сәрсенбаев, 
ақын С. мәуленов осынау өзекті мәселе төңірегіндегі ойларын 
ортаға салды. Сырласу кешінің соңында аудан өнерпаздары 
концерт қойып, кітап саудасы ұйымдастырылды. 

* * *
Тереңөзек ауданындағы өтетін кездесудің тақырыбы –  

газет ұдайы назарда ұстап келе жатқан айдары – «мектеп 
реформасы – мерейлі міндет», мектеп реформасына байланысты 
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істеліп жатқан жұмыстар, білім беру жүйесіндегі өмір 
тудырып отырған жаңалықтар, қазіргі оқулықтардың сапасы, 
оқушылардың мамандық таңдауы және ғылыми-техникалық 
прогрестің жас ұрпаққа әсері жайында ата-аналар мен 
мұғалімдердің ой-пікірін тыңдап, тереңірек білу мақсатымыз 
орындалды, бұл ретте аудан басшылары тигізген көмекке риза 
болдық. 

Осынау келелі кеңес XVIII партсъезд атындағы совхоз 
орталығында одан ары жалғасты. Бұл мектепке қазақ поэзия- 
сының көрнекті өкілдерінің бірі, биыл 70 жылдығы кең көлем- 
де аталып өтетін асқар Тоқмағамбетовтың есімі берілген. 
мықты кірпіштен әдемі өрілген екі қабатты мектеп бүгінгі 
талапқа сай салынған. Еңселі, жарық, мұнтаздай таза. мектеп 
реформасын жүзеге асыру бағытында алты жастан оқитын 
бүлдіршін шәкірттерге арналған класс бар. Онда ойнататын, 
ұйықтайтын, сабақ оқып, тамақтанатын жеке-жеке бөлмелер 
жабдықталған. Бәрі де бүгінгі заманға сай. 

Осы мектептің ұстаздары жазушыларға өздерінің өкпе-
наздарын білдірді. Үлгі тұтып, мақтан етер ұстаздың сом бейнесі 
қазақ әдебиетінде әлі де жасалмай келе жатқанын, мұқан 
_Иманжановтың «алғашқы айлар» атты кітабынан кейінгі 
жылдар ішінде бірыңғай мұғалімдер өмірі мен болмысын өзек 
еткен бірде-бір нақтылы шығарма тумағанына өкініш білдірді. 
расында да, жазушы ағайындар мектеп алдында қарыздар. 

Біз Сырдария ауданындағы абай атындағы совхозға жа- 
қындағанымызда, жолдың сол жақ қапталындағы күріштік 
алқапқа орақ түскенін байқадық. Бұл облыс көлемінде қызу 
қарқынмен енді-енді басталғалы тұрған күріш ору науқанының 
ең алғашқы қарлығаш комбайны еді. Дала кемесінің соңында 
масақ терген балалар бір сәт біз жаққа қарап аңтарыла тұрып 
қалды да, қайтадан өз қаракеттеріне кірісті. Балаларды бастап 
жүрген қоңырқай жүзді, етжеңді әйелмен сәлемдестік.

– атақты күрішшіміз, он бес баланың анасы Нағима 
аймағамбетова, – деп таныстырды. Ер аралап жүрген ақын 
-жазушылар көп балалы анаға сүйсіне қарап, Фариза Оңғар- 
сынова шүйіркелесе әңгімелесіп кетті.
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* * *
Бұдан соң «Қазақ әдебиеті» газетінің Қызылорда облы- 

сындағы күндерін өткізуге келген ақын-жазушылар Қызыл- 
орда қаласына қайтып оралып, пионерлер бағында ашылған 
«Ертек қаланы» балалармен бірге тамашалады. Осы күні 
поэзия кеші болды. 

Қызылорда облысында өткен «Қазақ әдебиеті» газетінің 
күндері баспасөзге жазылу науқанымен тұспа-тұс келген, 
мәдени шараның жарқын үлгісі болды. Газеттің ақылшысы да, 
төрешісі де, әділ қазысы да оқырман десек «Қазақ әдебиеті» 
газетінің коллективі алдында болашақта ұлан-ғасыр істер күтіп 
түр. 

 1985 ж.
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ТЫрНАлАр ҚАйТЫп КЕлГЕНДЕ

Тауда тұрған адамға аспан бір табан жақын секілді. Бірақ 
жақсы нәрсе жақындаған сайын бұлдырай алыстап, қашаң 
тартып кететіні бар. Биыл көктем кешігіп келді де, алатаудан 
аунап түсіп жатқан ызғардың қауқары әлі тың, беті қайтпай 
тұр. Баз-базыңда жылт етіп қалған күн шуағын барымталап 
қалатыны бар, әйтсе де көктемнің аты көктем, аспан ажарсыз 
болғанымен, зілсіз ұзағынан сүйіндіретін жарқын жаздың тым 
алыс еместігі аңғарылады. Жер дегдігенде қайта басып қалған 
ұлпа қар көп шыдауға дәті жетпеді, жылбысқалана еріп кіршең 
тартып, іріп-іріп кетісті. 

Тауды кеуделей орналасқан санаторийге жаяу шықсаң 
үш демалып, әрең жетесің. ал көктемнің қатқағында мұнда 
машина көтеріле алмайды. Санаторийдің орналаскан жері 
аса әсем, қалың ағаш қаумалаған демалыс үйлері алатаудың 
мықынына қонақтап отырған іспетті. Бұл соғыс кезінде жаралы 
жауынгерлер емделген госпиталь болған деседі. «Каменьское 
плато» деп аталғанымен, о баста «Тасбөгет» болғанға 
үқсайды. 

мені де Тасбөгеттің дәмі тартты. алып-жұлып бара жатқан 
сырқатым болмаса да, жазға салымның қара қатқағында азырақ 
демалып, таза ауа жұту ниетімен келген адамдар дем алады 
екен. Бәрінің дидарынан да қанағаттанған сезім аңғарылады. 
Әсіресе, шипалы қолдың иесі ақ халатты абзал жандарға деген 
ілтифаттары айтып жеткісіз. Бас дәрігер де, бөлімше бастығы 
да, емдеуші дәрігерлер де бар мақсат-жігерін адамдар бабын 
табуға мақсат еткен. 

Жұрт орта бойлы, қара торы дәрігерді де көп сөз етісіп 
жүрді. айтатындары: қарапайым, кіші пейіл, еңбекқор. Оған 
менің көзім жеткен жоқ. Тек бір ретте әңгімелесе қалғанымыз-
да көп-көп тосылып барып, өзі хақында аса сақтықпен айтып 
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өтіп еді. мен оған газетке жазып, абыройыңызды арттырамын, 
атыңызды шығарам, ал ол: баспасөзге мәшһүр етіп бедел әпер 
деп қолқалаған да, тіпті ықыласын берген де жоқ. 

Кеш. Қараңғылық дәл жазғытұрымғы шақта өте тез үйірі- 
летіні мәлім. Демалушылар таудың кешкі ауасын қызықтай 
сөйлеп, қыдырыс жасап жүр. Бірсін-бірсін шамдар жана бас- 
тады. Бүгін кезекші дәрігер махмұт болған соң, көптен көкей- 
де жүрген ниетім – әңгіме-дүкен құрып, сыр ашысу мақсатымен 
бөлмесіне кірдім. Өз қарауындағы сырқаттардың қағаздағы 
жай-күйімен танысып отыр екен. 

...Біздің жер құмды адырлар, көсілген кең дала болушы еді. 
Біздің жер деп отырғаным сенің де елің ғой. атыраудың жай-
жапсарын өзің де білетін шығарсың. Сол атырау – Гурьевтің 
Засурн ауданынан 1947 жылы онжылдықты бітіріп, алматының 
медициналық институтына оқуға түстім. Соғыстан кейінгі 
жылдар ғой, сол бір ел басына күн туған ауыртпалықтың зардабы 
әлі де кете қоймаған. Әйтеуір елмен көрген ұлы той, 1953 
жылы тәмамдап шықтым институтты. Егер бұдан кейінгі өмір 
жолымды жіптелеп шықсам – Гурьевте диспансердің бастығы 
болдым, облыстық денсаулық сақтау бөлімі бастығының 
орынбасары, сосын осы санаторийге бас дәрігерлікке ауыстық. 
1965 жылға дейін бас дәрігерлік қызметте жүріп едім, енді міне 
жай дәрігерміз... 

Кезекші сестра келіп: – махмұт, сізді телефонға шақырады, 
– деді. 

менің көкейімде бір ой қалды: не себептен бас дәрігерлік- 
тен түсті екен? 

махмұт менің бұл сауалымды естігенде күлімсіреп, сәл 
үнсіз отырды да: – Өзің қалай ойлайсың, басшы қызметінен 
қалай төмендейді? – деді. 

– Өз ықыласымен... 
– Жоқ, бауырым, өзі арыз беріп, басшылықтан, түсетіндер 

ілуде біреу ғана. мәселенки, мен бас дәрігер болған үш  
жылымды әсте де қимаймын, бірақ жылы орнымнан айрылып 
қалдым деп өкінбеймін де. Қызметті жаман істедім деп те 
айта алмаймын. Не нәрсе болсын мәңгілік емес қой. мүмкін 
қателескенім рас шығар. Әлдекімнің айтағымен алындым 
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орнымнан деуге де дәтім бармайды. Бірақ мінімді шын 
мойныма ала да алмаймын. Қателік бәрімізден де болған 
секілді. артынан өздері ақтап алды ғой. мұның қай-қайсысы 
да жай нәрселер, бауырым. Дәрігерге керегі лауазым, мансап 
емес, үлкен жүрек, адамгершілік қасиет екен... 

Кезекші сестра келіп: – алтыншы дачада біреу мазаны 
алып тұрғаны, ішіп келген-ау деймін, – деді. 

махмұт маған жұмбақты адам боп көрінді. Сол жұмбақтың 
шешуін табуға тырыстым. 

– Тіпті, жаңағы санаторийдің тәртібін бұзған жалғыз дем- 
алушы ғана емес, бәріміз де қызықпыз, – деді махмұт қайтып 
келген соң. – айталық, емделуге келген адам ішімдік ішуге 
болмайды ғой. ал ол: «Қаладан бір жолдастар келіп, аздап 
тартып жіберіп едім», – деп шынын айтып кешірім сұрады. 
Пенде болған соң ондай-ондай болмай тұра ма? Демек, мұндай 
ұсақ-түйек кемшілік сені мен менен де, барша жұртшылықтың 
бәр-бәрінен табылады. мен өзі кешірімпаз адаммын. Осы 
қасиетім талай-талай өкіндірген. Әлгі мас болған кісіні 
санаторий тәртібін бұзғаны үшін қудырып жіберуге тағы да 
дәтім жетпей отыр. Бұдан жарты ай бұрын демалушының бірі 
маған жылап келді. ауылда бір ағайыны қайтыс болған екен, 
соған баруға қолында сомасы жоқ көрінеді. Жанында 50–60 
сом ақша үнемі жүре бере ме? Жеңгей қоймайды ғой... (Ол 
күлді, мен де). Сосын безектеп жүріп тауып бердім. Бара салып 
жолдап жіберуге келісім беріп еді, үшті-күйлі жоқ. айға тақап 
қалды. мен оған сенген едім. Әлі де сенемін, – деді махмұт бір 
нүктеге қадалған күйі ойланып. – мен бәріне сенемін... Ойлап 
отырсам, менің қызметтен төмендеуім, менің артық сенімім, 
артық кешірімділігім, жұрт айтатындай жұмсақтығым болар, 
бәлкім. 

мен өзім де ауырдым бір кезде. Өзің білесің, дімкәстік деген 
құлаққа түрпідей тиеді ғой. Сосын осы сырқатпен ауырған 
адамдардың ортасында болып, соларды сауықтыру ойы меңдеді 
де осында қалып қойдым. Денсаулық сақтау министрлігі сан 
рет басқа жаққа ауыс, бас дәрігер болып бар деп қолқа салды. 
Бірақ мынау адамдарымнан айырылғым келмейді. айырылғым 
келмегені мен олардың қалай ауыратынын білемін, қалай емдеу 
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қажеттігін де білемін, ең бастысы жанын түсінем. Дәріден 
гөрі көңіліммен емдегім келеді. Қазір ғылым мен техниканың 
шығандап, дамыған кезі ғой. Жүрек ауыстырып салып жатқан- 
да, көкірек сырқаты деген сөз болмай қалды. Бірақ біздің елде 
түбегейлі шешілген деп және айта алмаймын. 

Кезекші сестра келіп: – Сізді от жағатын кісі телефонға 
шақырады. Жылыту жүйесінде бір кілтипан бар-ау деймін, 
– деп еді, махмұт асыға шығып кетті. мен тағы да жалғыз 
қалдым. 

– Ертең күн ашық болады, – деді махмұт... – Жұлдыздар 
шаңытып тұр екен. ауа қандай жақсы. айыртөбеге шығып, 
аздап серуендеп қайтсақ... 

– мақұл. 
Тау түні керім екен. Қою қараңғылықты тесіп, электр 

шамдары жарқырайды. Біз айыртөбенің басына шыққанда, 
алматы аяғымыздың астында кербез керіліп жатты. Қызылды-
жасылды боп самаладай сансыз шамдар жарқырап, бейне бір 
алып қара қазанда жұлдыздар қайнап жатқан секілді. Жыбыр-
жыбыр жымыңдап от өріп жатыр-ау. Кейбірі тіпті биіктеп, 
аспан қойнауында жарқырап тұр. Тілмен айтып жеткізгісіз 
сәуле шашқан қаланың түнгі келбетінен көз ала алмай үнсіз 
кеп тұрдық. Төңіректі меңірейген тыныштық басқан. Бәрі де 
бір сәт демалып жатқан секілді, бәрі де осы тылсым күйді күні 
бойы көксеп келіп, мұрттай ұшып мызғып жатқан секілді, бәрі 
де... бәрі де... 

– Сен, – деді ол қалаға қараған қалпы, мені жазам деп бекер 
әуреленесің. Қызметім қарапайым, бір кезде сөгіс алған жайым 
және бар, ғылыми еңбекпен шұғылданып жүргенім жоқ. Был- 
тыр Денсаулық сақтау министрлігінен мақтау қағаз алған еді, 
деген сөзден басқа дәлелің бар ма. ал енді осы кісі мықты 
адам, сендер түсінбей, байқамай жүрсіндер деп көрші. 

– Сізді емделушілер жақсы көреді ғой. 
– Ол да аз. Газетке керегі, нақты фактілер, бұлтартпайтын 

айғақтар. Әдетте тек іс тәжірибесі сарапқа түсіп, салмақтанған 
беделді адамдар ғана өзгеге үлгі болу үшін жазылады емес 
пе?!
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– Жоқ, біз қарапайым адамның қасиетін де бағалай 
білеміз.

– Ол қасиет менде бар-жоғын қайдан білдің? 
мен үндей алмадым. Әйтсе де жұмбақ шешіліп келе 

жатыр... 
– анау жарқырап тұрған шамдардың қадір-қасиетін 

жымыңдағанына қарап әсте де айыра алмайсың, – деді махмұт. 
– адамдар да сол іспетті. 

алатаудың басында қар жатыр. Қап-қараңғы болып 
тұтасқан тау мен қара көк аспан екі ортада ағараңдаған белдеу 
бар. Ол қар белдеуі. ауа салқын. мұрынға балауса көктің иісі 
келгендей болады. алматы отқа оранып алыпты. 

– Біздер, дәрігерлер – деді махмұт, – көп қателік жіберіп 
аламыз. ал адам жанының арашашысы қателесуге болмайды. 
Біздің бәрімізде де етектей қағаз болғанымен, пәлендей 
жинақтаған білім, тәжірибе жоқ. Қатып-семіп қалған ережемен 
емдей береміз. Онда да жанымызбен емес, дәрімен... медицина 
кадрларының жетпеуі көбімізді екі-үш кісі орнына жұмыс 
істеуге жеткізді. Сондықтан асығып, бәрін үлгіруге тырысып, 
жүрдім-бардымға салынамыз. Жазамыз деп жүріп, жаңылып 
өлім қаупін өзіміз тудырып аламыз. Әсіресе, мұны жасыруға 
болмайды. ауыл-селодағы медициналық қызмет көрсету әлі 
де дәуір талабына сай емес. Кейде осыны ойлағанда елге кетіп 
қалғым келеді. Біз медицина шарықтап дамыды деп қаншама 
даурықсақ та, жалпыхалықтық тілекті қамти алмай отырмыз. 
Бұл үлкен жауапкершілік жүктейді. Бізге басына іс түсіп, ауруға 
шалдыққан адамдардың бәрі зор сеніммен қарап, Құдайдай 
көреді. аузыңнан шыққан бір сөзді орындауға тырысады.

міне, осы сенімді ақтай бермейміз кейде. адамдар 
ойыншық емес қой, бауырым. мәселен, мына сен де мен не 
айтсам – соған бар діліңмен сенесің ғой. Екі ай емес, бес ай жат 
десем, жата бересің, не берсем – соны ішесің... 

айқара аспанда азан-қазан тырналар ұшып жатты. Тізбегі 
болжанбайды, бірақ үндері сұңқылдап, сай-сүйегімді сыр- 
қыратып өтеді. Бәрі де солтүстік-шығысты бетке алып ұшып 
бара жатқаны дауыстарынан аңғарылады. 
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– Тырналар қайтып келді, – деді махмұт. – Бәрі тіршіліктің 
қамы. Тырналар ұясын ашық алаңға немесе төбешіктің басына 
салады дейді ғой. Сосын бұлар қызық ұйықтайды екен. Ұйқыға 
жұмыла кіріскенде, бірі күзетке қалып, аузына тас салып 
тұратын көрінеді. Егер күзетші тырнаның көзі жұмылып, қалғып 
кеткендей болса аузындағы тас жерге топ ете түсіп, басқаларын 
оятып жібереді дейді. Сосын күзетіне қайта кірісетін көрінеді. 
Таң атқанша көз ілмейді дейді. Жанының берігі-ай. 

– Сіздер де солай күзетесіздер ғой, – дедім мен. 
– Қайдам, ұйықтап қалатындарымыз да бар. 
Осы кезде санатория жақтан: – махмұт рахметуллаевич, 

сізді телефонға шақырады, – деп дауыстады кезекші сестра. 
– ал мен қайтайын. Сен де үйге барсаңшы. Салқын тиер 

деді де асыға аяңдай жөнелді. Әне, ақ халаты ағараңдап, түн 
қойнауына сіңіп барады. 

мен айыртөбенің үстінде әлі тұрмын. мен үшін жұмбақ 
жаңа-жаңа ғана шешіліп келе жатыр. Оның бар болмысы, өмір 
жолы жоғарыда өзі айтып өткен ғана емес әлдеқайда арналы әрі 
арман-мақсатқа толы екенін білдім. мен оны зерттеп, қызмет 
бабы жайлы көлемді очерк жазуға бел байладым. ал мынау 
жолдар жақсы ағаның мың сан адамгершілігінің мысқалдайын 
жеткізуге асығу ғана. Сол түні көп-көп тырналар қайтып 
келді. 

 1969 ж.
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АҒА

Біздің ауыл Егізтөбенің етегінде. Біздің ауылды сондықтан 
да «Егізтөбе» деп атайды. ал енді оның не себептен олай 
аталғанын мен көпқе дейін біле алмай жүрдім. Бір рет әдебиет 
пәнінен сабақ беретін Жомарт ағайдан мынау Егізтөбенің сырын 
сұрайын деп оқталсам да батылым жетпеді. Егізтөбе алтайдан 
дараланып, шығысқа жосылып кете берер ұбақ-шұбак тауды 
етектей біткен. Егер терезеден қарасаң, алып бір түйенің қос 
өркеші іспетті. Үн-түнсіз шөгіп жатар еді. Үн-түнсіз шөгіп 
жатқан Егізтөбенің дәл түбінде біздің қос бөлмелі ағаш үйіміз 
бар. Ең қызығы, түбінде тұрып қарағанда Егізтөбе алтайдан 
әлдеқайда еңселі болып көрінетін. 

Қай таудың етегінде тұрсаң – сол тау биік, деген сөз рас 
екен-ау. Егізтөбенің бірі екіншісінен сәл еңселі әрі дөңкиіп 
айбар шегіп жататыны сондықтан болар. Шешем:

– менің екі ұлым – анау Егізтөбе секілді. Оң жақтағысы 
– Нұрлан, сол жақтағысы – сенсің қара домалағым, – деп мені 
нұқып қалатын. Сонда мен: 

– Жоқ, оң жақтағысы мен, – деп дауласар едім. 
Нұрлан – менің ағайым. Трактор айдайды. Жиырмаға биыл 

шықты. Әнеукүні ауылдағы құрбы-құрдастарын жиып туған 
күнін жасады. Туған күніне жиналған қыз-жігіттерге қарап 
отырып, мен осынау аға-апайлардай боп тезірек ержетуді, 
тіпті Нұрлан аға құсап туған күнді тойлауды армандайтын 
едім. Босаға тұстан жылтың-жылтың етіп, көзім бақырайып 
қарап тұрған маған анау терезе жақта отырған ақ көйлекті 
қыз қайта-қайта жалтақтай береді. Бір рет мені шақырып, 
конфет ұсынды. «ағасына тартқан екен» деді. ал осы қыздың 
күні ертең жеңешем боларын қайдан білейін ол шақта. мен 
ағамның туған күні кешінде көп ойландым. маған үлкендердің 
сөйлеген сөзі, істеген ісі бір түрлі таңсық көрінетін. Олар ылғи 
да асығып-үсігіп шаруа қамымен жүреді, осындай той-тойлаған 
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отырыстары өте сирек, айына-жылына бір-ақ рет. Тіпті мынау 
үлкен адамдар бізден әлдеқайда аз ұйықтайды, аз күледі... мен 
болсам... 9-да басталар сабақтан үнемі кешігіп қаламын. Ерте 
ме, кеш пе үлкендер қаракеті менің де басыма түсері ойыма 
кірген емес.

ағайым мені бір күні отынға ертіп барды. Трактор айдап  
келе жатқан ол тауға көтерілген сайын тістеніп рычакты 
сығымдай түседі. Біз қураған отын іздейміз деп таудың құзар 
басына шығып кеттік. ауыл да, Егізтөбе де төменде қалды. 
Қызық, Егізтөбе қос жұдырықтай-ақ болып, ал ауыл дастарқанға 
шаша салған әжемнің бауырсағындай бытырап жатыр. Біз отын 
жинап болған соң дем алдық. ағайымның маңдайынан тер 
сорғалап, буы бұрқырап отырды. Күздің жылуы солғын қысқа 
күні алтайды әлдеқашан асып кеткен. Әр жотаның басында 
алқызыл жалқын сәулелері ұйып тұр. Тау басы салқын, мен 
тоңазиын дедім, ағам болса анау төменде томпайып-томпайып 
жатқан ағаш үйлерге қарап ойланып отыр.

– аға, – дедім мен. Ол үндеген жоқ. Тағы да «аға» дедім. 
– ау.
– Біздің ауылды неге Егізтөбе деп атаған? 
– Көрмейсің бе, Егізтөбенің бөктеріне орналасқан ғой. 

Және де мұнда ағайынды екі жігіт жерленген екен. 
– ал төбе неге олай аталған? ағайынды жігіттер неге 

өлген?
– Көрмейсің бе, егіз ғой. ағайынды секілді. айталық, 

сен екеуіміз секілді. ал әлгі сол төбеге жерленген ағайынды 
жігіттер азамат соғысы кезінде өліпті. 

– Екеуіміз секілді...
Сосын ол тағы да ойға батып үндемей отырды. Көп 

сөйлемейтін. мен ағамның не ойлап отырғанын білмеймін ғой. 
Шіркін, адамдардың ойын біліп қоятын әдісім болса, онда бар 
ғой, сөз жоқ, қашан үйленерін әрі кімге үйленерін айнытпай 
айтып берер едім. мен ағамның күшіне таң қалатынмын. Ол 
осы ауылдағы бас палуан. Сосын мені ағайымның май-май 
аюдай алақаны қызықтыратын. Ол әлі үнсіз отыр. Темекісін 
байыппен ғана сорады да, түтінін сыздықтата шығарады. 
Неге екені қайдам, мен осы Нұрлан ағама еліктесем де, дәл 
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осы секілді тракторист болғым келмейтін. Тракторист болғым 
келмейтіні – осы мамандықты жек көргенім емес, одан 
биігірек бір қызметке, биігірек бір мақсатқа талпынғаным да. 
мұғалімдер айтатындай әркімнің өз арман-мақсаты бар. ал, 
бір үйге бір тракторист жетер. 

аспанға қарадым, айнадай ашық екен. айнадай ашық аспан 
ақ көңілді ағалардың жанындай екен. ақ көңілді аңқылдақ 
ағалар – анау аспандай биік жарылқаушың. ағасы барлар 
басқаларға қарағанда бір мысқал бақытты секілді. Егер ағам жоқ 
болса, отынды кім әкелер еді, маған сөмкені кім сатып әперер 
еді? Егер ағам жоқ болса – мынау заңғар таудың басына кім 
ертіп шығар еді? Егер ағам жоқ болса... Тау іші суыта бастады. 
Жел тұрды. ымырт үйіріліп келеді. Нұрлан әлі ойланып отыр. 

– аға, мен тоңдым. Үйге қайтайық. 
– а-а, туу іңір түсіп қалған екен-ау. Не көрінді маған? Сен 

болмасаң таң атқанша отыра берер түрім бар ғой. Сағат тоғызда 
жиналыс болушы еді. Кеттік. 

Трактор алға қарай ала қашып келеді. ауылға асыққан 
біздің көңілімізді тапқысы келгені болар. ағам күпәйкесін 
шешіп маған жапты да, қаусыра қымтап қойды. Өзі екі көзі 
алға қадалып, шүйіліп отыр, қолы рычакта. ағамның май 
сіңген күпәйкесіне орана түсіп балаң қиялдың алыпқашты 
жетегінде кеттім. майсіңді күпәйкенің жағасынан иесінің исі 
шығады. мен бұл иісті ағамның қойнында жатқанда сан рет  
иіскегенмін. ағам мені қойнына алып, маңдайымнан сипап 
ұйықтайтын. Шешем айтатын: «Нұрлан бауырмал». ағаммен 
бірге жатқанда ып-ыстық демі білініп, мені тас қып құшақтап 
алатын. ашылып қалғандай болсам түн ұйқысын төрт бөліп, 
сан рет қымтап, әуре боп жүргенін сезер едім. Қазір ойлап 
отырмын: мен есейемін, Нұрлан үйленеді. Кімге? Әрине, 
әнеукүнгі қызға. Үйбай-ау, мен сонда қайда жатар екенмін... 
Үйленбегені жақсы, мен оны қызғанамын. мен ойладым: 
егер біреу-міреу күш көрсетсе, ағама айтып қоямын, сазайын 
тарттырады: егер есебім шықпай қалса, ағама айтам: түсіндіріп 
береді: ал егер құла тай ұстатпаса – тағы да Нұрлан ағам 
бұғалықтап береді. аға... а-ға-лар... неше дыбыс: үш, аға деген 
үш дыбыс. ағалар деген алты әріптен тұрады, өйткені көптік 



93

жалғауы бар. Бір аға жақсы ма, көп аға жақсы ма. Әрине, көбі 
жақсы, жоқ біреу болса да бірегей болсын... Жоқ... әйтеуір бар 
болғаны жақсы ғой. Жоқ жаман... Ұйқым келді... Әне, ауылдың 
оттары көріне бастады. Сол оттың ішінде шешем жаққан от та 
бар. Шешем айтады: осынау біздің шаңырақтан тағы бір түтін 
бөлініп шығады. Ол – Нұрлан. Бөлек шықпағаны жақсы ғой. 

– аға, – дедім мен. 
– ау. 
– Жиналыстан кешіккен жоқсың ба? 
– Үлгеремін ғой. 
– аға, мен енді екі жылдан соң сен секілді боламын. 
– Боларсың, бәрі боласың, бауырым. Тек тірі жүрші. 
Біз ауылға жақындап қалдық. ауылға жакындаған сайын 

сергіп, ширай бастадым. Шешем бізді қарсы алды: 
– Көп кешіктіңдер ғой. 
ағайым жуынып, тамақ ішіп алған соң жиналысқа кетті. 

мен көпке дейін ұйықтай алмадым. ағамды тостым, келмеді. 
Оң жақ үңірейіп қалғандай. Оң жақ іргемнен жел үріп 
тұрғандай. мен әлі ағалардың не тындырғанын, біздер үшін, 
толайым болашақ үшін сарп еткен табан ет, маңдай терінің 
қадірін әлі білмеймін. мүмкін, менің мынау мамыражай бейқам 
тірлігіме, сүтке тойған мысықтай керіліп-созылып жатуыма 
сол, мен білмейтін мен ғұмыры көрмеген ағалардың аққан 
қаны бар болар. мүмкін, біздер үшін жаны құрбан ағалардың 
асыл қасиетін әлі де жөндеп бағалай алмай жүрген шығармыз. 
мен еш нәрсе білмеймін, әлі баламын ғой. Бірақ ағам айтады: 
мынау жерге әкелердің қаны мен тері сіңген – деп. Бәлкім, 
оның айтқаны, өзінен үлкен ағалар шығар. 

мен көпке дейін ұйықтай алмадым. Нұрлан жиналыстан 
келген жоқ. Жалғыз жату қиын екен. Жалғыз өмір сүру де 
қиын ғой. Оң жақ іргем ойсырап қалған секілді. Тықыр 
естілгендей болды. ағам келді! Жоқ, ол емес қара сиыр болар 
бұрышқа сүйкеніп тұрған... Ертең сабаққа барамын. Ұйықтап 
қалмаймын. ағам бар, оятады... Көзім іліне бастады. ағам 
қашан келер екен? Көп күттірдің ғой, мен тіпті сенсіз ұйықтай 
да алмайтын секілдімін, мен тіпті сенсіз үлкен жігіт боп өсе 
алмайтын секілдімін. аға! Сағындым! аялы алақаныңды 
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сағындым! міне, мен ұйықтадым! Түс көрдім: «Егізтөбенің 
бір басында – мен, екіншісінде – сен. Сен маған бір нәрсе деп 
айғайлайсың. Екеуіміздің қолымызда да ту. менің мойнымдағы 
қызыл галстук желмен ойнайды. Нұрлан аға маған тағы да 
бір нәрсе дейді. Естімеймін. Енді бір сәтте мен тұрған төбе 
ағайымнан алыстай бастады. Егізтөбе екіге айырылды. Қатты 
қорықтым. айғайладым «Нұрлан аға!». Естімейді. Құлындаған 
даусым жер-көкті жаңғырықтырып жіберді. ағам өзі тұрған 
төбеден жүгіре түсті де, жырақтап бара жатқан менің төбемді 
қуа жөнелді. Қуып жетіп, итерген күйі өз төбесіне әкеп қосты. 
Иә, ол терледі, шаршады, шеке тамыры адырайып, тырнағының 
көбесінен қан шықты. Бірақ әсте мойыған жоқ. Егізтөбені 
орнына келтірді. Енді біз қол жалғап қарсы тұрдық. Біріміздің 
көз жанарымыздан бірімізді көріп тұрдық. Егізтөбе біздің 
айқасқан қолымызды ажырата алған жоқ, өзі де ажыраған жоқ. 
ағам айтты: 

– Біздің айқасқан қолымызды ешқандай күш ажырата 
алмайды! Ояна келсем, ағам мені құшақтаған күйі ұйықтап 
жатыр екен. Қашан келгенін білмеймін. 

Ептеп, ұмтылып барып бетінен сүйдім. 
 1969 ж.
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АйНАлАйЫН, АТЫңНАН!

I
Ол тентек еді. Тамам таудың топ ортасында кептеліп 

жататын Зырян қаласының ызың-шу тірлігі жалықтырмайтын 
оны. Өз аулаларының әр күнгі қарбаласы қызықты. ымырт 
үйірілсе болды, түс-тұстан жұмыстан қайтқан ел саулап, әр 
үйдің алды балалардың базарына айналатын. Зырянның үстін 
күн көтерілгенше қалың тұман басып жататын, ал кешке самал 
жел тұрып, тұманды таудан асырып айдап тастайтын. Әйтсе де 
ауасы дем алғанға тым ауыр, мұржалардан ұшқан түтін қауып, 
ыстап тастағандай демігесің. аспанда баяу қалқып ұшпа 
бұлттар жүретін. Ұшпа бұлттар ірімтік-ірімтік боп, дел-сал 
қалқи беруші еді. Ұшпа бұлттар арқан бойы көтеріле берген 
күн бетін торлап, бүркеп тастайтын. Сонсоң сеңдей соғылысып, 
әрі-бері жөңкіліп алып, қауыша қойындасатын. Ұшпа бұлттар 
қойындасып алған соң бірте-бірте қарақұрықтанып, қалыңдап 
шүйліге беретін: Дым бүркетін. Сіркірейтін. Әлгінде ғана аула 
ішінде ойынға дес берген балаларды үш-төрт қабат кірпіш 
үйлер жұтып жіберуші еді ғой. Зырянның көшелері ылжырап, 
лайсаң болып кететін. анда-санда таудың арғы етегінен 
паровоздың арқыраған даусы естілетін. Кейде таудың арғы 
етегінен естілген паровоздың арқыраған даусы сап болып, 
әйтеуір белгісіз тұстан боздаған үн шалынатын құлаққа. Қала 
халқына мұның бәрі үйреншікті.

Он сегіз жасар әдеміше қыз қаланың бір тұрғыны ғана. Ол 
да туған қаласының қым-қуыт тірлігіне ортақ. Ол да аспандағы 
ұшпа бұлтты, сіркіреп жауған жаңбырды, көшенің лайсаңын, 
паровоздың даусын тыңдап өсті. Ол қалаша өсті. Тым-тым 
еркетотай шалықтап өсті. Бес класс бітірген соң оқымай қойған. 
атасы: – Оқы, қызым, –деді. апасы: – Өзің біл, қалқам, – деді. 
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Ол: – Да ну, надоела, – деді. Қаланы көп қыдырды. 
армансыз аралады. Кино, би кеші желкілдеп шыққан көк 
шөптей бойжетіп келе жатқан қызды ессіз қызықтыра берген, 
еліктіре берген. Қыздың барғысы келетін. Барғысы келгені бар 
болсын, әкесінен қаймығатын. Ол – қатал. Қызды қырық үйден 
тыя алмауы мүмкін, қызды бір-ақ үй тыюы мүмкін...

Ол сүт қоспаған шай ішетін. ал айранды аузына алған емес. 
анасы ұрысатын: «ақ баласына обал» – дейтін. Бірақ дәмін 
татып көрген жоқ. мәртін ақсақал қызының үйге де, түзге де 
пайдасы жоқ құрдан-құр сереңдеп жүргенін жақтырмаса да, 
сыр берген емес. Пенсиясы жетеді ғой ішіп-жеміне. мәртін 
қалада ұзақ тұрды.

Өмірінің 25 жылын шахтада өткізген екен. Күн еңкейсе 
болды балконға шығып, сонау алысқа, тау мен көкжиекті 
дәнекерлеп жатқан жалқынды күнге қарап, үнсіз ойға бататын. 
Күннің аптабы басылып, ымырт үйірілгенше отыра беретін, 
отыра беретін. Сонда шал қарауытқан құба жонды, қадау-
қадау бидамданған ағаштарды көретін. Кейде оның көз алдына 
өрістен қаптай құлап келе жатқан немесе өріске қаптай өріп  
бара жатқан төрт түлік елестейтін. Кейде оның көз алды 
құйрықжалы төгіліп, үйір-үйір жылқыға толып кететін. Кейде... 
Кейде оның көз алдына ай нұрының жұқалтым сәулесі сағым- 
данған ақ отау елестейтін ағараңдап. Ол отаудың алдынан 
қазанды жалап, жылт-жылт еткен отты көретін, қарқ-қарқ 
күлген қарттардың даусын, шолпының сылдырын естігендей 
болатын. Оның осынау тәтті ой, қиялын бірде паровбздың 
қышқырғаны бұзса, бірде қызының ойнатқан «магомаевы» 
бұзатын. Бұл қым-қуыт арсыл-дүрсілдер бір-ақ сәт оңаша 
тыныштықты қалаған қарт жүрегін тілгілеп тастайтын. Сонау 
дарқан, кең пейіл сахарасындағыдай жап-жалпақ бетінің 
қыртыс-қыртысы қабыса түсетін, тарамдана түсетін.

Балконнан үйге қайта кіргенде қызы шырттай киініп, ылғи 
да есіктен шығып бара жататын... Бәйбішесі:

– Шайға кел, шал, – деп дабыстайтын. Бірақ шал оқыс 
жаңалық ашты.

– Кемпір! 
– О не? 
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– ауылға көшейік.
Қызы бұлкан-талқан ашуланып ұзақ жылаған. Туған 

қаласын қимаған. Неге қимайтынын өзі де білмейтін.
Ол – сен едің, айтжамал.

II
Кіші Нарынға қоңыр күзде көшіп келген мәртін шал мұқыр 

қоңыр сиыр, екі қой, бір ешкі сатып алды. Үйді колхоз берді. 
Колхоз председателі Қ. Қапышевтің: 

– ақсақал, өз қауқарыңыз келетін жұмыс жоқ бізде. Бәрі 
техниканың күшімен атқарылады. Бізге тек сауыншы ғана 
жетіспейді. Қызыңызды осы шаруаға қоссаңыз қайтер, – 
деген. 

ал қызы қоңыр сиырды алғаш көргенде қатты шошынған-
ды. Ол қой-ешкіге де жоламай, адағайлап сырттай өтетін. Егер 
қоңыр сиыр кірер кақпаға тұрып қалса, ол қашан үйден анасы 
шыққанша тұра беретін. Кіре алмайтын. анасы сиыр сауып 
жатқанда қызықтап, ұзақ қарайтын. Сонсоң басын шайқайтын. 
«магомаевын» ойнататын. Киноға барса да аяқталуын тоспай 
ерте қайтушы еді. Ол Зырянды, ондағы гитарлы достарын 
қатты сағынып жүрген. 

– Қызым, – деген шешесі. 
– О не, мама! 
– Сиыр саууды үйренсең кайтеді? 
– Не хочу, боюсь. 
– Үйреніп кетесің. 
– айттым ғой, не хочу! 
– Әй, балам-ай. Жаман әкеңнің мойнына өмір бойы мініп 

өтем деймісің. Шаруаға мойын ұсынғың келмейді. Өзің біл. 
Қайтейін, өзің үшін айтамын да, – деп шелегін алып шыға 
берген. Тағы бірде:

– Қызым, – деген папасы. 
– Не, папа? 
– Шешеңнен сиыр саууды үйренсеңші. 
– Не хочу! 
– Жетер енді, сандалғаның. Бар, шешеңе!
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Қызы үнсіз бұртиып, шыға жөнелді. мұқыр сиырдың 
бауырына тас кенедей жабысып, салалы-салалы төрт емшекті 
жұлқылап отырған анасына барды. анасы орнынан тұрды. 
Қыз отырды. маникюрленіп, біздиген саусақ емшекке ебдейсіз 
тие бергенде мұқыр сиыр шелекті бір теуіп, ытып кетті. Сүт 
жарқырап қалды. Қыз шыңғырып барып, ұшып түскен. Бұдан 
соң ол түнге қарсы қатты сырқаттанды. ыстығы көтерілді. 
Таңдайы кеуіп, сусады. Бұл күні қоңыр күздің нөсері сіркіреп, 
ұзақ жауған-ды. анасы ерні кеберсіп, сандырақтап жатқан 
кызына суық сүт жұтқызды. Бұл қызының ақ баласын тұңғыш 
рет татуы еді. Сырқатының беті бері қарайын деген. Күз нөсері 
толастамапты. Ол – сен едің, айтжамал!

III
Ол товарлы сүт фермасынан кеш қайтты. Үстіндегі ақ халат 

әлі де шешілместен белін қынап тұрған. атасы мен апасы үйде 
жоқ. Түстен бері от жағылмаған үйді қыстың қытымыр суығы 
кеулеп азынайды. От жақты. Сиыр сауып, сүтін пісіріп қойды. 
Сосын шешінді. айна алдына барды. Түрі жүдеу тартып, қара 
көзі кіртиіп кеткен екен. Ұялы көзде бір кездегі асаулықтың оты 
жоқ, байсалдылық бар.Стол үстінде хат жатыр екен. Зыряннан 
әлгі бір гитарлы жігіттен келген екен. Самарқау, немкетті 
ашты да, оқи бастады. «Здравствуй, аня!» деп бастапты. мені 
ұмыттың ба, Зырянға қашан келесің, ауыл көңілсіз шығар, 
деген секілді сөздер жазған. 

Сүт ішіп, нан жеді. Төсегіне жантайып, біраз мызғып алайын 
деп еді. Көзі удай ашып кетті. Уқалап-уқалап қайта жұмды. 
Дел-сал, ұйқылы-ояу... Гитарлы жігітті есіне алды, Зырянның 
шамдары маздаған кештерін, лайсаң көшесін, кірпіш үйлерді 
есіне алып, құлағына джаздың үні, парктегі жастардық күлкілері, 
паровоздың даусы естілгендей болды. Бірде дөңгеленіп, бірде 
қапшағай бұлтылдап, билеп жүргендей, енді бірде сап-салқын 
газды су ішіп тұрғандай сезінді өзін. Ол ұзақ жатты. Көзін ашып 
жіберсе, мынау таң-тамаша қимастарынан біржола айрылып 
қалардай. Көзін ашып жіберсе, фермадағы бүткіл сиыр ортаға 
алып, мүйіздейтіндей. Көзін ашып жіберсе... 
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Ол әкесінің балконға шығып алып, намаздыгер арасында 
дәл өзіндей осылайша қиялға бататынын, дәл өзінше ауылды, 
сағым жортқан даланы сағынатынын білмейтін. Әкесінің көз 
алдына осы бір өзін мезі еткен ауыл тірлігі, әкесінің құлағына 
өзін ерғашты қылған төрт түліктің даусы естілетінін, осылар 
мен мұндалап қыр астынан шақыратынын сезіне бермеуші еді. 
Әкесі сонда туған жерін көксейді екен ғой. ал бұл болса, туған 
қаласын сағынып жатыр... 

Ертеңінде елең-алаңнан тұрып, фермаға қарай сызып 
аяңдап бара жатқан қыздың алдында әлі де талай басталмаған 
сүрлеулер бар еді. Талай сағынышты кештер бар еді. 

Ол – сен едің, айтжамал! 

IV
Биыл қар көпке дейін жаумады. мерекелі жылдың тойы да 

ашық аспан астында тынышты, жайма-шуақ өткен. Желтоқсан 
айы басталысымен үш күн ұдайы қар жауды да, бір айдың 
еншісін әп-сәтте-ақ алған. Нарын өңірі ақ тонды айқара 
жамылып алды да, тым тырыс ұйқыға кетті. 

Оны аудандық комсомол комитеті шақыртқан-ды. Қарау- 
ындағы сиырды ертемен сауып тастады да, жолға жиналды. 
анасы: – алдыңнан ызғар соғады. Пальтоңды шеш те, шолақ 
қара тонды ки, – деген. атасы: – Тоңып қаласың, қызым, 
қалыңырақ киін, – деген. 

Нарынның шыңылтыр аязы буып тұр. Бет қаратпайды. Дем 
алдырмайды. Беріштеніп, жермен әбден шеменденіп, тапталып 
қалған қарды басқан сайын жас балаша жылайтындай, шақыр-
шұқыр тісін қайрайтын-дай. Нарын жоталарын иектеп тұрған 
күннің сәулесі ғана білінеді – қызуы жоқ. Кіші Нарын аулынан 
шығып, үлкен-күре жолға тартып бара жатқан шанада екі адам 
бар. Бет-аузын тұмшалап алған тонды қыздың кірпіктеріне қырау 
тұрған. Бөкебайынан қара көзі болар-болмас жылтырайды. 
Делбені ұстап отырған жігіттің құлақшыны түрулі келеді. Қып-
қызыл боп домбығып кеткен. Қызға байқатпай уқалап-уқалап 
жібереді. Қыз оны сезбей де отырған жоқ. Жымиған. Жігіттің 
серілігіне күлген. аңқылдақ жанын аяған. Олар автобус тосып, 
көп тұрған жоқ. Әрі-бері аялдады да, кабинасы бос машинаны 
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тоқтатып, қызды соған отырғызып жіберді. Жігіт колындағы 
жыланша ирелеңдеп, жол жиегін сызаттап бара жатқан бишігін, 
танауына сүмбіле мұз қатып, пыр-пыр еткен аттың сауырын 
ала тартып өтті... 

аудан сауыншы қызды көп мақтады. Басқаға үлгі етті. 
арқадан қағып, қол қысты. Еңбекте табыс, өміріне бақыт 
тіледі. 

Қыз ауыл тұсына дейін автобусқа мініп келді. ал аял- 
дамадан үйіне бір шақырымдай жол бар. Көлік тосып, әуре 
болған жоқ. Қарды сықырлатып жаяу тартты. Ол автобус 
ішін қораш санағандай, тереңдеп еш нәрсе ойламастан бей-
жай күйде келген. Жол жиегіндегі аппақ бұдырсыз таза қарға 
түскен жазуды көзі шалды. Әлдекім: «айналайын, атыңнан, 
айтжамал!» – деп жазып кетіпті Бағана мұндай «құбылыс» жоқ 
болатын. Қыз оқып шықты да, жымиды. Пимасымен таптап, 
өшіріп тастайын деп оқтала берді де, айнып қалды. Өшірген 
жоқ. Өшіргісі келмеді... Оның көз алдына бұл ретте гитарлы 
жігіт емес, бишікті жігіт елестеген. Оның құлағына бұл жолы 
«чачалаған» дауыс емес, жас бұзаудың мөңірегені естілгендей 
болды. Барабанның үні емес, шелектің сылдыры шалынғандай 
болды. аяз буып тұр...

Ол – сен едің, айтжамал! 
1968 ж. 
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үШ КЕзЕң

Бозтай үш күннен бері белі шойырылып үйде жатыр. Жоқ 
нәрсеге белі шойырылып қалатын қартамыс емес, отызға биыл 
толды. Енді екі күннен кейін сүдігер (зябь) көтеру басталатын 
болған соң, бұзып, майлап-тазалап қайта жинап алмақ болды 
тракторын. Бірақ қас қылғандай моторды орнына көтеріп 
салуға көмектесетін жан табыла қоймаған. Үйде өзінен 
басқа шошаң етер еркек жоқ. Шешесі болса жетпіске тақады. 
Келіншегінің босанғанына қырық-ақ күн толған. Жуық маңда 
бірде-бір адам болжанбаған соң тәуекелге мініп, «әуп» деп ДТ-
ның бір ауыр сайманын дік еткізіп орнына қойып еді, белі кілт 
ете түсті. алғашында ауырғаны білінбеді, ет қызуымен ақшам 
жамырағанға дейін жүріп, кешкі шайға отырған. Шай үстінде 
күрең қабақ салқындау отырған ұлына рақима: – Балам, бір 
жерің ауырып отыр ма? – деп еді, – Жоқ, – деп жауап берді. 
Дастарқан басынан көтеріле беріп, қариялардай-ақ: – аллау 
белім, – деп қайқаң қақты. Ұлының қабақ қағысын аңдып 
отыратын ана: 

– Не болды, Бозтай? – деп шошына ұмтылған.
– Жәй ғой. Бағана бір темір көтергенде кілт ете түсіп еді, 

соныкі болар. 
– Үйбай-ау, белің шойырылып қалған ғой. апырмай, осы 

көк темірмен алыспа дедім. Жата ғой, төсек салып берейін. 
Тұзды сумен сылайыншы, әйтпесе cap су алып қалады. Тапсыр 
ертең итаяқты. Қара жұмыс істе, аштан өліп, көштен қалмаспыз, 
тәйірі...

Бозтай үндеген жоқ. Шешесінің айтқанына көнді. Ол 
ертеңінде тұра алмай қалды. Тұра алмай жатқанында бригадир 
келіп:

– Егер кешке дейін жөндеп, таң ата Қарадалаға аттанбасаң, 
тракторды Есенбайға тапсыр. Жұмыстың күйіп тұрған 
уақытында сексендегі шалдай «ойбай белім» деп жатуың 
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еркелік, шырағым. айтқан деген осы, арты қиынға соқпасын, 
– деп әкіреңдеп еді. Бозтай: – Ертең шыға алмаспын, – деді.

– Онда тракторды өткіз.
– Неге? 
– Неге... неге... сенен басқа тракторист құрып қалған жоқ. 

Трактор басы бестен айналады. 
– апырау, мен енді ерігіп жатқаным жоқ. Осы тракторды 

жөндеймін деп ауырдым емес пе.
– Онда менің шаруам не?.. Жұмыс күні қарап тұрмауы 

керек. Қазір Есенбайды жіберем, тапсыр, – деп аттана берген 
бригадирдің артынан тұра ұмтылған Бозтай барыстай ырғып 
барып, шаужайынан ала түсті. Шаужайынан ала түсті де, аттың 
үстінен тымақтай жұлып алып, жағасынан тарамыс-тарамыс 
қарулы қолын босатпаған күйі:

– Бермеймін өле қал, бермеймін өле қал! – деді. Даусы 
дірілдеп, ащы шықты. Сырықтай ұзын денесімен бригадирдің 
үстінен төніп тұр. Еңгезердей екі иығы селк-селк етеді. Ол дәл 
қазіргі сәтте белінің шойырылғанын да ұмытып, бар сырқатты, 
бар ақыл-ой, уайым-қайғыны ашуға жеңдірген. Өзі өз болып 
үлкен кісінің бетінен алғаны да, өзі өз болып тұлан тұта 
ашуланғаны да, өзі өз болып жылағаны да осы шығар. Ия, ол 
жылап тұр еді. Дүниені парықтап, жамандық пен жақсылықтың 
екі арасына белгі сап көрмеген тұйық әрі жуас жігіттің шын 
жігері, шын намысы, шындықты көпе-көрінеу ластатпайтын 
адалдығы, асау мінезі тұнбадай ішінде тұнып жатады екен. 
Әкесіне балаған трактор – ендігі тірегі, ендігі серігі, ендігі 
ермек-ерлігі, о баста бар діні, ыстық ықыласымен айнымастай 
боп табысқан қара арғымағынан көзі тірісінде айрылғысы жоқ. 
Бригадир осыны түсінбеді. Бозтайлақ осыған ызалы, осыған 
кекті. Бригадирдің жағасынан умаждай ұстап, қарысып қалған 
қолы анасы келіп сипағанда ғана босап салып еді.

– Қой құлыным, – деді шешесі, әкең өлгенде де жылаған жоқ 
едің, жылайтын жасқа толған да жоқ едің. Ұшпаққа шығаратын 
осы көк темір болса да, бере сал өздеріне. Трактор айдамай-ақ 
бау байлағанбыз, әспенсіткені несі. Осы «ынтымақ» колхозына, 
әй Қайырбай, сенен гөрі менің терім көбірек сіңген шығар-ау. 
Жалғыз ұлыма бүйтіп, ат ойнатып, әкіреңдей берме. Күні кеше 
масақ теріп, күн кешкен бала едің. Қызғансаң алып кет ана 
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дырылдағыңды. Бәсе, әкесінің тақымы бір тор шолаққа тимей 
кетіп еді. Бозтайдың маңдайына пәленше ат күші бар трактор 
тар-ay деп едім... 

Бригадир ләм деместен бүлкек-бүлкек желіп барады.
рақима ұлының беліне тұзды су сіңген сорбақтаны тартты 

да, ептеп көз шырымын алған соң, өзі де төсегіне қисайып еді. 
ал келіні болса сырттағы ызың-шудан бейхабар қалпы, бала 
емізіп аналықтың абзал бір нұрлы шағына шомып отыр.

рақима кемпір көпке дейін ұйықтай алмады. Көз алдынан 
әлгіндегі уақиға кетер емес. Әлгіндегі уақиға оны жетелеп, 
бұдан бұрынғы елеулі екі кезеңінен асырып әкетіп еді. Иә, 
ауыр, өте ауыр екі кезең артта қалған екен.

...Бұл өңірге жаңа заманның жаңа заңы орнап, жамиғаттың 
көпшілігі қосшы, серіктік дегендерге ұйымдасып жатқанда, 
Достың үйі жым-жырт қаға беріс отырған. Ежелден сөзге ділмар, 
қушыкеш Дос аяқ артар қотыр тайы болмаса да, жампеңдеп 
төре, қарадан қалмай селтең сері күйде жүрген. Әбдікерім бай 
Досқа сөзін сөйлетіп, ел дауы, ит дауы секілді жеңіл-желпі 
дау-дамайдың төрелігін беретін. Егер Әбекең шақырады десе, 
алты қырды асып жаяу келуге дәті шыдар. Сол Әбекеңнің бар 
малы тәргіге түсіп, өзі жер аударылып жатқанда Дос: «Өлсем, 
Әбекеңмен бірге болам» деп тулағансымақ болған. Бірақ ешкі 
мөңкіп ыңыршағын шаққан жоқ. ағайын-туысқандары саған 
не жоқ, «аттыға еріп, жаяудың таңы айрылғандай» деп, тұс-
тұстан ұрысқан соң райынан қайтқандай болған. Сөйтсе де 
көпке дейін көпшілікке ермей, жалғыз өз күнін көріп қырда 
отырды. Бірге туған інісі келіп:

– Досеке, серіктікке кірмейсіз бе? ала қойды бөле 
қырыққанмен болмайды ғой, оңашаланғанда ортаға түсіп 
таланып кетер малыңыз жоқ, екі ешкі, бір сиырыңыз кімге опа 
болады. Қауымнан қалмаңыз. алғашқы қарқынға қарақанда 
бұл бас бірліктің берері мол-ay деймін, – деп еді.

– Көз кұлаққа ақыл үйретпейді. Әркайсысы өз міндетін 
атқарар болар. Бір әке, бір шешеден туғаныңды бұлдамасаң 
– сен өз жөніңді таптың ғой, мен өз жолымды табайын. Құм 
жиылып тас болғанын көргенім жоқ, қалың жалаң аяқтың 
бастары мың жылда бірікпегенде енді бірігер деймісің. Әлі-ақ 
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сүттей іріп, ұлтандай шіріп кетерсіңдер, – деп қатты қайырып 
тастады. Інісінің бар айтқаны: – Болашақ көрсетер болды.

Дос Ұлы Отан соғысы басталғанша колхозға кірмеді. 
Жалғыз үй өз күнін өзі көріп, өмір сүріп жатты. ашықты да, 
тарықты да. Қыңыр кісі ғой, соғыстан екі жыл бұрын Бозтай 
дүниеге келгенде өзі бармай, шиеттей жас үш қызы: Сандуғаш, 
Қарлығаш, Әсияны колхоз жұмысына қосып еді. рақима бұған 
қатты ашуланды да, бел бекітіп алған соң Бозтайды арқасына 
таңып жүріп, қырманға қатысты. Дос тоғай кезіп, екі күнде 
бір қоян атып әкелетін. Сонсоң соғыс басталды. Дос майданға 
аттанды, қызыға аттанды. рақиманы қолынан жетелеп, Бозтайды 
бауырына қысып, ауылдан ұзап шықты. Күркіременің жанына 
келгенде аялдап, бұлақ суына беті-қолын жуды. анандай жерде 
жартапа болып, түтіні бұрқырап жатқан ауылға қарап тұрды 
да: 

– рақимаш, колхозға кіргенің дұрыс шығар. Бұған дейін 
шатысып жүріппіз ғой. О баста кірмеймін деп ат құйрығын 
кескен соң артынан жалынып, жалпаюды намыс санадым. 
Сөйтсем ырыс-береке колхозда екен. мен қайта қайрылар 
есігімді қатты серпіп алыппын. аң аулаған боп қыр кезіп 
кеткенімде, сорам ағып ағыл-тегіл жыладым да. Бұл пәниде 
жалғыздық, өз еліңнен алапестей алыстаған қиын екен. Жұрт 
алдындағы кінәмді өзім жуа алмаспын. мына қаперсіз ұйықтап 
жатқан жалғыз ұлым, артта қалған тұяғым жуар. Елге айта 
бар, мені кешсін, қиқар пендесін кешсін, бұл сапардан есен-
сау оралуым екіталай. Оралғым келмейді де... Сосын ол қол 
орамалына жерден уыстап топырақ алып, түйіп алды.

Бозтайдың бетінен, рақиманың маңдайынан иіскеді.
Сонда рақима да жылап тұр еді. Сонда рақима күйеуін жер 

басып жүргені болмаса әлдеқашан өлгенін білді. Бір жылдан 
соң қаралы қағаз келді. Сол Достың ең ақырғы хаты былай 
аяқталып еді: «мен түсімде ылғи да Қарадаланың төскейінен 
алтын ағыстай толқыған алтын масақтарды көремін. Сол алтын 
масақтың ортасында Бозтай екеуің жүзіп жүресің, рақимаш».

Соғысқа дейін колхозға кірмесе де, сол артельдің ыстық-
суығын, қандай қиямет-қиындықпен қолға түсіп, тұрақ 
тапқанын, қаншама азаматтың қыршынынан қиылғанын 
жақсы біледі рақима. Тіпті қол ұшы тимесе де елде бардың 
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ерні қимылдап, ішіп-жемін айырып тұрғаны рас. ағайын 
қанша атысса да қимайды екен. астық орған сайын қап-қап 
бидайды тоғытып тастайтын. рақима күйеуінің де, өзінің де ел 
алдындағы кінәсін ақтауға кіріскенде, Бозтай беске толып еді.

рақима бір кезенді артқа тастаған.

* * *
Ол әлі де ұйықтай алмай жатыр. Баласы мен келіні қаперсіз 

ұйқыда. Бесіктегі немересі қыңқылдап жылағандай болып 
еді, әрі-бері тербетті: Сосын тысқа шықты. аспаннан қылау 
түсіп тұр екен. Әйтсе де күн жылымық. Төсегіне қайта жатты. 
«Онда да күз еді ғой, деп күбірледі, – онда да күз болатын. 
Егін толықсып пісіп, жаппай оруға кіріскенбіз. Бүгінгідей, 
шегірткедей қаптаған комбайн қайда... Колхоздын, елу қатыны 
қаз-қатар тұра қалып, қол орақпен масақ орғанда ат шаптырым 
Қарадаланы бір жұмада бауға байлап кетуші ек. Бастыру да, 
ұшыру да, кептіру мен қаптау да қолмен – мынау он саусақпен 
атқарылды. Ертеден қара кешке дейін қырман басында жүріп, 
үйге қайтқанда бір уыс бидай ала алмай, аш оралушы едік. ай 
жарығымен таң атқанша жаулығымыз ағарандап, бау байлап 
жүрген күндер де өте шығыпты. мен сонда осынау шет-шексіз 
жұмыстан қаншама қажысам да, осы жұмыс маған пәлендей 
опа беріп жарылқамаса да, колхозға тіл тигізіп көргем жоқ. 
ашаршылықта жеген құйқаның дәмі таңдайынан кетер 
ме, қаншама өзегіміз талып, буынымыз құрығанымен осы 
колхоздың ала жібін аттап көргеніміз жоқ-ау. Тек бір ретте 
Бозтай әбден ашыққан соң, бір қалта бидай жасырып әкеліп, 
қуырып бергенім рас. Жарығым, Бозтай қандай тентек еді 
десеңші. Ұрлап әкелген бір қалта бидайымды аяқтың түбіне 
қуырып, алдына қоя бергенімде сырттан:

– рақима, а рақима! – деген Нұрғазының даусы шықты. 
Зәрем ұшып, жанымды қоярға жер таппадым. мына дәнді 
ол көрсе түн ішінде ауданға айдап апарары хақ. He істерімді 
білмей сасқалақтап жүріп, ерімнің тұлыбын Бозтайдың үстіне 
жаба салдым.

– Дыбысыңды шығармай жат, Нұрғазы кеткенше! Нұрғазы 
есік көзінде ат ойнатып тұр екен, сөзін: 

– Ей, қатыннан бастады.
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– Ей, қатын, – деді ол, – сен бидай ұрлапсың ғой. 
– Кім айтты?
– Ел айтты. 
– Елің кім? 
– Елім – қатындар. 
– Бекер. Қатын – ел емес... 
– Сөзді қой. Бұлтаққа салмай шыныңды айт. 
– Тауып ал да, сотыңа бер. Әйтпесе нақақ күйдірме. 
– Қалай, қалай шалықтайды-ей. Немене қорқар деймісің? 

аттан ырғып түсті де, менен бұрын үйге беттеді. Үйдің ішін 
астан-кестеңін шығарып тінтіп, еш нәрсе таба алмай есіктен 
шыға берем дегенде, тұлыптың астында жатқан Бозтай басын 
қылтитып: – Тәте, бидайды жеп болдым, – деп тостағанды дөң- 
гелетіп жіберді. мұндай ұялмаспын, бетімнен отым шығып 
жылап отыра кеттім. Сол күні Нұрғазы мені ауданға айдады. 
Бір күн тергеліп, бұдан былай бір дән алмауға қолхат беріп 
ауылға оралдым. Бір қалта бидайдың арқасында туғалы 
көрмеген аудан орталығын көрдім. Ол да бір дәурен екен-ау, 
ойлап отырсақ. Ойлап отырсақ, «ынтымақ» колхозына бер- 
геніміз бен алғанымыз бірдей-ау. Ойлап отырсақ, колхоз дегенің 
көл-көсір көл екен-ау. Бірақ мен ойлайтынмын, Нұрғазы 
секілді әпербақандар сол кезеңнің садағасы, өзімен кетсін деп. 
Бағанағының сыңайына қарағанда әлі де көшке еріп, көрікті 
елдің салтанатын бұзып жүрсе керек. Осы «ынтымақ» колхозы 
көз алдымда өсті. Үлкен қызым колхозға алғаш келген ХТЗ-ы 
құрғырды жүргізем деп мыжылып өлді. Ұлым болса мынау белі 
шойырылып жатқан. Колхоз менен көбірек алған секілді».

рақима қыңқылдап жылай бастаған баланы тербетіп отырып 
айтты: ол кезең де артта қалған екен-ау.

 
* * *

Таң құланиектене тұрған. Бозтай шойырылған белін 
анасына мықтап таңдырып алып, тысқа шықты. Қырбақтанып 
қылау түсіп қалған екен. аспан ашылыпты. ауыл әлі ұйқыда. 
Толық тоналмаған ағаш жапырақтары сүмірейіп сорғып тұр. 
Бозтай туған жердің осынау үйреншікті көрінісін тұңғыш рет 
байқағандай, аса бір елгезектікпен ұзақ қарады. Қарадала ақ 
білеуленіп бусанып, мызғып жатыр екен. Енді көп кешікпей 
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тоңға айналып, қатып қалатынын сездіргендей ме. Бозтай сүдігер 
жыртуды ешбір кешеуілдетуге болмайтынын білді. Трактордың 
қалған тетігін жөндеуге қабағат кірісті. Ол өзін колхозға тіпті 
де артық жан емес керектігін бағамдады. Бозтай,_шынында 
да, әкесі өлгенде жылаған жоқ. Түр-түсін де еске сақтай алмай 
қалған. мүмкін ол кеше әке үшін жылаған шығар, мүмкін ар-
намысының мынау таң самалындай тазалығын қорғап жылаған 
шығар. Оның жуас екені рас, бірақ жуас түйе жүндеуге жақсы 
деп қожаңдай беру әбестік қой. Бұға берсең сұға беретін әдеті 
бар бұл халықтың. 

Бозтай Қарадалаға қайта қарады. Бусанып жатыр. Дала 
мұны шақырғандай болды. Көзін жұмды, бәрібір Қарадаланы 
көрді. Көзін ашты, бәрібір сол даланы көрді. 

Трактор дыр еткенде сақина іспетті дөңгелек-дөңгелек 
түтіндер қиғаштай ұшып, көк күмбезіне сіңіп жатты. рақима 
сыртқа шығып, ұлын шайға шақырды.

Бозтайға анасы бес күндік азығын дайындап берді. Сонсоң 
май сіңген қолынан сүйіп тұрып: – ауыр көтеріп беліңді жазым 
етіп алма, тұзды сумен сылай бер, – деді. 

Жылан бауыры жер төсін қытықтап, кертік-кертік із 
тастай зырлап бара жатқан трактордың үні колхозды ауылды 
ұйқысынан оятты. Оның қуатты үні, оның қуатты дүрсілі қара 
жерді қақ айырардай боп жосылды-ай. 

Ұлының соңынан қарап қалған рақима өзі аспаған, өзі 
баспаған үшінші кезеңді әрі алып, асқар кезеңді асып бара 
жатқанын білді. ананың сезімтал жүрегі сол кезеңде ұлының 
да, анау трактордың да қос сілеміндей із қалатынын болжады. 
анау қатар жарысып жатқан қос сызықта – трактор табаны 
салған ізде Достың да, Бозтайдың да тағдыры айқасып 
жатқанын білді. анау кезеңде баласы әке аманатын арқалап 
бара жатқанын бағамдады. 

– Трактордың бір табаны сенсің – Дос, бір табаны сенсің 
– Бозтай. Құдай қосқан қосағым, топырағың торқа болсын, жар 
дегенде жалғыз ұлым, алдыңнан жарылқасын. Әкесінің қателігі 
сені қателестірмеді ұлым. мынау елдің деніне саулық, басына 
байлық берсін! – рақима алақанын жайып бетін сипады.

Трактор үшінші кезеңнен асып барады. 
1969 ж.
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КіНДіК ЖұрТ

I
Шығыс көкжиек лапылдап жанып жатқан секілді. Бүтін 

аспан өрт шалғандай, қызарып кеткен нарттай боп. Шодыр-
шодыр шоқылар, қырат-бөктерлер, ағаш-ағаштың басы да 
алқызыл бояуға бөгіп екінді шақтың осынау бейуақ, беймаза 
тәңіріне табынғандай-ау, дел-сал, хош көре құлпырыса қалған. 

Нәсет қара жерге етпеттей, бар бітімімен еңсеріле құлап 
жылап жатыр. мынау әсем көрініспен таласып батып бара 
жатқан күн нұрынан, анау Үкітастың ұшар басындағы ғажап, 
құбыла құлпырып тұрған сағымнан да бейхабар. ал енді мына 
жаһанды жадырата өзгеше бір суретке бөлеген жалқынның алау 
екенін қайдан білсін. Әй, ол жылап жатыр ғой. Өксік ішін өртеп 
барады ғой. Өз күйінішінің алауы. Бұл дүниеде не болмаған. 
Жұмыр жердің омырауын айқара құшып, бордай егілгені несі. 
Ұят қой әлдекім көріп қалса. мекиен таудың басында кім жүр 
дейсің. мейлі, жыласыншы. Көңілі тазарар. мүмкін жер анадан 
өз несібесін сұрап жатқан шығар. Дүниеде мұңы жоқ жұмыр 
басты пенде бар ма? мұңсыз адам – ойсыз адам. Тұр, Нәсет, 
жылама, беркін. Қойшы, жатсын. Бала ғой әлі. 

Дүние қан-жоса секілді. алау ғой. 
Әкесі мұны оңдырмай сойылға жыққан. Көбіне іштей 

тынып үндемей, дүниенің ащысын да, тұщысын да ішіне 
жиятын әкенің оқта-текте морт кететін томырық мінезі бар-
ды. мың күн сынбаған шөлмек бір күні сынатын әдеті емес пе. 
Нәсеттің қиғаш қылығына ұзақты күн сыздана-сыздана келді 
де, төзімін әбден титықтаған соң жанартауша атылған. 

Нәсет Жұлдыз аулындағы онжылдық мектепті тауысты да, 
он шақты күн қуаныштың желігін басты. Сосын Берікқарада, 
жайлауда отырған әкесіне тартқан. Тау іші салқын. Жаныңды 
кеңге тартады. Бала жігіт астындағы аттың басын еркіне жіберіп, 
әрі-бері ағызып-ағызып алған. Бар өнерді тауысып болғандай, 
неге болсын менменси кегжие қарайды. Тау аласарып, аспан 
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қол созым қалған секілді. Жолдың шатақ-шатқалаңдығы да 
түкке тұрғысыздай, бұрын да жаны мұрнының ұшына келетін 
тар соқтырмалы қойнаулар Нәсеттің бүйрегін бүлк еткізген 
жоқ. Бәрі оңай, бәрі тамаша. алып таудың теріскейі жоқ, тек 
күнгейі ғана қалғандай. Көңілде желік, өзгеше асаулық бар. 
Әкесі ұлын жылы қарсы алған. анасы ойда-тын. моншаға 
түсуге кеткен. алтайдың иентегін басында жалғыз өзі қалған. 
Қойдың бағымы мен күзеті бірдей өз мойнында. Кәрі сүйек 
қанша берік болғанымен, қажиын деген. Сүйекке қарысып, 
сіркесі су көтермей жүргенде ұлы келді.

– ассалаумағалейкум, әке! 
– Өй-дөйт деген. Сәлемің түзелген екен-ау, – ұлым. Денің 

сау ма?
– Сау. 
– ауылда не жақсылық бар? Нарынның суы қалай қарай 

ағып жатыр? 
– Бұрынғыша.
– Оқуыңды біттің ғой? 
– Иә. 
– Дұрыс. Енді не білген ойың бар? Әкеңе қолқанат болатын 

шығарсың?
–....?
–Жүр қосқа. Сусын ішейік. Қойдың арғы шетін алтынайға 

қайыра сал. 
Шал аттан түскен. Қосқа беттеді. Денесі әлі тіп-тік, қимылы 

ширақ. Әкелі-балалы қатық боп ұйып қалған бір тегене айранды 
орталарына алды. Әлгіндегі бір тосын сауалдан соң Нәсет 
үнсіз қалған. Иіс шал малдас құрып отырса да, сол қолының 
шынтағын тізесіне таяй бір кесе айранды самарқау сораптай 
ұрттайды. Қозғалақтап қойып, ұлымен ықтияттап сөйлесудің 
қалыбын аңғартты. Екі кесе айранды апыл-құпыл іше салып, 
сыртқа тұра атыла берем деген Нәсетке:

– Тұра тұр, балам, – деді майда қоңыр үнмен кесесін әлі де 
жерге қоймастан. – Сен биылша оқуыңды қоя тұрасың. 

– Here?! 
– Қаражат жоқ. 
– Бар ғой, кассада...
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– Оған келіншек әперем. – Нәсеттің көзі бағжаң ете қалды.
– алмаймын. 
– алмасаң алмассың. Бірақ қоя тұр биылша. 
– Жоқ. Жолдастарымнан қалмаймын. Барамын. 
– Қатқаныңның басы барарсың, көзіңе көк тиын көр- 

сетпесем. 
– мейлі, апамнан аламын. 
– апаң ақша сауып жүр деген көксиырдан. 
Шал орнынан оқыс тұрды да, Нәсетке: – Кешке қой 

күзетесің. Ұйықтап ал ерте бастан, – деді. Өзі қой торысына 
асығыс мінді. Сонсоң ерге қисая отырып, Үкітастың беткейінде 
қалың нөпір болып, өріп бара жатқан отарға тартты. 

Бұл сәтте Нәсеттің басына сан-сапалақ ой келген. Бағанағы 
желді күнгі желкендей желіккен көңіл суға сіңгендей сап 
болған. «Ей, осы мен кімнен қор екенмін, жаман да, жақсы да 
оқуға аттанып жатқанда жұртта қалған күшіктей боп... ә... Тіпті 
осы жұтаған Жұлдызда қалғым келмейді. Біржола кетемін 
қалаға. Қала. Өй, далаң мынау ғой бетпақтанып жатқан. Оқуға 
түсе алмасам да, жұмысқа тұрып қалып қоярмын. Шіркін, 
сондай жерде тұрғандардың не армандары бар екен? Күнде 
ойын, күнде сауық. Етті қой соңында сүмеңдемей-ақ жей 
бермеймісің. айран-сүті де бар». Нәсеттің көз алдында бұрын 
да қалың самсаған қойлар елестейтін, енді оның көз алды бақ 
ішінде быжып жүрген жігіттер мен қыздарға толып кетті. 

Сыртқа шығып еді, әкесі Үкітастың арғы бетін қапталдап 
кеткен екен. Телпегінің төбесі арагідік қылтындады да, көрінбей 
қалды. Тау жым-жырт. Қалың альпі шалғыны үп етіп самал 
тұрса өре түрегеледі. Тау, қызғалдақтары көздің жауын алады, 
қызықтырады. Осы көрініске туасы тәнті болып өскен дала 
бозбаласы тұңғыш рет туған жерін иттің етіндей жек көрді. 
Бір түрлі құлазып тұр. «Түпу» – әкесі жаққа бірер жалтақтады 
да, ойға қарай безектей жөнелді. Әттең, қанаты жоқ. Әйтпесе 
Өскеменнің үстіне дік ете қалар еді. 

Ол қашып келеді. Қатыгез шалдан да, анау құмырсқадай 
жыбырлап оттағаннан өзге түкті сезбейтін мақұлықтардан да 
біржола ат құйрығын кесті. «Неме керек...» дейді. 

Ол қашып келеді. Кімнен, неден, неге қашып келеді? 
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алтайдың еңкейісіне тұмсығы ілінгенде артынан шал қуып 
жеткен. Қой торысын басы-көзге ұрғылап, өлгеннің күнінде 
жете алған секілді. Қой торы да, бәрінен бұрын өзі қос танауы 
делдиіп, ырыс-ырыс етеді. аттан домалап түсті. 

– Өй, жетесіз неме! Жау қуғандай қашқаның не, бір 
түнемей? Қойдың күзетінен қорықтың ба? Жо-жоқ. Сенсіз де 
күзеткенмін отыз жыл. Даладан безгенде жетер жерің қала ма? 
Оныңды асырап отырған кім екен? Уа, қу шұнақ Құдай, ұл 
бер деп пе едім. Осындай кіндігін кесіп, кірін жуған жерден 
қашатын. Шал Нәсетті қамшымен тартып-тартып жіберді де, 
мінгес артыма! – деп зілді бұйрық берді. Өз-өзі боп баласына 
қол көтергені осы-тын. Нәсет мінгесті. 

Содан шалың қара қосқа жеткенше далбалақтап шапқан. 
Нәсетті есік көзіне әкеп, көкпардай тастай берген де жалт 
бұрылып, қойға тарта жөнелген. 

...Шығыс көкжиек лаулап жанып жатқандай. Ол алау ғой. 
Ол жер тепкілеп жатыр. Ол осыдан он сегіз жыл бұрын дәл 
осы Берікқараның төскейінде дүниеге келіп, мына секілді қара 
қостың ішінде сәби үнін шығарып, дәл осылай жылағанын 
біле ме екен? Бірақ ондағы жылас бұдан пәк те уыздай таза 
еді-ау. Оны кіндік жұртынан бездірген қандай сиқырлы күш 
екен. Жастықтың алабұртқан алау оты ма? аяулы ауыл осынша 
талақ етерліктей Нәсетке не жазып едің? Әлде момақан бейуақ 
өмірің жалықтырды ма? Нәсет өз-өзінен әсте есеп алмаған. 

Ол жылап жатыр... Бұл 1958 жылдың шілдесі болатын.

II
Нарынның жазығы ойдым-ойдым қалың шилі болып 

келеді. Құбыладан жел тұрса болды, судырлап ызың-ызың 
қағып, әбігері шығатын. Уақыт дегеніңіз жайдың оғындай 
шапшаң емес пе. Жалт етеді, өте шығады. Өңір де, өмір де 
өзгеріп салады. Кеше ғана сап-сарала ши басып, меңірейіп 
жататын осынау жазықтың бүгінгі келбеті өзгеше. Тусыған жон 
арқасының әдібі әлдеқашан сөгіліп, ырзығын шаша бастаған. 
мұны Қазақстанның 40 жылдығы атындағы совхоздың егістігі 
еншілейді.

Бұрнағы күні жауған қырбақ қардың арты желге ұласып, 
болар-болмас сырғақты айдап, ши-шидің түбіне тығып тастаған-
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ды. Сілемденген күртіктің мына пошымы аттың жалына тым 
ұқсас. Бұл өңірдің түс ауа үдеп салатын қызыл еспесі болушы 
еді. Даланың заңы қиын. 

Ол сені еркіне жіберіп, есіртеді де, суығына салып секіртеді 
де. Ол сені үн-түнсіз мелшиіп жатып алып зеріктіреді. Ол сені 
жазиралы жонына аунатып, ананың алақанындай майда қоңыр 
самалымен бетіңнен сипап аялайды. Дала ұлына дала заңының 
әмбесі үйреншікті. Ол қиын-қыстау шақтарын қасқая тұрып 
қарсы алады. Желіп өтер жеңілдікті емес, әмісе арты қайырлы 
тар кезеңді аңсайды. Иә, ол дарқан даланыд ақ селеу жамылған 
төскейін баса тұрып, ертеңгі күннің арайына қол созады. 

«Дала», – деді Нәсет күбірлеп. «Дала!». 
Бүгін төртінші күн Берікқара, Сарықамыс, Сарыөзен, 

Қойтас, алтынай, ақжол және Үкітас қыстақтарын толық 
аралап, қыскы жай-күйлерімен танысып келе жатқан беті. 
аңызақ шалған жүзі онсыз да күреңітіп тұратын дидарын 
біржола тотықтырып тастапты. Ерні шыт-шыт болып жарылып 
кеткен. Тырыстырып удай аши берген соң, жиі-жиі жалай 
береді. Дүрдиген қалың ерін суланса болды жел қағып, қайта 
кеберсиді. Кеспелтек мығым денесіне жұпыны ғана күпәйкесі 
қона жарасқан. Нәсет осы киімін техникумды бітіріп, атқа 
мінгеннен беpi тастаған жоқ.

Жер тепкілеп жылаған жылдардан бері өмірін көз алдынан 
асығыс елестетіп өтті. Иә, әкесі елең-алаңнан оятып:

– мә, екі домалақ, қайда барсаң – сонда бар. Иіс аштан өліп, 
көштен қалмас. Тек өзіңе мықты болсаңшы, – деп, қойнындағы 
сырты май-май боп, жылтырланып қалған әмияннан судырлатып 
суырып берген сол шақтағы екі мың теңге. Нәсет бұдан кейін 
жазым басқан жоқ. Қарт әкесінің налып тұрып ұсынған ақшасы, 
мейірім мен қимастыққа толы көзқарасы, әлі де жадында. 
Ұмытпайды, Өскемен ауыл шаруашылық техникумына түсіп, 
ауылға кіші агроном мамандығымен оралған. алғашкыда 
бірінші бөлімшеде агроном, содан кейін зоотехникке ауысқан. 

Етекке түскенде Жұлдыз бөлімшесінен келе жатқан совхоз 
директоры Батырхан Сіләмов жолықты. Жеңіл машинасымен 
ызғытып барып өте берді де, тоқтата қойды. Тосып алды. 

– Шаруа қалай, бауырым? 
– Жаман емес. 
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– Ондағылар аман ба екен?
– Әзіргі қарқын-қарбаластары ойдағыдай. Кейінгісін кім 

білсін? алты ай қыс алда ғой.
– Биылғы қыстан аман шығамыз ба? Қар қалың түсіп, қатты 

аязды болады деген сыбыс бар. 
– Кім біледі, Бәке. Уақыт көрсетер. 
– Әдетте мал мамандары бір сөз айтсаң «ой, орындалады» 

деп, өзіңнен бұрын жарысып тұрушы еді. Сен бала, 
тартыншақтай береді екенсің. 

– Болашақты болжап бола ма, Бәке. 
– Үміт өрге тартпаушы ма еді. 
– Ол рас. Бірақ сәтінен бұрын кесіп-пішіп айтуды суқаным 

сүймейді. – аға, – деді сосын Нәсет. – Шаруашылық басшысы 
болу үшін үш шарттылық керек дейді, рас па сол? 

– Ол қандай? 
 – Өзіңнен лауазымдыға жағыну, бітпеген істі бітті деп өтірік 

айту, жиналыстарда көбірек сөйлеп көмейді таныту, – дейді 
ғой. Директор мырс етіп күліп жіберді. Күліп жіберді де: 

– Ендеше сол шарттылықты іс жүзінде көрсетсеңші. Бірінші 
бөлімшеге басқарушылыққа ұсынайын. 

– Ой, атамаңыз ағасы. Құдай сақтасын. Басқарушылық 
тоқпақтасаңыз да шықпайды менен. Шаруаға ыңғайым жоқ. 

– Өзің айтқандайын уақыт – сыншы. Көрсете жатар не 
шығатынын сенен.

Директордың машинасы көз ұшында бұлдырап бара жатты. 
Бірақ, неге екені белгісіз, Нәсет ондай машина мінгісі келмеді... 
Бұл 1964 жылдың қарашасы еді. 

ІІІ
Нәсет Берікқараның үстінде тұр. Үстінде қара күпәйкесі. 

Жүзі тотыққан. Бұл жолы оның астында ат емес, үш дөңгелекті 
«Урал» мотоциклі. Бір кездегі жастықтың сексеуілдің шоғындай 
жайнап тұратын жүзі мен қиық көзін шаруақой адамға тән 
байсалдылық басыпты. Ол сонау көз ұшында құзар басы ақ 
қарға көміліп жатқан апайтөс тауларға көз тігеді, тау желінің 
ызыңына құлақ түреді.

Басқарушы болып сайланғаннан бері де өз төрінде көсіле 
отырып, арқасы кеңіп, маңдайы жіпсіп шай ішкен емес. Үнемі 
бір үдере жорту. Үнемі бір бітпейтін, шет-шегі жоқ жұмыстар 
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мен мұндалайды да тұрады. Бөлімше басқарушысының не 
тындырып жүргені көлденең көзге әсте көрінбейді. Әншейін 
жанай шауып, ат үстінде нұскау беріп жүретіндей. ал шындап 
үңіліп, зерделесек, сүтіндей совхоз көлеміндегі толайым 
табыстың көзін әр бөлімше құраса, сол табыстың әуелі 
ұйымдастырушысы басқарушы дер едік. Бірақ Нәсет өзі айтқан 
үш шарттылықпен басқарып жүрген жоқ бөлімшені.

Нәсет Берікқараның иығына тектен-тек шықпаған. Кіндік 
жұрты ғой бұл. Ол қаланың да, даланың да салмағын өлшеген. 
Жуықта ғана Семейден оралды. мал дәрігерлік институтында 
сырттан оқып жүр. Ол осындай бір кезде етпетінен жатып 
алып, қара жерді құшақтай зар еңіреп жылаған кіндік жұртына 
қайта айналып, coғa бергенде туған жердің құдіретін іштей 
мінәжат ететін. Сонда көрместей, бетіне қарамастай болған 
туған өңір бүгінде неге ыстықсың? Нәсеттің ер жетіп, есеюі, 
оң мен солын тануы сенің арқаң, кіндік қан тамған жер. Бұл 
– өзіңнің, Нәсетіңнің сөзі тегінде.

– Туған жер, сенің абзал төсіңді жаман да, жақсы да басып 
жүр, – деді ол күбірлеп. – Жаманның бірі – мен едім. Уақыт, 
мезгіл өзгертті. Ой салды. Түлетіп жаңартты. Сен өзгерген 
жоқсың. Баяғы сол ыстық мейірімге толы дарқан дидарың. 
Әнеукүні аудандық құрмет тақтасындағы үлкен ғып жасаған бас 
суретімді әлдекім жыртып тастаған екен. Неге? Түсінбеймін. 
мүмкін ел аузына ілініп, құрмет, атақка ие болатын дәрежеге 
жетпеген шығармын мүмкін, өз текесінің шыққан тауы биік 
болуын қалайтын мансапқор біреудің ендігі қолынан келген 
қаскөйлігі ме екен. мүмкін жоннан ойға қашқан месерлік 
шақтың мен секілді жетегінде жүрген бейкүнә балалар да. Қай-
қайсысына да кінә таға алмайтын секілдімін.

Күн таласып, байып батып бара жатқан. Көкжиекте алау 
бар. Ол алау Нәсеттің қиық көзіне түсіп, шағылыса ойнайды. 

Басқарушы Нәсет Иісбаев қияға қарайды. Қияға қарайды 
да: – Кіндік жұрт, бір кезде сенен қалаға қашып едім-ау. Қазір 
де ондайлар бар емес пе. Қаладан далаға тартатын күш қайда? 
– деген жиырма сегізге жаңа шыққан жігіт. 

Көкжиек жанып жатқан секілді. алау ғой... Бұл 1967 
жылдың желтоқсаны. 

1968 ж
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YpKep АУЫп БАрАДЫ

I
мен ауылды аралаған сайын тосын жағдайға тап боламын. 

Ол тосын жағдай маған тың ой тудырады. 
мен ауылды аралаған сайын жаңа жолдас, жаңа сырлас 

табамын. Ол жаңа сырласым маған өз өмірінен шежіре шертеді. 
Ол шежіреден бүгінгі ауылдың бүкіл тынысын сезгендей 
боламын.

мен ауылды аралаған сайын үй іргесіндегі күнге қыз-
дырынып отырған екі ақсақалдың әдгімесінен-ақ, я болмаса 
автобус күтіп тұрған екі жеңешемнің сөзінен ақ жүректі, ізгі 
ниетті адамдармен дидарласуға жолдама аламын.

* * *
– Бәлдештің қызы аудандық сәбеттің депутаттығына 

сайланған ба, немене?.. 
– Иә, дауыс бердік қой. 
– Өзі нешеде еді? 
– Қайдам, әйтеуір, биыл тұңғыш рет белетін салды ғой.
– Өзі де бір сірне жанды тасқайнат-ау деймін. Бағымы 

күйлі, шығын жоқ деп отырды ғой біздің шал.
– Қайсымыздың қызымыз соның жасында қой бағыпты? 

Бірақ депутаттыққа ертелеу сайлады осыны.
– Иә, деймін. ағаттық-ау бұлары. Ол не біледі...
– Жеңеше, біреудің сыртынан сөз айтуға бола ма? Он сегізге 

жасы толған адамның сайлауға, сайлануға правосы бар, – дедім 
көлденең сөзге кірісіп. 

– Е, сен қай баласың?
– Газеттенмін.
– Жөн, жөн бала... Әнеу күні Өскеменнен радио арқылы 

«алмаш жасынан шопан болуды армандаушы еді, жүрек 
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қалауымен екінші тыңға аттанды» деп саңқылдаған сен болып 
жүрме, шырақ.

– Жоқ, мен емеспін.
– мейлі. алмаш мақтауға тұратын бала. Е... е... жөн бала, 

жөн. Жаз. Бірақ ертелеу боп жүрмесін...

* * *
Шілде айының ортасы. Ұзақ жолдан жалыққанда жолаушы 

күн алтай шоқысына иек артты. Көлеңке басы ұзарып, күндізгі 
шаңытқан қапырық ауа дымқыл тартқан. алтайдың теріскейіне 
өрімдей өрмелеп кеткен қалың жыныс тайгадан Еңбек 
аулының бар түлігі азан-қазан құлап келеді. Өрістен қайтқан 
мал, мынау буырқанған Бұқтырма, әлдеқайда алыстан өз атын 
өзі шақырған көкек үні – бәрі-бәрі алмаш көңілін алаңдатқан 
жоқ: үйреншікті көрініс, туған жер симфониясының көндіккен 
саздары. Қос тізесін құшақтаған күйі өзеннің арғы бетіне – 
көгілжім тартып көлбеген қалың егінге көз тігіп отыр ол. Жас 
жүрегі нені аңсайды, нені ойлайды?..

алмаштың бірінші ойы:
«Оқу бітті. Куәлік қалтада. Құрбы қыздар болса ағайын-

туғанынан ақша жиып, әбігері шығып жүр. алматыға, Өскеменге, 
Семейге барамыз, бағымызды сынаймыз дейді. ал мен... Тәтем 
де қызық осы. Ұл болып тумадың дейді. Әкеңнің басы ауырып, 
балтыры сыздаса, көмек бере алмайсың дейді. Оқуға барам 
деп бұртиып едім. Торпақ тулап ыңыршақ шықпайды, әкең 
болса жарымжан, оқу сенің не теңің, біздің тұқымға оқымысты 
болуды жазбаған, – деп қайырып тастады. Бір үйдегі бір адам 
– әкемнің қыңқыл-қыңқылы көбейіп кетті. Бәрі де менің оқуға 
барам деген сөзімнің әсері секілді. Шынымен-ақ достарымнан 
қалып қойғаным ба, кемпір-шалды күзетіп. Қайран әке! ауру 
алқымдап кетті-ау, нән азаматтың бірі емес пе едің? Саған өкпем 
жоқ. Жалғыз сиырды сатсам да жіберейін, бар, құрбыларыңнан 
қалма, – деді. Игі бейіліңе рахмет, әке! Қызың ақымақ емес, 
сені тастап ешқайда кетпейді. Сонда не істеу керек? Иә, өмір 
деген қызық-ау. мектепте жүргенде кім болам деген сұрақ 
төдірегінде бір ай ойланып едік. арманды арқалап қаракет таба 
алмай отырғанымыз мынау. аудандық оқу бөліміне барайын. 
Жағдайды айтып, түсіндірсем, орын тауып беретін шығар. 
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Комсомол комитеті мен мәдениет бөліміне де кіре шығармын. 
Осындайда ақыл берер адамың болса қандай жақсы...».

алмаштың бойындағы бір кездегі сергектік пен әр нәрсеге 
биік талғаммен қарайтын нәзік ойнақылық ойлылыққа, өзгеше 
салиқалыққа орын беріп ойысқандай. Тіке қарайтын қоңыр 
қой көзінде, әуел бастағы тентек сәуле жоқ, әр нәрсені зерттей 
қарайтын майда, сабырлы да мұңлы күйдің сағымы ұялапты. 
Оның ойын: – алмаш, ау, алмаш, сиыр сау! – деген тәтесінің 
даусы ыдыратып жіберді.

ІІ 
алмаш ешбір жұмыстың ретін таппапты. Бәрі толық, 

бәрінің иесі бар. Бір аптадан соң семья болып бір отар қой 
алып, алтай асып кеткенін басқа түгіл, осы Еңбек елі де сезбей 
қалды. Тіпті анығын айтсақ, жүрек қалауымен бара жатқан жоқ, 
өмірдің өзгермелі бұралаң соқтырма соқпағы алдына бір қора 
тоқты-торымды салып берді де, тау үстіне шығарып тастады. 
Он сегізге жаңа аяқ басқан бүлдіршіндей қызды анасының: 
«Не септігі тиер дейсің, байтал шауып, бәйге алмас», – деген 
сөзі намыс отын үрледі ме, жоқ болмаса әкесіне сүйеу болудың 
ең ыңғайлы жолы осы деді ме, демесе кейде өзі де тереңдей 
безбендеп, аңғара бермейтін сезімнің, тығырыққа тірелгенде 
жалт беріп тыңға тартатын жүген-құрық тимеген асау жүректің 
оқыс қылығы ма екен... Кім білсін...

ІІІ
Сәуір айы туып, күн едәуір ұзарып қалса да, Тарбағатай 

қыраттарының жон арқасын тұмшалаған ақ көрпенің өңі қашқан 
жоқ. Қайта, кешегі қырбақ шырайландырып, ақ шаңқан түсін 
аша түскендей. «Шұбартөс» тауының күнгей қапталындағы қар 
етекке ағып түскен-ау, қой жуа өскіш тастың ақша маңдайына 
біткен қалы да бадырая болжанады. «Бүркіт ұясы» шыңы 
да сом біткен сойталдай денесіне қар жұқтырмапты, оқшау 
одыраяды сонада. «алты қыз», «Қаба», «Татан», «Қарасаз» 
жайлаулары мұнар арасынан болар-болмас қана көрінеді. 
Осынау жайлауларға асатын Қызылкезең белі іші кеуіп кеткен 
өгіздей теңкиіп жатыр.
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алмаш қой қораны айналып шықты. Қолында мылтық. 
Бір жақ шетін қойға салып, кеміктенген маяның түбін үңгіді. 
Отырды.

алмаштың екінші ойы: 
«Үркер туып қалған-ау. И.. и.. ши! Түн әлі суық қой өзі. 

Түу...у, көзім ілініп кетіпті ғой. абырой болғанда, ит-құстың 
жағы қарысыпты. мылтық атып айбар жасаудың қажеті 
шамалы. Жусаған қойдың тынышы кетеді.

Қыс осылайша ұзара берсе, шөптің таусылар қаупі бар.
Шіркін, қасыңда серік болар ма еді. Жалғыздық адамды 

жалықтырады ғой, иә, ару ай! Сен – жалғыз, мен – жалғыз. 
Құрбыларым не күйде жүр екен? Иә, олардың өкпесі орынды. 
Театрға барыңдар, деп он-он бес сом жолдап жіберсем нетті. 
Қол тиіп, мұрша келді ме оған? Ол үшін отарды тастап түу 
етектегі ойға түсу керек. Қазір жол ауыр, көшкін ағып жатыр. 
менің бұл күйімді түсіне білсе ғой, әттең! 

...Ән айтқым келеді. мектепте жүргенде бұлбұл қыз атанған 
едім, қазір кім естиді менің әнімді! мейлі, тау-тас, толайым 
табиғат, анау қойлар естісін. ...Олар да тәтті әуенге ынтызар 
шығар. Қай өлеңді айтсам екен... «Достар, достар», «ана 
жыры» «Шилі өзен»... Жоқ әлгі бір тәтем үйреткен ескі әнді 
есіме түсіріп көрейінші.

ахау, айдай Сұрмерген, 
Қиын екен тілге ерген. 
Қанша пәлен дегенмен 
Қимайды екен көз көрген.

Одан ары қалай еді... «Таудан асқан бұлытпен араласып...». 
Түу, ұмытшағымды-ай осы. Үркер, шынында да, туып қалған 
екен-ау. Ертең күн ашық болады. Жұлдыздар шаңытып тұр. 
Қораны бір айналып шығайын. «ауылың алыс кеткенде беу, 
қарағым».

алмаш қораны болжап шықты. Қораның әр тұсынан 
бұрқырап бу шығады. Қойлар бырт-бырт күйсейді. Түн 
құлаққа ұрған танадай. алтай маужырап тұр. Талдыбұлақ 
сыбыр айтады. Үйқысырады ма, ала мойнақ маңқ ете түсті де, 
үнсіз қалды. алмаш шөптің қуысына қайта отырды. Бұл жолы 
сүлесоқ отырды. Көңілі алабұртады. Көңілі жабығады. Көңілі 
қауымды аңсайды. Қоңыр қой көзін бағы заманда қарақат теріп 



119

жүрген алты қызды бірдей аю талап өлтірген тұсқа, зеңгір 
құзарға қадады. Жүрегі шымырлады. Бойын үрей билегендей 
болды. Кірпіктері суланып, иегі кемсеңдеп, қой көзінен мөлдір 
жас сырт етіп тонының өңіріне ағып түсті. Енді біреуі, тағы да... 
алтыншы тамшыдан кейін алмаш атып тұрды да, он алтысын 
алтықыз тауын асыра басып қалды.

Табиғат дүр сілкінді.
алмаштың көзіндегі жастың жетінші тамшысы іркіліп 

тұрды. аққан жоқ...
Үркер төбеден әлдеқашан ауып кеткен екен...
Иә, алмаш шопан болуды армандаған жоқ. Қыз қиялы 

қиянда еді. Бірақ бейнеті мен зейнеті иіндес шаруасына 
мойынсұнған сайын, осынау қарапайым қаракетіне деген 
сүйіспеншілік жүрегін баурай берді, сезімін жаулай берді. 
Ендеше, асқақ арман еңбек –анадан туындайтын секілді.

алмаш Құнтаева хақында, шыныңда да, ертелеу жазып 
отырған шығармыз. алайда әр жылдың сәуір айында сонау 
алтай аясындағы «Өрел» совхозының сүткенже шопан қызының 
еңбек тынысынан, сезім сырынан оқушы жұртшылыққа хабар 
жеткізуді өзімізге мақсат тұттық. 

1967 ж.
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і3 ЕКЕУ ЕДі

I
Бір маман бар: істен көрі көпірме сөзге үйір. Ондайлар 

лайымда аудан басты, кеңсе басты болып келеді де, үнемі 
мұрнынан шаншылып жүреді. Қоғам деп ұран тастай тұрып, 
«өзім» десе өзеуреп тұрады. Иә, ол әлгі «қоғам» деген сөзді 
«өзім» деген сөздің игілігі үшін пайдаланады. Бір қызығы, 
ондай мамандар кейде көзге лезде түсіп, әп-сәтте зіңгіттей 
лауазымға ие болатынын қайтерсің. Бір қызығы, тіршіліктің 
тірегімен жүріп, пендешіліктің күйкі күйбеңіне қалай душар 
болғанын аңдай бермейді. мұндай маманның өсуі қандай тез 
болса, өшуі де сондай шапшаң.

– Жоқ, менің айтпағым ондай маман емес. 
Бір маман бар: дүние өртеніп бара жатса парық қылмайтын 

жайбасар саппас. Әдетте, ондай маманның басынан гөрі қарны 
ертерек өседі де, қызу қандылығынан жүрдай болады. Ол 
барлық жұмысты тапсырма мен талапқа жүктейді. айтпақшы, 
дәл осындай мал маманының өз шаруасы мықты, екі үйдің 
төртеу, екі сиырдың бесеу болуы әп-сәтте.

Сүйрегенінен сүйегені күшті мұндай адамдар тасбақа 
жүріспен-ақ талай-талай боздақтың шашын ағартады-ау! Не 
істеп жүргені бимағлұм, зердесінде тұнып жатқан игі тілекті сыр 
екенін, жоқ болмаса пәле-жала толы кір екенін ажыратқаннан 
екі қап тұз жеген әлдеқайда оңай, ондайлардың әрқашан да 
сырты жылмаң, іші жылан келеді. 

– Қателесіпсіз, ол ондай маман емес.
– Әлде, ауызға ерте ілініп, ел таныған беделді адам ба?
– Жоқ, қарапайым...
– Күндік жоспарын неше процент орындайды? 
– Оның ісі процентпен емес, мал басының амандығымен 

өлшенеді.
– Үйленген бе?
– Жоқ. Соқа басы. 28-ге шықса да бойдақ жүр. 
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– Сонымен ол қандай маман өзі?
– Ол мынандай маман:

II
Былтыр. 
...Шіркін, ұйқы қандай тәтті. Әсіресе, түнгі сағат үш пен 

төрттің арасындағы. Қыстың түні ұзақ-ақ осы. Биылғы қыс тым 
сақылдап алды ғой. Бір жұма ұлыған боран кеше толастаған. Қар 
қалың. алтай өңірінің қысы баяғыда жұмсақтау болушы еді, 
биыл тіпті шекесінен қарап тұр. аяз буғанда дем алдырмайды. 

Шіркін, жылы төсекте басыңды қымтай түсіп, ұйқыға 
дізгін берген қандай жақсы. мәлік күні бойы жанталасып 
қимылдамаса, талықсып барып көзі ілініп кетпесе дәл осындай 
тұяқ серіппей ұйықтамас та еді-ау! Терезені әйтеуір бір нәрсе 
дамылсыз сабалады. Ол не екен?.. Үйді ала көлеңкелеп тұрған 
қайсысы екен? Көзге түртсе көрінбейтін қараңғылық жайлапты. 
мәлік мұның бірде-бірін сезбеді. 

Ұйқы... Түнгі ұйқы қандай қымбат, шіркін! мәлік талаурап 
жатыр. Ұзынды қара кеш қыстақтарды аралап үдере жортып 
келіп, басы жастыққа жаңа ғана тисе кім де болсын ессіз 
ұйықтайды...

– мәлік! ау, мәлік! аш есігіңді! Құрыдық! ау, мәлік! аш 
есігіңді! Құрыдық! – Әлдекімдер есікті ұрып тұр. мәлік іш 
киімшең есік ашты.

– Бұл қайсың түнделетіп жүрген? 
– Қыдыр деймісің, өзіңнің қойшыларың баяғы. Түу, басқа 

бермесін, сүңгілесіп кеттік қой.
– Немене жауын жауған ба?
– Жұт болайын деді ғой... 
– ақпанда нөсер жаууы не жақсылық дейсің? арты қайырлы 

болсын де.
апыр-ай, мал не болды екен?! Қораға күргейлей алды ма, 

өрісте қамалып қалдыма?..
Үйге дабырласа кірген үш-төрт адам мәлік шам жаққанша, 

осы ренішті сөздерді айтып үлгерген-ді. Бұл кезде жаңбыр әлі 
де толастамай құйып тұрған. Әлгілер сырт киімдерін шешіп, 
суын сыға бастады.

– апыр-ай, – дей береді бірі, – апырай! Қиын болды-ау!
– О не күңіренгеніңіз... – деген мәліктің салқынқанды 

самарқау сөзі өртенген өзегіне май құйып жіберді ме, мұхтар:
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– О не дейді-ау, мал қырылып жатса. алтайдан көшкін 
түсіп, Өтес асуын алып қалыпты. Кеше... кеше күн шайдай 
ашық болған соң көмекшілерімізді малға тастап, ауылға түсіп 
едік, көрмеймісің қырсыққанда қымыран ірігенін... Қайтар 
жолымызды көшкін кесіп тастады. мұнысын білгенде тырп 
етер ме едік жылы ұямызды... мұхтар сөзін шорт үзді де, 
ұртынан су быршып тұрған керзі етігін мықшыңдап шеше 
бастады. Қаби: 

– Қапияда қалдық, қапияда қалдық, – деп басын шай- 
қайды. 

Сәду: 
– Жә, жігптер, түбі қайырлы болсын деңдер. Онда қалған- 

дар да бойында жаны бар пенделер ғой... – деді.
– Басқа жұрт тас санағанда, сіздер құмды санаған есепшіл 

едіңіздер, оңбай ұтылған екенсіздер. Өкінгенмен бола ма, 
шайланып алып аттанайық бірге. 

Таң қылаң бере атқа қонған төртеу – «іш пікірім ішімде» 
дегендей, бүк түсіп атанша шөгіп жатқан алтайға атойлай 
жөнелді. Жүрістері суыт. Есік пен төрдей қабырғалы қара 
кер атқа мінген мәлік оқ бойы озып кетеді де, сапарластарын 
тосып алады. Көңілі ала құйын, көңілі алабұртқан. Қара кер 
де әлденені сезгендей ауыздықпен алысып, шиыршық атып 
тоқтамайды. Дала тарғақтың жұмыртқасындай шұбартып 
жатыр. 

Бұлар бет алған таудағы қыстақ – жақсы атқа сәскелік жер. 
амал не, көшкін түскен тұсқа келгенде тұйыққа тірелді. Жол 
жоқ.

ат таңбалығынан келетін қисапсыз мол қар жентектерін 
мәліктің қара аты бірталайға дейін бұзып барды да, төбеден 
ұрғандай табандап қалды. Бағанадан бері қайтқан тырнадай 
бірінің артынан бірі тізіліп келе жатқан шеру де ошарылып тұр. 
мәліктің мінгені күдіс емес, жазаң да зор қар бұзғанға бәлекет 
еді. Беріштеліп қалған қасатты ет қызуымен едәуір омыраулап 
барды да, екі бүйірін солықтатып әрмен қарай баспай қойды. 
мәлік қара керден одан да зор ерлік дәметті білем, тебініп 
жіберіп, жұқа шапты ала оқыс тартып кетті. ауыздығын 
қарш-қарш шайнап, аспанға тік атылған қара кер шатқалды 
жаңғырықтыра кісінеп жіберді, мұздақталған оппаны күрс-
күрс айырып алға тура тартты. мәлік ердің қасынан ұстап әрең 
отыр.
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Қара күнгейде қар жоқ, бәрі сырғып құзға құлап кетіпті. 
Қияны белдеулей салған жол кенересі ғана күртік қарға толы. 
Жүргіншілерді қинайтын да осытын. ат тұяғы сәл тайқып 
кетсе, сонада, Суықшатта жатасың.

мәлік сақ келеді. Өзі ат үстінде болғанымен, көңілі ана мал 
қыстауларында, отар қамында. «апырай, қара кер болдырып 
қалады-ау»... Қамшыны басып-басып қалып еді, ат оқыс 
бұрылып, жалт берді де, ылдиға қарай ала жөнелді. Қапелімде 
не болғанын аңғармай қалған мәлік бірталайға дейін құр-
құрлап барды да, бас айналатын шатқалға беттеп бара жатқанын 
сезгеннен кейін қарғып түсіп қалды. Қара кер үй орнындай 
қасат кармен бірге жұлдыздай аға жөнелді. Енді біраздан соң 
көзден ғайып болды.

– Енді қайттық?! 
– Өй, ол өлмейді. Қалың қармен кетті ғой. 
– Көлікті осы жерге тастап, жаяу тартсақ қайтеді. 
– мал қырылады ғой, мал! 
– апырай, қиын болды-ау, жығылған үстіне жұдырық 

деп... 
– Өлмесе – жатар. Жүріңдер, жігіттер, неде болса да отарға 

жетелік, бізге бір аттан гөрі үш мың қой қымбат, – деп мәлік 
қасат қардың үстімен жаяу тартты. 

ІІІ
Қой өрісте қалыпты. Көмекші шопандар отардың басында 

екен. Өңдері боп-боз, әбден қалжыраған. Бұл қоңсы отырған 
– мұхтар, Сәду, Қабидың қыстауы еді. Қойдың алдын ашып, 
қораға жеткізді. Екі қораның есігін де қалың қар алып қалған. 
Ол да тазаланды. Ұжымды жігіттер етек-жеңін жинап алған 
соң қара керді естеріне алысты. мәлік те мінісін уайымдады 
ма үндемей, тұйық жүрген. Бесінді бетке ала қара кер көшкінге 
кеткен Қазансынғанға аттанысты.

ІV
Құзарға беліне арқан бойлап түскен мәлік нөпір қардың 

үстіне итше шоқиып отырған қара керді көргенде көзі шарадай 
жанды. Иесін көрген соң ат та оқыранып жіберді. Үсті су-су, 
дірілдейді.
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– Қаби! а, Қаби! Күрек сырғытып жіберіңдер. ат тірі 
екен мәліктің даусын бір-біріне мінгесіп-ұштасқан алтай 
құздары дамылсыз үздік-создық қайталайды. мәлік қара керді 
оппа қардан аршып алды. Бәрібір шатқалдан шыға алмайды. 
Қалдырып кету жөн. Беліне арқан байлап түскен жігіттер үй 
орнындай жердің қарын ашып, қара керге от жасады. Таудың 
күреңкесі күлтеленіп жатыр екен, атқа екі-үш күнге талғажау 
боларлық. Шопандар өз қыстақтарына беттеді. мәлік Сәдудің 
атына мініп, Қазақбай, Қали қорасы участоктеріне барып, 
шопандардың халін білуге аттанды. 

* * *
– Ой, онда тұрған не бар? Кім болса да сөйтеді. 
– мәлік сол күні бармай қойса қайтер еді. Бірақ ожданы 

жібермеді ондай жамандыққа. менің міндетім жол бастау емес, 
мал емдеу дейтіндер де бар ғой. 

– Қара керді қайткен екен?
– мәлік үш-төрт күнде бір шаңғымен барып жем апарыпты, 

қар қазып от ашыпты. Қар азайып, күн жылынғанда, аман-есен 
шығарып алса керек.

– Ертектеу екен.. 
– Осы заманда ертек бар ма, бәрі де шындыққа айналып 

жатыр емес пе!
– рас-ау. 
Биыл Семейдің мединститутынан іздеп келген қыз мәлік- 

тің орнын сипап қалды. Есігі ашық, өзі жоқ. Жол соғып 
қалжыраған қыз, жазу столына сүлесоқ отыра кетті. Көңілі 
бейжай. Үстел үсті жинақы. Сырты қоңыр қалың дәптерді 
қолына алып оқи бастады. асыға ақтарып, ең соңғы жазылған 
сөздерге көз жүгіртті. 

«Әдеттегіше таңғы сағат алтыда тұрып, товарлы сүт 
фермасына бардым. Бұл – Тасқора участогы деп аталады. мен 
барғанда сауын жаңа басталған екен. Ферманың тазалығын 
тексеріп шықтым. Телуге жараған бес бұзауды бөліп бердім. 

Бүгін әлгі бір қолдан күйек алу науқаны сылбыр жүpin 
келе жатқан Сарыбел участогіндегі С. Тоқтасыновтың,  
Н. Имашевтің, м. Садықовтың отарларында екі-үш сағат 
айналуға тура келеді. Әзірше мал басында шығын жоқ. 
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Күн ашық. Бірақ суық. Қар жауатын түрі бар дейді қариялар. 
Балғындағы сүт фермасына жолшыбай соға кеттім. мұндағы 
жағдай да ойдағыдай көрінеді. ауырған мал жоқ. 

Бүгін аса қуаныштымын Семейден Г. келемін депті. Қашан? 
Белгісіз.

Көктерек жастарының талабы қуантады мені. Әнеу күні 
Өскеменде көркемөнерпаздар байқауына қатысып, бірінші 
орынға ие болды. «Шындық» пьесасын қойғанбыз. мен 
Бықсықбайдың рөлін әжептәуір меңгергендеймін. Осымен 
бүгінгі күннің ирек жолдары тәмамдалады. Сағат кешкі – 7. 
Дайындыққа кеттім. мәлік». 

Қыз күнделікті ақтара отырып, әр бетінен жігіттің әр күнді 
қалай өткізгенін, немен шұғылданғанын аңғарады. мәліктің 
өзімен жолықпаған күндерімен дидарласып, хабардар болды. 
«Соңғы кезде ауыл адамдарынан осы үйленбейтін жігіт пе? 
Қызға көз салғанын бір көрмейсің», – деген сөз ести бастадым. 
айтса айта берсін. Кімнің аузына қақпақ болайын? – деген 
жолдарды оқығанда жымиып күліп алды. Дөңгелек қара көзінде 
өзгеше бір сүйсінуден туған ұшқын бар. Әмісе осынау ұшқын 
сөнбесінші!

Қыз сырт киімдерін шешіп ілді де, жағын таянған күйі 
күнделіктің басынан бастап оқи бастады. 

VІ
Таң! Шағырмақтанып дала жатыр. алтай сілемдері, әр төбе 

толайым табиғат ақ көрпеге оранған. Түнгі жауған ұлпа қар 
бүтін, бірде-бір із түсіп, кіршік шалған жоқ. Күн әлі шықпаса 
да әсем сағым ойнап, толықсып тұр. ауыл таң сәтіндегі тәтті 
ұйқыда. Тек Көктеректен шығып, аудан орталығы Үлкен 
Нарынға қарай беттеген екі салт аттының ізі сайрап жатыр. 
Көңілдері осынау аппақ ақша қардай таза жандардың (қос 
дәрігердің) таң рауанында аттануы да тегін емес. Үлкен бір 
тілектің сапары.

мәліктің үйінен басталған із екеу еді...
– Е... е. Сенің айтпағың осындай маман екен ғой. Иә, ондай 

мамандар да бар. 
1966 ж.
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ЫСТЫҚ ЫҚЫлАС

«Жеті жүз өнердің ішіндегі ең игілісі – жер жырту»

Бір адам бар: еңбегі әйгіленіп, бәйгіленген, ел құрметіне 
ерте бөленген. Оның әр табысы сарапқа түсіп, салмақталып 
отырылады. Орден-медальдары да көп... 

Бір адам бар: әйгіленіп, бәйгіленген, таразыға түскен едбек 
көрсеткіші жоқ. Тек өз міндетін тиянақты атқарып жүре береді, 
ол биікке де шықпайды, күйікке де қалмайды. Әуел бастағы 
сапалы әрі қарапайым еңбегімен мен мұндалап өз-өзіне үкі 
тақпай, шаруаның торысындай бүлкек желісімен-ақ ұлы істің 
үлескері болып өмір кешеді. Ол бойындағы асыл қасиет, күш-
қуатын, өмірден тірнектеп жиғанын ортаға, адамдарға шым-
шымдап таратып, әншейін көзге болжана бермейтін абзал, 
әмісе адал еңбегін сыпайы ғана сый етеді баршаға. Иә, ондай 
адамның еңбегін проценттен гөрі жүрекпен, сезіммен өлшей 
аласың. 

Бірінші адам туралы көп жазылып жүр.
Біз ендігі сөзді екінші адамға арнамақпыз. 
– Катонқарағайға автобус қашан жүреді екен? аялдамада 

топырлап тұрғандардың ешқайсысы ләм деген жоқ. Тек екінші 
қайтара сұрағанда ғана қолында кішкентай чемоданы бар 
қоңырқай жігіт бір табан жақындап келіп: 

– Он екі жарымда болу керек. – Сен де Катонқарағайға 
барайын деп пе едің? – деді. 

– Иә, сонда барайын деп едім.
– Е, ондай болса сапарымыз бір екен ғой. 
– Иә, сапарымыз бір.
алғашқы тіл қатысуымыз осылай басталды.
автобус бұл күні жүрмей калды. мұндай сәттері жиі болып 

тұрады екен. Жүгімізді арқалап, жолаушылар үйіне шұбырдық. 
Күн суық, бетті жалап тұр. Бейтаныс жігітпен қатар бір бөлмеде 
жататын болдым. Бөлме шағын, екі кісілік. мұнысы теріс 
болмады. Жайғастық.



127

Жігіт сырт киімін шешіп, темекісін тартқан соң ғана қайта 
тіл қатты. 

– Қайдан келесің?
– мына Өскеменнен.
– Сонда тұрушы ма едің? 
– Иә сонда тұрамын. 
– Үй ішің де сонда ғой?
– Жоқ, Шыңғыстайда. Өзім ғана...
– Ә, ә, жерлес екенсің ғой. мен де сол «алтай» совхозы- 

нанмын. атым – Қазыбек. Фамилиям – Әбижанов. Өскеменге 
облыстық комсомол комитетіне барып едім, онда болғанымнан 
жолда жүргенім көбейіп кетті. Ит әурем шығып, зорға 
келемін. 

– Сен темекі тартпаймысың? 
– Жоқ, тартпаушы едім. 
– Оның дұрыс екен. мына біз ғой... Неше рет қояйын дедім. 

Тіпті бір жыл тартпай шыдадым да. Бірақ бір себептермен 
қайта... тфу (ол тұкылды саусағымен мыжғылады да, легенге 
лақтырып тастады). Иә, бауырым, сөйтіп қайта тартып кеттік. 

– айтпақшы, атың кім? 
– Ораш. 
– Дұрыс. Замандаспыз ғой. Үйлендің бе? 
– Жоқ. 
– Дұрыс. Нешедесің?
– Жиырма үште. 
– Дұрыс. менен үш жас кіші екенсің. мен алдыңғы жылы 

үйленгем. Ботагүл деген қызым бар. Жалпы кешірек үйлену 
керек. Ішекке су жүгіртпейміз бе? асханасы қайда еді мұның? 
Сен білемісің? 

– Білем. алыс. 
– Ендеше дүкеннен бірдеңелер алу керек. Ішімдікке қалай 

едің? 
– Жоқпын. 
– Дұрыс. Бірақ ішу де керек. 
Біз ол-пүл сатып әкелдік. Дастарқанымыздың гүлі – 

«Бухор». 
– ал, кәне, бой жылынсын. 
– Әй, білмей отырмын осыны...
– Қойшы-ей бұлданбай. Қыздар құсап бәлсінгенің не?
алғашқыда тұйықтау көрінген ол келе-келе менің көз 
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алдымда өзгеріп бара жатыр. Әйтсе де оның әрбір қимылы, 
төбеңнен қойып қалатын сөзі өзіне аса жарасымды секілді. 
Біз «Бухорды» бітірдік. Есе тисе ендігі сұрақты мен қоймақ 
ниеттемін.

– Әңгіме айт, Қазыбек.
– Не туралы. 
– Өмір туралы да. Өткеніңнен қозға.
– Өмір туралы дейсің бе?!.. 
Ол темекісін тұтатты. – Жә, қойдым. Өмір – ойыншық емес. 

Одан да өткенімді айтайын. Өткенімді айтқаным – өмірімді 
айтқаным.

«Оқымаймын деген соң – оқымаймын!» мен жетінші 
класты дәл осы сөзбен бітірдім де, мектепке қайтып ат ізін 
салмай қойдым. Әкем: «Балам-ay, не білген ойың бар?..» дегені 
болмаса, қадап еш нәрсе айтқан жоқ. апам ауық-ауық күрсініп, 
іштен тынып жүр. Бір-екі ай үйге де, дүзге де пайдам тимей, ас 
ішіп, аяқ босатумен күзді алдым.

адамның діңкесін екі қолы алдына сыймай, дел-сал 
шарасыз шатысқаны құртады екен. мектептен шығуын шығып 
кетсем де, орынсыз оқыстығыма іштей өкініп, үйіріме қайта 
қосылайын десем «намысым» жібермей, өз-өзімді айыптаумен 
болдым. Сырт көзге көңілді, дүңиені парық кылмайтын жан 
болып көрінгеніммен, ішім удай ашып, мазасыз әрі өкінішті 
ой жегідей жеп жатқан еді. Ермегім ел қыдыру болса, одан да 
жалығып, жұрт көзіне жек көрінішті болып біттім. «Бұзылған 
бала болды ғой» деген сөз иығыма қол артты. ал өзімді 
жатсам да, тұрсам да: «Не істеу керек?» деген сұрақ қинады. 
апам айтушы еді: «Тағдыр адам маңдайына о баста бір-ақ рет 
сызылған. Көтересің, көнесің» – деп. мен ойладым сонда: 
«алла менің маңдайыма сандалуды жазып қойған-ау. мен 
енді түзелмейтін шығармын. Бүйтіп жер ортасы көк төбеде 
сенделгенше тезірек әскерге кетсемші». 

Бір күні апамнан: 
– апа, менің маңдайыма не жазылған осы, жарым естілікті 

ме? – деп сұрадым.
Ой, балам-ay! Тірі кісінің ризығы таусыла ма? Өз несібең 

өзіңде. алланың бұйырғанынан шығып, қайда барам дейсің. 
Оқымысты болып апаңды мәскеуге көшірмей-ақ қой, – деді. 

апам да, алла да қателескен екен. менің пешенеме трак- 
торшы болу жазылыпты. Тығырықтың тырнағынан Катоннан 
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ашылған трактордың 6 айлық курсы құтқарды. Қарап отырғанша 
қалғи отыр демекші, соған тіркелдім барып. 

– Жалыққан жоқсың ба?
– Неге жалығайын, айта бер. 
– Иә сонымен ала қағазды тағы да айналдыратын болдым. 

алты айлық курс алты күндей де болмады, қалт-құлт етіп, ел 
қарасымен бітіріп шықтым. 

Куәліктің буымен және бір ай «дем алдым» да, бөлімше 
басқарушысының кабинетіне кірдім. 

– ағай, маған трактор берсеңіз?
– Қазір артық трактор жоқ. Көмекші бола тұр. 
– мен «көмекші» деген мамандыкты игергенім жоқ. Бізге 

тракторшы деген атақ берген. 
– Тілін қара-ей мынаның. Жоқты жонайық па?
– Берсеңіз жеке басқаруыма беріңіз. 
– Болды! Бұлдағаның бір жапырақ қағазың болса, қалтаңа 

салып қой. Куәліксіз-ақ айдағанбыз жиырма жыл тракторды. 
мен үнсіз қалдым. ағай да сазарып, үнсіз қалды. Баға- 

нағыдай емес, екпінім жасып, салмағымды екі аяғыма кезек 
ауыстырып не шығып кетудің, не қайта тіл қатудың бабын таба 
алмай тұра бердім мелшиіп.

– Heғып тұрсың? Сөз бітті ғой. Бара беруіңе болады. 
– ағай мен... мен кешіріңіз. Көмекші-ақ болайын. 
– Е сөйтіп иләйлаға көш, бауырым. Ортақ тіл табайық. 

Онда былай істе. Шеберханада сынып тұрғанына бір ай 
болған «Беларусь» бар. Соны жөндеп көрсең қайтеді. Қажетті 
бөлшектерін бергізем. Қолға алып көр, өне ме екен бірдеме.

– мақұл.
мен «Беларусьты» табандай екі ай шұқыладым. Тот 

басып, көптеген тетіктерін бала-шаға шығарып әкеткен екен. 
Ит әуреге салды. Өзім өз боп мұрнымнан шаншылып, жұмыс 
істегенім осы болар. Неге екенін қайдам, қимылдаған сайын 
бойкүйездіктен арылып, өзімді бір түрлі сергек, еркін сезіндім. 
Кешкілік, үйге күпәйкемді иығыма артып келіп, босағаға іле 
caп: «Aпa, жылы су бар ма?» – деген сөзді айту бойға қуат, 
көңілге нұр құйғандай болады.

–Қарағым, – дейді апам, – мойның ырғайдай боп жүдеп 
кетіпсің, көк темірмек алысам деп. Бітетін түрі бар ма өзінің?
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– Ертең бітеді, апа. 
Шынында да, ертеңінде бітіріп, пырылдатып ойқастап өттім-

ау ауыл арасынан. Сонда мен «бұзылған бала болды ғой» деген 
жаман атақты трактордың сынған цилиндрімен қоса лақтырып 
тастаған едім. Сонда мен тот басып тұрған трактордың ақауын 
ғана емес, өзімнің санамдағы ыс боп тұрған ақауды да «жөндеп» 
шыққанымды сездім. Иә, сонда мен «Беларустің» рөлін емес, 
өмір тұтқасын ұстағанымды білдім әрі ойға баттым. 

міне, бақандай төрт жыл болды, сол өзім кәдеге жаратқан 
кәрі досыммен істес болып келемін, Сақылдап тұр. мін де 
шап. 

менің есімде қалған ең елеулі кезеңім 1962 жылдың көктемі 
еді. мамырдың майда қоңыр күні алғаш рет егіс алқабына 
шықтым. алтайдың бидайық пен ақ ермен араласқан бөктер-
бөктері жайқалып көк иектеніп қалыпты. 

– Бауырым, – деді бөлімше басқарушы, – шынайы пейіл 
керек адамға. Пейілсізге жер-ана иімейді, тегінде. Жеті жүз 
өнердің ең игісі – жер жырту. Өз ісіңе ықыласты болғайсың. 

...артыма қара бұйра бұрым өріп, тарта жөнелдім. 
Тіркеуімдегі үш-ақ соқа болса да, «кәрі тұлпарым» алтайдың 
қиясына қинала беттеді. абырой болғанда, егін себу біткенше 
бір рет тоқтағаным жоқ. 

айта берсе сөз көп қой. 1964 жылдың бірінші қаңтарында 
Тамараға үйлендім. Кешкі мектептің оныншы класында 
оқып жүрген жайым бар. Қазақстан комсомолының съезіне 
делегаттыққа сайлады. мүмкін жер-анаға деген ыстық 
ықыласымды байқап қойған-ау, – деп күліп алды Қазыбек. 

– ал жатсақ қайтеді. Түннің бір уағы болып қалған екен. 
Ертең ерте тұру керек. Әйтпесе автобустан қалып қоямыз. 

– Жатсақ жатайық. 
мен көпке дейін ұйықтай алмадым. адамдар қызық-ау 

осы деймін. Қызық осы адамдар. Сырт қарағанда ғой мына 
Қазыбекті әулекі деуге болады. ал, ол... Ол жаны дарқан, 
көкірегінде оты бар диқан екен-ау. менің ертеңгі сапарым 
онымен бір. Тіпті, ертеңгі ғана емес, болашақ сапарымыз бір 
емес пе! адамдардың жан дүниесі қатпар-қатпар... Үңіле біл, 
түсіне біл...

Көкірегім тәтті сезімге шомып, көзім ілініп кетті. 
 1966 ж.



131

СЕН НЕ ОйлАйСЫң?

I
– Біз қандай шал болар екенбіз?
– мүмкін, қартаймайтын шығармыз, иә, біз қартаймаймыз.

* * *
мен оны үш күн бойы көре алмай жүрдім. Бір-екі рет үйіне 

іздеп барып қайттым.
– Қарадалаға кеткен. Содан бері жоқ, өзіміз де алаң болып 

отырмыз, – деді үй-іші. Кеңседегі есеп-шотшы жігіттерден 
сұрап едім: – Қырманға мотор жөндеуге жіберіп едік, содан 
көргеніміз жоқ, – десті. «Өзім» деген достары да екі-үш күннен 
бері көрмей жүрміз деген соң, амалсыз үйге оралдым. Шешеме: 
– Ұлықбек үш күннен бері таптырмай жүр екен, семьясы алаң 
болып отыр, – деп едім: – Жалғызым-ай, бір бәлеге ұшырап 
қалмасаң едің. Әкең марқұм да зым-зия болып кетуші еді, бір 
жерге қыңырайып қалып... дырылдағыңды таста дедім.

анам жылап жіберді. Ұлықбек ағасының баласы ғой. маған 
нағашы. Ұлықбектің әкесі бұрнағы жылы қайтыс болған. ал 
әжеміздің жылын енді бес күннен соң береміз. Нағашымыз 
әжемнен бұрын қайтыс болды да, жүзге жақындаса да ырық 
бермей бала бағып отырған ақ бас кемпір бірақ күнде шөгіп 
кеткен. Қайран қарияның сүйегі асыл, тіпті басқыштан құлап 
аяғын мертіктіргенде де екі айда бітіп еді. адамды қартайтатын 
қарттық емес, қайғы екен-ау.

Ұлықбектің өз шешесі қолында. Ол өзі отыз беске биыл 
толды. алты ұлы бар. «Бақтыға қолғабыс болатын, шіркін бір 
қыз туса» деп аһ ұрды.

Бір сөзінде шешесі айтты маған: – Ұлықбек соңғы кезде көп 
ішіп жүр, мотоциклмен үнемі мас болып келеді. Бір күні мұрттай 
ұшып жатса, артында алты баласы қалмай ма шырылдап.



132

мен Ұлықбектей нағашым барын мақтан тұтушы едім.  
Тоғыз класс қана білімі бар оның бұл дүниеде білмейтіні аз, 
ағаштан түйін түйетін шебер. Барлық техника тілін біледі. 
Бөлімшенің электригі. Не нәрсе бұзылса да жұрт Ұлықбекке 
шабушы еді. Жалғыз өзі ағаштан алты бөлмелі үй тұрғызып алды. 
Ол осы өнердің бәр-бәрін әкесінен үйреніп қалған. Оның әкесі 
төртпақ, шоқша сақал, салмақты кісі-тін. ашулану, шамдану 
дегенді білмейтін, ауыл-аймақ, ағайын-туғанына аса қадірлі, 
ақылгөй адам. Ол баяғыда бес жыл жаумен алысып келсе де 
денсаулығын жоймаған, қойдың кәрі жілігін жұдырығымен бір 
періп сындырып, алақан жетпейтін жауырынды бытыр еткізіп 
қыса салушы еді. Ол кісі өне бойы колхоз жұмысында болды, 
тіпті зейнеткерлікке шықса да шаруадан қол үзбей, аттан түскен 
емес. Жұрт «Сәке» деп құрметтеп, қыл аяғы әйелдерімен керісіп 
қалса да ақылшыға алатын. Сол Сәкең маяға шөп әперіп тұрып, 
етпеттей құлап қайтып тұрмай қалды. арыстай шалды арбаға 
салып үйіне әкелгенде, жыламаған жұрт қалмады. миына қан 
құйылыпты.

Бір ауылға, төрінде төбедей боп отырар бір шал керек-
ақ. мен елге барған сайын жыл санап шалдардың сетінеп, 
азайып бара жатқанын байқайтынмын. Биыл ғана төрт 
шалдан айрылдық. Бірақ жұрт айтатын: «асарын асады ғой». 
Не асады, ғұмырын қалай жасады, өмірде не көріп өтті, оны 
бағамдамаса керек. Оу, біз әдетте аспаннан түскендей болып, 
оқтау жұтқандай ошырайып жүретініміз сол шалдардың 
арқасы, солардың табан еті, маңдай тері екенін сезіне білсек. 
«Қайран аталар-ай, сендерді қара жер суық қойнына алар ау» 
–деп күрсіне отырып, көзімізге жас алар едік. мен болашақтың 
шалдары туралы да көп ойлаймын (өйткені оның ішінде өзіміз 
боламыз ғой). Олардың бойында әкелер дарытқан қасиетті қан 
бар, өшпейтін отаншыл, мол адамгершілікке толы әкелер рухы 
бар. Шынында да біз, жастар, қалай қартаяр екенбіз? маған 
ылғи да біз қартаймайтындай көрінетінбіз. Иә, осы күнгі 
жастар қартаймайтындай. Дәуіріміз жас... айтқандайын, мен 
өз замандастарымның өн бойынан ылғи жарқ-жұрқ киінуді, 
мінез-құлқынан үнемі алаңсыздықты аңғарып жүрсем де, 
менің замандастарым тіпті де ойсыз емес, саналы, Отанына, 
бүгінгі шат тұрмысына арқаланып еркелегені және осы еркелік 
аса жарасымды, лайық деп түйер едім көкейге.
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менің бір танысым болды. Ол он сегізге жаңа толған 
жас қыз еді. Орта мектеп бітіргені биыл. Сол айтты: –мен 
бақытсызбын! Екі көзім тас төбеме шықты.

– Неге?
– Білмеймін...
– Неге білмейсің? адам өзін-өзі білмей ме екен? Саған не 

жетпейді?
– Иә, маған бәрі жетеді. мүмкін содан, бәрі-бәрі сақадай 

сай тұрған соң болар.
– Онда неге бақытсызсың? Әлде біреу ренжітті ме?
– Жоқ, мен үшін бәрі қызықсыз. Өйткені мен өз жасымның 

дәрежесінен әлдеқайда озық кеттім: мен отыз жаста білетінді, 
отыз жаста түйсінетінді он бесте-ақ игердім.

– Ол жақсы ғой.
– Жаман екен. адам алданып, әлденендей болымсыз 

үміттің жетегінде ғұмыр кешеді білем. рас айтам, мен бәрін 
білемін, мені өзіне құштар етер тосын жәйттер қалған жоқ. 
мүмкін, басқа қалаға кетсем бе екен?.. Онда да осындай өмір... 
ресторан, кино, театр, арақ...

– ауылға кет.
– Бір күн тұра алмаспын. Сиыр таңсық дейсің бе... Жо-

жоқ, неге екенін білмеймін, өлгім кеп тұрады. Кей түні ұзақ 
жылаймын, күндіз ыржақай күйде масайып жүре бересің.

Төртінші күні Ұлықбек келді. мотоциклінің қорабына 
салған екі қапшық балқарағай бар. мен барғанда Әнуарбек 
деген досы екеуі шай ішіп отыр екен. Екеуінің жүзі де қап-
қара боп тотыққан. Екеуі де ірі, жауырыны қақпақтай еңселі. 
Әнуарбек қой бағатын. Дастарқан көңілді екен. Әнуарбек 
жайлауда отарына аю шауып, шатырына кіріп кеткенін айтып, 
күлісіп отыр. маған: «Қашан келдің?» – деді. Сонсоң:

– Жаман әкең биыл үй саламын деп тозып кетті ғой. Жалғыз 
кісіге қиын. ақшадай болса да көмектесіп тұрған шығарсың?.. 
Демалысқа келдің бе? – деді.

– Иә.
– Әке салған салқын үйде дем алып, аунап-қунап қайтқанға 

не жетсін.
Ұлықбек пен Әнуарбек сыртқа шықты. Әнуарбек қыстауға 

көшіп кетіпті. Үйінің терезесінде бірде-бір әйнек жоқ, балалар 
сындырып кетсе керек, соны Ұлықбекке салдырмақшы.
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Ұлықбек төрт терезені әп-сәтте сыр-сыр еткізіп салып 
шықты.

Әнуарбек ұзап кеткен соң барып:
–Иә, қашан келдің?– деді.
– Бес күн болды.
– Боспын ғой.
– «Еңбек» аулына барып қайтсақ. Әжеңнің жылына қант-

кәмпит әкелу керек еді.
Біз үйден шыққанда қас қарайды. Ұлықбек тымағын баса 

киіп алып, мотоциклын айдап келеді. мен де жылы киініп 
шығып едім. маңдайдан қарсы соққан күздің суық желі бар. 
Қар алтайдың етегінде жатыр. алтайдың етегін қуалай жатқан 
қар ызғар шашады. Біз күре жолмен жүрмей, сыпыра таудың 
етегіндегі жалғыз аяқ сүрлеуді қуалап отырдық.

Таудың сұп-суық желіне қарсы тартып келеміз. Кедір-
бұдыры мол жол иір-иір болып, қашып барады. Жеткізбейді. 
Бірте-бірте жұлдыздар туа бастады. Қойшы жұлдыз бәрінен 
бұрын туып, оңтүстікте жарқырап тұр. Ұлықбек мотоциклдің 
шамын жақты. Шамның жарығы түскен жол сиыртаңдайланып 
жарқырап салды.

– Тоңдың ба? – деді Ұлықбек.
– Жоқ.
– алдыңдағы жапқышты өзіңнен алысырақ қалқала. Қарсы 

соққан жел кеудеңе емес, өрге шапшиды. Физиканың заңы ғой, 
білетін шығарсың. – мен білмейтін едім.

Біз «Еңбек» аулына келіп жеткенде, түн болды. Бірақ ауылда 
электр жарығы жоқ, тастай қараңғы екен. Әр үйдің терезесінен 
болар-болмас шамның жарығы сықсияды. мотоциклдің фары 
түн пердесін тілгілеп келіп, бір үйдің жанына тоқтады. Есік 
алдына әйел шықты. Сатушы осы екен.

– апай, Ұлықбекпін ғой, – деді.
– Неғып жүрсің түнделетіп?
– Әжемнің жылы жақындап қалды. Соған керек-жарақ 

алғалы келдім.
– Өздеріңде де дүкен бар емес пе?
– мойнына ақша мініп жатыр.
– Шам жоқ, қалай ашамыз дүкенді. моторы бұзылып 

қалыпты.
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– Станция қай жерде еді?
– ауылдың арғы басында.
Ұлықбек маған:
– Сен осы үйде жылынып отыра тұр, – деді де, мотоциклін 

дүр еткізіп станцияға кетті. Он бес минут уақыт өтпей мен 
отырған үйдің электр шамы жарқ етті. Далаға шыққанда бүкіл 
ауыл жап-жарық болып, жұлдызбен көз қысысып тұрғанын 
көрдім.

Ұлықбек екеуміз ол-пұл алып, қайта жолға шықтық. 
Түн барған сайын суып бара жатты. мен айдың қалай 

шығып келе жатқанын көре алмадым. Өйткені ай біздің 
желке тұсымызда қалған. мотоциклдің жарығы бағанағыдай 
емес, өлімсіреп, қарабарқын жерге көлеңкеміз сүлделенді. 
Көлеңкеміз бізден қадамдай оза түсіп, жағаласа жарысып 
келеді. Көлеңкеміз минут сайын бадырайып айқындала түсті. 
артыма жалт қарағанда дөп-дөңгелек болып ілініп тұрған 
күміс табақты көрдім.

Бекетке келгенде Ұлықбек мотоциклін тоқтатып:
– ал, біраз аялдайық, – деді. Сосын мотоциклдің қорабын 

ашты да, сумаң еткізіп, бір шөлмек арақты суырып алып:
– Осыны екеуміз тауыса аламыз ба? – деді.
– мен ішпеймін ғой...
– Түк етпейді. Жаман нағашың сыйлап тұр ғой.
Шөлмектің тығынын тісімен жұлып лақтырып жіберді де, 

қылқылдатып жұтты:
– мә, суықтау екен...
Екеуміз де мотоциклдің үстінде отырмыз. Екеуміз де 

айға қарап отырмыз. Екеуміз де аздап қызумыз. Есіміз бүтін, 
ақылымыз орнында. Тек, бойымыз жылынғандай. Тау аппақ. 
Күзгі дала ай нұрына астасып, маңқиып жатыр. Күзгі дала 
ай сәулесіне шомылып қалғып жатыр. Күзгі дала жуас, ойлы 
әрі мұңды. Кешікпей қатып-семіп қардың астында қалады. 
Ұлықбек айтты: Әнеу таудың қуысындағы жарықты көрдің 
бе?

– Иә.
– Сонда Федоров әлі тұрады. Елу жыл болды. Өзі жетпіс 

беске шықты. адам дегенің жападан-жалғыз осылай да ғұмыр 
кеше береді екен-ау.
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– Балалары қайда?
– Оқуын бітіріп, жан-жаққа кетті ғой.
– Бекет-бекет болғалы жол қараушы боп келеді. Қалай іші
пыспайды екен?
– Бас ауырып, балтыр сыздаса... қайтеді? 
– Өлсе кім жерлейді?
– Федоров – қазақтарға аса қадірлі адам. Оның үйінде екі-

үш рет болып, дәм татқаным бар. Бір күн дәм таттырған кісіге 
мың күн сәлем деген, мен де келемін топырақ салуға.

Екеуміз де мотоциклдің үстінде ойға батып отырмыз. 
Екеуміз де аздап қызумыз. ай... мәңгілік ай нұрын аямай-ақ 
төгіп тұр.

– Ұлықбек,– дедім мен.
– ау.
– Осы сенің өлгің келе ме? – Ол селк ете түсті. Жалт қарады. 

Үлкен қара көзі ай сәулесімен шағылысып жарқ етті.
– Неге?
– Жәй сұрағаным ғой.
– Құдай сақтасын. Бітпеген ісім көп. Сегіз бірдей жан менің 

жер басып жүргеніме қарап отыр. Олардың күні не болар еді? 
Кейде ішіп алғанда Бақтыны қорқытып, өлем дейтінім рас... 
Дегенмен... тіршілікке не жетсін. Жүзге келген әжемді де өлдіге 
қимаймын, тәйір.

– Ендеше он сегіз жасар қыздың аузынан өлгім келеді деген 
сөз естідім.

– Былжырайды. Еріккен ғой. Өлтірейін деші, шыңғырып 
тұpa қашсын. Сен мынаны білесің бе, адамның бар ғой, 
неғұрлым мұқтажы, алаңдар ісі, бітпеген шаруасы көп болса, 
солғұрлым көп жасағысы келіп, тіршіліктің тәттілігін сезінбек. 
Өлім деген қиын ғой. Біз өлмеуіміз керек... азбыз.

Екеуіміз мотоциклдің үстінде әлі отырмыз.
– мен әкемді бек сағынамын, –деді ол. – Орны бөлек еді 

ғой. менің бар жеткен табысым – әке мектебінің нәтижесі. Ерте 
қайтты ғой... Кейде әкем есіме түсіп, аздап тартып қоятынымды 
құдайдан да, адамнан да жасырмаймын. Ешкімге зияным тиіп 
көрген жоқ. мен еңбекпен есейдім. Әкеден жалғыз қалғанда, 
қол ұшын беpiп, қамқорына алған осы еңбек, мына тарамыс-
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тарамыс қол. меніңше, дүниедегі ең сорлылық – басқаның 
қолымен жан сақтау. мүмкін, сондайлардың ішінде менің 
маңдай теріммен күн көріп жүргені де бар шығар. Әне, жиен... 
солар маскүнем келеді. Білесің бе жиен, бойымда қаншама тың 
күш-қуат бар. Соны сарқып беруім керек. Олай болса мен әлі де 
қырық, елу жыл жер басуым керек. меніңше, өлгеннен, өлімтік 
күйде өмір кешкен жаман. Ондайлар аз дейсің бе?..

Біз жолға шықтық. Босап қалған шөлмекті тасқа бір 
ұрып сындырып кетті. арақтың көбін Ұлықбек ішіп еді, 
қолы қалтырап, мотоциклді бұраңдатып жіберер деген ойым 
бекер шықты. Ол рульді білемдей ұстап алып, екі көзін алға 
қадай түп-түзу жосып келеді. Ол мені сүйреп келеді... мен 
әлі де осындай қарапайым еңбек адамдарының арқасына 
мініп келе жатқанымды білдім әрі жанымда жарылқаушы 
жақсы ағалар барына қуандым. мен мынаны ойладым: менің 
замандастарымның ішінде небір керемет марқасқалары бар-ay, 
оларға дәуірдің рулін сеніп тапсыруға болады. Жастарды, осы 
күнгі жастарды тек сенім арқылы ғана тәрбиелеу керек. Бір рет 
сүрінер, кешірім жаса... алдағы күнге сабақ болар. Қырыққа 
жетпесе жауапты іске жолатпай, шүбәлана қарайтын ағалар 
бар. менің замандастарым өздерін үнемі бір биіктен көрсеткісі 
келеді. ағалар, сіздер жас шағыңызда ғаламат істерді бастан 
өткіздіңіздер... азамат соғысы, Ұлы Отан соғысы... Сіздерге 
ел сенді, сол сенімді ақтадыңыздар. Сіздерді ересек адамның 
қолынан келмейтін іске итермелеген – жағдай. Ендеше бізге де 
сондай жағдай керек. Иә, ол жағдай – еңбек болар. Жәй еңбек 
қана емес – үлкен істі мойынға алар жауапкершілік болар. менің 
замандастарымды қиын-қиын қонысқа қондырыңыздар.

Ұлықбек маған бұрылып: – Осы не ойлай бересің? – деді.
Жол таусылар емес...

II

– Егер маған қайта бір ғұмыр беретін болса, сөз жоқ, осы 
өмірімді қайталар едім.

– Бала қиялдың бәрі де адыра қалады екен.
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* * *
Ол қанша ішсе де мас болмайтын. Үн-түнсіз жымиып 

отыра беруші еді. Оның маған немере ағалығынан гөрі 
жолдастығы ыстық еді. Туысынан жуас, біртоға болып өсті 
де, азамат шағында ғана ашылды. Біз тел өстік. Жасырып 
керегі не, ұрысып, төбелесіп қалған мезет те болған. мен 
долы едім, суырша аңқиттап ұмтылғанда, Жеңісхан қабағын 
салбыратып қасқая қарап тұрар еді. Біздің балалық шағымыз 
өте көңілді өтті. Соғыстан кейінгі жылдар ғой, пәлендей 
ауыртпалық тартқанымыз жоқ. Ол кезде Жеңісхан біздің қолда 
өскен. Үйленген соң бөлек шығып кетті. Бірақ мен Жеңісхан 
үйленеді деп әсте ойламайтынмын. Тіпті тойы болған күнге 
дейін бір қыздың бетіне күле қарағанын көргенім жоқ. Екеуміз 
Бұқтырмадан жалаң аяқ өтіп, ар жақтан отын арқалап келетінбіз. 
Сонда көк шалғынға немесе жұп-жұмсақ құм үстінде жатып, 
қиялдайтынбыз. менің қиялым шолақтау, ал ол болса ылғи 
да, жақсы атты аңсап, өз қарауында үйір-үйір жылқы болуын 
көксейтін. Бір күні маған:

– Сен қыздарды жақсы көресің бе?–демесі бар ма.
– Білмеймін, өздері мазақтап тиіспесе жақсы секілді. ал 

өзің ше?
– мен Зәурешті ұнатамын. ағаның қарагеріне мінгізіп алып 

қашар ма едім...
Бірақ мен немере ағайымның сол өзі ұнатқан қызына ләм 

дегенін естігенім де, көргенім де жоқ. Егер Зәурешті көріп 
қалса, жалт бұрылып қашар еді. Сосын бұрышқа тығылып 
тұрып, соңынан ұзақ қарар еді. мен ол қызбен далбасалап 
ойнай беретінмін. Жеңісхан айтты бір күні:

– Зәурешке жолаушы болма!
Жеңісханның қыздан гөрі жылқыға деген ғашықтығы 

басым-тын.
– Жещә (мен солай атайтынмын), егер саған берсе, ағаның 

қарагерін алар ма едің, әлде Зәурешті алар ма едің?– дедім 
бірде.

– Қарагерді. Үйленгені тіпті қызық болды. Тойдың бар 
жабдығын жасап алып, сабылып қалыңдық іздедік. Бір 
жұманың ішінде Қабырға деген ауылдан мүгілсін жеңгемізді 
алып келдік. Олар бір-бірін жалғыз-ақ көрген. Қазір екі ұл, екі 
қызы бар. Қандай тату-тәтті тұрады десеңізші.
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Жеңісхан жасында көп ауырды. Өкпесіне операция 
жасатып, екі жыл ауруханада жатты. Әлі есімде, аппақ қудай 
боп жүдеген Жеңісхан болашағынан күдер үзіп, ұзақ жылап еді. 
Біз көп жыладық. Жеңісхан да сауықты. Қазір ол бір ауылдың 
білдей тракторшысы.

ана жолы ауылға барғанда көп сырластық. мен Жеңісханға 
еріп трактормен тауға шықтым. Тау іргеде ғой. Іргедегі тау 
заңғар биік. Басында мәңгі қар жатады. Таудың бауырында 
жап-жасыл болып шыршалар, сап-сары болып қайыңдар тұр. 
Бүгін күн ашық. Өрге мықшия беттеген трактор дарылдап, 
түтін түкіріп келеді. Жанар майдың иісі танауды жарады.

Біз тауға өрлеп барамыз. Бар дүние етекте қалды. Бұқтырма 
үстінен қарағанда сырмақтың оюы секілді екен. ауыл үй- 
лері жертағанданып шашылып жатыр. аспан қол созым қал- 
ғандай. арқыраған трактор даусымен бүкіл құз-аңғарлар жаң- 
ғырығатын. Құз-аңғарлардың айналасын иін тірескен қалың 
теріс қаумалаған. Сонадайда самаладай сап түзеген қарағай- 
дың қабығынан сап-сары боп жабысқақ шәйір ағып тұр. Біз 
таудың ұшар басына көтерілген сайын «ДТ-75» ентігіп, ауыр 
азапқа көнгісі жоқтай, селк-селк демігеді. Жеңісханның екі 
көзі алда. Қаршығадай қадалып отыр. мен оның өзінше ауыр 
ойға батып отырғанын томсырайған әлпетінен таныдым.

Жеңісхан ақ сары, ұзын, жауырынды жігіт. Күнқағарын 
шешкенде кере қарыс аппақ маңдайы жарқ ете қалар. аю 
алақанды.

Трактор дәу маяның жанына тоқтады. Бұл жақта шөпті 
қайың жығып, соның үстіне үйетін. Сосын пішен әбден басыл- 
ған соң, қайыңның керткен басына темір арқан тағып, сүйреп 
әкелетін.

Жеңісхан екеуміз маяның үстіне шығып, айырмен қопарып-
қопарып қалғанда су өтіп, борсыңқыраған шөптің қоңысы иісі 
мүңк ете қалды. маяның беті сарғайып тұрғанымен астын көк 
шалған. Жауынның суы от орындай белдеу тұстан өтіпті де, 
былайғы пішен көкпеңбек болып кеуіп қалыпты. Жеңісхан 
айырды тікесінен шаныша салды да, етпеттей сұлай кетті. 
Сонсоң аунап түсіп, шалқалай жатты. Көкке көз тікті.

Трактор даусы жаңғырықтырып, азан-қазан болған тау іші 
сап болып жанға аса жайлы тыныштық орнады.
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Осы тыныштықты бұрынды-соңды сезінбегендей, осы 
тыныштық өмір бақида, тек осы ретте ғана орнағандай қай-
қайсымыз да: мен де, Жеңісхан да, анау алып алтай, мынау 
сарғайыңқы тартқан кербез қайың мен тәкаппар қарағай 
– мүлгіп қалыппыз. мен дәл осы ретте өзімді мынау өмірге 
жаңа келгендей әрі мынау өмірден дәл қазір аттанып кетердей 
сезіндім. Білесіз бе, кепкен шөптің үстінде шалқаңыздан 
жатып, әмбе сол кепкен шөптің иісі танауыңды қытықтап, 
төбеңде қаяусыз телмірген көк жүзіне көз тастау, сонсоң 
қиялдау, қиялдап жатып әйтеуір бір күні табиғаттың тамаша 
бір тамылжыған шағы болатынын, оны бұрын аңғармай жүріп-
жүріп, сезетініңді мұғдарлайсың. Сен сонда қатты қуанып, 
әйтсе де жуас сезімге беріліп күрсінесің.

Жеңісхан күрсінді. Ол аузына салып, тістелеп жатқан 
бидайықтың сабағын лақтырып жіберді де:

– Ораш, – деді. – Есіңде ме, екеуміз осыдан он бес жыл 
бұрын дәл осылай шалқамыздан қатар жатып едік. Онда біз 
уайым-қайғысыз, тек қана арман құшағында жатқанбыз. Қазір 
қиялдайын десем, көңілімде бір түйткіл тұрады. Көңіліңде бір 
бітпеген шаруаң тұрады. Қарагерден басқа ат мінбеймін деп 
жүргенде, трактор айдадым.

– Денсаулығың қалай? Операция жасаған жерің ауырмай 
ма?

– Денсаулығым жақсы ғой. Көк темірмен алысқаныма 
бес жыл болды. Тәулік бойы көз ілмей жер жыртып, жаңбыр 
шелектеп құйып тұрғанда шөп шауып жүре бердік. ай бойы үй 
бетін көрмей, жонда да жаттық. Кейде жалығасың, ал жұмысқа 
екі күн шықпай қалсаң сағынасың. Кейде түк ойламай мең-зең 
жүресің. Кейде жоқтан өзгеге қияңқыланып апшың қуырылады. 
Ондайда ішесің, арақ ішесің. Сөйтіп жүріп отызға толғаныңды 
білмей де қаласың. Былтыр Тоқтарбек қайтыс болды ғой. Содан 
бері сескенейін дедім.

– ал енді, менің бір танысым өлгім келеді дейді. Жеңісхан 
мырс етіп күліп жіберді. Басын шайқады. Кеңкілдеп тағы 
күлді. Сосын күлкісін пышақ кескендей тыйды да: – Былтыр 
Тоқтарбек мерт болғанда, мен жанында болдым. Күн жауынды 
болып, сүрлем салып жүрдік. Көктей орып, үйіп жатқан сүрлемді 
Тоқтарбек трактормен таптап жүрген. Тым биіктеп кеткен соң 
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ол түсейін деп еді, бригадир: «Баса түс» – деп болмады. «ДТ-
54»-пен ары-бері ойқастап жүргенінде жарқабақтанған сүрлем 
сусып кетті де, трактор шалқасынан төңкерілді. Тоқтарбек 
астында қалды. Жігіттің төресі еді. Жас кетті. мектепте 
сендермен бірге оқыды емес пе.

– Иә.
– Ондай жаманаттың бетін ары қылсыншы. Жеңісхан 

шешіліп көп сөйледі. Жеті-ақ класс бітірсе де, өмір, саясат 
туралы пікірі сауатты. Газет-журналдың бір де номерін 
қалдырмай оқып отырады екен. Тіпті кейбір сұрақтарына 
жауап бере де алмай қалдым. Біз шөптің үстінде ұзақ жаттық. 
Осынау оңаша сырласуды сағынып қалғандаймыз. Біз енді 
неше жылдан кейін кездесетінімізді, кездессек те дәл осылай 
маяның үстінде жатып сырласа алатынымызды білмейміз. Біз 
тіпті күні ертең не боларын білер ме екенбіз. Бірақ жүрегіміз 
бір соғып, мақсат-ниетіміз өзектес болған соң мейлі алыста, 
не жақында жүрейік, жатбауыр болып кете алмайсың. мен 
замандасымның бойынан айғай-сүреңге толы даурықпа 
ұраншылдықтан гөрі, ақыл мен парасатқа жуық сабырлықты, 
талдап барып жақсылығын тататын ойлылықты әрі мәрттікті 
көрдім. Көпіріп көп сөйлегеннен, өндіре көп істегенді озық 
санамақ. Ол тындырған ісін әсте де жұртқа дабырламауды 
ләзім көрмек. Оған көлгірсіген астарлы сөз емес, атаң болса да 
әділін айтатын турашылдық қажет. Оған – менің замандасыма 
арқадан қаққан лепірме сөзді жайдақ үгіттен гөрі, сауатты ақыл 
қажет. Қазіргі жас жұмысшының жүрегіне уралап емес, туралап 
қана жол таба аласың. Өйткені олар бәрін біледі, бәрін сезеді. 
Дәуірмен қоса тыныстап отыр, көздері ашық, көкіректері ояу.

– Өткенде комсомол жиналысы болды, – деді Жеңісхан. – 
мен де бардым. Бригадир айтады: Қазіргі комсомолецтер айлық 
жарнасын төлеуге сырғақсиды. Баяғыда колхозды өгіздей өрге 
сүйрететін едік...

– Қазір ше, қазір сүйремей отыр ма? Тек сол игілікті істі 
жар салмай-ақ тындыруға болады. Жастар атқарған жұмыстың 
молдығы сонша, санап үлгере бермейсің.

Біз маяны трактордың тіркеуіне алып жолға шықтық. 
Жеңісхан тағы да үнсіз қалды. Ол тракторға мінгенде жағын 
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ашпайтын. Шүйіліп рычакты оңды-солды тартып отырған 
алып жігіттің сұсты дидары сенің де аузыңды буып тастайды.

Сіз ауылдың кез келген жігітімен бірден тіл табысып 
кете алмайсыз.Онымен сырласу үшін, олардың жанын түсіну 
үшін қаракетінен хабардар болуың шарт, онымен ашық аспан 
астында бір түнеп немесе салт атқа мініп, тауға шығып ұзақ-
ұзақ қыдырыңыз. Нөсердің ізгі суына шомылып, от жағып 
суланған киіміңізді кептіріңіз немесе шөп шауып, шөмеле 
үйісіңіз, қара қостың кара қатығынан дәм татыңыз.

айып етпеңіздер, жоғарыда мен жазып отырған адамдар 
маған туыс. Ойламаңыз, туыстығынан осы жолдарды жазып 
отырмағаным айдай анық. Олар осы новелласыз-ақ күн 
кешіп, елеулі еңбек етіп келген. Сайып келгенде, бүкіл ауыл, 
бүкіл қазақ, бүкіл байтақ елдің халықтары менің туысым 
ғой. Ендігі тілек, осынау айнымас туыстықтың шар айнасын 
кір шалмасыншы, осынау бауырлас кісіліктің мәртебесі 
әрқашанда биік болсыншы. мен замандастарымның бойынан 
әманда осыны, шын адамгершілікті іздеймін. Құдай-ау, менің 
құрбы-құрдастарым ойсыз, санасыз болмаса екен, бірер күнгі 
шаттықтың буына масаймаса екен деп тілеймін. мен Ұлықбек 
пен Жеңісхан сынды қарапайым сырлас досым барын және 
олардың жүрегі ақ, пейілі пәк азаматтар екенін мақтан тұтамын. 
мен ауылға солар үшін асығамын. Бір-бірімізге сызданбай 
ағымыздан жарылайықшы: арамызда ар-ұждансыз, әке-
шешесіне масыл болып, жауын-жауынның арасымен баз кешіп 
жүрген де бар-ay. Иә, біз оларды білеміз. Бірақ үндемейміз. 
Неге?... Егер мен замандастарымнан интервью алсам, бәріне 
ортақ бір-ақ сауал қояр едім. Өкінішке орай, сол сауалды 
бағанадан бері үнсіз трактор айдап келе жатқан Жеңісхан маған 
қойды:

– Осы сен не ойлайсың?!
Жол әлі де ұзақ ..

1969 ж.
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ТАУ БАСЫНДА үШЕУ Тұр

«...Біз тағылықтан әлі де арылмаған аң бағып отырмыз. 
марал шаруашылығының қиындығы неде? – деген сауал қою 
меніңше артық секілді...». Шал бұдан соң насыбайын атып 
үнсіз қалған. мен де жер шұқып ләм дей алмай отырмын. 

1. Егер ол туралы біз айтсақ

арман алға жетелейді. Кейде сол шіркін арман артқа да 
жетелейді. Бірақ бұл адамды арман емес, арманды бұл жетелеп 
жүргендей еді. Шау тартып, шал болған шағында тірлік 
кешкен жылдарын сарапқа салып салмақтаса, жүріп өткен өмір 
жолының шалқар кеңістігі мен шатқалаңы бірдей екен. Неге 
екені белгісіз, «әттең-ай!» деп аһ ұрғызған өкініш те, «шіркін-
ай!» дегізіп жүректе жатталып қалған мамырстан қуанышты 
күндері қаншама көп болғанымен, қасқая тартқан марқасқа 
алып адымына зәредей де әсер ете алмапты. Қарт биікке де 
шықпады, күйікке де қалмады. Тек жұмыр басты пендеше өмір 
кешті. Осы өмірінің тізбегінде үздіккен шағы болғанымен, 
үзілер шағы болмаған.

асар-күсер, оқу-тоқуы жоқ, тек бір өңкей өмірдің өзінен 
ғана үйреніп, еңбекті ұстаз тұтқан мұқаң ел-жұрты, ауыл-
аймағы алдында ұятты емес. Қайта сол ауылдастары осы 
шалша шапшаң қимылдай алмай, шалша ыждаһатты да 
ықтиятты бола алмай сарсаң. Көпті көрген көне қол еңбек десе 
дуылдап тұрмайды екен. мұқаң 60-тан асқан ғұмыры ішінде 
қиын-қыстау шатқалаң шақтарға төзе алмай, қыңыратқып, 
тайсақтап та көрмепті. ат жалын тартып мініп, ержеткеннен 
бері өз жүрегінің еркіндігімен қарекеттеніп келді. Жастығының 
жалынды шақтары атақ, даңқ, әйтеуір бір оқыс ерлік үшін емес, 
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нағыз ар-ожданын нәрленген қарапайым да қасиетті еңбек 
жолында сарп етіліпті. Бірақ шымырлап шыққан бастаудың 
көзі табылмай қалған ба? мұқаң – ел қалаулысы, ел қадірлісі, 
абыройлы шал.

2. Егер ол туралы ұлы айтса

«... Әкемнің мінезі тым қызық. Күні бүгінге дейін «ей 
сені ме» деп бетіме қарап көрмеген адам. ал енді албаты 
еркелеткенді де білмейді. Әйтеуір бір тылсым айбар-айбат, 
айтпай-ақ түсіндіріп, жұмасамай-ақ сездіретін қасиет бар 
бойында. Ұялы көзін төңкерсе болды, денем шымырлап, 
маңдайым жіпсіп қоя береді.

Біз тауда өстік. Біз – тау ұлдарымыз. Көзімізді тырнап 
ашқаннан көргеніміз – тамам тау қаумалаған қарағайлы 
адыр, арыны асау бұлақтар, аумалы-төкпелі болып тұратын 
алтай аспаны, тастан-тасқа секіріп жұретін тағы маралдар 
мен бұғылар. Ержетіп есейгелі көңілге түйгеніміз: әкеміздің 
ақыл -кеңесі, туған өлкенің ыстығына күйіп, суығына тоңып 
жүрген адамдардың қарабайыр тірлігі, еңбектің ардақты да 
салмақты екені. Әкем 1932 жылдан бастап-ақ марал бағады 
екен. алтайда мың-мыңдап бұғы өсірген орыс байлары 
қуылған соң, бұл жерге марал совхозы ұйымдастырылған. Бұл 
Қатонқарағай өңіріндегі бірегей совхоздың бір өкініштісі сол 
– қолдан қуат-дәрмені кеткен кулактар ауа көшіп, «арғы бетке» 
өтерде маралдың көбін қырып- жойып кеткен. Әмбе бұл өңір 
босқындар мен қашқындардың Қытайға өтер қанды қақпасы 
болды емес пе. Олар да кеселді кесірін тигізсе керек. 

Әлі есімде, әкем мені бір жолы тауға ертіп шықты. Жаздың 
жайма-шуақ күні болатын. алтай табиғаты тотыдай түрленіп-
ақ тұрған. маралдар әр қойнау мен беткей шағылдарда өріп 
жүр. Бізді көріп қалса болды, едірейіп-едірейіп тұра қалысады 
да, зыта жөнеледі. Қызық. Осылардың бәрін қысты күні қол 
күтіміне алып, бағып – қақтық емес пе. Енді міне қарашы, 
қарамызды көрсе ойқастап, осқырынып жоламауын. Біз қалың 
қарағайлы биік адырға шыққанда, ойдағы ел аяқ астында 
қалды. Сонада Бұқтырма өзені сан ирек жасап ағады екен. 
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Сарыны құлаққа еміс-еміс қана естіледі. Сонада арғы етектің 
ауылы жатыр. Ол – Таңба ауылы. Әкемнің айтуынша, біздің 
ескі қоныс осы ауылда болса керек. ал енді Бұқтырманың 
бергі жағына неліктен көшіп келдік, ол сыр маған беймәлім. Біз 
Бүркітқұлаған шағылына тырмыса бердік. Бағанағыдай емес, 
ауа дымқыл тартып, деміктіріп, демалысымызды жиілетіп 
жіберді. аспан біз жақындаған сайын биіктей береді, биіктей 
береді. Тіпті тау тағысы марал мен елік те төментінде қалды. 

– Әке, – деймін мен. 
– ау, – дейді ол. 
– Біз қайда барамыз? 
– Шыңға шығамыз, ұлым. Саған атақты мұзтауын 

көрсетемін. Сосын біз тарғаяқтап жүре алмаған соң, аттарды 
аршаның сабағына байладық та, жаяу аяңдадық. 

– Әке!
– ау?
– мұзтауын мәңгі мұз құрсап жатады дейді...
– рас.
– Оның астында алып айдаһар бар. Егер мұзтауы ерісе, 

мынау бір тайпа елді түгелдей жұтып қояды дейді. Ол рас па?
– Кім білсін ,ұлым. Ел сөйлейді ғой. Бекер шығар. 
– Әбжылан алтайдың бұл жағында емес, –дейді сосын әкем 

демігін басып, – арғы бетінде...
– Әне! – Әкемнің дауысы саңқ ете қалды. Жалт қарасам, 

үлкен көк тастың үстінде шығысқа қарап, қолын созып тұр 
екен. Көзі жайнап кеткен. Әкемнің қолымен бағыттас мен де 
көз жүгірттім. Сонда күнмен шағылысып, айнадай жалтырап 
жатқан алып апай төс мұзтауын көрдім. Ол маған мрамордан 
соққан монумент іспетті, тіпті адамдардың асқақ араманы 
іспетті боп көрінді. 

– мұзтауының ұшарында бүгін бұлт жоқ, таза екен. Бұл 
жақсы ырым. 

– Несі жақсы, әке?
– мұзтауын бұлыңғыр тұман мен мұнардан таза саф 

күйінде көрген адам – өз қарекетінің бақытын табады дейді 
қариялар. мен Таңба ауылынан осында көшіп келгенде марал 
бағу құмарлығынан гөрі, осынау мұзтауын көрсем деген 
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ынтызарлық жеңген. мен бұл тауды тек бір жылдан кейін ғана 
көрдім. Иә, онда да мені марқұм әкем ертіп шығып еді. 

Бұдан кейін мен мұзтауына әкемсіз-ақ, бірақ әке көрсеткен 
жолмен шығып жүрдім. 

Әкемнің күйгелектігі бар кейде. Әсіресе, қоңыр күз 
жақындағанда мазасы кетеді. Қоңыр күз жақындағанда өне- 
бойы еш пендеге татырмайтын қаракерін жарата бастайды. 
Жарататыны – қарашадан бастап тау-тауда бытырап жүрген 
марал-бұғыларды тықсыра қуып қораға қамалайтынбыз. 
алғашында марал қуу маған біртүрлі қызық та қиын боп 
көрінетін. Дала тағысын тастан-тасқа тықсырып, құрықтап 
қораға әкеп тығу қайран қалдыратын ғажап құбылыс-ты. 
Сонда әкемнің қаракері тұяғын ілдірместен зулағанда үстінде 
бүркіттей қонып отырған өз шалым екеніне иланбайтындай- 
мын. мен күні бүгінге дейін атпен әкемше шауып көргенім 
жоқ.

Бір күні әкем маған:
– Сен маралдың күйекке түскенін көрдің бе? – деді.
– Жоқ, тек уілдеген дауыстарын ғана естігенмін.
– Ой садағаң кетейін. Ол дауысты кім естімей жүр дейсің. 

міне күз күшіне енеді. Тау жаққа шығып қайтсаңшы. Шешеңнен 
екі-үш күндік азығыңды ала кет.

– мақұл.
мен тауға аттандым. маралдардың ең бір шоғырланып 

жүрген Ұраның тұмсығына келдім де, қалың самырсынның 
ішінде аялдадым. Ұраның түстігіндегі алаңқайда қаперсіз 
жайылып жүр бұғылар. Күз түні, әсіресе тау іші, суық болады 
ғой. Қалың тұман басып әуеден дым бүркеді. Бұл күні мен 
ешнәрсе көре алмадым. майдан ертеңінде басталды. маралдар 
бір бөлек қалды да, бұғылар екі-екіден жекпе-жекке шықты. 
Қауғадай бастар бір-біріне балғаша сарт-сұрт соғылады. Кесіп 
алған мүйіздің тұқылы бір-біріне тиген сайын сай-сүйегіңді 
сырқыратады екен. Күн бойы оттамай ішін тартып, әбден 
жарап алған бұғылар күні қара кешке дейін шайқасса да босаң 
тартып, болдырғаны жоқ. Түнде олар да, мен де дем алдым.

Қатты ұйықтап кеткен екенмін. Үстімдегі елік ішік ашылып 
тоңазып қалыппын. Бұғылардың «дуелі» әлдеқашан басталып 
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қойса керек-ті. Бұл күні олардың оншақтысы қалжырап, 
майдан шебінен шығып қалды. Ертеңінде тағы осыншасы. 
ақыр аяғы дәу сабалақ жүнді сиырдай бұғы маралды үйірлеп 
алды да, Ұраның арғы төскейіне тартып отырды, бұдан кейін 
не болғанын білмеймін. Соңына еріп жүруге дәтім шыдамады, 
әмбе азық та таусылып қалған. Тек оқта-текте тауды күңірентіп 
уілдеген дауыстарын ғана естіп жүрдім. Әкем айтады: Олар 
қыранша шағылысады ғой. Әлі өзің көрген жүндес бұғы 
енді бес-алты күннен соң әбден қалжырап, істен шығады да, 
қалған бұғылардың ішінде кезекті жеңіске жеткені иемденеді. 
Кезекке келгендері майдан ашып, әуреге де түспейді. Дымы 
құрыған әуелгі жеңімпазды мүйізімен түрте салса болды, 
өзінен-өзі бұраң етіп, мұрттай ұшады. Жалпы қай-қайсысы да 
құрқалмайды, – деп кеңкілдеп күліп алды.

Әкем маған маралдың лақтағанын да көрсетті. Сиыр түлігі 
секілді ұзақ көтереді екен қозықасын. Тау-таудың жықпыл-
жықпылына сіңіп кетіп, үш-төрт күні бойы көрсетпей қояды 
қозықасын. Сосын әбден аяқтандырып алған соң, өзі-ақ ертіп 
шығады. Егер үстінен түсіп тауып алсаң, құлағына ен сап, 
есепке аласың. Әйтпесе күзде белгілі болады жалпы саны.

Әкем шаруашылық басшыларымен жиі-жиі кермалдаса 
беретін. Жиі-жиі айтысып, үйге келгенде: Қазиза, ау, Қазиза, 
жаман шалың өз айтқанын өткізіп келді, – деп арқасы кеңіп, 
бір жасап қалатын. Әкемнің айтыс-тартысы үнемі бір шаруа 
қамының төңірегінен шыққан емес. Бірде – бұғы мен маралдың 
өрісі тарылып барады, сатыны кеңейту керек, – десе; енді 
бірде – сиыр-қоймен араластырмай, марал шаруашылығын 
бірегей өркендетіп, жеке совхоз ұйымдастыру керек деп, 
– қызыл кеңірдек болатын. Әке сөзінің жаны барын менде 
ұға түсінгендей болдым. Өйткені пантыдан түскен қыруар 
табысты қой мен сиырдан шығарған шығын жеп қоятын. міне 
осы себепті біздің «Қатонқарағай» совхозы рентабельді болған 
күні жоқ.

Шал бір күні мені және маралшы Зәріпті, Кәріп пен Қазезді 
шақырып алып, қатты ұрысты. Орашолақсындар деді, шаруаға 
қырларың жоқ деді, сондықтан да марал саны кеміп барады 
деді. Біз шалдың пікіріне үнсіз келісетінбіз.
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Шал пенсияға шықпаймын деп те тулады. ал енді Еңбек 
Қызыл Ту орденін алғанда «құрып қалғыр, мұны салақтатып 
қалай тағып жүрем. Бұғыны қуған сайын салпылдап есіңді 
шығарады» деп бұлан-талан ашу шақырғаны бар. апам: 
бері әкел, түс киізге іліп қоямын,- деген соң ғана байыздап, 
сабасына түсті. Әкем мені сабаған жоқ.Тек бір ретте...қыстың 
қақаған суығы-тын. Тау қары қалың. Шөп тартып жүрміз. Шөп 
тиегенде бастырықты теріс салып, шананы аударып алдым. 
Сонда ғана: Әй, бор кемік-ай! – деп қолғабымен салып қалғаны 
бар. Әкемнің мінезі қызық-ау. Қалай болған күнде де осынау 
өңірдегі маралшылар түгел әкемнің мектебінен өткендер. мен 
осыны мақтан тұтамын. Әкеме ұқсағам, еліктегім келеді. Бірақ 
әкені қайталау қиын ғой. Қиын!

3. Егер ұлы туралы біз айтсақ

арман адамды алға жетелейді. Кейде артқа да жетелейді. 
Бірақ Сайнолла сол арманды өзі арқалап, өзі жетелеп келе 
жатқандай. Бірақ, әйтеуір бір өкініш ұялап мазасын кетіреді. 
Осы өкініш денесін қарпып, бойын шарлаған сайын алда 
тұрған асуларды алу үшін, әлі де сан соқтыратын Сайнолланың 
өкініші сол – орта дәрежелі білім ала алмады. Оның бұл 
қылығына әкесі де қысастана қарсы шыққан. Қарсы шыққаны 
– өз жолын қайталатпау. Дегенмен әке жолында әншейін әлекті, 
әлжуаз белестер жоқ, еңбек дегеннің зейнетті тізбектері ғана 
бар. Ендеше әке жолын қайталаса, бірақ шынайы болдырып, 
жалтармай, қасқая тартып, қайталаса несі сөкет. Тегі әкелер 
жолы – ардақты да асыл, мұратты соқпақ.

 Сайнолла әскер қатарынан өткен жыл ғана оралыпты. 
Одан үш жыл бұрынғы тізбелеп әкеп тіреп кеткен маралшы 
қарекетінің ұшығын сабақтады. Егер әр шаруаның басын 
шалып, шатысып кетсе «әй,мұхамадидан ынжық ұл туды» дер 
едік. Жоқ, мұхаң жетесіз бала баулыған емес. адам өз шама-
шарқын салмақтап, сарапқа салып алмайынша, жоқтан бар 
құраймын деп тыраштануы әбестік-ақ. Сайнолла сағым қуып, 
сандалбай сапарға аттанбады.
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4. Егер ұлы туралы әкесі айтса

«...Сайнолла аттан омақаса құлағанда менің көзімнен қос 
тамшы ыршып кетіп еді. Жас қой. Қызу қанды, неге болсын бел 
шешіп, білек түріп кірісе кететін өркөкіректік, әмбе ұшқалақтық 
желіктіре беретін. 

Жаз шығып бұғының мүйізін кесетін мезгіз туған. Бұл шақ 
– маралшылар үшін орақ қой. Тау-таудың қойнауында көкке 
тойып, бытырап кеткен бұғыны қуып әкеп қоралау жұмыстың 
ең қиыны. мейіздей жаратып тастаған аттарды ойнақшытып, 
сайдың тасындай сайланып шыққан жігіттерді көргенде 
жастығың қайта айналып келгендей сезінесің. Өрімдей 
жігіттердің топ ортасынан өз ұлымды көріп, «Е, жасаған, ат 
тұяғын тай басар деген осы» деп, тәубалайтынмын. Сонда оған 
деген өкпем – қуаныштың толқынына көміліп қалатын. Шау 
тартқан шал – біздер болсақ, оларға ақыл-кеңес беріп, шығарып 
саламыз. Сонда әркім-ақ өз ұлының тілеуін тілеп тұрар еді.

Бұғыларды тықпалап әкеп қоралап жатты. Осы кезде 
құрықты қолға көндіккісі келмей, тайсақтаған кер бұғы жалт 
беріп жалтара жөнелеген. Сайнолла іле қуды. Қозы көш жер 
ұзатпай қуып кетіп, кері қайырды. Кер бұғы да зулап келеді. 
Сайнолла да зырлап келеді. Әне ат сүрінді. ат-матымен үш 
бүктеліп түскен ұлыма ең әуелгі боп жеткен мен болатынмын. 
Сайнолла ес-түссіз талып жатты. маралшы өмірінің осындай- 
да қатыгездігі болады. маралшы өмірінің осындай да алапат 
арпалысқа толы, үлбіреген қыл шақтары болады. Ол сені 
қайтпас қажырлыққа, мұқалмас жігерге баулиды. Бұл – тау 
заңы.

менің ұлым әлі жас. Өмірдің өр-қыры алдында. менің 
білетінім – оның осынау қарапайым қарекетіне деген сүйіс- 
пеншілігі. алдынан жарылқасын деймін мен. Ешкімнен кем 
болмас, қор болмас. ал, әкелік сенімімді ақтай ма, жоқ па – 
оны ертеңгі тіршілік тынысы танытады.
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5. Егер үшеуміз туралы айтсақ

Орталық паркке жеткенде күн екіндіге таяған. алып апай 
төс шоқылардың қалқасында қиған күн аптабы дүниені өртеп, 
жандырып тұр. Қып-қызыл бояу аспан төсі мен алтай құздарын 
айғыздап тастапты. ауыл азан-қазан. ауыл кеші мазасыз. 

Біз ауылға түнеп қалдық.
Ертеңінде әкелі-балалы маралшылар мені ертіп тауға 

шықты. Кеше ғана оншақты үйдің түтіні бықсып жататын 
Жамбыл ауылы үлкен бір дүбірлі қарбаластың құшағына енген 
екен. 

– «марал» совхозы жеке отау тікті, – деді мұқаң. – марал 
шаруашылығының тиімділігін көреді енді жұрт.

Біз тауға беттеп барамыз.
– Әкем былтыр пенсияға шықты, – деді Сайнолла.
– Әй, сол пенсиясы бар болсын. Директор мүйіз кесу нау- 

қаны басталды, бас-көз бол деп қаңқылдап жүр, үйірімді қайта 
табам-ау деймін, – деді әкесі.

– Сіздің орныңызда кім? – дедім мен.
– Сайнолла болды ғой аға маралшы. – Ұлына қарады. Ұлы 

қысылғандай төмен қарады. Солқылдап, ырғақ-ырғақ жүрістен 
аттар болдыра бастады. менің екі қара саным талып, ерге 
отырғызбай келеді. Әкелі-балалы екеу нық отыр.

– Сайнолла, жуық арада Челябинск деген қалаға бармақ 
ойы бар. Бұғы өсірушілердің он күндік семинары болады дей 
ме...

Біз қанша ұзақ жүрсек те, әлгіде ғана қол созым тұрған тау 
басына шыға алмадық. Жақындаған сайын армандай алыстап, 
сағымдай бұлдырай береді.

– ал, балалар, – деді мұхаң ат басын тежеп. – аттарды осы 
жерге қалдырмасақ болдырып қалды.

Біз жаяу тарттық. Қалың аршалы тақыршыңдау бітіп,  
қалың қорымды тастар басталды. Барған сайын демалуымыз 
қиындап әсіресе мен алқынып кеттім. 

Ия, біз тау басына шықтық. Бізді мұхамади қарт бастап 
шықты. мен қайранмын. алпыстан асқан қарт осынау құзар 
тауға шыққанда да демікпей, өзегі талып өртенбей, талықпай 
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тың қалпын сақтап келе жатқандығына қайранмын. мені  
қайран қалдырған – шалдың әлі де қуатты, балаша елгезектігі. 
мені қайран қалдырған – шалдың әлі де өңін бермеген 
қабілеттілігі. мені қайран қалдырған – шалдың қырағылығы, 
жанының жайсаңдығы, көңіл көкжиегінің кеңдігі. 

 Тау басында үшеу тұрмыз. Үшеуіміз де үш мінезді, үш 
арманда, үш тілектегі адамдармыз. Үшеуіміз де бір бағытта 
– сонадан көз шағылыстыра маздап жатқан мұзтауында. Тау 
басында үшеу тұрмыз үшеуіміз де бір-ақ нәрсені ойлап, бір 
нәрсені қиялдап тұрғандаймыз. Қиял! Қандай ұщқыр едің. 
Қиял! Жас та талғамайды, бас та талғамайды. Үшеуіміз дәл 
осы ретте бір-ақ нәрсені көңілге байлап, үмітпен жалғастырып 
тұрмыз, іштей тілеп тұрмыз. Ол – мұзтауының осы жолы да, 
дәл біз шыққанда, айнадай ашықтығы, бұлыңғыр-бұлтсыз 
тазалығы. 

– мұзтау айқын көрінді. Бұл – жақсы ырым, – деді мұхаң. 
Ия, бұл жақсы ырым. Жақсылығы сол – әркім өз еңбегінің 

бақыт мерейін табады. Бұл аңыз қариялардың даналығы. Тау 
басында үшеу тұрмыз. Үшеуіміз де бір бағытта, анау алып 
тауға қарап тұрмыз. Тау жақтан салқын самал еседі. Салқын 
самал ескені, заңғар үміттің желі ескені. 

Тау басында үшеу тұрмыз. Әсіресе, әкелі-балалы Кітап- 
баевтар иықтаса, бір-біріне дем бере тақау тұр. Сонда маған 
олар бір-бірінен қуат, жылу алып тұрғандай сезілді. Сонда 
маған олар мынау қарапайым еңбектері арқылы өзіне де қуат, 
ғұмыр бергендей еді. мен аңызға айналған алып таудың басына 
шықтым. Осылардың жетегі. мен тіпті қалада жүргенде де 
тіршілігінің тірлігі – ішіп-жемдік астың қайнар көзі қайда, 
кімде екеніне де мән бермейді екенмін. Иә, ол да – осыларда, 
еңбек адамдарында екен ғой. Жандары жарқын жандарда. Тау 
басында үшеу тұрмыз.

 1968 ж.
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АДАМДАр НЕГЕ ЖЫлАйДЫ?

«Егер мұрын болмаса, екі көз бірін-бірі шұқыр еді» деген 
сөздің негізсіздігіне, бүгінгі адамдар арасында қалыптасып 
кеткен жарасымды бауырмалдыққа мүлдем сыйыспайтын-
дығына жүгіне отырып, бұл секілді әншейін әлдекімнің 
ашынғаннан айтқан сөзінің түп тамырына балта шапқың кеп 
бір тұрады. Сосын, шамырқанған көңіліңнің көбігін үрлеп, 
байыздатып ақылға кел де: «апыр-ау, бұл сөзді әйтсе де неге, 
не үшін айтты екен?» деп бір ойлап. Дәл сол уақытта сенің 
көз алдыңнан тертедей ғана шолақ өмірін айтыс-тартыс, 
алыс-жұлыспен өткізген толағай басты пенделер көлеңдейді. 
Сонда сенің көз алдыңа кеше жай оғындай соғып өткен 
алапат жалынды, ажал бүріккен Ұлы Отан соғысы, тіпті сонау 
Оңтүстік Шығыста өз елінің бостандығы үшін қан кешіп 
жүрген вьетнамдық ерлер елестейді. Сонда... Сонда сенің көз 
алдыңа тіпті түкке тұрғысыз жай нәрсе (үйреншікті жәйт) боп 
елестейтін кешегі кештегі екі жігіттің қораздай қырқысқан 
төбелестері елестер. Иә, бұл жай нәрсе. Оны мынау жаһандағы 
екі ұдай мемлекет арасындағы қырғи қабақ, ұрыс-керіс, 
келіспеушілікпен тіпті де салыстыруға келмейді. адамдар 
арасында туыстық, бауырмалдық, мәңгілік достық орнасын 
деген өмір талабын сана сарабына салып безбендесек, екі 
ғана адамның арасындағы буырқанған ашуға толы долы кекті, 
сақылдаған қастастықты әншейін нәрсе деп карай алмаймыз.

адамдардың бір-бірін тірсектен қағып, аяқтан шалуы, көз 
алартып мүйіздесуі, қияңқыланып жұлқысуы, кек сақтап, есе 
қайтарысуы, ашу шақырып, жұдырықтасуы, көңілдері қалып, 
жек көрісуі – неден, не жетпейді деп, өз-өзімізге сұрақ қоя 
отырып, пенде болған соң өзіңнің де қырын қарап жүрген 
«біреуің» бар екені есіңе түсіп, ыңғайсызданғандай боласың. 
мұны ірке тұрғанда бақтарда, би алаңдарында анда-санда 
бой көрсетіп қалатын тарс-тұрыстар есіңе түседі. Әсіресе, 
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ессіз ашуға дес беріп, көзді жұмып көлге секіретін құрбы-
замандастарымыздың әбес қылығы налытатын. Тыз етпе 
ашудың түбі неге апарып соқтыратынын әуелден-ақ түсінген 
халқымыз: «ашу – дұшпан, ақыл – дос, ақылыңа ақыл қос» 
деп өсиет қалдырған екен. «Оң қолың ашу шақырса, сол қолың 
арашаға түссін» деуі де бекерден-бекер емес-ті.

Керегесі кең, терезесі тең дейтін өмірімізде бірлі-жарым 
бой көрсетіп қалатын осындай ашушаң адамдар әсіресе жастар 
арасында жүргенін ескерте отырып, сонау алтай қойнауының 
ең бір қалтарысында жатқан Тәшөк деген жігіттің қалың қауым 
замандастарына жолдаған тілегін жеткізуді өзімізге мақсұт 
санадық.

* * *
мамыр айының жайма-шуақ күні еді. Дәм тартып, 

Бұқтырма өзенінің өргі ағысында орналасқан Жамбыл деген 
ауылға бардық. Барам деген ой жоқ болатын. Өрел селосына ат 
басын тіреген соң, судың ар жағында кәріп боп қалған досым 
тұратыны есіме түсті. Бұқтырма өзені шанағынан асып, тасып 
жатқан. Үстіндегі сиырдың тіліндей ұзынша аспалы көпір 
басқан сайын солқ-солқ етіп, зәре-құтыңды алады. Судан 
өткен соң қайыңды қалың орман басталады. Көктемде тіпті 
құлпырып, тотыдайын түрленіп алады екен. Орман арасындағы 
ішектей шұбатылған жалғыз аяқ сүрлеу алаңқайға орын тепкен 
Жамбыл аулына әп-сәтте алып келді.

мен Тәшөктің үйіне жақындағанда қоларба үстінде отыр- 
ған адам өзіне беттеген жолаушыға сүзіле көп қараған. Жақын- 
даған сайын менің өңіме де, оның күн тимей аппақ қудай 
боп кеткен жүзіне де қан жүгіре бастады. Біз сағынышпен 
қауыштық. Сексенді алқымдап қалған Тәшөктің әке-шешесі де 
мәре-сәресі шығып, менің келгеніме қатты қуанды. Тәшөктің 
белінен төмен – жансыз, табалдырыққа дейін арбамен келді. 
Сосын шал мен кемпір мені көмекке шақырмай-ақ жалғыз  
ұлын мойындарына салып, көтеріп үйге кіргізді. Еңгезердей 
жігіттің салмағы қатып-семіп қалған сіңір буындарын 
қалтыратпады. менің жүрегімді аяушылық сезімі шымыр 
еткізді.
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Түнде Тәшөк екеуіміз әңгімелесіп, ұйықтамай көп жаттық. 
Өмір туралы сыр шертістік. Өткен-кеткенді еске алдық. Тәшөк 
біздің мектепті бітірді ғой.

– Қазіргі тірлік осы, достым, – дейді Тәшөк қабырғасы 
қайыса. Көкірек сайрап жатыр. Жүруге дәрмен жоқ. апам мен 
атам болса пайғамбар жасына келді. асырайды, қолымды жылы 
суға малады деген ұлы мен болсам – 27-ге келгенше масыл 
болып мойындарына мініп отырмын. аштан өліп, көштен 
қалмас қой. Кейде еңкең қағып, өзімді көтеріп бара жатқанда 
шыбын жаныңды қоярға жер таппайды екенсің. Өмірден 
хабарсыз емеспін. Газет-журнал, кітап оқып, радио тыңдаймын. 
ауылдық кітапханаға барып, қабырға газетін шығаруға, ұран-
плакаттарын жазуға көмектесемін. Налып, қамығып көрмесем 
де өткен өміріме өкінгендей боламын. Өмірді, мынау тіршілікті 
сүйемін, досым! – дейді көзі жайнап.

...Бәрі де бір сағаттың бауынан шықты-ау. Өзіңе мәлім, 
орта мектепті тәмәмдаған соң, Шемонайхадағы бухгалтерлер 
даярлайтын бір жылдық курсқа бардым емес пе. Оқуды 
ойдағыдай бітіріп, қолымызға анықтама қағаз алдық. Бұдан соң 
курстас жігіттер ұйымдасып қоштасу кешін өткіздік. арамызда 
қыздар да бар-тын. Ішімдік жағы да мол болды. Бірер тос 
көтерген соң, кәдімгідей көңілденіп, қызып қалдық.

менің Дәуіт деген досым бар еді. Бір жыл бойы бірге 
жатып, бірге тұрып, тонның ішкі бауындай жақындасып 
кеткенбіз. Бұл ретте де қатар отырдық. Бірақ Дәуіт мендей 
емес масайып, алақ-жұлақ отырған. Сағатының бауы үзіліп 
қалды да, сонда біздермен отырған мұғалімдердің бірі ертең 
беремін деп сағатын алған. Біраз уақыт өткен соң, Дәуіт сағатын 
жоқтап, жанында отырған училище шофері Иванов деген жігіт 
қалжыңдап: «мен алдым» дейді. Дәуіт: «Неге аласың?» дейді. 
Иванов: «Әдейі алдым, не қыласың?» дейді. Сөйтіп, екеуі ойда-
жоқта кермалдасып, қызылкеңірдектесе берген соң біздер әрең 
қойғызғанбыз. Бұл күнгі кеш жаман өткен жоқ. Көңілді түрде 
достық пейілмен тарқастық. Ертеңгі поезға билет алып, вокзал 
басына бардық.

ымырт үйіріліп қалған. Қаперімізде ештеңе жоқ поезға 
мінгелі тұрғанбыз. Сол-ақ екен Иванов бастаған он шақты 
жігіт қаумалап, қоршап алды да кешегі кештің кегін жоқтады. 
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Төбелесе бастады. Сақадай сайланған жігіттерге қарсы тұрар 
қауқар жоқтай еді бізде. Сан мөлшеріміз де aз. Олар бізді кеше 
бірге жүрген достар еді-ау деп аямады. Қатты соққыға жықты. 
Күршім ауданынан келген манат деген жігіт өліп кетті де, менің 
ту сыртымнан пышақ салды. Иә, олар ұсталып тиісті жазасын 
алды. Гәп сонда ма? мен болсам бірнеше жыл ауруханада 
жатып, ақыры ем қонбайтын болған соң үйге келдім. Пышақтың 
ұшы арқадағы жұлынды қиып кеткен екен. Белімнен төмен 
қимылдамай жансыз қалдым. міне, сол бір уақиғадан бері де он 
жыл уақыт өтіп кеткен екен. Уақыт деген бәйгенің аты емес пе, 
зырлап барады. Пенсия алып тұрамыз, отын-суымызды совхоз 
жеткізіп береді. Енді біраз күннен кейін мотоколяска алайын 
деп отырмын. Көрші ауылдарды аралап, білім алған мектебімді 
көріп қайтсам деймін.

Иә, мұның бәрі жақсы ғой. Бірақ бір күнгі денсаулыққа 
жете ме? Жетпейді. Сол бір мен үшін азалы кештен бері 
көшеде екі бала шекісіп жатса да, аза бойым қаза тұрып, 
шошынамын. Сол бір кештен бері адамдар неге ұрсысады екен, 
неге ғана болар-болмасқа ашу шақырып, кек сақтайды екен 
деп ой түбіне батамын. Ой түбіне батамын да, сонда Дәуіттің 
сағатының бауы үзілмесе, мұндай күйге душар болмас па екем 
деп қамығатынмын. Жоқ, олай емес екен. Бар гәп сағатта емес, 
адамдар мінезіндегі ашу, кек деп аталатын тажалдарда екен. Иә, 
кейде мен құрбы-құрдастар-ау, мынау бақытты заманда тату-
тәтті, қозыдай жамырасып өмір сүрейікші деп бар даусыммен 
айқайлағым келеді. Дәуіріміз тамаша: адамдарымыз да тамаша 
дейміз... Бидай ішіндегі жалғыз-жарым қарамықтай бұзықтар 
болса, тезге салатын да өзіміз ғой. Көзге онша оғаш боп 
көрінбегенімен, жай ғана шекістің кей сәтте менің тағдырымды 
өзгелерге өңгертіп кетеді-ау деген ой мазалайды, бауырым...

Әлі есімде, мектепте оқып жүргенде мұғалімге: «ағай, 
адамдар неге жылайды осы?» – деп сұрақ қойып едім. Сонда 
ұстазым соғыстың ауыртпалығын айтып, ағаларымыз бен 
апаларымыздың төгілген көз жасын айтып, мұңға берілген 
күйі ұзақ әңгіме шертіп еді. ал біз, кейінгі толқын жастар, ол 
тауқыметті тартқанымыз жоқ. Оның бетін ары қылсын. Әйтсе 
де мен де, менің анау алдыңғы үйде ұйықтап жатқан кәрі әке-
шешем де егіліп көп жыладық. Оның себебі – менің осындай 
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сырттай қарасақ моп-момақан ашық аспан астында кәріп болып 
қалғаным еді...

«айналайын, жас достар! мен сендерді де, мынау өмірді 
де сүйемін. Тек екі сөздің біріне келмей жатып, ашу шақырып, 
кек сақтамайықшы. ыстық ықыласқа толы дос болып өтелік 
мәңгілік». Қазекем айтқандай: «кең болсақ – кем болмаймыз».

Тәшөк мұнан соң үнсіз... үйдің төбесіне телміріп жатты. 
мен енді оның тыныштығын бұзып, көлденең сұрақ беруді 
жөн көрмедім. Біз іштей ұғысқандай болдық. Ертеңінде ол 
арбасына мініп, мені өзен жағасына дейін шығарып салды. 
Фотоаппараты бар екен. Бір-бірімізді суретке түсірдік. мен 
солқылдақ көпірден өтіп кеткенше қолын бұлғап арба үстінде 
отыра берген.

мен толқып келемін. мені «адамдар неге жылайды?» деген 
сұрақ тұңғыш рет мазалады.

* * *
Біз өмірде өте сирек кездесетін ағаттықтан мысал келтірдік. 

Тәшөк тағдыры қайталанбайды. Сөздің рәсімі басқада. Бүгінде 
әр жиын-кештерде кеудесоқ жәйттер де кездесіп қалады. Талай 
ойын-тойларда болып жүрміз. Бір сөзге келмей үстөл тоқпақтап, 
шытынап шыға келетін немесе бір-бірін «жүр далаға, шық 
былай!» деп жекпе-жекке шақырып жататын жастарды көрмей 
де жүргеніміз жоқ. Бағзы заманда шекісіп қалған жігіттер бір-
бірін дуэльге шақырады екен дегенді еститінбіз. Ол ақсүйектік 
өмір әрі адал айқас секілді еді... Біз ше, біз пышақты ту сырттан 
ұрамыз. Тіпті, би кештерінде жастарымыздың өз-өзін тым-тым 
жеңілтек ұстайтындары, биге шақырғанда қыз шықпаса беттен 
шапалақпен тартып жіберу немесе менің таныс қызыммен 
билеп қойдың, қырындап қойдың деп сарт-сұрт жұдырықтаса 
кету фактілері көп те, жоқ та емес. міне, осындай тыз етпе мінез, 
бопсалаған ашудың отына май құйып, өзін де, өзгені де өртеп 
кететінін неге ескермейміз. Әсіресе, жоғары оқу орындарында 
білім алып жүретін жастар мұндай «Әй, сені ме деп» тіс 
қайрайтын зілді шекісті болдырмау үшін күрескенді қойып, 
бел ортасында өздері жүретіндерін қалайша жасырып қаламыз. 
Жалпы ізгілікті мұраттары жолында, арайлы болашақ үшін 
бір игі тілекте, бір мақсатта қаракеттеніп жүрген жас өрімдер 
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арасында «әйтеуір бір күні алдыңнан келтіріп, жер қаптырып 
кетемін» деп кектену мүлдем бой көрсетпеуі керек деп кесіп 
айтсақ артық емес. Бірінің қолындағыны бірі тартып жемесе 
өмір сүре алмайтын, бір күнгі су ішкілігі үшін бірін-бірі оққа 
байлап берер заман емес, дәулетіне сәулеті сай деп мақтанып, 
еліміздің ұлдары мен қыздары кең пейілді, ақ жарқын, ақылды 
адам болып қалыптасқанын армандаймыз. Егер жалғыз-жарым 
қылмыс жасаушылар болса, оның қай-қайсысы да жоғарыда 
айтылған харам ниеттің сойқанды нәтижесі дер едік. «Бойыңды 
бұрсанған ашу билесе, онға дейін сана» деп те бекер айтпаған 
халық. Сол мезетте шамырқанған сезікті сезімің сап болып, 
райыңнан қайтарсың, бәлкім, деген сөз бұл. Олай болса, 
көңілге ауыр тиіп, намыс шақыратын сөздерді айтпауда қандай 
жауапкершілік керек болса, сол ғайбат сөзді қабылдағанда да 
сондай төзімділік, салқынқандылық керек-ті.

Сонсын, арамызда жалған намыстың барымтасына басып, 
болымсыз нәрсеге шытынай қалатын қылығымыз да бар-ды. 
Намыстың ардақты, киелі қасиет екені рас. Дегенмен болар-
болмасқа шаптығып: «Намысыма тиме, намысың қайда 
ойбай, қайтармаймысың жауабын», – деп күйіп-жанып жүрген 
жандарды да көріп жүрсіздер.

Иә, әр минутымыз, әр күніміз қымбат. Оның қымбаттылығын 
жайшылықта елеп-ескермейміз-ау. Сол қымбатты сәттерді 
жақсылық үшін, жақсы тілектер үшін, сүттей ұйыған қарым-
қатынас үшін жұмсасақ нұр үстіне нұр. ал адамгершілік 
тұғырынан тайып қателессек күнә.

Иә, Тәшөк жазықсыз жапа шекті. Қосақ арасында бос кетіп, 
мүгедек болды. Оны бұл күйге түсірген парықсыз, жалған 
намыс, харам ниет, ашутастай ашу, келімсек кек еді.

Иә, Жер-ана төсінде күміс күлкілер ғана естілуі тиіс. Кер- 
малдасқан жетесіз сөздер емес, Жер-ананың төсіне жазықсыз 
жандардың көзінен жас тамбауы керек. Ол жасты сұрапыл 
соғыспен бірге сызданған, арындаған ашу да ағыза алады. 
Ұзын сөздің қысқасы: «ашу – дұшпан, ақыл–дос, ақылыңа 
– ақыл қос!» – деп жар саламыз.

1969 ж.
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АңДАр АзАйЫп БАрАДЫ

Сандалып келе жатты ақсақ киік, 
Бір тоқтап, анда-санда есін жиып, 
ақбөкен Сахараның бота көзі, 
атты екен қандай мерген көзі қиып?

Халқымыздың ұлттық қасиеттерінің бірі іштартқан 
адамын, жақын-жұрағаттарын саяттыққа алып шығу болса, 
енді бір ерекшелігі жақсы көріп, ұнатқан адамын: аққу, бұлбұл, 
сандуғаш, самұрық, тоты сияқты құстарға немесе ақмарал, 
ақбөкен секілді дала аңдарына теңеуі дер едік. Бұл өзі бүгіннің 
ғана емес, жүздеген жылдың жемісі. Әрі ертеңгі күннің де 
қадірменді еншісі болмақ. Не бір таңғажайып ертегілер мен 
батырлар жыры, тіпті өткен ғасырда ғана жасап өткен орақ ауыз, 
от тілімен халайықты аузына қаратқан ақындарымыздың өлең-
жыр, қисса, дастандарында осынау табиғат базары – аң-құстың 
атауын соншама молдап кездестіресіз. Керемет жағалтай 
іспетті құстарды қолға үйретіп, күнделікті тіршілігімен 
серуенге пайдаланған деген сөзді бүгінгі ұрпақ құлақпен 
ғана естігендері болмаса, көзбен көргендері ілуде біреу. Бұл 
кейінгі кәсіптің өзгеріп, салт-дәстүрдің дамығандығынан 
емес, қайта сол құстарды қолға үйретпегендігімізден, сайып 
келгенде, сол құстарды мынау дарқан даламыздан емге таба 
алмайтындығымыздан дер едік. Көп ретте, ақмаралым, тотыдай 
түрленген, сұңқардай сыланған немесе самғаған, тұйғындай 
түйілген, сандуғаштай сайраған деп төгілтіп жырлаймыз, 
төгілтіп жазамыз. ал сіз сұраңызшы, сол жастар әлгі құстарды 
түгелдей көрді ме екен?

адамның өзі табиғаттың жемісі болса, адам мен аң-құс 
арасында сырт көзге болжана бермейтін үйірлік, қимас достық 
болған. Қалай дегенмен, сонау бағзы заманнан бері адам 
мен жануарлар арасынан тығыз байланысты табасыз. Өткен 
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ғасырда қазақ сахарасын құлан, жолбарыс, жабайы жылқы, 
жабайы түйе мекендеген деп естиміз. ал қазір республиканың 
қай түкпірінен де құлан мен жолбарысты баяғыдай кездестіре 
алмайсыз. Саны емес, түрі жағынан ұлан-ғайыр көп болған аң-
құсты тек хайуанаттар бағынан ғана көретін халде отырмыз.

Жоңғар алатауындағы бұғы, тау теке, арқар, түлкі. Іле, 
Балқаш және арал теңізі қамысы арасында топ-тобымен 
жортып жүретін жолбарыс, Орал жағындағы үйір-үйір жабайы 
жылқылар, алтай қойнауындағы сабылысып, бүкіл тауға 
сыймай жүретін маралдар, Барсакелместегі құландар. Сауыр, 
Тарбағатай, Қарқаралы, Баян, Ұлытау, Үстірт, маңғыстау 
маңындағы тастан-тасқа секіріп, қойдай өріп жүретін қисапсыз 
арқар, тау текелер қайда бұл күндері? Оны ірке тұрғанда түлкі, 
қоян, еліктің азайып кетуі неден? Тіпті, аңшылардың аузынан 
«атарға аң қалмады» деген сөзді естиміз.

рас, аң аулау жөніндегі тәртіп күшті, арнаулы ереже бар, 
баспасөз беттерінде де соңғы пікірлер айтылып жүр. Әйтсе де, 
кәнігі қарт аңшылар аң аулаудың қазіргі өрескелдігіне қатты 
ренжу себебі қалайша? Бұл әлі жұмбақ. Біздің қолымызда 
бұлтартпайтын бір-ақ факті бар. Ол - аң-құстың құрып бара 
жатқандығы. Иә, мүлдем азайып барады. ал құртып жатқандар 
кім? адамдар. Қандай адамдар? Енді осының жай-жапсарына 
тоқталайық.

Қазақстанда аң-құс қорғау одағы, әр облыс пен аудандарда 
аң-құс қорғау қоғамы, колхоз-совхоздарда аңшылар коллективі 
жұмыс істейді. республика көлеміндегі аң-құс қорғау қоғамында 
140 мың адам бар болса, қоғамдық инспекторлардың саны 5 
мыңға жетіп отыр. Бұлардың шұғылданатын қаракеті біреу ғана 
– ол табиғат қамқоршысы болып, браконьерлерге жол бермеу. 
Өкінішке орай, осыншама қыруар адам қорғаштап жүргеннің 
өзінде өткен жылдың тоғыз айында ғана жөн-жосықсыз аң аулап, 
өте сирек кездесетін тағыларды атқан 2604 адам ұсталыпты. 
мұндай табиғат ұрылары республиканың қай жерінде де 
әсіресе, соңғы кездері молайып кеткендігі анықталып отыр. 
аң-құстың қоры азайған сайын, осы өнерді ермек етушілердің 
көбеюі неге апарып соғары өзінен-өзі түсінікті болар. Оны 
былай қойғанда, жекелеген аңшыларға иә болмаса, аңшылар 
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қоғамына пәленбай аң ат, осыншама тері тапсыр деп салық 
салып, орны толмас олқылыққа итермелейтіндігіміз тағы бар. 
Егер әлдекім он шақты ақбөкен немесе марал аттым десе соны 
қолпаштап, арқадан қағып, даурықтырамыз. Бұның өзі табиғат 
тағыларының азайып кетуіне себепкер болып отыр.

Бір кезде өзен-көлдің жағасында туған өңірді әсем үнге 
бөлеп, мамырлай басып, самарқау жүзіп жүретін аққу, бірқазан, 
көкқұтан, үйрек, қаздарды бұрынғыдай кездестіре алмайсыз. 
«Ері жоқ ел, қазы жоқ көл – жетім» деген халқымыздың 
даналығына жүгінсек осынау айнакөлді жетімсіреткен «аңқұ- 
марларға» тыйым салатын уақыт әлдеқашан жеткен-ді. Судың 
да сұрауы бар, қолымда мылтығым, астымда ат, машинам бар 
екен деп көзге көрінген аң-құсты сүргіндеп, бұрқылдатып ата 
беру – әбестік.

Құс ату – үлкен ермек, бос уақытты қызықты өткізудің 
жақсы түрі екені рас. Әйтсе де шамадан тыс кетпей, обалсыну–
ата дәстүрі. Ертең ататын құс бола ма, осыны ойлаған жөн. Қазір 
ұзақ жолға шыққан... немесе астында жеңіл-желпі машинасы 
бар төре-қара құла дүзге ойқастай шығып, көзіне көрінген аң 
болса газды басып, қуа жөнелетінді шығарды. Немесе жазғы 
демалысқа шыққан балалар орман-тоғайлардағы там-тұмдап 
қана кездесетін құстың жұмыртқасын етек толтырып, жинап 
әкелетіні бар. Немесе кәмелетке жасы толмаған балалар 
дүкенде самсап тұрған мылтықты әкесіне саттырып алады 
да, бытырасы таусылғанша көзге не көрінсе – соны атады-ау. 
Бұл ретте мектеп коллективі жас ұрпақты Отанын қалай сүюге 
баулыса, Отан сыйлығы табиғат пен аң-құсты қорғауға да осы 
иіндес тәрбиелегені дұрыс.

аң мен құстың азаюынан соңғы кезде аң терілерінен 
жасалатын киімдердің өте аз кездесіп, қымбаттап отырғандығын 
байқайсыз. мәселен, Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай 
ауданында 1926 жылы 10441 суырдың терісі дайындалса, қазір 
мұның саны 10-ға жетпейді екен. Осы салыстырмаға қарап, 
суырдың саны осы мөлшерде кеміді десек ағаттық емес. ал 
табиғат тағыларын қырып-жою үшін бұрынырақтағыдай қару-
жарақ іздеп жатпайды. Біздің бүгінгі таңдағы негізгі міндетіміз 
аң-құс атуды мақтан емес, айыпқа санау болып табылады.
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Табиғат байлығы, ондағы аң мен құс халық меншігі екені 
рас. Бірақ қазіргі кезде өте азайып кеткендіктен, оларды аулауға 
тыйым салынса ғана тұқымын сақтап қала аламыз. Белгілі 
жалақы алып, аң аулайтын адамдар бар. аң-құстың азаюына 
байланысты осы қаражат төлеп, аң аулатуды қысқартып 
жібермесек те жалпы санын азайта түссек деген пікіріміз 
бар. Өйткені екі бірдей шығынға ұшырайтын секілдіміз. рес-
публика далаларында бар тағылардың есебін дұрыстап жүргізіп, 
мейлінше жоспарлы түрде пайдалануды қатты қадағалаған 
жөн. Әрине, халық санының өсуі, бұрынғы бос жатқан жердің 
игерілуі, жабайы аңдар мен құстардың азаюына себепкер 
болғаны рас. Ендігі міндет жер-жерге саны азайып бара жатқан 
тағыларды жіберіп, жалпы санын көбейту болмақ.

мың жарым құланды бір қуғында-ақ орға жығып, қырып 
тастаған алашаханның қатыгездігі келмеске кеткен. Біздің 
дәуіріміз – табиғат байлығын қалпында сақтау, жер көркі аң-
құсты қорғау дәуірі. Егер басқадай бір нәрсені бүлдіріп алсаң, 
оны қалпына келтіру қолыңнан келеді. ал аң мен құсты құртып 
алсаң – бұл орны толмас өкініш болмақ. Белгілі орыс ғалымы 
К. а. Тимирязев айтқандай: «Орман мен даланы мылтықпен 
емес, фотоаппаратпен аралайтын уақыт» жеткен секілді.

 1970 ж.
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КөНЕНің КөзДЕрі-Ай!

1. Шегініс

Дала! адам!
Егіз ұғым. Бір-ақ ұғым. Құба жонында сағым жатқан, 

шың-құздарында қақ қатып, шыт-шыт айрылған сортаң мен 
шөлейтінің жал-жал құм төбелі бедері, арындай аққан өзен, 
үдете соққан дауыл мен жел; қалың қарағайлы барағы орман 
тоғай; жүгірген аң, ұшқан құс... Сыбай атты жолаушы: Дала мен 
адам. Қазақ сахарасы – қазақ халқы. Біздің тарих осы екеуінен 
жасалды. Тарих бетін парақтап, кейінгі ұрпаққа мирасқа елдік 
қасиетін, ерлік намыс-жігерін, қаны мен тілін қалдырған 
бабаларымыздың бейнесі әмісе биіктен көрінеді. Біз «өткен 
күнде – белгі жоқ» деген ұғымның тақиясына тар соғатын 
бір жәйтке, әйтсе де ұлы да ардақты жәйтке көңіл аударғалы 
отырмыз. Оның әуелгі себебі – мынау салхар сахарада көненің 
көзіндей, елдің көз жасындай, аты беймәлім шебердің кейінгі 
дәуірге қалдырған қолтаңбасындай мұңға батып, мұнартып 
тұрған монументальды құрылыстардың қағажуланған қал-
дықтары. Өткен ғасырдан бізге не қалды дегенде тағы бір 
мақтанышпен саусақпен нұсқап көрсететініміз – осы. Дала тө-
сіне адам орнатқан ескерткіш – бабалар тіршілігінің тірі куәсі. 
Ол ескерткіш бабамыздың өзіндей, асқаралы бейнесіндей.

мына дәуірге сонау бағзы заманнан келіп жеткен сәулет-
шілік мұраларды зерттеу арқылы адам атаның құдіретті 
қолынан туындаған осынау ғаламатты мінәжат тұтасың, 
көріп-білмеген ғасырдың сырын ұғып, ерекшелігін танисың. 
Егер бүкіл бір дәуірден келер ғасырларға адам қолының 
таңбасы түскен тас екеш тас та қалмаса, онда сол ғасырда, осы 
мезетте өмір кешкен жұмыр басты пенделер де мынау жалпақ 
жаһанға келмегендей жұмбақты күйде қалар еді. Жұмбақты 
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күйде қалу – ғасырдың ең үлкен трагедиясы дер едік. Қазақ 
халқының өткені бай. Тарихтың әр тарауында бір-бір ата 
аманаты бар. Сәулетті өнерінің айшықты айғақтарын мыңдап 
кездестіресіз. Отырар, Тараз, Баласағұн, Баба-ата, Қойлық, 
Шам, Сығанақ сияқты құлаған қалалардың жұрты-ақ бізге 
халық архитектурасының өзінше ерекше формасын танытады. 
ал ондағы ғажап инженерлік құрылыстардың: көпірлер, 
керуенсарайлар, сардоптар, зәулім күзетші мұнаралары, қамал, 
монша, мешіт, медресе, қонақа сияқты үйлердің не ағаш, не 
темір қолданбай аса шеберлікпен қалануы қайран қалдырады. 
Әсіресе X–XII ғасырлардағы сәулетті өнердің архитектуралық 
қалдықтары біздің заманымызға келіп жетуі халықтың сол 
кезде-ақ ұлы өнерді меңгергендігін аңғартады. Табиғаттың 
сый-сипаты мол мәуелі жерінде емес, құлан жортпас мекиен 
далаға қала салып, құрылыс жұмыстарын жүргізу, керек десең, 
өзен де жоқ, оны жеті қат жер астынан тартып шығарып, қыш-
құбырлар арқылы қаланы суландыру оңай-оспақ шаруа болмаса 
керек. Тараз, Іле алқабынан табылған және Екіөгіз, Қойлық 
сияқты ескі қалалар орнынан табылған су жүргізу құбырлары 
осы шеберліктің айқын айғағы. ал Кеңгір, Сарысу өзендерінің 
алқабынан табылған архитектуралық ескерткіштердің (Жұ- 
бан-ата, Қайып-ата, мәулім-Берді мазарлары) құндылығы, 
Жамбыл түбіндегі айша-Бибі, Бабажа-қатын мазарларының 
ұзақ сақталуы құрылыс техникасының беріктігін танытады. 
Дәл осы күмбездермен тұстас ғасырда іргетасы қаланған 
Успенск соборы және Новогородтағы Николо-Дворищенск, 
антоний монастрындағы рождественский соборлары күні 
бүгінгідей бүлінбей, кәдеге асып келе жатқанымен, салыну 
шеберлігі жағынан қазақстандық күмбез-мұнараларға иіндесе 
алмайды. Біріншіден, біздегі мазар тек күйдірілген кірпіш қана 
пайдаланылып, көркемдеу үшін бетінде ою-өрнегі бар күйдірген 
қалақша қыш қолданылған. Әсіресе осы ұлттық ерекшелікті, 
шебер қолдың нәзік те құдіретті бедерін аңғартатын айшықты 
өрнектер күні бүгінге дейін бәз қалпы сақталып тұр. Бұл 
архитектурамыздың әлдеқайда озық болғандығын дәлелдейді. 
Ескі орыс Тас қашаушы шеберлері қолымен ең әдемі салынған 
рождественский соборы әшекей өрнектері жағынан біздің 
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өнерімізден әлдеқайда кемшін. Өкініштісі сол, біздегі архи- 
тектуралық ескерткіштер осынау шіркеу-монастырлар секілді 
қаз-қалпында сақталмады.. Кетеуі кетіп, қираған орны не 
қалқиған қабырғалары ғана бізге келіп жетті. Сонан соң, 
осындай тамаша мұра қалдырған таланттың есімі орыс 
архитектурасы тарихында өшпестей болып жазылған. амал 
не, оқу-тоқусыз-ақ туасы шебер бабалар аты беймәлім күйінде 
қалып барады біз үшін. Қазақ архитектураларының ат-атағы 
қалмаса да, халық игілігіне айналған небір ғажап игі мұралары 
қалды. Сайып келгенде, мазарлар мен мұнаралардың әр ою-
өрнегі, әр кірпіш, тасында халқымыздың маңдай тері сіңген 
өнерлі қолының қасиетті бедері қалған. Сондықтан да құнды, 
сондықтан да көздің қарашығындай сақтаймыз. Өйткені олар 
халқымыздың өнерге толы өткенін айғақтайтын көненің көзі, 
бабамыздың өзі.

Бұл күндері сан ғасырды қасқая тұрып, қарсы алған 
архитектуралық ескерткіштің 34-ін есепке алып отырмыз. Бұл 
ірілері ғана. ал зерттеліп жете анықталмаған ескерткіштер 
қаншама десеңізші. Өкінішке орай, осы архитектуралық 
мұраларға әлі күнге дейін ден қойып, назар аудармай отырмыз. 
Өткен жылы ВлКСм Орталық Қомитетінің «молодая 
гвардия» баспасы P.Штильмарктың «россия бейнесі» деген 
кітабын жарыққа шығарды. Бұл кітапта россия топырағында 
туған үлкен-кішілі архитектуралық ескерткіштер түгелдей 
қамтылып, терең зерттеліп жазылған және фотосуреттері 
берілген. Ең құндысы сол – әр ескерткіш белгілі бір тарихи 
кезеңнен сыр шертеді. ал бізде күні бүгінге дейін анық 
есебі де алынбай отыр. архитектуралық ескерткіштерді 
сақтау күн тақырыбында қойылған ең кенже мәселе болды. 
Осының салдарынан күмбездеріміз бен мазарларымыздың 
көбі қолды болып бүлініп жойылып кетті. Енді біз осы сәулет 
мұраларымыздың қазіргі жай-жапсарына, ертеңгі болашағына, 
оны қорғау, қайтадан қалпына келтіруде істеліп жатқан шаралар 
хақында ой топшыламақпыз.
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2. Қазіргі хал

Иә, өткен заманның осы бір тілсіз куәлері, халықтың және 
оның талантты шеберлерінің қолынан жасалған әрбір ескерт- 
кіш өз архитектурасында сол заманның құрылыс ісі мен 
бейнелеу өнерінің ерекшеліктерін ғана көрсетіп қойған жоқ, 
сонымен қатар өз дәуірінің шығармасы ретінде тарих тынысын 
қоса сездіреді. міне, мұның бәрі қазақ халқының өткен 
дәуірдегі жоғары дамыған мәдениетін сипаттайды. Қарапайым 
халықтың қолынан туындаған қыруар мазарлар мен мұнаралар 
қыштан, қоладан және темірден жасалған көркем бұйымдар 
халықтың сарқылмас таланты туралы сыр шертеді. Сондықтан 
да сәулет өнері, ол да әлем шежіресі дейміз.

Бұған дейін елеусіз, көзден таса, көңілден шет қалып 
келген мәдени ескерткіштерді қорғау, қайтадан қалпына 
келтіру жұмысы 1966 жылдың ақпан айынан бастап, шындап 
қолға алынды. мәдениет мннистрлігі жанынан ескерткіштерді 
қорғау бөлімі құрылды. Бөлімде құрамы археологтар мен 
архитектор мамандары, газет-журнал редакторлары және 
«Білім» қоғамының өкілдері, комсомол, кәсіподақ ұйымының 
қызметкерлерінен тұратын ғылыми методикалық кеңес жұмыс 
істейді. Бұл кеңес әжептәуір шаруалар тындырды.

Одақтық маңызы бар деген архитектуралық ескерткіштің 
қазіргі жайы қандай? Қожа ахмет Йассауидың мазарын 
жөндеу тіпті 1954 жылы-ақ қолға алынған. Содан бұл 
жұмысты мемлекеттік құрылыс басқармасы 1963 жылға дейін 
созды. ақыры ешқандай нәтижесіз мәдениет министрлігінің 
қарамағына көшті. Жұмсалған қыруар қаржы босқа кетіп, 
мазарға жүргізілген жөндеу жұмысы сапасыз болып шықты. 
мәдениет министрлігі 1966 жылдан бастап қайтадан қолға 
алды бұл істі. Сонымен енді 5–6 жылда бітіп қалар деген үміт 
бар. Өткен жылы осы архитектуралық ескерткіштерді жөндеу, 
қалпына келтіру және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу 
үшін мемлекеттік бюджет 138 мың сом қаржы бөлген екен. 
Бұл қаржының 96,5 мың сомы Түркістан қаласындағы Қожа 
ахмет Иассауидың мазарын, қалғаны Сайрамдағы бір топ 
ескерткіштер мен Панфилов қаласындағы Уәлибай мешітін 
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жөндеуге жұмсалыпты. Одақтық маңызы бар деген Жамбыл- 
дағы айша-Бибі мазары мен Қарағандыдағы алаша хан 
кесенесі әлі де жете зерттеліп, қамқор қолға алынбай отыр.

Ескерткіштерді қорғау ісінде үлкен кемшілік бар. Жергілікті 
жерлерде бұл іске жете мән бермей отыр. аудандық атқару 
комитеті, шаруашылық, әкімшілік басшылары тарапынан да 
мәдени мұраларды сақтау, қайтадан қалпына келтіру игілігі 
жасалған жоқ. Қайта, сол ескерткіштерді бүлдіру, кірпіштерін 
талапайға салу қатыгездігі басым секілді. Әрине, мәдениет 
министрлігінің барлық ескерткіштерді бірдей қамтып, жөндеп 
шығу мүмкіндігі жоқ. республикалық маңызы бар мазарлар 
мен мұраларды облыс, аудан өздері қамқор қанатына алып, 
қалпына келтіру шарасын белгілеуі тиіс.

архитектуралық ескерткіштерді қалпына келтіру аса 
шебер жасалған жобаны қажет етеді. республиканың жобалау 
институтының ескерткіштің бұрынғы бітімін көздей жасалған, 
жобасын ғылыми-зерттеу кеңесі іске жаратпады. ал мәдениет 
министрі бұл жобаны көрші республикалық мамандарға да 
тапсырып көрді. Өкінішке орай, бұдан да нәтиже шықпады. 
Сол секілді москвадағы ғылыми-қалпына келтіру шеберханасы 
да көмек бере алмады. Өз республикамыздағы жаңадан 
құрылған шеберхана әлі тәжірибесі толыспаған, босаң. мәдени 
мұраларды жөндеу, қалпына келтіру шаруасын бүгежектетіп 
тұрған осы жобалау жұмысындағы олқылықтар. мұнымен 
бірге автотранспорттың, материалдың және қалпына келтіру 
ісін жетік білетін архитектор мамандарының тапшылығы үлкен 
іске оралғы болуда.

 Қазақстандағы толайым архитектуралық ескерткіштердің 
бәрі бірдей зерттеліп, есепке алынған жоқ. Көбісі жетімсіреп 
жатыр. Үстіміздегі жылы арнаулы экспедиция құрылып, 
академик Әлкей марғұланның басшылығымен Орталық 
Қазақстан, маңқыстау маңын аралап, елеулі-елеулі деген 
ескерткіштерді зерттеу жұмыстарын жүргізіп қайту шарасы 
белгіленіп отыр. Бұл аса құптарлық жай. Бұған қоса тағы бір 
ескеретін мәселе, осы іспетті зерттеу жұмыстарын кеңінен 
жүргізіп, қорытындысында Қазақстандағы архитектуралық 
ескерткіштер жайлы еңбек жазу, сайып келгенде, суретімен 
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қосып, «россия бейнесі» сияқты кітап шығару. Бұл халқымыз- 
дың мәдени мұрасына деген ыстық ықыластың айғағы болып 
қалар еді.

астанамыз алматыда ұйымдастырылатын архитектура- 
лық музей де құптарлық жай.

Жуырда мәдениет министрлігі мәдени ескерткіштерді 
қорғау жөнінде арнайы мәжіліс шақырып, осынау толғақты 
мәселе хақында көптеген пікір қозғады. Нақты шаралар белгі- 
леді. Онда 1968–70 жылдардың арасында Жамбыл мен Шым- 
кент маңындағы ескерткіштерді туристерге көрсету үшін 
толық реттеп бітуді, республикалық ғылыми-жөндеу өндірістік 
шеберханасының «рНрПм» материалдық базасын нығайтуды 
жедел қолға алу міндеттелді.

Иә, бұл архитектуралық мұраларды қорғау мен қалпына 
келтірудегі алғашқы қадамдар ғана. Ендігі міндет–нақты 
іске көшу. Ескерткіштерді қаз-қалпында сақтау. Оны халық 
дәулетіне, мақтанышқа айналдыру.

* * *
Дала! адам! Дала төсінде адам қолының бедері бар, адам 

салған таңба бар. Даланың нағыз халықтық екендігін баршаға 
паш ететін де сол – қолтаңба. Ол қолтаңба: мазарлар мен 
мұнаралар, мешіттер мен ғимараттар, төбе-төбе боп қалған 
шаһарлардың жұрнақтары. Біздің дала қазақтың құба жоны 
мұндай ата аманаттарына бай екен. Батудың қанды жорығы, 
небір дауылды да нөсерлі жылдар бабаларымыздың рухын- 
дай мәңгілік ескерткіштерін жоқ ете алмады. Қайта халайық 
жүрегінде маздап тұр. Ендеше шалқар сахарамыздағы бүгінгі 
таңда еңсе көтерген сәулетті қалалар мен мұнаралар жанында 
тұрған көненің көзі – архитектуралық ескерткіштер олардың 
көркіне көлеңке түсірмесе керек. Қайта кейінгі ұрпақтың заңды 
мақтанышына айналмақ.

Еңсесі әмсе биік көненің көздері-ай!

1969 ж.
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САрА

– Қандай кісіні жақсы адам дейсіз?
– адамның жаманы жоқ қой.
– Қандай кісіні жаман адам дейсіз?
– адамның жаманы жоқ қой.
– адамның нағыз қасиетін мансап, атақпен өлшеуге бола 

ма?
– Білімі бар пенденің бәрі білікті болмайтыны секілді, өз 

басым дақпырттан гөрі, адамның асыл ойларына қаныққанда 
ғана шынайы кісілікті танимын.

– Иә, қарапайым адам – қасиетті адам деген сөз бар. 
ауылдастарымның жанына қойнаулаған сайын жаңа бір тың 
тылсым дүниенің есігін ашқандай боламын.

* * *
«Сара!
Сен әлі мақтау грамотасымен наградталған жоқсың. Ор-

ден, медальдарың да жоқ екенін білемін. Тіпті, суретің аудан-
дық құрмет тақтасына да ілінбеген. Иә, сен туралы аудандық 
мәдениет бөлімі де еш нәрсе жарытып білмейді. Тек бар 
болғаны: «Ә, Сара Қабимолдина ма! Иә, ол аудан көлеміндегі 
таңдаулы кітапханашының бірі ғой. Іс-тәжірибесі молыққан, 
ысылған маман» деп қана ілтипат білдірер еді. Бірақ бұл бірер 
ауыз сөз сенің бүкіл болмысыңды, жан дүниеңді аша алмайды. 
Сен туралы, сайып келгенде, ауылдастарың ғана таңдайын қаға 
тамсанып сыр шертер еді. Жоқ, олар да сыртқы жүріс-тұрыс, 
қимыл-қаракетің мен ауыл-үймен аралас-құраласыңа ғана 
қарап баға берер еді. Өзің туралы сен де айта алмас едің.

Сара!
Осынау жолдардың иесі мен де өзің туралы мүлдем аз біледі 

екенмін. Сен туралы жазайын-ақ, жазайын-ақ деп ертеден 
ойласам да, отыра қалып қолыма қалам алсам, әмісе жайдары, 
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жарқындығыңнан еш нәрсе елестете алмаймын көзіме. мүмкін, 
осының өзі адамның ең асыл қасиетін айғақтайтын бірден-бір 
белгі шығар. мүмкін, сенің барлық тіршілік-тынысыңды сарып 
етіп, асыл арманыңнан бетер аялаған қарапайым мамандығың 
мен еңбегіңнің өлшеуіне осы жарқ еткен жаныңның жазиралы 
шуағын алу керек шығар. Сен бар болғаны Шәңгіштей аулының 
кітапханашысы ғанасың. алып-жұлып, қопарып тастаған 
еңбегің жоқ, өз борышыңды арайлы таңдай мәңгі маздақ сағы- 
ныштың аясында атқарып, ауылдастарыңның Сарыарқадай 
салқар жүрегінен алтай шыңына біткен шынардай орын ала 
жүріп жатқан жайың бар. Ең абыройы сол – дәуір кітапхана үйі 
мен оның меңгерушісінен нендей қам-қаракет талап етсе, сол 
талғамды талаптың тұғырынан көреді сені ел-жұртың. Бұдан 
асыл, бұдан артық сый-қошемет бар ма?

Сара! 
Сен алғаш біздің ауылға кітапханашы болып келгеніңде, 

жігіттер қауымы дүр сілкініп еді. ауылға жаңа қыз келді! Екі 
айдың ішінде бес меңгеруші ауысқан үйдің ендігі қожасы 
қаршадай ғана қара қыз болады дегенге кім иланған. Онда да 
дәл бүгінгідей көктемнің шуақты, мамырлы күні еді ғой. Онда 
да дәл қазіргідей ағаштар бүршік атып, Бұқтырма шанағынан 
асып, тасып жатқан. Есіңде болар. Онда да шағын ғана ауылдың 
шаңқай түсі не суық, не ыстық емес, тау қойнауынан соққан 
қоңыржай еспе ғана меңдеп, қызғалдақтың иісі аңқып, манаурап 
жатпайтын ба еді атырап. Есіңде болар, алғаш келгеніңде бір-
біріне пікірін білдірмей, оңаша-оңаша көз салған жігіттердің 
жайдақ әзіл-оспағы құлақ етіңді тәуір-ақ жеген еді.

Жаздың жайма-шуақ күндері еді ғой. Жаздың қоңыр барқыт 
кештері еді ғой. Біздің үй жар жиегінде. Дәл іргемізді жиектеп 
қалың тораңғылы тоғайға беттеп кететін жалғыз аяқ күре жол 
бар-ды. Өзіңнің ұйымдастыруыңмен мерекелік концерт қойып, 
артынан биге қалғанбыз. Ол кеште сен аса көңілді жүрдің. 
Жігіттермен түгелдей дөңгелене билеп шықтың.

Уәзірхан деген қой аузынан шөп алмас тракторшы 
құрдасымыз болушы еді. Тек сол ғана клубтың бір бұрышында 
отырған қалпы елеусіз қалған. Сен оған көз қырыңды да 
салмадың.



170

Күзеттен келген әкемнің атын арқандағалы тоғайға бар- 
ғанымда сені, иә өзіңді, Уәзірханмен сейілдеп жүргеніңді көріп, 
жоғымды тапқандай, барымды жоғалтқандай күйді басымнан 
кешіргенім әлі есімде. Сонда мен абитуренттің алғашқы 
сабақтан бес алғанындай қуаныштың құндағына бөленіп әрі 
риза болдым сендерге. Сондағы Бозталдың түні-ай десеңші. 
Сондағы Бұқтырманың сылдыры-ай десеңші. ақ қайыңдардың 
әр жапырағынан бақыт шырыны тамып тұрғандай емес пе еді. 
Сендер менің көз алдымда қарауытып, қос қарашықтай егіз 
қалыптарыңның қиюын қашырмастан ұзай бергенсіңдер.

Күні бүгінге дейін мойындаймын. Сен жұмысыңа мық- 
тысың. Сенің тәрбиешің – қалың қауым, ауылдастарың, ақыл- 
шың – кітап.

Сара!
Уәзірхан әскерге аттанатын күні де жұмысқа шықтың ғой. 

Бұл ердің басын сыйламағандық деп талайы теріс қарады 
жұрттың. Сен Уәзірханға еріп, аудан орталығына барған 
жоқсың. Кеңсенің алдында қолын қысып, машинаға түсірдің 
де, ләйлаңды (қызыңды) көтеріп, кітапханаға кіріп кеттің. 
Уәзірхан мінезіңе сыралғы ғой. Жымиып күлді де, басын 
шайқады.

Білемін. Саған қиын болды. Қолыңда жаңа туған жас балаң, 
мектеп жасындағы қайның мен қайынсіңлің және енең қалды. 
Оларды асырау, мал-жанға ие болу жас басыңа оңай емес. 
Иә, бұл секілді тіршіліктің күйбіңі емес-ті сені қинайтын. 
Сені қинайтын сүйген жарыңның алыста... тым-тым жырақта 
жүргені, оны үш жыл бойы сарыла күтетінің. ауыл іші емес 
пе, кейде пыш-пыштаған өсек-аяңсыз болмайды. Сөздер еді-ау 
жегідей жеген. Бірақ сен мұның бәріне қасқая қарсы тұрдың.

Сара!
менің есімде. ауылға бір барғанымда таудан ағаш тарт- 

қызып жүр екенсің. Қаңтардың қақаған суығы болатын. 
Әкемнің атын сұрап біздікіне келдің. Екі бетіңді суық сорып, 
кірпіктеріңе қырау тұрып, берекең кетіңкіреп жүр екен. Әкем:

– Сара-ay, Уәзірхан келген соң өзі шатырлап алмай ма? 
Несіне әуре боласың, – деді шынымен жаны аши.
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– Уәзірханға әлі екі жыл бар. Жаз шықса болды, үйдің 
төбесінен тамшы ағып, тынышымызды кетіреді. Қарап отыр- 
ғанша қарбана берейін деп...

– Хат бар ма? – дедім мен ерсілеу.
– Талай болды келген жоқ, – дедің мұңайып.
Сонсоң әкем атын берді саған. ауылға енді бір келгенімде, 

қос бөлмелі ағаш үйлеріңнің ақшағаладай болып шатырланып 
қалғанын көрдім.

Сара!
Енді бір ауылға келгенімде, сен біздікінде жылап отыр 

екенсің. ләззат пен тәтем бәйек болып уатады. мені көрген соң 
жасыңды сүртіп, теріс айналып кеттің. Қызық, мені «төре-ау» 
деп қатты сыйлаушы едің. Сен кеткен соң тәтем:

– апыр-ай, өзі тас қайнат-ақ. Екі жыл болды бір үйлі жанды 
өгіздей өрге сүйреп отыр емес пе, – дейді. Әлде бір әзәзіл 
Уәзірханға хат жазған білем. Одан көпке дейін хабар үзіліп 
қалыпты. Бірақ сен жасыған жоқсың. Оның айғағы кітапхана  
сол ауылдың ең сүйікті үйіне айналғаны.

Сара!
Жаз қоңыр күзге айналып, алтай өңірі сарғалдақтай сарғыш 

тартқанда көңіліміз бір жасап қалмайтын ба еді. Сонда, әбден 
піскен шөптің иісі мұрныңды қытықтап, түшкірткенің қандай 
рақат еді. Сонда шөп тартқан арбаның артынан еріп, күзгі 
жалғыз аяқ жолмен жүре бергің, жүре бергің келеді. Сонда сонау 
маужыраған алабажақ адырлар шау болып шөгіп, күз ырқына 
көнгендей томпайып қана жұп-жуас болып жатпаушы ма еді. 
Сонда сені де қалың ой басатын. Сен Көктеректі аралап, үнсіз 
өзің де сезе бермейтін таңғажайып сапарға жаяу шығатынсың. 
Қолыңда – ләйлаң, қалтаңда – Уәзірханнан келген хат.

Сара!
Осы күз – Уәзірхансыз күздің ақырғысы. Келер күзде келеді 

ол. ала жаздай жаңбыр жауды да, пішеншілер шөптің қорын 
жасай алмады. Сонсоң күзге қарсы әр ашық күнді пайдаланып, 
арпалысты. Тарбағатай жонына пішен үюге аттанысып жатты. 
Оның ішінде сен де барсың.

мен сені пішеншілер қосынан көрдім. Қолыңда шалғың 
бар, шөп шабуға аттанып барады екенсің. Ұмытпасам, тор 
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аттың артына мінгескен қайның Әтшөк бар болатын. Оның 
қолында да шалғы. Сонсоң сендер таудың шұршақты қалың 
шалғынын ойып-ойып, арттарыңа жал-жал десте қалдырып, 
тарта жөнелдіңдер. алда сен, өкшелей Әтшөк жарыса тартып 
едіңдер-ау шалғыны. Енді бір сәтте сен шаршадың білем, 
шалғыңды бригадирдің алдына лақтырып тастадың да: 

– Өтпейді. Шыңдап беріңіз, – дедің. Бұдан соң қолыңды 
басыңа жастанған күйі көк күмбезіне телміріп ұзақ жаттың. 
Сонда сенің қиялыңның оғы анау көкті әлдеқашан тесіп 
өтіп кеткенін білдім. Сонда сенің қиял құсың әлдеқашан 
Уәзірханның қасына барып қонғанын білдім. Сонда сен 
шалғыны шалдыққаннан емес, сарыла күткен сағыныш әбден 
меңдегендіктен лақтырып тастағаныңды білдім.

Сен қыбыр етпестен әлі жатырсың. Қоңылтақ самал тұрды. 
Бригадир тартпаңды әлдеқашан шыңдап қойған. Сен әлі де 
үнсіз, ой-қиял құшағындасың. Әне төбеңнен, тіпті, жақын 
қаздар ұшып өтті. Жылы жаққа қайтып барады. «Біреу, екеу, 
үшеу!..» Қаздар бейне бір Уәзірханнан сәлем жеткізгендей 
қиқулап барады.

Сара! мен осымен аяқтайын. Ендігі қалғанын бірде 
Уәзірхан екеуіңе хатқа салып жіберемін. Бірақ құрғыр, оған да 
сыймайтын шығар. Сондықтан да әңгімемнің соңғы нүктесін 
қойғым келмейді...

Көктем! Бұл үш жылдан кейін Уәзірханмен өткізген 
алғашқы көктемің. Біздің ауылға кітапханашы болғаныңа тұп-
тура алты жыл болыпты ғой. Қайырлы болсын, қарапайым 
еңбегің!»

 1968 ж.
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рАХМЕТ, ЖүКЕ!

мен мұраппен дарқан далада дидарласқан едім. Ол өткен 
өмірін былай толғады:

«Он бес деген жас қайда, 
Жарға ойнақтаған лақтай».

* * *
аусарбайдан төрт тұяқ ерген: ырысбек, Жүнісбек, 

Қабдыкәрім, Әнуарбек. Тұңғышы – ырысбек 1937 жылғы дүр-
белеңнің құрбандығы. Кенжесі – Әнуарбек Ұлы Отан соғысын-
да қаза тапты. Жүнісбек пен Қабдыкәрім әкесінің түтінін 
түтетіп отыр бұл күнде. Біздің сөзіміз осынау қара шаңырақ-
тың көмпіс мұрагері Жүнісбек хақында. Сонымен зіңгіттей 
Жүнісбек аусарбайдың ортаншы ұлы он бес жасында бірінші 
класқа оқуға түсіп, сауатын ашады. міне, осы жылдардан 
бастап, еңбекке араласқан-ды.

Бұл ауыл – Комсомол аулы деп аталады. Ворошилов атын-
дағы колхозға қарасты. Бауырын жаңа ғана көтере бастаған. 
Қаракеті мал бағу, егіншілікпен де шұғылданады.

1937 жыл. Ер-азамат шаруа қамымен жүр. Қызылкесек деп 
аталатын осынау ауқымды алаңқайға биыл егін шықпай, көні 
кеуіп қалған. Топырағы құмайтты, үнемі бір көлкіп жатқан суды 
керексінеді. Барымен базары, тамыз айының екі жаңасынан-ақ 
селеу араласқан селдір-селдір егінді жинап, аяқтап қалған.

Жүнісбектің диқаншылық өмірінің желісі, міне, осы бір 
құрғақшылықты ауыр жылдан тартылған еді. Сабақ басталған-
ша деп лабогрейкамен астық орып жүрген. Үш түйені қатар 
жеккен ол лабогрейканың үстінде әлденендей әннің әуенін 
ыңырсып отыр. артында лентадай шұбатылған жұқалаң десте 
қалып барады. Ол дестелерді қас қақтырмай, бауға салып 
жүрген қыз-келіншектер төрт-төрттен бөлініп алып, Жүнісбекті 
тақымдай береді. анда-санда:
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– Ей, көкшешек, ілінбей жүрсеңші! – деп балаға зекіп 
тастайды. Бұл ересек әйелдердің сөзі ғой. Олар бала-шағамен 
араласа кетсе әрқашанда тырысқақ, апшысы қуырылған 
ұрысқақ келеді. ал қыздар жағы:

– Жүнісбек-ей, түсші, мен кішкене отырайын.
– Әй, балақай, қаршадай боп қақшаңдамай бір уақ дем 

алсаңшы, өлтіремісің, түге (бұл еріншектердің сөзі) деп 
күлкілері келмесе де сықылықтаған болады. астықтың нашар 
шығысы ма, жоқ болмаса күздің жақындап, табиғаттың 
талмауыр тартқаны ма, бүкіл дала келбетінен пайымсыздық, 
ауыр мұң сезілгендей еді. алқымға кептеліп қалған күлкі мен 
жас бар секілді. Кім білсін, бұл бірер сәттік бұлыңғыр тұман да. 
Тұман айығар, Жер-ананың да кенезесі кеуіп тұрар деймісің.

Әйтеуір табиғатынан бұйығы Жүнісбекке жылдың да, 
күннің де жұтаңдығы әсер ете алмады. Әкесінің өлімі, ағасының 
ұсталып кетуі, анасының жарымжандығы білімнің ұзақ-
сонар керуеніне ілестірмеді, қара танып алды да, тіршіліктің 
жетегінде кетті. Жарға ойнақтаған лақтай ойын-күлкімен өтетін 
балалықтың базары бұралаң тартты. Осы сидаң, сан-сапалақ 
уақиғаға толы жылдар ішінде ерте есейді. Осы кезде көзіне жас 
алып, жыртық шекпен, тесік өкпе балалық шағын сағынуы сол 
базарлы күнді аттап өткеннен шығар.

«Он бес деген жас қайда?..» Әй, сол бір бұлдырап артта 
қалған, рабайсыз болса да, дәл бүгін емірене есіне алып, 
сағынатын жылдар-ай!

«Қайда кеттің, жиырма бес, тастан шыққан бұлақтай».
– Қызылкесікте 450 гектар жер бар, – деді колхоз пред- 

седателі Жүнісбекке, шақырып алып. – Ұласты өзені иек 
астында жатса да суға жарымай отырмыз. ана Орта Ұласты, 
Шет Ұластыдан бес бұлақ асып түсіп, тоғансыз жайдақ ағып 
жатыр. Жерді өзің білесің. Су диқанның қаны екенін, бүгінге 
дейін Қызылкесіктің шөлі қанып, су ішпегенін айта бергіш өзің 
едің. Осы сары даланы қандыру – саған жүктеледі.

– Жер қадірі кете бастаған екен, ақсақал. Қызылкесіктің 
үстіне ертектегі Көлтонар келіп, су бүріксе де, пұшпағы 
жібімей ме деймін. Емексітпей ағын айтсам, бұлталаққа салма. 
артель басқармасының ұйғарымы– осы. Жиырма беске жаңа 
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аяқ басқан жігіттің бозтайлағы емеспісің. Пәс адамға тән 
ынжықтық жараспас,– деп қадай түсіп еді әр сөзін. Жүнісбек 
көңілі ала құйын. Ішінен: «Бес жыл отқа түсіп едім, енді суға 
малшынатын болғаным да. Жоқ, ол бола қоймас». 

– мұныңыз не, қоқан-лоқылық па, ақсақал? Безерген бет- 
пақ тастаққа егін ек деуіңіздің ханның жарлығынан айырмасы 
не?

– айырмасы сол – одан да жауаптырақ бұл тапсырма.
– Жарайды, бірақ ертеңгі күні гектарынан бір центнер өнім 

беріп жатса, менен көрмегейсіз.
– Қара жерге судан гөрі, маңдай тер көбірек қажет, осыны 

ұмытпа!–деп Жүнісбекті шығарып салды председатель.
Кешқұрым. Күн қызыл торғын орамалын жинап-теріп, 

сандығына салып алды. Қыс аяғы ұзаққа созылса да, көктем 
шуақты. Тарбағатай қыраттары батсайланып, өңдене бастаған. 
Сонада қарауытқан манас тауы салқын самал бүркеді. Таудың 
өкпе тұсына тақала бере қиып алған Қызылкесік тоғаны егін 
алқабының қыр желкесіне белағаштай мініп тұратын. Топырақ 
қызып, қараған басы бүрлегеннен бері сол тоған бойында 
қараңдап бір тылсым жан жүр. Таң сыз бере иығына кетпенін 
артып алып, аяңдап бара жатады. Оның қашан тұрып, қашан 
жататынын ешкім байқаған емес. Тек күндер жылжып өткен 
сайын, Қызылкесік тоғанының аршылып, тазара бастағанын, 
желке арықтың бойымен енді біраз күнде «қан» жүгіретінін 
сезгендей еді.

Жүнісбектің өзге сезіп-біле бермейтін және бір сыры барды. 
Кәне, соның куәсі болалықшы:

– Жүнісбек, шаршадың ғой, дем алсаңшы.
– «Су келгенше тоған сал», – деген емес пе, мария. Осы 

тоғанды реттеп алмай, нан жей аламыз ба?». «ашаршылық 
жылы туған баланың екі көзі аста» деген, тегі, рас екен. 
Диқаншылық жолға түскенімде – астық шықпай қалып еді, 
сондағы ма жер баптау десе ішкен асымды жерге қоямын.

Он сегізге жаңа ғана шыққан қара торы қыз тоған бойымен 
сықылықтай күліп, ағып жатқан суық суға аяғын малып, 
шалпылдатып ойнап отыр. манас тауының артына қорғалап 
бара жатқан айдың сәулесі де су бетінен көмескілене бастады. 
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Жүнісбек бүгін Қызылкесікті аршып бітіп, құлақты ағытқан. 
Бірнеше жылдан бері таңдайы кеуіп жатқан тоған бойымен 
су жүгірді, су жүгіргені – ну жүгіргені. Кеше мариямен 
уағдаласқанда осы еңбегін паш етуді ниет еткен-ді.

Жүнісбек марияға жақындай түсті. Су жөңкіліп асығыс 
ағып жатты...

– Қайда жүрсің, «Жиырма бес, тастан шыққан бұлақтай?» 
– деп Жүкеңнің сол бір тәтті, жел маядай желіп өте шыққан 
жігіттік шағын емірене есіне алуы осыдан шығар.

«Отыз келдің алыстан, Толықсыған сынаптай».
– Уа, нұрлы Күн, апшымды қуырдың-ау. Өлтіремісің, 

жандырып. мария, ay, мария! Сықшы мына көйлекті, терге 
малшып кетті, сусын бар ма, тілім аузыма сыймай тұр!

1952 жылдың әуе айналып жерге түскен ыстығы қара 
жердің шаңын аспанға көтеріп, суарған егістікті қарс-қарс 
айырып, сортаңдап тастады. Су жайылған жердің беті беріш 
боп қатып қалды да, дән көпке дейін көктемей тұншығып 
қалды. Жүнісбектің участогі де оңбай тұр. Күнде кешке барып, 
қопсытқан болады, пайдасыз. Жүкеңнің сіркесі су көтермей 
құрыстанып жүргені де осыдан. Қанша еңбектенгенімен 
өнбеді еңбегі. Қызылкесік тоғаны қаңсып жатыр. аспанға 
бұлт тілінбегелі жарты ай болды. Қауіп үлкен. Не істеу керек? 
Тіпті, ақ таңдағы шығып, бұрқырап қалған топырақты қанша 
суарғаныңмен сіңбей көлкілдеп, жатып алады екен. Ондайда 
Жүкең үшкір таяқ жонып алып, атыздың әр жерін сұққылай 
береді. Дәтке қуат қой.

Күн таласып батып барады. Бірақ күндізгі ыстықтың 
беті қайтқан жоқ. Жер мен көк шаңытып, төбе-төбенің бәрі 
сарғалдақтай сарғайып кеткен.

– мен аздап тыныстап алайын, мария. ымырт үйіріле оят. 
аңызға барамын.

– Жер суарып жатқан жоқсың, не бар онда?
– Дәтім шыдайтын емес. 
Түн. Егін басында қараңдап біреу жүр. Күбірлеп сөйлеп 

аспаннан жәрдем тілегендей көкке телміреді бір сәт. аспан 
әлі де ашық. Күн жылы. Жетіқарақшы жылыстап кетіпті. 
Шығыстан соққан әлгіндегі жел оңтүстікке ойыса берді.
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– айналайын атыңнан, нөсерім-ай, таң саз бере сіркірерсің,– 
деп Жүнісбек шөке түсіп отыра кетті. Оның күткені де осы 
желкем еді. Бұл жел – жауын шақырады. Бағанағыдай емес, түн 
салқын тартып, манас үстіндегі бұлт аумақтана бастады. Изен 
мен бетегенің иісі де бұрқырап, қолқаны атты.

Түн ауа күн де күркіреді. Әуе бұлт құрсауында. Жүнісбек 
тоғанды құлақтап, желке арықтан басталатын бұлақты түгелдей 
бөгеп тастады. Бүкіл әлем бозамықтана бастады. Тамшы! Тағы 
да үдей түсті. Жүнісбек көйлегін сыпырып тастап, жалаңаш 
тұр. Жауынның алғашқы тамшысына аузын төсеп, қарпып-
қарпып алды. Нөсер құйып берді.

Бұл сәтте мария да үйден шығып, нөсерге алақанын төсеп 
тұр еді.

Жүкеңнің: «Отыз келдің алыстан, Толықсыған сынаптай» 
деп сол бір құрғақшылықтың зәруін кешкен жылды есіркей 
есіне алуының себебі сондықтан шығар.

«Қырық астық кезеңнен, Суырған қыннан қылыштай».
Жүкең күндіз желке арыққа су салып, бөгеп келген. Ойы 

– жиналыстан кейін егінді суарып тастау. Егіннің көктегеніне 
жеті күн толды ғой. мария да ерінің ыңғайымен шайын ерте 
қамдаған. Бағана агроном Қабдан Шаяхметов келіп:

–Жүке, бүгін бір мәжіліс болады. Жер суландырудың мән-
жайын сөз етеміз,– деген. Бірер кесе шай ішті де, бешпентін 
кие бастады. айдарбек пен айнабектің бетінен кезек сүйді.

Күндіз құлақтап кеткен тоғандағы су бұл кезде шүпілдеп, 
бөгеген тұсты бұзып-жара бастаған еді. Иненің жасуындай ғана 
жерді жырып алған су бірте-бірте кеміктеп, пысымаған жұмсақ 
топырақты қауқар құрлы көрмей сақ-сақ күледі. Жиналыс 
басталмас бұрын осыны күн ілгері сезгендей, болжай кетпекке 
құрақ ұшып келген Жүнісбек тосын жағдайға тап болды. 
Сумен арадағы күрес басталды. Пайдасы мен найзасы бірдей 
судың мына қылығы қатты састырды. Жанталасып бөгей 
бастады. Қолына іліккен нәрсемен бітей берді. Бірақ лықсып 
арна іздеп тұрған асау судың тегеурінді жал толқыны іліккен 
тасты дедектетіп қақпақылдай қaғa жөнелді. Жүнісбектің 
дымы құрыды. ағытылған судың алды жаңа тебіндеген егіске 
жыландай сусып, жақындап қалды. Сырт киімін түгел шешіп 
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тастаған мұрап қолының, жалаңаш балтырының тілім-тілім 
болғанына қарамастан, жан ұшыра қимылдады. Қолына ілінген 
кесекті құлаққа атады. Бірақ бұл маңайдан су бөгерлік ағаш, не 
тас таба қою қиын. мұрап істің насырға шапқанын сезгеннен 
кейін бешпентін қаусыра түймелеп жағасы мен қос жеңін буды 
да, дымқыл топырақпен кептеді. Шалбарының екі балағын 
да түйіп топыраққа толтырды. лақылдап жатқан бұлақтың 
көмекейіне «иә, сәт» деп тастап жіберді. Сап бола қалды. 
Үстін ұсақ-түйек тастармен бастырып, іргесін, шет-шетін 
тығындады. абырой болғанда, тоғаннан ағытылған су аңыздың 
бір-ақ арығын бүлдіріп үлгіріпті. Жүнісбек әбден қалжыраған. 
маңдайынан сорғалаған тер суға тырс-тырс тамады. маңдай 
термен суарылған егін жаман түсім берген бе, өткен жылы 
Жүкең әр гектар жерден 24,5 центнерден өнім жинаған еді.

мұраптың жиырма жылы жер суарумен өткен екен. Нағыз 
диқан деп осыны айтыңыз. Бітік өсірген мол астығын айтыңыз. 
Бәрінен де жайсаң жанын айтыңыз. Әттең, соғыстан қалып 
қойған ескі жараның орны сыздай береді. Оны Жүкең елге: 
«Белімнің құяңы бар»– деп түсіндіреді. Бәрімізді қинайтыны 
осы – соғыстан қалған «кұяңдар» ғой.

* * *
Осынау өмірінің елеулі төрт кезеңін Жүнісбек аусарбаев 

қазақтың ескі көз ақындары айтқанындай өткізді ме, әлде 
басқаша ма, оны өздеріңіз бағдарларсыздар. мен мұрап 
маңдай терімен суарып өсірген астықтан пісірген нанды жеуге 
отырдым. рақмет, Жүке!

1967 ж.
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АлТАйДЫң АҚ МАрАлЫ

1944 жыл мамыр айы. Үйездеген жылқыдай бөктер-бөктер-
дің алқымына топталып қалған қарағай-самырсындар өкпек 
желдің екпініне шыдай алмай су-су етіп, тағатсыз ырғалады. 
Бір топ ұзақ-қарға қарағайдың ұшар басынан бір қонып, бір 
ұшып қонақ таппай, азан-қазан боп жүр. Кейбірі алабұртқан 
аспан төріне тік шаншыла көтерілгісі келеді-ақ, бірақ жел 
тегеурініне төтеп бере алмай, қиястай ұшып, далбақтаған 
күйі қайта қонады. Жақпар тастан тақия киген тау шыңына 
түйдектелген зілдей қарабұйра бұлт шөгіп алған. анда-санда, 
оңды-солды жел айдап ойқастаған бұлттардан жетім тамшылар 
қаңғып түседі. Ішін тартып, ышқынған желдің желігі бір сәт 
сап бола қалғанда, бармақтай-бармақтай тамшылар жамырай 
тасырлап қоя берді. Жаңа-жаңа ғана қауашағы ашылып, түлеп 
келе жатқан таудың ерке қызғалдықтары тамшының талапайы-
на қайсарлықпен төсін тосып, әнтек мазасыздықпен желбіреп 
тұр, сүйсініп тұр.

мамыр айы туғалы нөсердің ағыл-тегіл айызды қандыра 
жауғаны осы еді, Жер-ана аса риза секілді. Күн күркіреді. 
Бірақ найзағай ойнаған жоқ. алтай асқары зырқ ете қалды. 

Нұрзағиланың көңілі мамырдың ашық-жарқын, жұпар иісті 
таңындай жайдары болатын. мына табиғатпен бірге айрандай 
іріді де кетті. Ол сирек ренжитін. Жанына батып, басы ауырып, 
балтыры сыздағанда болмаса, жөшендіге алғызатын мінезі 
жоқ-ты. 

Жауыңнан қорғалап, қалың самырсынның арасына кірді 
де, аттан түсті. Жүннің ұйпа-тұйпасы шыққан кер бесті ішін 
тартып, пысқырып қояды. Тоңазиын деді. Қурап қалған молақты 
жинап, от тамызды. Дымға малшыған қызыл манат қамзолын 
дегдітіп алмақ болып, отқа қақтады. Жалынға қызған қыздың 
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үстінен түтінмен араласа жеңіл бу көтеріледі. Нұрзағила бей-
жай манаурап отыр. Иін ағаштай иіліп келген қасының түйісер 
жерінде қос сызық бар тіке түскен. Қабағын сілкіп қалғанда 
жым-жылас ғайып болады да, ойға батқанда қайта қатпарлана 
қалады. 

«Шіркін, адамдар бір-бірін мүйіздеп, тірсектен қаққанды 
қашан қояды екен. аттық ойын, тайлық күлкіміз бар, түс 
шайыспаған жандар едік, ағаймен ұрысып қалғанымыз мынау. 
Осы бір шалдуар мұнарларды қоқаңдатпай, шаруаны дөңгелек 
айналдыратын ер-азаматтардың майданнан оралар күні де 
тақады-ау».

Осынау ұлардай шулаған мазасыз ой жиырма бірге жаңа 
шыққан қыз көңілін бағанағы бастықпен арада болған кірбіңді 
уақиғаға қайтадан жетелеп алып кетті. 

– Дұрыс істемей отырсыз, ағай. маралдың бірде-біреуін 
босатып жіберуге болмайды. Ертеңгі күні ауыл азаматтары 
жеңіспен оралғанда не бетімізді айтамыз? Шамамыз жетеді. 
Бағамыз. Жібермеңіз маралды! 

– Тортасын айырған майдай мөлдіреген қыз ба десем, 
сұқсырдай сусылдап тілін безеген көкпері ме едің? Сенің қақың 
болмасын. Өзім білемін! Үй ішінен үйшік орнатпай, адыра қал. 
маралдың елуін шығарып қоя беріңдер. асырау қиын. азапқа 
салады текке.

– Жаныңыз қиналып жүр еді...
– апырым-ай, осы Верхкатон шаруасының мәйегі сен едің. 

алтай қыста тамам маралды шашыңды беріп асыраймысың! 
малсағын мұның. Ертеңгі күні сол маралдар көзі жаудырап 
тырапай асып жатса, сен қыздың емес, мына менің, менің 
басым кетеді! Білдің бе (бастық басын жұдырықпен қойып-
қойып қалды)!

– Жә, доғар сөзді! Тайлағы жоғалмағанның бәрі ақылды. 
менің орныма отырсаң білер едің.

– мені де қинайтыны осы.
Есікті бір қойып шыға жөнелді. Бастықтың айғай-ойбайды 

желкелей итеріп, ұзатып салды оны. 
Нұрзағила ертеңінде бір қауым марал мен бұғыны 

сатыдан шығарып жібергенін бір-ақ білді. Іші удай ашып, 
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күні бойы егіліп жылаумен болды. Дәрменсіз еді. Таңның ала-
көлеңкесінен тұрды да, кер бестісіне мініп, басы ауған жаққа 
тартып кетті. аспанды түйдек-түйдек қара бұлттар жаулап 
алды. Әнкі-тәнкісі шығып, әп-сәтте нөсер құйып қоя берді. 

Жауын қанша сабаласа да, Нұрзағила отырған самырсын- 
ның түбіне бір тамған жоқ. Ұзақ жауын жаумайтын секілді. 
айбыны қатты. Өте шығатын сыңайы сезіледі. Кер бесті 
құлағын тіге қалды. Осқырды. Енді бірде басын кекжең еткізіп 
жалт берді де, дізгінін үзіп, албаты лағып шаба жөнелді. 
Қапелімде не болғанын сезбей бихабар қалған қыз орныннан 
атып тұрып, құр-құрлап аттың соңынан қуа жөнеліп еді жел 
басындай жерде жайрап жатқан маралды көріп, оқыс тұра 
қалды. Шала-жансар тыраңдап жатқан маралдың тамағына тас 
кенедей жабысқан сілеусін Нұрзағиланы байқаған жоқ, олжасын 
қомағайлана жұлмалап жатты. Енесінен таяқ тастамдай жерде, 
не безіп кетерін білмей, не сілеусінге сұс көрсете алмай, секиіп 
қозықа тұр. Есі шығып кетсе керек, дір-дір етіп, көзі жаутаң-
жаутаң қағады. мойнын бұлаққа арта жығылған екен марал. 
Тау суының мөлдір ақ толқындары жануардың қара қошқыл 
қанын іліп алып, асығыс ағызып әкетуде. Бұлғағысы, қор еткісі 
келмейтін секілді. 

Нұрзағила ал дегенде сасып, қозықаш мелшиіп бір орнында 
қатып қалды. Не істеу керек? Өртеңге шыққан көгал расында 
ағарып жатқан тергенің сынығына көзі түсті. Қыста шөп тартып 
жүргенде өзі сындырып алған-ды. Жалма-жан жұлып алды да, 
қызылға тұмсығы жаңа ғана жеткен сілеусінге оқыс ұмтылып, 
қара құстан салып өтті. Және бірді! Есін жидырмай және бірді 
ұрып, сілеусінді сілейтіп салды.

маралдың лағы жаудың жеңілгеніне сенбей біраз тікесінен 
состиып қарап тұрды да, енді біраздан кейін дік-дік басып 
енесіне жақындады. Нұрзағиладын сескенген жоқ. Көзі 
мөлдіреп, иіскелей бастады. Қыз көңілі босап, көзіне жас 
алды. Қозықамен ортақ мұң тапқандай, мәңгіге көзін жұмған 
маралды құшақтап отыра берді. «Сатыдан шығарып жібермесе 
– мұндай күйге тап болмас еді. Сатыдан шығарып жібермесе 
– қозықа енесінен айырылып, жетім қалмас еді. Соғыс! марал 
екеш, маралға да тақсырет қамытын кигіздін бе?..».
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Бұл кезде нөсер басылып, батыстағы сонау қара таудан 
асып бара жатыр еді. Зеңбірегін арлы-берлі сүйреп күркіреген 
күн де батысқа қарай ойысып, бірте-бірте алыстай берді. 
Ендібірде құмығып барып үні өшті. Табиғат дүр сілкінді. аспан 
бұлттан тазарып, күннің көзі шықты. Шығысты қызылды-
жасылды шұғылаға бөлеп, кемпірқосақ туды. Бейне бір жеңіс 
күнін мерекелеген салют іспетті өзгеше әдемі. ағаштардың 
бұтағына ірікіліп қалған тамшылар сорғып, тырс-тырс тамады. 
Нұрзағила орнынан тұрды. Енесін қиып кете алмай шырғалап 
тұрған қозықа әнтек шошынып қалды да, шағылға қарай секіре 
жөнелді. алтын кебіс секілді басын тік ұстап, орғыған күйі 
орманға сіңіп ғайып болды. 

Өткінші өте шықты. Күн ашылды. Әуе таза. Тек батыс жақ 
көк жиекте ғана тоқымдай қалып қойды. Етекке қарай суырт- 
пақтала құлдилап кеткен екі сораппен қолында қамшысы бар 
жалғыз жаяу аяңдап барады...

– Ей, жалғыз аяқ жол, қайда апарасың жолаушыны.

* * *
1966 жыл, көкек айы. 
«Жаздың ұзақ тұрысын тілеме, жайма-шуақ жылысын 

тіле» деген ғой. Өмірден ұзақ, өмірдей қызық не бар? Бірақ сол 
ұшы-қиырсыз ұзақ өмірді мәнді етіп, нәшіне келтіре өткізу бар. 
Өмірдің тұздығы – бір күнгі бақытта, немесе бір сәттік өткінші, 
қызықта емес екені рас. ауырдың үсті, жеңілдің астымен 
тілемсек күйде өткен өмір кімге нәсіп, кімге кәсіп болады. Әр 
күні үшін күресіп, ұлы істің үлескері боп тіршілік кешкенге не 
жетсін...

Нұрзағила осындай тынымсыз адамдар қатарынан. Қырық- 
тың қырқасына шығып бара жатса да, Өрелі орманының баян- 
дылығы үшін тыраштанып келеді. Сонау бір келмеске кеткен 
өткіншті қанды жыл ұмыт болған бүгінде. Жер-ана мен Ер-
ананың ауыр жарасы жазылған. Сол біл енесінен жетім қалған 
қозықа да кәртең тартып, сандаған лақ ертті соңынан. Бұл 
күндері 50 маралмен бірге Нұрзағиланың қарауында тұр. 

Нұрзағиланың аға азықтандырушы болғанына да талай 
жылдың легі өткен екен-ау. Жардан айырылып, жасамыс тартса 
да, тағдырдың бұралаң соқпағымен именбей қарыштап келеді.
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Верхкатон қысы ерен қатты болды. ат құлағы көрінбейтін 
қалың қар жауды. Ердің сынға түсер, қиналар шағы туды. 
Дүлей табиғат күшімен күрес басталды. аудандық Советтің 
депутаты Нұрзағила Қилыбаева да әдетінше алғы шепте болды. 
Бағымындағы 50 маралдың бірін шетінетпей, аман алып шық- 
ты қыс тырнағынан. Биылғы жағдайда бұдан асқан ерлік жоқ.

...міне, көптен күткен көктем шықты. мамыр айы туады 
біраз күнде. Шуақты күннің нұрына ынтызар тау қызғалдақ- 
тары ала сиырдың терісіндей қары кеткен жерде түйеқұлақта- 
нып, тебіндеп қалыпты. Бағана бүкіл «Верхкатон» совхозы, 
бөлімше боп, ленин орденін алғанын айтып, құттықтаған-ды 
Нұрзағиланы. Өзінен гөрі өзгенің қуанған дидарынан шат- 
тық нұрын аңдап, соған толқығанды ол. Сезім пердесін сол 
еңбектерінің қошемет-пиғылы шарпып, сонау бір жылдағыдай 
жападан жалғыз шығып кетіп еді ауылдан. 

1944 жылдан айырмашылығы сол - Нұрзағиланың астында 
кер бесті емес, жалы тоқпақтай баран торыат бар. Және бір 
өзгешелігі сол – Нұрзағила талабы ашылмаған жас емес, 
егде тартып, бетін уақыт шиырлаған жүлделі жүйрік, ленин 
орденді еңбек майталманы. Сол бір жылдың мерейлісі сол – 
күн күркіреп, өткінші жауған жоқ, батыс көк жиектегі соғыс 
бұлты да торламапты. Жайма-шуақ бейбіт күн. Көк жиекте 
қалған тоқымдай қара бұлт та ғайып болған. Тек, шыныдай 
мөлдір көктем аспанынан құс қанат сырғақ жауып тұр. Ол да 
бірте-бірте үлпілдек қылауға айналып, Нұрзағиланың жүрек 
қуанышы мен ленин орденін құттықтағандай, шашу шашады.

Нұрзағила аяңдап бұлаққа келді. Өзгеше әсем райға ене 
бастаған бұлақ былдыр қағып, Нұрзағила көңіліне сол бір 
жылдардан сыр айтып жатыр. Ол аттан түсіп, таудың кәусар 
суық суымен аузын шайып, бетін жуды. Шөлін қандыра ішті. 
Сонадай жерде ошарылған алтайдың бір топ ақ маралы 
Нұрзағиламен бірге суға бас қойды. адам мен марал бір-
бірінен тосырқаған жоқ. 

Иә, ақ маралдан кер марал жатырқаушы ма еді. 

1966 ж.
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САлТ АТТЫ

Күн шыжып кетті. Жер мен көктің арасында шымырлап 
тұрған ыстықтың аптабы өрмекшінің торы іспетті көзге болар-
болмас шалынып, әнтек дірілдейді. Бұқтырманы бойлай біткен 
ағаштың бастары да, бидайық араласқан ақ ермен де селт 
етпестен шаңға бөгіп, шаңытып, мыж-мыжы шығып тұр. Боз 
талдың бұтағына қонып отырған бозторғай шырлауға дәрмені 
жоқ, аузын арандай ашып, дымы құрыпты. мый қайнатар ыстық 
түсіп кеткенде қара жолдың шаңы да кеудесін көтеріп бұрқырай 
алмай, ат тұяғына жер бауырлай баяу ереді екен. Әншейінде 
кес-кестеп жол бермейтін тарақ құйрық пен саршұнақ та ініне 
кіріп, ғайып болған. Шілденің ыстығы мынау даланың ербең 
етер жәндігін жым-жылас жұтып қойған секілді. Дүниенің 
кенезесін кептіріп, қаңсытып тұр. Су екеш су да арыны азайып 
құмығып, талып-талықсып қана естіледі. Бұл алтай өңіріне 
сирек түсетін ыстық еді.

Қолқасы қапырыққа бітеліп, бозамығы шығып келе жатқан 
жалғыз салт атты кіндікжұртының мына бір қырына іштей 
налыса да, «өзің берген шыбын жанды өзің аларсың мықтасаң» 
деп күбірлейді. Күнге күйіп, тырбиып-тырбиып қалған шөпке 
жаны аши қарайды. «апыр-ай, өрт жалап кеткен секілді. 
Талшық жоқ. ана Толыбайдағы қыстақты көшірмесе, қой несін 
тебеді қыста». Салт атты осы ойдың ұшығынан айырылып 
қалмайын деді ме, тобылғы торының басын тежеп, ағаштан 
қаланған ескі қыстауға бір сәттелміріп қарап қалды. Төбесіне 
ала бота өсіп, есік-терезесі үңірейген қора қорқыныштан елес 
әкеледі. «Тозығы жеткен екен. Қай заманғы қора...».

Салт атты тұрған жер – айдау деп аталатын бөктер. Дәл 
осы тұстан Шабанбай жайлауын асып кететін жалғыз аяқ тік 
жол басталады. Ол – Шапқанжол. Қиын, аса қиын жол. Ойдан 
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жонға жүк артып көшкен талай түйенің мынау өркеш-өркеш 
тастардың ара-арасын дөп баса алмай, сонау көз жеткісіз құзға 
домалап кеткенін талай көрген. Елпектеген сары атанның 
бұйдасынан ұстап, шапшыма қияға қарай: «айт, жануар, жылан 
жатыр, жылан жатыр, байқап бас табаныңды» деп, ырс-ырс 
еткен әкесінің бейнесін көз алдына елестетеді.

Торы бие аса ептілікпен басады тұяғын. Сүрінген жоқ. 
Жігіттің төменге қарауға дәті шыдамады ма, ердің қасынан 
мықтап ұстаған күйі көк күмбезіне телміріп отыр. мынау 
қиын-соқпақты да, тіпті ертеңгі су ішкілігін де торы биеге сеніп 
тапсырған сыңай бар. Иесінің сенімін торы бие бұл жолы да 
ақтады. Есен-сау алып шықты Шапқанжолдың кезеңіне. Әне, 
аяқ астынан басталып, көз ұшына кете беретін Шабанбайдың 
жайлауы. ақын көңілді жас жігіттің сезімі дір ете түсті. 
Көзіне әсем әсерден туған мөлдір жас іркілді. Біздер сезіп біле 
бермейтін жұмбақ сыр толқынын жайлаудың салқын самалы 
тербеді білем:

алтайдың ай маңдайлы бұраң белі,
Келемін тор бестімен аңсап сені.
Үстіне Шабанбайдың шыға келсем,
Жайлаудың самал-салқын есер лебі, – деп дауыстай өлең- 

детіп, жарау биені шаужайлап қалды. Енді бір сәтте марал- 
қашқан өзегіне қарай жалғыз аяқ жолмен бүлкек-бүлкек желіп 
бара жатты. аузында әлгі ән. Бұл салт атты жолаушы жиырма 
үш жасар бригадир Әбілқақ еді.

* * *
– Жігіттер, жұмыстан ерте қайтқандарың не? Күн әлі арқан 

бойы тұр ғой. 
– Кір басып кетті, ауылға барамыз, моншаға түсіп, кір-

қоңымызды жудырамыз.
– мен осы жаңа ғана ойдан келдім. Онда да қызған жұмыс. 

Үйде отырған тірі жан жоқ.
– Өйтіп көлгірсітпе. Ертеден қара кешке дейін табаныңнан 

таусылып кепжүргенің. Не ұйқы, не күлкі жоқ. Жұмыс-жұмыс 
деп... аттың үстінде тұрып әкіреңдегенді білесің. Көрер едім 
біз құсап ұзынды қара кеш отауға шөп әперсең.
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– Соны айтамын-ау. Өл дей ме?
– рас-ау.
– Өзінің қағанағы қарқ, сағанағы сарқ не қылсын бізді.
Осынау тұс-тұстан анталаған қаңқу сөздер бір талайға дейін 

ессіз желіп барып қалды да, Әбілқақ тарапынан қарсылық 
таппаған соң пышақ кескендей тиыла қалды. Бригадир 
пішеншілердің мына күйін түсінгенмен, қолдан келер қайран 
жоқтық па, дел-сал тұр еді.

«Егер бірін жіберсе қалғаны түгелдей босқалы тұр. ал,  
бәрін қоя беруге дәтің шыдамайды. Кірлегендері де рас. 
Тоқтатып, басу айтып көр дүркіреген жұртты. Бұларға қазір 
ақырған бұйрықтан гөрі сүйектен өтер салмақты сөз керек 
шығар»

– Әй, Қани! Басқанікі басқа, сенікі не? Ойға барып келгенін 
кеше ғана емес пе? мені отауға шөп апара алмайды дегің 
келе ме? Ер-азамат жауға аттанғанда сен екеуміз емес пе едік 
сандаған нән маяны сап түзеткен. Қанды жылдың сап болғанына 
бес жыл да толған жоқ. Ел тәніндегі ауыр жараға бір айыр 
шөптің де шипа болатынын түсінсеңші. Бригадир сайлаған 
өздерің, тілеп алғаным жоқ. Әкемнің жұмысы емес, колхоздың 
жұмысы. Сайып келгенде – өзіміздің қамымыз. Жалғызбеттің 
мына тұнып тұрған шалғыны бір рет бұршақ соқса тып-типыл 
болады. Салықсалған, аюалған, маралқашқанның шабын- 
дығы із тиместен сол қалпында тұр. Ойда шөп жоқ. Колхоздың 
төрт түлігі осы Шабанбайдың балдырына қарап қалды...

– Оны сен айтпасаң да білеміз. Біз пішен дайындамаймыз 
дедік пе, моншаға түсеміз.

– монша дейсіңдер. Сол моншаны өзіміз осында салып 
алайық дегендеріңе үш жыл өтті. алтайдың орманы мынау 
сыңсыған. Егер шындап қолға алсақ төрт-бес-ақ сағаттық 
жұмыс.

Шөпшілердің бағанағы айбыны аздап басылайын деді. Бір-
біріне көздерінің астымен Әбілқаққа сүзе қарап күңкілдескен 
күйі қаракеттеріне беттеді. Тек мырза деген қара домалақ бала 
ғана мойнын жағасына тығып, өгізіне ыңыршақ сала бастады.

– Әй, мырза, сен қайда барасың?
– Үйге.
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– апаңның қойғаны суып бара ма? Қайт кейін.
– Онда жұмысың болмасын. – ана, сүйреткіні тор биеге 

жек те, өзің тасы шөмелені. мен ауылға қайтам.
Қыңыр баланың мына қырсықтығы бригадирдің ашуына 

ашудастай тиді. Әлі оң-солын ажыратпаған жас жігіт ақылға 
жеңдірген жоқ.

– Әй, ит екенсің! – деп, қыңыр баланы қамшымен тартып 
жіберді. Сөйтті де, сүйреткіні жеге бастады.

Әбілқақ бұл күні қатты талықса да сыр алдырмады. ымырт 
жамылғанша шөмеле тасыды. Кешке ел орынға отыра, төр 
жайлаудан ішіп-жемдікке соятын мал әкелмек боп аттанып 
кетті.

* * *
Түнді бетке ала шыққан салт атты торы биені соза аяңдатып 

келеді. Көңілі бей-жай. Емін-еркін есінеп алды да, торысының 
шайқалтпайтын жұмсақ аяңына сүйсінгендей, сарала сапты 
қамшысымен сауырынан сипап қойды. Тылсым тау түнінің 
мына бір жұмбақты күйіне қызыққандай тобылғы торы қамыс 
құлағын кезек қайшылап, жіті аяңдайды. Қолтығы аздап 
дымқыл тартса да, тау самалын төске ала сергек серпіліспен 
нық-нық тастайды тұяғын. Бірақ, сөйтсе де, екі бүйірінің 
солқылы көбейіп, жүрісінен бір ауырлық сезілетін секілді. 
мінісінің қас-қабағын лып еткенінен танитын сұңғыла ие 
биенің бұл күйін неге жорырын білмеді. Болдырғандікі шығар 
деді. Торыбие көпке бармады. Қара құстан ұрғандай табандап 
қалды. Әбілқақтың секіріп түскенін күтіп тұрғандай жата кетті. 
Әлде нендей жамандықты сезген жігіт биенің алды-артына 
шығып, айналып-үйіріліп жүр. «Көпсінгені осы еді, мұны да 
алайын деді ме!» Сөйтсе, тор бие құлын тастаған екен.

Әбілқақ торыны арқандап, қойлы ауылға жаяу тартты. 
Оның ойында бір-ақ нәрсе бар. Ол – ертең шөпшілер ашығып 
қалады-ау деген ой. Оның көңілін бір-ақ нәрсе мазалайды. Ол 
– осы түнде бес қойды қайтсе де қосқа жеткізу. Оның жүрегінің 
жайлау төрін «Шабындықтың сапасын жоймай жинап аламыз 
ба?» деген ой мекендегелі қашан.

ай жарық. Толып қалған. Әбілқақ қойларды қосықтап, 
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айдап келеді. Жалғыз жаяудың түңгі суыт жүрісінің бір-ақ 
себебі бар. Ол – қол астындағы шөпшілерге деген шынайы 
қамқорлық. Орманның аң-құсын елең қылмастан Құс жолымен 
бағыттас тарытп келеді. Түн түндігі серпіліп, шығыс көк жиек 
құланиектене бастады. Әне, сары белден сарғайып таң атты. 
Әбілқақ қосқа жетті. Бұл кезде пішеншілер де тұрып, таңғы 
салқынмен бөрене тасуға жұмылған еді. Қолының ебі бар 
кей жігіттер үйдің орнын жасап, енді бірі ағаш аршуда. Бұл – 
болашақ моншанын алғашқы құрылысы. Бүгінгі таң – ерекше 
таң болды. Иә, 1949 жылдың жазындағы ең бір арайлы таң 
еді. Бригадирдің жұмысшыға, жұмысшының бригадирге деген 
махаббат таңы еді.

* * *
Пай-пай, биылғы қысты-ай! Әкемдетті ғой. мұндай 

қыс өңірде 1912 жылы ғана болған деседі. Қар кеңірдектен. 
мал азығы әлде қашан біткен. Төрт түлік бірінің жүнін бірі 
«жалмап» тұр. Нөпір қардың ортасынан созақтаған түтін ғана 
тіршілік тынысын аңғартады. Әйтпесе көзді қарықтыратын 
аппақ омбыдан басқа ештеңе болжай алмайсың. Жұрттың 
жүріс-тұрысы мен бет әлпетінен де бір түрлі жадаулықты, 
жабыңқы күйді сезгендейсің.

«алтай» совхозы, Жаңаүлгі бөлімшесінің кеңсесі абыр-
сабыр. Бет-аузын тұмшалап алған адамдар бір-бірінен жан мен 
малының амандығын сұрайды. Бұл күндері Әбілқақ Шерендин 
де ат үстінен түспей суыт жүрген. Бөлімше меңгерушісі 
Тайсарин шақыртып еді, тағы да не боп қалды деп абыржи 
кірген кеңсеге. меңгерушінің түсі суық, тұнжырап отыр. 

– Отыр, Әбеке. 
– Тыныштық па?
– Қандай тыныштықты сұрайсың мал қырылайын деп 

жатқанда? ала жаздай не дайындағансыңдар өзі. – меңгеруші 
бұл сөзге көпшік қоя, Әбілқақты сынай, салмақ арта айтты. 
Қырыққа жаңа ғана шыққан бригадирдің маңдайынан суық тер 
бұрқ ете түскендей болды. Құлақшынын шешті. Күн шалмаған 
маңдайы қақтаған күмістей аппақ, тек әр тұсынан шағаланың 
қанаты секілді сызықтар айғыздапты. Қабағын сілкіп қалып 
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еді, тереңдей түсті әлгі уақыт іздері. мүмкін, мұның бірі сонау 
шақтағы түн жамылған сапарда пайда болған шығар...

– Сөзіңізге жығылдым. Бірақ биыл құрғақшылық болып, 
шөп шықпай қалды ғой. Әмбесінде...

– Қазір дауласатын мезгіл емес, Әбеке. Тірі кісі тірілігін 
істемей ме? Қандай ақыл-кеңес айтасыз. мына алапаттан 
құтылар жол бар ма? – меңгерушінің түсі жылып, бригадирге 
өзімсіне қарады. Сенім арта қарады.

– Ой мен қырдағы малды түгел аралап, түнде келдім. 
Әзір шығын жоқ. Тек анау Шабанбайдағы бір отар қойға ат 
ізі түспей тұр. Қар қалың, трактор жете алмады. ал, аттың 
дәрмені келмейді қасап қарды бұзуға. Шөп жетеді-ау, бірақ 
өздері ашығып қалды ма деп хауіптеніп отырмын.

– ал, мұндағы малды немен асыраймыз?
– алтай бай емес пе? ағаштың бүрі бір қырдан асырар. 

ауыл адамдарының қорасында бір-бір шөмелесі бар көрінеді. 
Тоқтының арық-тұрағын бөліп берсек нетті?

меңгеруші бригадирдің оңды таба қоятын пікірін шынымен 
бағалап, тоқ тұтқандай болатын. Осы ретте де:

– рас-ау, Әбеке, – деп қалды.
Әбекең бұдан кейін жұмысшыларға қайда баратынын, не 

істейтінін бажайлап түсіндірді де, сенімді-сенімді деген үш 
жігітті жанына шақырып алды:

– Комсомолсыңдар ғой.
– Иә.
– Сондықтан шақырдым. маған серрік боласыңдар. 

Қанайдағы Кәкітайдың отарына барамыз.
– Ойбай-ау, оған ұшпасақ жете аламыз ба, бәтір?
– Ұшпаймыз, жетеміз. Тамақ апару керек. Біреулер өлім мен 

өмірдің ортасында жатса, «өз үйім, өлең төсегім» деп жатамыз 
ба? ат тұяғы жеткенше қарды бұзып барып, әрмен қарай 
шаңғымен аттанамыз. Жолға сайланыңдар. Ертең ертемен 
жүреміз.

Боран. ат құлағы көрінбейтін боран. ысқырады, ышқынады. 
Ұлиды. Бет қаратпайды алды-артыңды орап. Бірінің артынан 
бірі құндыздай шұбап келе жатқан төрт жолаушы аяқтарын 
сүйрете басып, қия бетке тырмысып барады. Шаңғымен тауға 
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шығу ауыр ғой. Әмбесінде арқаларында таңып алған жүгі бар. 
Бұл – Шапқанжолдың асуы.

Әбілқақ оқта-текте:
– Жігіттер, мықты болыңдар! адасып қалмайық. Енді біраз 

жүрген соң кезеңге шығамыз. Сосон... Сосон етектегі қораға 
шаңғының өзі алып барады, – деп дем беріп, жігерлерін қайрап 
қояды.

Бұлар келгенде үш күндей аузына нәр салмаған Кәкітай 
және оның қос көмекшісі от жағуға дәрмені келмей бүктүсіп, 
өмірден күдер үзіп жатқан-ды. Бітеу қорада қамаулы тұрған 
қойлар да есікті тарсылдатып, ұлардай шулап маңырайды.

Темір пешке от жағылды. Қараңғы бөлменің ішінде нұрлы 
сәуле тарады. Ол сәуле шопандардың жылтыраған көздеріне 
түсіп, нұрландыра, ажарландыра бастады.

Олар өздерінің еш уақытта ұмыт қалмайтынын, өзегі талып, 
басына қиын-қыстау іс түссе, мына Әбікеңдер секілді абзал 
жандар қол үшін беретінін, қамқор қанатына паналататынын 
білді. Өз өмірін хауіпке тігіп, сонау жеті кезеңді асып келген 
ауылдас азаматтардың кемерлі жақсылығы, қайырымдылық 
деген сөзді бүкіл адам тіршілігінің тірегі, мәні еткендей 
болды.

Әбілқақ алып келген қоржынын аша бергенде:
– аға! Кешір мені. Сіздің алтын кәдіріңізді балалықтың 

желігімен бағаламаппын. Борышкермін сізге! – Бұрышта баға- 
надан бері үн-түнсіз бұйығып жатқан қара жігіт арыстандай 
атылып келді де, бригадирдің мойнына асыла кетті. Солқылдап 
жылап жіберді. Ересек жігіттің егіліп, өксіп жылауы қаншама 
оғаш көрінгенімен, біле білген, түсіне білген пенденің 
қабырғасын өзімен бірге қайыстырар еді. 

Бұл сонау бір бұлдырап артта қалып бара жатқан жастық 
шақты бригадирдің көз алдына жайып салған-ды. Ол сонау бір 
шақтағы ауылға қоңыр өгізге міне қашқан қара домалақ бала 
еді.

– Інім, сен де кешір мені. Қайтеміз, жұмыс бабы, тәртіп 
талабы солай еді ғой ол кезде.

Қос құшақ айқасты. адам есейгенде, ер жеткенде бала- 
лықтың базарында немесе жастықтың мастығында шалыс 
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басқан шалдуарлығын есіне алып, өз-өзінен қысылып, ұяла- 
тыны, сол бір қылықтарын тіпті сағынатыны бар. Қара бала 
мен Әбілқақ та сондай күйдің құшағында еді.

* * *
Пай, пай, биылғы жаздың шөбі мен егінін-ай! Ұзаққа 

созылған қытымыр қыстың артынан жан-жануарды жадыратар 
жайма-шуақ жаз келер болар. Шабанбай шабындығының 
шығысы тіпті ересен. Әне, Шапқанжолдың кезеңінде сонау 
көсілген жасыл жайлауға күн санап қарап, салт атты тұр. Көңілі 
көктем.

ақпанның боранымен алысып, желе жортып бара жатқан 
адамды көрсең – бригадир де.

Көктемнің қара қатқағында торғаяқтап, желе жортып бара 
жатқан жалғыз аттыны көрсең – бригадир де. Жаздың мый 
қайнатар ыстығында пішеншілер арасында айғайшыда жүрген 
адамды көрсең – бригадир де.Күздің лайсаңында әр қыстақты 
барлап, шөп тартқызып жүрген мазасыз адамды көрсең – 
бригадир де. Ия, ол – өнебойы атын ерттеулі ұстайтын, тақымы 
сартап бригадир. Ол бригадир – тағдыр тәлкесін қанжығасына 
бөктеріп алып, бар өмірін салт аттың үстінде өткізетін қазақтың 
бір еңбеккер ұлы – Әбілқақ Шерендин.

1966 ж.
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МЕН СЕНі Көп ізДЕДіМ...

1. Кетіп барамын

Өзіңнің жалғыз екеніңді ұзақ сапарға шығарда сезінесің. 
Күні бүгінге дейін ешкім шығарып салып та, тосып алып та 
көрмесе, ол сенің дос-жарансыз тағылығыңа себепші шығар. 
Бірақ мен сол қолпаш, медеті мол шаршы топтан оқшауланып, 
ет-бауыр еркелерім мен шын пейіл достарымнан жырақталған 
сайын олардың қадір-қасиетін парықтап, жақсы көре, сағына 
түсетіндеймін. Топ ортасында тайраңдап жүріп, көп-көп асыл 
қасиеттерімізді аңдамайды екенбіз, біз неғұрлым алыстаған 
сайын, бір-біріміздің замана пішіндеген жайдары бейнемізді 
қиялымызда тербеп, санамызда сан рет өткереміз-ау. мен 
редакциядан жолдама алып аттанған сайын анау аядай бөлмеде 
қарқ-қарқ күліп қарекетін жасап жатқан қарапайым достарымды 
кең-байтақ республикамыздың шалғайына ала кетер едім. 
менің ала кететінім – олардың өз жұрты, өз халқына деген 
адал махаббаты, өз замандастарына деген ыстық ықылас, ақ 
тілеуі. Біз командировкаға аттанып бара жатқан әр жігітке: «ал 
бауырым, жолың болсын, барған жеріңе сәлем айт» – дер едік.

– ал, жолың болсын, бауырым, барған жеріңе сәлем айт!
аэропорт. ығы-жығы ел. Бір-бірін құшып, бір-бірін 

шығарып салып жатыр. Әне, орамалдар желмен желбіреп, 
қолдар бұлғанды. мен –жалғыз! Самолетке міне бере анау 
жерге, сол жерді басып тұрған адамдарға қимай қараймын, 
жалт етіп қараймын. Өйткені мен көк күмбезіне мүлдем 
ұшып кетпейтінімді, ол мүмкін еместігін, енді бірер сағаттан 
соң қайтып ораларымды сол жерге, анау қолын маған емес, 
басқаларға бұлғап тұрған адамдар, мен үшін тіпті бөтен 
еместігін, оларсыз күнімнің жоғын білемін. мен қара жерге, 
сол жердің шын иесіне ессіз ғашық екенімді білемін. Қанша 
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ұшсақ та, сол жерді құшатынымызды білемін. мен көп нәрсе 
білетін секілдімін, бірақ ештеңе білмейді екенмін. мен, әсіресе, 
адамдардың жан-жықпылын, замандастар сырын аз біледі 
екенмін.

«Ил-18» Шымкентке қарай ұшып келеді. Жайлы, жұмсақ 
орында рақатқа батып отырмын. Шіркін, дәл осындай мұңсыз-
қамсыз отыра берсе, дәл осылай дүниенің қақ-соғынан тыс, 
қиял қанатында... Әрине, мұным – мақсатсыздыққа, ойсыздық 
пен тоғышарлыққа апарар жол. Білем, мен замандастарымның 
ішінде осы бір жайлы да жұмсақ «орынды» өне бойы көксеп, сол 
үшін бар ғұмырын тәрк етіп жүргендері бар, ол сол тынышты 
тұғырға зәуде бір қолы жете қалса, сәлем алмай кегжиіп 
кетері бар. Сонда менің көз алдыма жуықта ғана туысқан 
Қырғызстанның Түп ауданында болып өткен жер сілкінуі 
елестеп, тіпті, сол уақиғадан беpi табиғат апатына душар болған 
бауырлардың тағдыры мазалап та жүр. мен аспанда, жайлы, 
жұмсақ орында ұшып келе жатып, сонау қияндағы вьетнамдық 
достардың халі не күйде екенін ойлаймын. Үнді-қытай 
проблемасын осы жерде отырып, шешіп тастайтындай, анау 
Таяу шығыстағы Израиль армиясын тұншықтыруға аттанып 
бара жатқандай жұлқынып, тісімді қайраймын. Өз дәуірімнің 
дүмпусіз, оқ-дәрінің қоңырсық иісінсіз өтуін тілеймін. Әкелер 
көрген күйді, әкелер тартқан азапты басқа бермеуін тілеймін. 
Тағы да замандастарымды ойлаймын... Олар не ойлайтынын 
ойлаймын.

астымызда – керілген кең дала. Жасыл ормандар, көк-
жайқын көлдер, ерке бұлақтар, жазира құрақтар.

астымызда – төрт түлік, ұшқан құс, жүгірген аң. астымызда 
– тағы да адамдар. Үстімізде – тағы да адамдар. Еліміздің ер 
жүрек екі ұлы, міне, екінші тәулік аспани дүниені зерттеп, жер 
жарықтықты шыр айналып жүр, айналайын Жерді айналып 
жүр. мен жалғыз еместігімді сезінемін. Дәл жанымда сүп-
сүйкімді қыз отыр. «Студентпін, КазГУ-дің физматында 
оқимын» – дейді. «Оқи бер, қалқам, оқысаң жетесің, жеткенің 
осы. Біз оқымағанда кім оқиды? Иә, біз бір ғасырлық еншімізді 
алуымыз керек. айт, айнам, құрбыларыңа айт, білім алсын. 
Бұдан елу жыл бұрында арманда кеткен апаларымыз үшін бір 
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басың жиырма жыл оқысаң да артық емес-ау. мен сендерді 
ғылым мен техниканың – қазіргі өмір өзегінің қиян-қиясынан 
көргім келеді». – Әрине, мен бұл ойымды оған айта алған 
жоқпын. Ол үнсіз отыр. Ол ойланып отыр. мүмкін заман туралы 
ойлаған шығар. Бұл қыз мен іздеп бара жатқан Әсемгүлге өте 
ұқсас екен.

...Облыстық комсомол конференциясына келген жастар 
қаладағы Қазақ драма театрының алдында ығы-жығы 
жиналып жатыр. Театрдың қарсы алдында лениннің үлкен 
ескерткіші бар. Жиналған жастар шеру құрып барып, осынау 
алып адамға бас иеді, гүл шоқтарын қояды. Жүздерінде 
шексіз сүйіспеншілік, шаттық, күлкі ойнайды. аудан-ауданға 
бөлініп суретке түседі. Отырғанда да топ-топ болып үйір 
құрайтын, конференция басталғанша, ән айтылды. Баяндама 
екі сағатқа таяу созылған соң ба, жастар салғырттана бастады. 
Жарыссөзге шыққандар бір сарынды, бір-біріне ұқсас сөйлеп 
бергенде, залдағылар қалғып-шұлғып есінеп, бір-біріне хат 
жазысып отырды. мен бұдан екі жыл бұрын Өскеменде өткен 
конференцияда мұндай жағдайдың куәсі болып едім. Содан 
бері мені осы мәжілістерді бұдан гөрі көңілді, жастарға тән 
жаңалықпен өткізуге болмас па деген ой ұялаған. Жарыссөзге 
шыққандардың сөзі де ұрымтал болмады, қай-қайсысы да 
күні бұрын жазып алған, екі-үш бет қағазды судыратып оқи 
жөнеледі. Барын айтып, сырын айтып, ағыл-тегіл сөйлейтін 
шешен жастар қайда? Екі ауыз сөздің басын құрап, қағазға 
үңілмей сөйлей алмасақ несіне комсомол қызметкерлері болып 
жүрміз? Сайып келгенде, ұйымдастырушылықтың басты кілті 
ұйыта тыңдататын сөз маржанында ғой. Тегі, дәм-татусыз он 
бет қағазды оқып шыққаннан, өз жүрегіңнен жарып шыққан 
бір сөзің озық.

мінбеге қызыл көйлекті, бетін күн қаққан қара торы 
қыз көтерілді. Қолында бір парақ қағаз. Бір парақ қағазда 
не жазылғанын мен білемін. Өйткені мұның алдында ғана 
сөйлеген механизатор қыз әлдекім жазып берген қағазды оқып 
шыққан-ды.

– мен сауыншымын! (қандай тамаша айтады). Жеті қыз 
бұдан бір жыл бұрын сауыншы болып, сиыр фермасына 
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барғанбыз. Содан бері аянбай еңбек етіп келеміз. Қарауымызда 
он бестей сиыр бар. Жылдық тапсырмамызды абыроймен 
орындадық. Жағдайым жақсы. Дойбы, шахмат бар. Газет-
журналды үзбей оқып тұрамыз. Көркем-өнерпаздар үйірмесіне 
қатысамыз. Қоғамдық тапсырма орындаймыз. мерекелі жылға 
көтеріңкі міндеттеме алдық. Басқа сауыншыларды социалистік 
жарысқа шақыра отырып, өз міндетімді абыроймен орындап 
шығуға комсомолдық сөзімді беремін (қол шапалақтау).

Жарыссөз жүріп жатыр. мен ойланып отырмын... Жастар 
хат жазысып жатыр. Қызық, не туралы жазысады екен? Селк 
ете түстім. Селт еткізген: «Қазір қала жастары арасындағы 
бұзақылық, маскүнемдік көбейіп кетті, оларды тезге салуға 
комсомол ұйымдары пәрменді жұмыс атқара алмай отыр» 
– деген облыстық партия комитетінің хатшысының сөзі екен. 
Ол кісі жақсы сөйледі. Оқта-текте бірегей фактілерді есіне 
түсіру үшін ғана қағазға қарамаса, орысша-қазақша бірдей 
көсіле сөйлей жөнеледі. Әп, бәрекелді, біздің осы кісіден 
үлгі алуымыз керек шығар. Ұйқылары шайдай ашылған 
жастар қайта-қайта ду қол шапалақтап, айызы қана тыңдауда. 
Сонда мен буржуазиялық баспасөзде көпірте жазып жүрген, 
«Совет Одағында әкелер мен балалар арасында антогонистік 
қайшылық бар» деген өсектің тамырына әр қол шапалақталған 
сайын балта шабылғанын сездім. Бізді осыншалық бақытты, 
шат тұрмысқа жеткізген әкелер, біз олардың алдында шаш 
етектен борыштымыз. Олар бізді, біз оларды сүйеміз. Үлкенді 
құрметтеу біздің қазақтың қасиеті деп жар салғым келеді. абзал 
ақсақалдар біздің табынар қара шаңырақтарымыз іспетті.

Үзілісте мен бағанағы сауыншы қызды іздедім. Ол 
тосырқап, ресми тілде салқын тілдесті. Газеттенмін дегенде 
құрақ ұшып кеткен жоқ. Әр сұрағыма өте сараң жауап берді. 
Ол маған бір түрлі орынсыз жасқана беретіндей болып көрінді. 
алғашқыдағы сауалдарыма бағана мінбеде тұрып сөйлеген 
сөздің негізінде жауап бере бастаған сон, әңгіменің басқа ретіне 
көштім.

– Конференция жалықтырған жоқ па?– Ол маған тіксіне 
қарады. Көзінде үрей бар. мүмкін, ол сынап тұр деп ойласа 
керек.
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– Неге? Жалықтырды деп айтуға болмайды ғой.
– Уақыт болды ғой, ішке кірейік.
– Ішке кірсек дұрыстап әңгімелесе алмаспыз. мен сен 

жайлы әлі де терең білгім келеді. айталық, кімсің?
– айттым ғой. Газет үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
– Жоқ, бар сырыңды айтқан жоқсың әлі. мына жазып 

алғандарымды телефонмен-ақ біліп алуға болар еді. 
Жасырмашы, еш сырыңды бүкпе, өмір, заман, бақыт, махаббат 
хақындағы көзқарасың... не ойлайсың, қандай арман-мақсатың 
бар, неге, не үшін талаптанасың? Өмірді қалайша сүргің келеді? 
Жылаған, жасыған күндерің болды ма? Сауыншы болуға 
бастаған не? Қысқасы, осының бәр-бәрін шамаң келгенше 
асықпай, қысылмай айтып берсең...

мен оған қарадым. Ол төмен қарады. Жастар конференцияға 
әлдеқашан кіріп кеткен. Оңтүстіктің көп кешікпей келер 
көктемінен үп етіп қалар самал хабар жеткізіп тастайды. Бетін 
аңызақ шалған қарындасым үнсіз тұр.

– Осының бәрін газетке жазасыз ба? – деді.
– мүмкін.
– Ұят қой.
– Несіне?– Ол тағы да үнсіз тұрды.
– Ұрсады ғой, ішке кірейік, ағай.
– Жоқ, айналайын. Біз қыдырайық. Сыр шертісейік. Біз 

заман туралы... Ол өзгеше бір балаң, қулық-сұмдықсыз сезікпен 
сескене қарады. мен сонда оның көзінен аласапыран құйын 
сезімнің – инабатты сезімнің қызға тән үркек, тәкаппарлықпен 
тайталасып жатқанын білдім.

– мен сізді танымаймын... 
– менікі жігіттік базыналық емес, айнам, ағалық пиғыл.
Ол сонда да тартыншақтап келісімін бермеді.
– Осы жерде тұрып сұрай бермейсіз бе?
менің ұсынысымды бірден қабылдамауы табиғи да. Көріп 

жүрміз, мұрнын тескен тайлақтай жетекшіл келсе не қадір, 
қасиет қалар еді? Қыз балаға әуелі қажет қылық тәкаппарлық, 
паңдық, кербездік деп білем. Бірақ маған ол иісі жігіттерден 
сақ болуы керек деген ұғым бойынша тартынғаны сезілді. рас, 
біздің көп-көп қылжақбас, дарақы қылықтарымыз мезі етер. 
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Батыл болу керек деген жаңсақтықпен «қарындасты» қарша 
боратып, соңынан шырақ алып түсеріміз және бар. Жүрекке 
әмір жүрмейді ғой. Көзіммен талай көріп, сан-сан естіген қаңқу 
сөздер ызамды келтіретін. Кейбір көр көкірек құрдастарымның 
көп-көп одағай пиғыл қимылдары, сөз жоқ, қыздарды белгілі 
мөлшерде қияңқы етпей қоймайды. мәселен, бір жігіттен аузы 
күйген, бір жігіттен көңілі қалған қыз,– барша жігітке бірақ 
көзбен, сенімсіз дүрбімен қарары сөзсіз. Біз, жігіттер, кейде өз 
құрбы-құрдастарымызбен адал дос бола алмаймыз, қыздармен 
тек жеңіл-желпі сезім төңірегінде, махаббат тақырыбында 
болмаса, заман тынысы, уақыт лебі жайлы толғамды сырласуға 
өреміз жете бермейді, жеткен күннің өзінде арзан әзілге 
шаптырып жібереміз. адамгершілігі мол, абзал әңгімелерге 
сараңбыз, сондықтан да олар мынау менің жанымдағы атақты 
сауыншы қыздай сырғақсып тұрмақ.

мен оны көп-көп дәлелдеулермен әрең дегенде бірер сағат 
қыдырып қайтуға көндірдім. алғашқы сұрақ төте болды:

– Жігітің бар ма? Ол жалт қарады, шошына қарады.
– Оны қайтушы едіңіз?..
– Қайтетінімді өзім де білмеймін. Жәй сұрағаным ғой.
– Болған.
«Болған» дейді. Қазір ше? мен қадау-қадау сұрақтapмен 

оны сөйлете алмайтынымды, ал шын сырын айтпаса, анық 
жан сырын тіпті де жыға танып ұқпай аттанатынымды білдім. 
Пенде деген жоқтан өзгеге ренжіп, жоқтан өзгеден астар 
іздеп, қылтың-сылтың күйде жүретіні бар. Оның әр сұрағыма 
таңданып әрі тосырқап келе жатқаны мұндай тақырыпта 
әңгімелесіп көрмегені ғой. 

– Сен жасқанба, қалқам. Білем, сенің еңбек көрсеткішің 
жоғары. Облыстық комсомол конференциясына делегат 
болып сайландың. Облыстық комсомол комитетінің пленум 
мүшесі боларыңа да сенімім бар. ал соған қарап, сенің бүкіл 
келбетіңді танып, болмысыңа үңілу мүмкін емес. Бірақ сенің 
де жұрт қатарлы арман-мақсатың болды, бірақ соның бәрі-
бәрі орындалды ма? мектеп қабырғасында жүргенде сауыншы 
болам деп, қызығы да қызуы мол жолды таңдаған жоқсың 
ғой?
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– ары қарай айтпай-ақ қойыңыз, – деді ол, анау жаңа ғана 
жанған самаладай көше шамдарына қарап тұрып. – Ол рас. мен 
өнер адамы болуды армандайтынмын. Жатсам-тұрсам ойымнан 
шықпайтын. Көзімді жұмсам болды, шаршы топтың ортасында 
ән салып тұрғандай немесе билеп жүргендей сезінетінмін. 
Көзімді жұмсам болды, алыстан сағымдай бұлдыраған арманым 
жақындай, тіпті, өзімді аппақ дүниеде аппақ құсқа мініп ұшып 
жүргендей қызық сезінетінмін. Бірақ қиялдау бар да, қиялдың 
жүзеге асуы бар-ды. Шымкенттегі мәдениет институтына оқуға 
түсе алмай қалғанда, үш күн жыладым. Сосын өзім секілді бес-
алты қызбен бipгe шелек алып, сиыр саууға кеттім. алғашқыда 
қиын болды, көндіге алмай көңілсіз жүрдік. Бәрін тастап 
басымыз ауған жаққа безіп те кеткіміз келді. Кейде қыздар 
көпке дейін ұйықтай алмай, ояу жатар едік. Сонда әркім өз 
арманын, өз мұңын айтатын. Сонда қыздар: «Осы бәрін қойып, 
біреудің етегінен ұстап кетсек сол – ақыл» – дейтін. Кей түні 
жүрегіміз қысылып жылайтынбыз. Бір-бірімізге тығыла түсіп, 
бір-бірімізді құшақтап аяйтынбыз. мен өз құрбыларымның 
өздеріне тән қайғысы, қуанышы барын, үміті мен түңілісі қатар 
жүретінін білемін, мен өз құрбыларымның бойында өмірдің өзі 
үйреткен тас қайнат күш-қуат барын білемін. Әрі мен оларға, 
күнқақты қыздарға бар діліммен сенемін. Олар ойсыз, мисыз 
емес, олай болуға тиісті де емес. мен, әйтеуір, түбі оқуымды, 
арманымды жалғастыра аламын ба, ол жағы беймәлім. Ол көзін 
көше жарықтарына қадаған күйі сөйлеп келе жатты ашылып, 
ағыл-тегіл ақтарылып келе жатты, ал мен соған қуанып келе 
жаттым.

– Қызық, әлгінде сіз маған: «Жігіттің бар ма?» деп сауал 
қойдыңыз. Шынымды айтсам, балалық па, бір жігітпен біраз 
қыдырғаным рас. Бірақ қай-кайсымызда да ертегі-жырдағыдай 
ғашық болу, бір-біріміздің ғұмырымызды кешу қайда... 
менің құрбыларым айтады: «Қазір махаббат деген жоқ, атом 
ғасыры. ал меніңше, маған десе қай ғасыр болсын, адам бар 
жерде махаббат бар болуға керек. Қазір тіпті соны күні-түні 
ойлауға, шынымды айтсам, қолым да тимей жүр. Үш уақ 
сиырдың сауымы, жас бұзаулардың асты-үстіне қарау, кешке 
үйірме жұмысы бар. Сөйтіп жүргенде тағы да таң атып, жаңа 
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күндер басталады, жаңа істер басталады... Біздің ең бір тамаша 
жасап қалар шағымыз – жаз жайлауға шыққанда ғой. Білесіз 
бе, Жабағылының тауындай әсем жер өте аз. Соншалық 
ғажап сұлу табиғат. Бізді жалықтырмайтын. Әсіресе, түнде, 
жұмыстан бір сәт қол босап, өз-өзімізбен оңаша қалғанда, 
мынау дүниенің бар ызың-шуын ұмытып, көкке телміріп, 
ойға батып ұзақ жатар едік. Біз үнемі ашық аспан астында, 
далада түнейтінбіз. «Жұлдыздар да бір-бірімен тілдесе 
алатын шығар» дейтін құрбыларым. Сонда біз жатып алып, өз 
жұлдызымыздың сыр-сипатын мақтап айтысар едік. Құс жолы 
шаңытып, қара көк аспанды қақ тіліп жататын. Ол мынау жеті 
қыздың арман жолындай еді. Күні ертең өз жұлдызымызды 
тауып, жасыратыны жоқ, үйлі-баранды болып, ұядан ұшып 
кетеріміз рас. Сонда осынау аспан көрпесінің астында айқасып 
жатқан қимас шағымызды тірліктің бар қызығына айырбастап 
кетеміз-ау деп ойладым. Қанша дегенмен мәңгі бірге бола 
алмайтынымызды, мәңгі сиыр сауып өтпейтіндігімізді сезетін 
де едік. Дала қызының қиялы кең болады дейді. Біз алғы 
күннен жақсылықтың күдерін еш үзген емеспіз. Бізді көбіне 
алаңдататын – жеке басымыздың арман мақсаты емес еді. Бізді 
алаңдататын – жер шарының әр түкпірінде болып жататын 
оқиғалар туралы газеттен оқып, радиодан естіген сөздер-тін. 
Сонда біз мынау барқыт тынышты түніміз, алаңсыз ұйқымыз 
бұзылмауын тілер едік. Әйтеуір аман болайықшы деп, осыдан 
кейін ән бастайтынбыз...

...Ол маған қарады: – Сізді жалықтырдым білем.
– Жоқ, Әсемгүл, о не дегенің? Жақсы айттың, жақсы 

айттың...
Біз томаға-тұйық, үнсіз аяңдап келеміз. Екеуіміз бір-ақ 

нәрсені ойлап келеміз: аман болайықшы! Бұл сөздің түпкі 
төркінінде бүкіл жұмыр жердің амандығы бар еді. Көше 
шамдары мен аспан жұлдыздары әлі де тайталасып, жарыса 
жымыңдап тұр екен. Ол – адам мен табиғаттың бәсекесіндей 
еді...
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II. Қайтып келемін

мен қайтып келемін. Поезд сықпырта тартып келеді. Тау-
тас, қырмызы қырлар жамырай табысып, жарыса қалысып 
жатыр. Бір купеде үшеуміз. Жанымдағылар – ерлі-зайыптылар. 
Демалуға москваға барыпты. алаңсыз, қуанышты. Олар 
тамақ жеп отыр. мен ойға батып жатырмын. Көз алдыма 
тағы да Әсемкүл келді. Тағы да соның қара торы жүзі, аздап 
ұялшақтана қарайтын кезі... мен оны осы ретте көп іздеп, әрең 
таптым. Облыстық комсомол комитетінің хатшысы Табанды 
Әжібеков айтты:

– Әсемкүл рсымбетова қазір сиыр саумайды, антоновка 
селосында кітапханашы болып істейді. Биыл Шымкент 
қаласындағы мәдениет институтына сырттай оқуға түсем 
деген соң сауыншылықтан босаттық. алғашқы жұмысынан 
абыроймен кетті. Бірақ, байқауымызша, Әсемкүлдің қабілеті 
мәдени-ағарту ісіне бейімдеу көрінеді.

– Демек,– дедім мен, – Әсемкүл о баста өз жолын дұрыс 
таңдамағаны ғой.

– Кім білсін? Бәріне де жағдай кінәлі. алайда сауыншы 
болудан шеккен жапасы жоқ. Қайта астана журналистерін өзіне 
бір емес, екі рет іздеттіріп келтіріп отыр ғой. – Табанды күлді.

– Ол жағын мойындаймыз. Әйтсе де мектеп бітірген 
жастардың қабілетін аяқ асты етпей, орынсыз қаракетке 
тықпаламай, өмір жолын дұрыс таңдай білуге себепші болу 
– жастар ұйымының міндеті секілді. Класс бойынша жаппай 
қойға жіберу көңілден шықпайды. Осы тәсіл кезінде тек ауыл-
село мектептеріне ғана қолданылғаны қызық.

Жоғарыдағы пікірімізді тағы да пысықтайық. Бұл шопан, 
сауыншы болма деген пікір емес, қайта осы мамандыққа 
жастарды көбірек тартуымыз абзал. Дегенмен, жастар 
арасындағы таланттардың өмір жолын дұрыс таңдай білмей, 
жанбай жатып сөнуіне жол бермеу керек. Даңқ баянды болу 
үшін өз қаракетіне деген шынайы берілгендік керек. Әсемкүл о 
баста сауыншы болуды емес, өнерді аңсаған...

мен терезеден керіліп жатқан кер далаға қарап ойланып 
келемін. Кең далада көсіле түсіп астықты алқап жатыр. 
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астықты алқап мұнда әлі жап-жасыл. ал Әсемкүл үйінің дәл 
есік алдынан басталатын егістік сап-сары боп пісіп қалған еді 
ғой. Біз, мұхтар екеуіміз, Түлкібастан қайтарымызда Әсемкүлді 
соңғы рет іздеп барғанбыз. Үйден бала көтерген әйел шықты. 
Әсемкүлдің шешесі екен:

– Осы жаңа жүр еді, – деді. Енді кетеміз бе деп тұрғанда 
сап-сары боп пісіп тұрған егіннің арғы шетінде жүзіп жүргенін 
көрдік. Ол қып-қызыл боп батып бара жатқан күннің алтын 
шапағына шомылып, күнмен көктеп, күнмен сарғаятын алтын 
ырысты кешіп жүрді. мүмкін, ән айтып жүрген шығар, мүмкін 
емтиханға дайындалып жүрген шығар, әлде...

анасы айтты:
– Оның сіздер шақырғанда бармағаны, ұялды, бір істі 

бастап алып тастап кеткеніне қатты қысылады, жаным. Сосын, 
«несіне барамын, мені газетке жаз деп тілегендей боламын ғой, 
қазір сауыншы да емеспін». Шақырайын... Әсем-күл...е...е...у., 
үйге қайт, жаным. Сені ағаларың іздеп келіп тұр. Ол естіген 
жоқ. Қан қызыл нұрға боянып, батар күнді бетке алып, егін 
кешіп барады.

Оның тынышты, алаңсыз да тәтті мұңға толы күйін 
мазалағым келмеді. маған ол бір істі тындырмай тастаған жоқ, 
үлкен істі енді ғана бастағандай сезілді. Ол ырыс кешіп, арман 
жолына шықты...

мен терезеден кең далаға, кер далаға қарап отырмын. Әлгі 
ерлі-зайыпты екеу мені бағып отыр. Ертеден қара кешке дейін 
аңдығандары мен. Бағана луговой станциясынан бейтаныс 
бір адам біздің вагонға мініп, біреудің костюмын ұрлап бара 
жатқан жерінен ұстап алған еді. Құдайдың құдіреті, содан бері 
жол серіктерім мен кірсем кіріп, шықсам шығып, сенімдерін 
жоғалтты. Сескенеді білем. Сескендірген бағанағы оқиға. мен 
оларды әсте кінәлай алмаймын. Поезд біреу, адамдар әр түрлі... 
мен терезеден анау қазақтың аяулы даласына қарап,мынаны 
ойладым: өмір дегеніміз мынау алып поезд, алғы күндерге 
асығыс алып барады. Біз сол өмір – поездың ішінде жолыққан 
жолаушылармыз. Біріміз мінеміз, біріміз түсеміз... арамызда 
ақылдыларымыз аз, ақымағымыз да бар. ақымақтар жойылған 
мезетте ғана бір-бірімізге шыншылдықпен сене аламыз. ал 
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біздің арамызда аз да болса ақымақтар әлі де бар. мәселен, 
жамандық пен жақсылық геометрияда айтылатын қос сызық 
секілді. Бірімен-бірі өмір бақи да қиылыспайды. Тек бірін-
бірі басып озуы керек. айталық, әлгіндегі ұры жігіт мына 
екеуіне мені де ептеп ұрыға балатып отыр. ал өйтетін болсақ, 
осы екеуін мен де ұрыға телуге хақым бар ғой. Үйбай-ау, онда 
өміріміздің нәшіні не?

 Олар тамақ жеп отыр. мен ойланып отырмын. мен 
өз замандастарым туралы ойлап отырмын. Олар өте мазаң 
уақытта, асығыс ғасырда да жазым басып, жалтаң тартуға 
әбден ықтимал екенін, ғұмыр кешкенін, сондықтан ойладым. 
Тереңге үңілсек, менің замандастарым, мейлі сауыншы, мейлі 
өнерпаз болсын, тіпті де жетесіз емес, көзі ашық, көкірегі ояу, 
асыл жандар, олар өз ғасырының нағыз қожалары. Бүгін мен 
ертеңнің бар жауапкершілігі мойындарында. Бала кезде естуші 
едік, жерді алып бір көк өгіз мүйізімен көтеріп тұрады екен 
деп. меніңше, көк өгіз емес, көтеріп тұратын – әр дәуірдің өз 
жастары секілді...

Әне ай туды. Толып қалған екен. Толған ай толысқан елдің 
тотыдай қыздарын елестетті. радиодан космонавтар он сегіз 
тәулік ұшып, аман-есен қазақ даласына қонды деп саңқылдап 
жатты. Қандай керемет, менің далама қонды! Қайдан ұшса, 
сонда қонады да... мен де шыққан жеріме қайтып оралып 
келемін.

 1970 жыл.
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НЕТКЕН ҒАЖАп ДүНИЕ

«Әлемдегі ерлік атаулының ең кереметі – еңбек ерлігі».
М. Горький

Алтын құйып жатқандай әдемі екен.

І.
Біз Калинин атындағы колхоздың қырманына ертеңгі сағат 

тоғыз жарым кезінде келіп жеттік. Жұмыс күні әлдеқашан 
басталып, күн қыза өз күшіне әбден енген алапат қарқында 
еді. Кеше кешке себезгілеп жауған жаңбырдың ізі әлі сайрап 
жатыр. ақтақтайланып, әбден қатып қалған қырманның әр 
жері қақ тұтылып, астықтан ұшқан топан ылғалданып жатыр. 
Қызылданған бидай тау төбе, ал сол бидайды қайта ұшырып, 
транспортер арқылы саулатып, машинаға құйып тұрған әйелдер 
келімді-кетімді кісілердің ешбірінде ісі жоқ, үнсіз қимыл 
үстінде...

Орақ науқанында жүрген адамдардың мінезіне әу дегенде 
түсінбейсің. Өңкей сөйлемейтін, бөтен еш нәрсеге назар 
аудармайтын біртоға да асығыс жандар. Осындайдан адам 
өзін артық санайды, анау арпалыс қимыл, еселі еңбекке 
қарап тұрып, өз-өзіңнен қысыласың, жаныңды қоярға жер 
таппай жалғызсырайсың. мен тау-тау астық, гуілдеген мотор, 
аласапыран еңбектің ортасында тұра беруге дәтім жетпей, 
осынау ұлы дүбірлі еңбек майданынан қашып құтылуға 
асықтым. Қашып құтылуға асығу себебім, тіпті де тыныштық 
тілеуден туған енжарлық емес, әлдекім өсірген, әлдекім орған, 
әлдекім табан ет, маңдай терімен тірнектеп жинаған алтын 
дәннің қадірін енді ғана шындап ұғу сезімінің жанталасуы-
тын.
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II.
Әлемдегі ұлы ұғымдардың адам үшін ең ардақтысы – астық 

екені есіңе түскенде диқан атаулыға алтыннан ескерткіш 
орнатқың келеді. Содан барып қазақтың құранның үстіне 
шықсаң да, нанды табаныңа баспа деп ұлғаттаған сөзін ішіңнен 
мінжәттай күбірлеп қайталайсың.

Қырмандағы қызу еңбек, қазақстандық миллиард үшін 
айқас мені қанаттанған желікті көңілге итермелеген жоқ, мені 
қаншама еңбектің әлдиі билеп тұрса да, бір жапырақ қара нан 
үшін ғұмырын арнаған адамдардың ерте кездегі арманын, 
қиялын орып, жинап жатқандай қорқынышты сезімде тұрдым. 
Нан! Бәлкім, осы үш-ақ әріптен тұратын құдіретті сөзден соң 
тіпті де леп белгісін кою керек емес шығар. меніңше, Нан 
деген сөз, халықтың өзі іспетті мәңгі жасайтын қарапайым 
ғана табиғат еменнің жемісі-ау. Бар болса құдірет, жоқ болса 
қасіретке айналған Нан, мүмкін, айналайын адаммен ғана 
мәртебесі биік шығар. Нанды адам үшін өсірерімізді біле тұра, 
сол адамдарды нанның садағасына берген жылдар қаншама. 
Қуанарымыз сол, қиын-қыстау кезеңнің бәрі артта қалды. ал 
алда не күтіп тұр?.. Әне, көздің жауын алып, баданадай жайнап 
жатқан топ-толық бидай, жұмыр жердің бар байлығын, бар 
шайлығын өн бойына жинағандай сиқырлана құлпырады. 
маған маржандай құйылып жатқан астық, диқанның ағып 
түсіп, қатып қалған маңдай тері сықылданды.

– Бүгін рекорд күні! – деген бағана Үлкен Нарын аудандық 
партия комитетінің хатшысы О. рахимов.

рекорд күні дегеніміз – қырманда қызылданған астықты 
қабылдау пунктіне тасып, төкпей-шашпай жеткізу. айталық, 
шаруашылықтың өзі қырманға жеткізуге жұмылады да, ал 
аудандық автобазадан арнайы бөлінген машиналар тек әлгі 
қырмандағы тазаланған астықты тасымалдаумен шұғылда- 
нады. Сөйтіп, олар ертеңнен қара кешке дейін толассыз 
құйғытып, өз өнерлерін көрсетеді. Өз өнерлері дейтініміз, әр 
шофер елең-алаңнан тұрып, қырман басына ағылады, тиеп алған 
астықты ысырапсыз қабылдау пунктіне жеткізеді, сөйтіп күніне 
неше центнер астықты тасымалдағанының қорытындысын 
шығарады, аяғында сол күнгі оза шапқан озаттың есімі 
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анықталады. аудандық газет рекордшы шоферлердің үлгілі 
ісін насихаттау үшін арнайы плакат-бет шығарады екен.

мен тұрған қырман – ауданның ең бір шалғай шаруашылы- 
ғы Калинин атындағы колхоздікі. Колхоз бастығы ауданда 
өтетін мұғалімдердің тамыз кеңесіне кетіпті. Жалпы қырман 
басында жұмысшылардан өзге ешкім жоқ еді. Кеше кешке 
себезгілеп өткен өткінші астық тазалау, оны тасымалдау 
науқанына кедергі бола қоймаған... Қайта таңғы ауада өзгеше 
бір тазалық, кең тыныс сезіледі. ағаштан жұрдай қырат 
пен төбе сарғыш тартып, тек ойпаң жердің ғана өңі жасаң, 
қоштасар жаздың соңғы жасануындай еді. Қырман басында 
қызу еңбек болғанымен, қызыл кеңірдек сөз жоқ, бәр-бәрі 
үнсіз қимыл үстінде. Осы кезде қырманның шыға беріс 
қақпасына орнатылған алып таразыға «ЗИл-130» машинасы 
келіп пыс етіп, тұра қалды. Тіркемесі бар вагон іспетті дәу 
автомашинаның жүк жоқ кездегі жалпы салмағы өлшенді. 
Бұдан соң бидай атқылаған транспортерге қорабын төседі. 
Кабинадан қарғып шыққан қағылез орыс жігіт көз ілеспейтін 
шапшаңдықпен машинаның қорабын дайындап, жабуларын 
жаза бастаған, сонсоң саулаған астықтың үйіндісін қолындағы 
ықшам күрекпен жан-жаққа жая бастады. ЗИл-дің бір-біріне 
жалғаған қос қорабы алтын дәнге лықа толған соң, әлгіндегі 
жабумен үстін, іргесін мықтап қымтады да, машинасына от 
берді. Бұдан соң таразыға қайта тұрды. Өлшенді, қағаз алды. 
127 центнері! міне, осы жұмыстың барлығы небәрі 20 минутта 
атқарылды. Енді алда 70 шақырымдық жол, яғни Хайрузовка 
астық қабылдау пункті тосып тұр.

астық тиеген әлгі машина таразыдан шыға берген 
кезде кабинасына жабыстым. Ондағы ойым, қоймаға дейін 
әңгімелесіп бірге бару, әйтпесе бұл жігітті не түнде, не күндіз 
ұстай алмайтынымды білдім. Оның менімен сөйлесуге уақыты 
жоқ еді.

Біразға дейін жақ ашпай үнсіз отырдық. Сұңғақ бойлы, 
көгілдір көзді, ашаң орыс жігіті өзін Иван андреевич Шимолин 
деп таныстырған. Танысқан кезде-ақ сараң сөйлейтін, үнемі 
ой үстінде отыратын томаға-тұйық мінезін аңғартқан. Өкіріп-
бақырған алып машинаны ұршықша йіріп, тек мен тастаған 
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сауалға ғана тоқ етерін қайтарып келеді. Екі көзі алда, ептеп 
қана жеңіл машиналарға жол беріп, күлімсірейді. Қызығы, тіпті 
сөйлемесе де жүзінде үнемі бір жымиыс ұйып тұрады екен.

Иван андреевичтің әкесі өмір бойы омарташылықты кәсіп 
еткен. Тегінде, россияның ішкі жағынан көшіп келгенде Үлкен 
Нарын өңірін біржола мекендеген. Қазір пенсияда, осы жерде 
тұрады. ал шешесі Сібірде...

– Әкем мен шешемнің тұзы не себептен жараспағанын 
білмеймін, – дейді Иван сөз арасында. рульді білегімен бас- 
қарып отырып, темекісін тұтатты.

– мен екеуін де жақсы көремін, өз отым басқа болғанымен 
екеуімен де араласып тұрамын. Өткен жазда Сібірдегі шешеме 
үй ішімізбен барып келдік. Үй іші дегенде семьяда: әйелім 
мария және жетінші класта оқитын ұлым Владимир мен 
қыздарым Валентина, Наташа бар. Жұбайым почтада істейді.

анда-санда қарсыдан машина шығады, олар да асығыс. 
Күн шыжып тұр. Күздің иісі сезілгенімен, жаздайғы ыстықтың 
аптабы әлі басылмаған. Үлкен Нарын өңірінде биылмен 
үшінші жыл құрғақшылық болып тұр. Баяғыда сыңсып, ырғала 
ән салып тұратын бітік астық жоқ, құлағынан тартып жүріп 
шығарған сиректеу масақты уақтылы жинап алудың өзі үлкен 
ерлік. Көп астықты жинау, бәлкім, жеңілірек те болар. Өйткені 
бірін жоғалтсаң бірі қалады, аз дүниенің азабы қандай қиын.

Иванның бес-ақ кластық білімі бар екен. Әскерге барар 
алдында механизация училищесін бітірген, бұдан соң Отан 
алдындағы борышын өтеп келіп, тың өлкесінде жұмыс істеген, 
одан туған жеріне қайтып оралған.

– Әкем осы Үлкен Нарында тұрады. Шешеммен бөлінген 
соң үйленген, кейінгі әйелінен бес баласы бар,– деді ол көзі 
күлімдеп. – Табысым әр айға шаққанда жылына 261 сомнан 
айналады. Шүкір, жетеді.

Ол бұл сөзді мен сұрамай-ақ өзі айтып, бір түрлі мақтаныш 
сезіммен көтеріле сөйледі. Сосын менің қанша қарататынымды 
сұрады. «Жаман емес» дегеннен өзге тіл қата алмадым. Бұрын 
тілшілер өкілдері келіп мазаламаған Иван әр сұраққа қысылып, 
абдырап жауап бере алмады. менің есіме кеше басшылардың 
айтуымен іздеп тапқан бір шофердің сөзі түсті. Өзіңнен бұрын 
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қақсай жөнелгеніңде адам емес магнитофон дерсің, әбден 
айта-айта жауыр болған сөзді тізбелей жөнеледі. Қаншама 
тізгіндесең де ешбір арнаға бұра алмайсың, «бәрі тамаша, бәрі 
тындырылған, керемет бақытты». Кім үйретті? Белгісіз...

– мен кейде көрер таңды көзбен атқызып, ұйықтай 
алмаймын, – деді Иван темекесін сора түсіп, – не ойлайтынымды 
өзім де білмеймін.

мен ішімнен есептедім: Күніне төрт рет астық апарса, әр 
сапарында машинасына 12 тоннадан аса дән тиесе, қабылдау 
пунктіне әр күні 48 – 50 тонна астық жеткізеді екен, ал бұған 70 
шақырымдық жер шалғайлығын қоссақ, оны ары-бергі жолына 
көбейтсек, мүмкін әлгі рекорд деп даурығатынымыз осы шығар. 
Иван мұны ұрандамай, ураламай әншейін ғана қарапайым 
мінезбен орындап жүр. Бірақ аудандық газет шығарар плакат-
бетте И.а.Шимолиннің аты-жөні тіпті де жоқ...

– менің бұрын ешбір атағым шыға қойған жоқ,– деді Иван 
сол күлімсіреген қалпы.– Тірідей көрген тілшім қатар отырған 
сіз. мен туралы жазыңыз, жазбаңыз бәрібір. Бәрібір дейтінім, 
қазақша оқи алмаймын. Бар болғаны әйелім мен балаларыма 
осындай кісімен кездестім деп айтып барамын. Біраздан соң сіз 
де, мен де бір-бірімізді ұмыта бастаймыз... рас емес пе?–маған 
жалт қарады. Не дерімді білмедім. рас та, рас емес те... Өйткені 
мен тіпті де тек ол үшін, оның жеке басы үшін ғана жазбайтын 
едім, өзім үшін де емес басқаларға, адамға арнап жазбаймын 
ба.

– Бүгін рекорд жасайтыныңыз сөзсіз, Иван, -дедім.
– Биыл ауданымыздың астығы мәз болмай тұр. Гектарынан 

25 центнер астық бастырып жатқан шаруашылыққа бармадыңыз 
ба? – Иван андреевич бұл сұрақты шын көңілмен менің 
сапарымның ретін ұқпай сұрады.

– мені осындай артта қалған, мол өнім ала алмай қиналып 
жүрген шаруашылық, рекорд жасай алмай, жасаған күннің 
өзінде лайықты сый-құрметке бөленбеген адамдар тағдыры 
қызықтырады.

Біз ленин, Жданов атындағы колхоз бен Қазақстанның 
40 жылдығы атындағы колхоздың жерін басып өттік. Жол 
таусылар емес.
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– Қыста қиын шығар?
– Әрине, – деді.– Әсіресе, Зубовка, Зырянь, Өскемен секілді 

қалалардан жүк тасығанда зықымыз шығады. мұнда қар қалың 
түсіп, суық 40 градусқа дейін барады. міне, он жыл болды сол 
қиындықпен алысып, төрт доңғалақпен жарысып келеміз.

– Сібірге шешең тұрған жерге көшіп кетпедіңіз бе?
– Тұрған жерімді тастап қайда барамын? Қазақстанда, 

қазақтардың ортасында туғаныма қуанамын да.
ашық аспан, сол ашық аспанның астында жайқалып өскен 

астық, сол астықты асығыс орып, асығыс бастырып, асығыс 
тазалап, асығыс тасып жүрген адамдар.

алдымыздан көкпеңбек болып Бұқтырма теңізі көрінді. 
Осыншалық мол судың анау жағына жетпей қурап, шөлдеп 
тұрған егінге ешқандай септігі жоқ, нейбетке ағып жатқанына 
өкіндім. Сол шалқар теңіздің астындағы Устьнарым деген 
ауданда Иван дүниеге келген... Сол көк теңіздің бір шетіне 
Хайрузовка астық қабылдау үйі орналасқан. Әне, төбесі 
көрінді. Әне, бірі кіріп, бірі шығып жатқан машиналар ағысы, 
астық ағысы – алтын ағыс!

Дән тексеретін арнайы лаборатория мен отырған Иван 
андреевич Шимолиннің машинасын көп тостырды. Тіркемесі 
жоқ «ЗИл-130» автомашинаның бұйра бас, тәпелтек 
жүргізушісін аудандық газет тілшілері қаумалап суретке түсіріп, 
әр нәрсені сұрап, жапатармағай жазып жатты, ал ауданнан 
бөлінген өкілдер «молодец» деп арқасынан қағып жатты.

– Бұл кім?– дедім мен Иваннан.
– Өткен жылы астық тасуда озат атанған аТП-ның шофері.
– Биылғы көрсеткіші қалай?
– Онысы әлі белгісіз, қорытындысы ертең шығарылады. 

мүмкін... тағы да рекорд жасайтын шығар, өйткені ол астықты 
осыдан он шақырым жердегі қырманнан тасып жүр.

– Сонда қалай, рекордтық көрсеткіш жасауға жердің 
шалғайлығы ескерілмей ме?

– Білмеймін, – деп иығын көтерді. Ол әлгі сөздің бәрін ешбір 
қызғанышсыз жәй айта салып, ой үстінде бір нүктеге қадалып 
отыра берді. ақыры қаумалаған топ ыдырап, озат атанбақ 
шофер қоймаға кеткенде барып, Иванның машинасы орнынан 
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қозғалуға мүмкіндік алды. Қолындағы сағатына қарап, басын 
шайқап:

– Талай уақытымды алды, – деді. 
Иван қоймаға кірер алдында әкелген астықты таразыға 

тағы өлшетіп, автоматты дән төккіштің үстіне барып тұрды. 
Әп-сәтте аспанға көтерілген «ЗИл-130» алып машинасынан 
жер астына қарай астық сау ете калды. Бейне бір алтын құйып 
жатқандай әдемі екен! Иван қақпадан шығарда кезекшілікте 
тұрған халықты бақылау тобының өкілі қораптың үстіне 
шығып тексерді де:

– Бір дән қалмаған, жүре бер!–деп дауыстады. Қақпадан 
шыға бергенде ауданнан келіп жүрген өкілдің бірі:

– 67 – 99-дың қимылы да шапшаң, үкілеп отырған озат 
шоферімізді басып озып жүрмесін,– деді өкінгендей. аты-жөнін 
білмей, машинаның нөмерімен ғана атағанына таң қалдым.

мен Иванмен, яғни 67 – 99 ВКД-мен қоштасып, жол 
жиегінде түсіп қалдым. Түсе бере:

– рақмет! – дедім. Ол басын асығыс изеді де, зулай жөнелді. 
мүмкін, бұл Иванның алғаш рет алған алғысы шығар...

* * *
– менің есімім – алтай, – деді көк көз сары шаш, жирен 

жігіт. алғашында орыс екен деп қалдым. Орыс болмаса да 
қазақша әрең, тілі икемге келмей сөйлейді екен. Кеудесі 
жалаңаш, көйлегін бұрап-бұрап беліне байлап алған. Бұл 
қалпында комбайншы емес, ас ішіп, аяқ босатар қаланың көп 
ерке ұлдарының біріне ұқсаған. Қомсынып қалғаным рас. 
аудан басшылары «Шатаев, Шатаев» деп сыртынан мақтаған 
соң, қандай әулие екен көрейін деген әуестікпен егін алқабына 
келгенмін.

Егін бастырып жүрген диқандардың ортасында бөлімше 
агрономы жүр екен, әлгінде біз осы Сарқамысқа беттегенде 
алдымыздан Қазақстанның 40 жылдығы атындағы совхоздың бас 
агрономы шыққан. алтайды оңаша шақырып, енді әңгімелесе 
бергенде аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бас 
агрономы және келді. Ол айт-үйтке қарамай, айғайлап:

– Қызыл жалаушаң қайда? – деді алтайдан.
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– алып тастағанмын.
– Неге?
– Қайта-қайта түсіп қалып, мазамды ала берген соң.
– мықтап бекітпейсің бе?
– Оған уақыт қайда, байрақ менде екенін бәрі біледі. Желмен 

желбіретіп керегі не?
– Жоқ, ол болмайды, – деді агроном қатаң түрде. – Ком- 

байныңа қадап ал. Сөз осымен тәмам болып, жеңіл маши- 
насына асығыс отырып, аттана берген кезінде анадай жерде 
ошарылып тұрған комбайншылар:

– машина қашан келеді? – деп жамырай айғайласты.
– Болады, жетпей жатыр, – деп, шаңын аспанда будақтатып, 

зымырай жөнелді. Неге келді? Неге кетті? Тіпті, осынау бес-
алты комбайнға бір-ақ айғайшы агроном жетпей ме? Тіпті, 
сайдың тасындай жігіттерге сол «айғайшының» не қажеті 
бар?

менің ойымды құптағандай, алтай қолындағы масақты 
үгітіп тұрып: – Бас-басына келіп, кісінің мазасын алады, – деп 
әлі бастырылмаған дестенің үстіне отыра кетті. Оның мінез-
құлқынан қазіргі жастардың баршасына тән ашықтық, еркелік, 
бетің бар, жүзің бар демей әділін айтар батылдығы аңғарылады. 
Күнге әбден қақталып, шаң қонған денесі сартап, кесіп алсаң 
қан емес, дән шығатындай мығым, мынау жердің өзіндей 
көмпіс – көнтеріленген қайыс қара.

– алтай деген жігіт сен екенсің ғой...
– Иә, менмін, – деп бетіме бажырая қарады.
– Ұрысуға дайын отырсың ғой өзің.
– Төбелесуге де әзірмін, ағасы, – деді күліп. Күлкісі бет 

пішініне жараспайды екен. Тек қабағын қарс жауып, тісін 
қайрап, жұдырығын түйіп отырса ұнасатындай.

– мен сені алыстан іздеп келдім.
– Іздемесеңіз келесіз бе? – деді тағы да қиқарланып.
– Сен туралы жазайын деген ойым бар.
– Жаза беріңіз...
– Ол үшін сенің өмірбаяның, тіршілік тынысың, сырың 

қажет.
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– Ә, солай ма? – деп алды да сарнай жөнелді: – Әкем 50-
жылдары Қатонқарағай жағына көшіп келген, содан менің 
атымды ырымдап алтай қойған. Әкем 20 жылдан бері трактор 
айдайды. Есімі – Әнуәрбек, шешемнің аты – алма, сегіз баласы 
бар, ересегі мен. 

Үлкен Нарындағы орта мектептің сегіз класын бітірген 
соң әрі қарай шаршап қалып, оқымай қойдым. Содан бері 
осы совхоздамын: е, айтпақшы 1972 – 1974 жылдары әскерге 
барып келдім. Камчаткада қызмет еттім. Сол әскер қатарында 
жүргенде тракторшы-комбайншы мамандығын меңгердім. 
міне, үш жыл болды «Нива» комбайнымен күніне мың 
центнер астық бастырып жүрмін, әрине, түсіміне байланысты. 
мол астық болса одан да көп бастырар едім, 20 күндей болды 
демалыс дегенді білмейміз, дала кемесінен түспейміз.

Дегенмен осының бәрін жазып үлгере алмас деп әдейі 
сарнағанын ішім сезді де.

– ал жолдас, қате жіберіп қойған жоқпын ба тексер, – деп 
енді мен судырлатып оқып шықтым.

– Өте дұрыс, – деп күліп жіберді.
– Сіз маған ұнадыңыз. Қолыңыз тисе, кешке, кешке деймін-

ау, түнде шайға шақырамын. Біз жұмыстан түнгі сағат онның 
шамасында босаймыз. Қалжың деп ойлап қалмаңыз. Әке-
шешем бар үйде, – деп пысықтады.

астық тасымалдайтын машина әлі жоқ. Комбайндар 
қаңтарылып тұр.

– мен кейде машина тосып отырып ойлаймын, – деді 
алтай бұдан соң. – Дәнді алдымен шаруашылық қырманға, 
сонсоң барып астық қабылдау пунктіне кезек-кезек әуре 
болып тасығанша, бірден – сол мемлекеттік астық қоймасына 
жөнелтсе, қаншама машина қысқарар еді. Әрине, тұқымдық- 
ты әр шаруашылық құйып алады, ал мемлекетке тапсыратын 
астық о бастан белгілі, тек жеңіл-желпі топаннан арылту 
үшін ғана қаншама техника, қаншама адам күші керек. Дәнді 
топаннан арылтуды, тіпті астық қабылдайтын жердің өзінен 
жүзеге асыруға болады ғой.

алтай ойының тым негізсіз емес екеніне көзім жетті. Ол 
үшін қабылдау пунктін о баста соған лайықтап салуы керек 
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сықылданды. Шынында да, екі жұмыс істеліп, машина жетпеу 
проблемасы күн сайын туып тұрады екен.

Жас комбайншы еңбек көрсеткіші ересен болғанымен, 
жастығынан ба, балалығы әлі де қалмаған. Ол бар болғаны 
жиырманың екеуінен асты. Болашағы да, арманы да, тіпті бар 
өмірі де әлі алда. Десек те, бір нәрсеге мазасыз, қазір қарқылдап 
күледі келіп, қазір өз-өзінен мұңданады. Көп нәрсені әдейі 
ерегесіп істейтіндей. мен оған дәл өзі іспетті дүңк еткізіп:

– Неге сап-сарысың?– деген сұрақты қойып қалдым.
– Егін піскен кезде мен де сарғайып кетемін. Көктемде 

жап-жасыл едім, – деді. – Қалжыңдаймын, бәрібір сеніп тұрған 
жоқсыз. Әкемнің әкесі мен секілді шикіл сары болыпты. ал 
ол ақсақалдың не бүлдіргенін білмеймін... менің сарғаюым, 
бәлкім, сағыныштан, өкініштен шығар...

Қандай сағыныш, қайдағы өкініш деп сұрағанымша 
анандай тұста атын оттатып отырған өзі секілді бөлімшенің әлі 
жас агрономын ала түсіп, алыса кетті. Сосын оны тік көтеріп 
алып, қайыра жамбасқа салды да, жықпай қоя берді.

– Ура! – деді санын сабалап – Ура! машина келе жатыр. 
Сүйінші жігіттер! – Комбайнына қарғып мінді. Одан айрыл- 
ғанымды білдім. Білсем де енді тоқтатудың, әрі қарай қазғылап, 
қаншама сұрағаныммен сыр тарта алмасымды сезіп, қала 
бердім. Орылған астықтың қаңсыған мұрынға иісі келеді. 
Қытықтайды, үйренбеген адамды түшкіртеді. аспан ашық 
еді, күн көкжиекке мінбелеп тұр. Комбаиндардың көлеңкесі 
бұрынғыдан да ұзарып, зорая түсті. Жаңа келген машинаның 
кебежесіне алтай мінген комбайннан саулап астық ақты. алтын 
ағыс! асығыс ағыс! Қарап тұра берсең басыңды айналдырады. 
Қарап тұрудың өзі ұят секілді еді. Бірақ біреу арпалысып, 
еңбек етіп жатқанда, енді біреулердің жалықпай қарап, жәйі 
келсе кемшілік іздеген боп, білгішсініп, сөйлеп тұратындары 
да бар-ay. Жан-терің шығып, жанталасып жатқанда екі қолды 
артқа ұстап, шірене қарап тұрғаннан азап не бар дүниеде? Дәл 
сол шақта әлгі бейнетқор бұрынғысынан екі-үш есе артық 
шаршары және рас. Шіркін-ай, бұл жалғанда адамның адамға 
сенгеніне не жетсін.

Түнгі сағат оннан аса алтайды іздеп үйіне бардым. алды 
жата бастаған ауыл шамдарының бірі өшіп, бірі жанды. Үйге 
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жақындағанымда музыка үні естілді. Бір топ жастар қашаға 
мініп алып, темекілерін жылтыратып әңгіме шертіп отыр екен. 
мені таныған алтай қарғып түсіп қарсы жүрді.

– Неғып отырсыңдар? – дедім.
– Жәй, – деді алтай. – Танысып қойыңыз, мыналар менің 

достарым: Колька, Ерлан, айтқұмар бәрі осы «Қырық жыл- 
дықтың» жұмысшылары. Өткен жылы Турбазада бірге дем- 
алдық, түнгі қыдырысқа да бірге шығамыз. 

Сізді келмейді екен деп шәйді өзіміз ішіп қойдық.
– Ертең ерте тұрасыңдар ғой, жатып дем алмайсыңдар ма?
– Ой, ағай-ай, ұйқы қайда қашар дейсіз? – деді Ерланмын 

деп танысқан жігіт.
Бұдан соң бәріміз де үнсіз отырдық. ауылдың жұмсақ та 

қара көк түні. аспанды бұлт торлай бастаған, сол бұлттың 
ара-арасынан жұлдыз күлімсірейді. Күзге айналған тамыздың 
соңғы түндері ептеп суытайын деген. Жігіттер жандарындағы 
магнитофонды қайта басып қалғанда, көңілді әлдеқайда, белгісіз 
армандарға алып кетер әдемі әуез естілді. магнитофоннан 
артық айқайламай, орынсыз созғылап сыңсымай, сезімді 
қытықтарлық ән шырқалған. Әннің сөзі де ұққан кісіге әсерлі 
әрі мазмұнды еді. «Как прекрасен этот мир...» алтай үнсіз, 
мінезіне жат, жуас халде тұрған.

– аға, бағанағы eгic басындағы тік жауабым, орынсыз 
қылжағым үшін кешірім сұраймын. Кешеден бері өзімді-
өзім жоғалтып танымай жүргендей едім. Жұмысқа құдайдың 
зорынан барғанмын.

– Неге?
– мен саған сол бір шөп желкені ойламай-ақ қой дедім 

ғой. – Да ну ее... – Коля қолын бір-ақ сілтеп, бұлан-талан ашу 
шақырды.

– ағасы, – деді алтай сәл толқығандай даусы дірілдеп,
– Қалай ойлайсыз, біздей емес, көпті білесіз ғой, махаббат, 

шын сүйіспеншілік бар ма? Әрине, бүгінгі заманда...
мен не дерімді білмедім. Бар десем бас салып, дауласқалы 

тұр, жоқ деп айту тағы ыңғайсыз.
– Өзің қалай ойлайсың.
– меніңше, жоқ.
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– Сеніңше жоқ шығар... тегі, сүйген қызыңнан айырылып 
қалғансың-ау, батыр.

– Ол рас. Той-томалақтың бар қамын жасап, жас жұбай- 
лардың көйлегін тіктіріп, «ал некелесейік» деген күні – отказ... 
Стюардесса болатын кісімін деп кеше қалаға тайып тұрыпты. 
Қаншама күндер мен түндер сырластық. «мен – сендік» деп ант 
берістік. Сүйістік.., Ой, қойшы, – деп қасындағы магнитофонды 
қатты бұрап қалғанда, бүкіл ауыл үстінде «Как прекрасен этот 
мир» деген ән әуезі қалықтады. алтай оны сарт еткізіп қайта 
өшіріп тастады.

– мұның бәрі ойыншық, – деді біраздан соң алтай есін 
жиғандай. – Таңғы алтыдан кешкі онға дейін дамылсыз 
бастырған астық та, Вераның алдап кеткені де, көңіл күйдің 
жоқтығы мен ұйқысыздық та – бәрі-бәрі өткінші дүниелер. 
Нағыз жұмыс әлі алда, 40 градус суықта қыстақтарға жемшөп 
тасығанда басталмақ.

Ол бұдан соң әлгіндегі «Как прекрасен этот мир» деген 
әнді қайта қойды.

мен бұдан әрі тұра беруді ыңғайсыз санадым.
– Жаңбыр жауатын секілді, теріскейден жел тартып тұр, 

– деді Ерлан.
– ал, жігіттер, мен қайтайын, сендер де демалыңдар. Ертең 

– орақ.
– Тым болмағанда Сарықамыстағы егінді бастырғанша 

жауын жаумаса екен, – деді алтай аспанға қарап тұрып.
– аға, сізге көп рақмет. Жаңа дос, сырлас тапқанымызға 

куанамыз. Есен-сау болыңыз.
– аман болыңдар, жігіттер!
Түн қойнына сіңіп ұзап кеткенше жас жігіттердің 

магнитофонға қосылып, «Как прекрасен этот мир» деп баяулау 
салған әні естіліп тұрды...

Ертеңіне тұрсам жауын жаумаған екен. Жел айдап кетіпті. 
Тек алтай сілемінің құзар басына ғана аппақ болып қар 
түскен.

Тау басына қар жауған... Неге екенін білмеймін, түндегі 
диқан жігіттер айтқан ән есімнен кетпейді. Өз-өзімнен ыңылдап 
қайталай бердім. Неткен ғажап дүние...

1976 ж.
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МЕНің САпАрлАСЫМ

Біз бір вагонда отырмыз. Бағытымыз – Өскемен. Тағ-
дырымыз, барар жеріміз, кешкен өміріміз, қарекет тірлігіміз сан 
қилы. Әуел баста бір-бірімізді тосырқап, оқшау ойда отырдық. 
Ол көбінесе артқы орындықтағы әйел мен балаға тіл қатып, 
оқта-текте тұрып кетіп солардың қамымен жүрді. Тегі, жұбайы 
мен баласы болу керек.

Бейтаныс жігіт қоныс таппаған соң, әңгімемізде де қонақ 
болған жоқ. алғашқы сөзді «кімсіз, қайда барасыз?» деумен 
тәмамдап, томаға-тұйық, өз-өзімізбен болдық. Сапарласыммен 
сұхбаттасуға ықыласым кетіп, «тілім қышып» ырық бермеді. 
Бұл ниетім желке тұсымыздағы әйел мен бала мызғып кеткенде 
ғана мерей тапты. 

–...Жол қысқарсын дейсіз бе? Жарайды, айтсам айтайын.
–...Әкем мені ауылдан ұзата ертіп шықты да: «ал, балам, 

мен майданға аттандым. Тәтеңе айта бар. Жасымасын. Не 
көрсеңдер де елмен көрерсіңдер. Қара шаңырақтың ендігі тірегі 
– сен. Тәтеңді ренжітпе, тілін алып жүр. аманшылық болса, 
жауды жеңген соң оралармын. Соғысқа баратынымды жар сап, 
үй-ішімді шулатқым келмеді. ал, қайыр, қош боп тұр. Орнымды 
жоқтатпай, ана бесікте қалған ініңді жеткіз, адам ғыл. О несі-
ей, бырсылдағаны. Жаман болады, өйтпе Қабден» деп жерден 
көтеріп, маңдайымнан сүйді де, тартып берді батысқа. Салым 
суға кетіп үйге қайттым. Әкем ежелгі әдетіне басып, майданға 
да қыңыр мінезбен аттанды. Басқа ер-азаматтардай ауыл-
аймақты шулатып, арбаға мініп, үйден емес, менен басқа еш 
пендеге тіс жарып ләм деместен, жұмбақты күйде сапар шекті. 
мұнысы ет жүрегі қан жылап, онсыз да есі шығып отырған 
елді несіне емірентейін дегені болу керек. 1942 жылдың қоңыр 
күзінде кеткен әкем қайтып оралған жоқ. Қара қағаз келді.

Тамылжыған мамыр айының өліарасы болатын. алтай 
табиғаты жасанып тұр. монғолиядан қабылдап алған үш 
мың қойды қызғыштай қорып, тау-таудың жықпыл-жықпыл 
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бөктерімен айдап келеміз. алтай жоны салқын. Тау шалғыны 
шалқи көктеп, балауса балғын – қияқтарның иісі, шайырмен 
қосыла аңқып, мұрынды жарады. Тау теріскейінің тереңіне 
тығылып, ерімей қалған қар, өңмеңдей аққан тәкаппар тау 
бұлақтары салқын дым бүркіп, жаныңа бір тыныс береді. 
Ұбақ-шұбақ, ұзыннан-ұзақ шұбырған қойдың алдын тоқтатып, 
иіргенше ымырт үйірілді. Шарықтыбұлақтың үні бағанағыдай 
құмығып емес, асқақ арынмен гүрілдей шықты. Күні бойы 
айқайлай-айқайлай дауыс қарлығып талыққан біздер тобанаяқ 
болып қалған екенбіз. Дем алуға жата-жата кеттік. Ең кішісі 
– мен. «Елдің кішісі болғанша, иттің күшігі бол» – деген 
біз мызғып алайық, сен қой күзет, – деді жолбасшымыз. 
Қарсыласуға дәрмен жоқ. мимырт қоңырға қайта міндім. 
ыңыршақсыз жайдақ өгіздің қыр арқасы жанға батады-ақ, 
қайтейін, амал не...

ал мимырт қоңыр болса әбден сартап боп қаншырдай 
қатып жарап алған-ды, бақандасаң да мүйізін шайқап койып, 
мимыртынан бір танбайды-ау, танбайды. мені кейде мынау 
беймаза заман, алапат соғыс дегендерден бейхабар, болмыстық 
бозамықтана беретін боздақ тартысымен ісі жоқ, өне бойы 
меңдуана жегендей мең-зең күйде өтетін өгіздің мынау тұл 
өмірі қызықтырушы еді. мұның аңғалдық екеніне миым 
қайдан жетсін ол кезде. Жас жаным құлазып, жапа шеккенде 
тыныштық тілеген көңілдің бейкүнә ниеті ғой бұл. Бірақ мұның 
бәрін сорақы соғысқа сайып, гәбін сол сөзден іздейтінмін. 
менің жанымдағы Әли қарт та, анау ақсақ алыбай да соны 
айтатын, соғысты айтатын.

мен отарды бір айналып шықтым да, өгізді тастай беріп, 
Қосжүректің иығындағы шағылға өрмеледім. Ойым – пырдай 
жусап жатқан қойларды биіктен болжау. Құйрықтары тегенедей-
тегенедей моңғолдың қойлары-ай, шіркін.

мына мен шыққан жартастың үстінде бар бұтағы үркіп, 
басына шығып кеткен сидам шынар бар еді. Қара тасты қақ 
жарып, көк күмбезіне бой созған. Кейбіреулер осы Қосжүрек 
төмпешігінің астында екі ғашық жерленген, мынау жартас соған 
қойылған құлпытас, сонау шынар сол қабірге шаншыған сайғақ 
десетін. Өтірік-шынын қайдан білейін, үлкендер сөйдейтін.

мен сол шынардың түбінде алысқа, сонау батысқа көз тігіп, 
тың тыңдап отырмын. Қалың мұнар басқан тау түні, құлазыған 
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көңілімді бір түрлі мұңлы, жабыққан күйге итермелейді. Әкем 
не күйде жүр екен деймін ішімнен. Бұл ойдың аяғы әрқашанда 
күрсінумен бітетін.

«Әкенің жақсылығы жездедей-ақ» дегендердің өзегін 
өрт жаласын. мың жездеге айырбастармын ба аяулы әкемді. 
Әке деген сөз (деді ол маған көзіне жас ұялап), әке деген сөз 
көкірегіме күн боп ұялаған. Бірақ...

Қош, сонымен мен сол отырған күйі шөке түсіп ұйықтап 
кетіппін. Тас төбеге тырмысып бара жатқан күн маңдайымды 
қыздырмаса, ұйықтай беретін сыңайым бар. Түндегі етекте 
асықтай боп иіріліп жатқан үш мың қойдың бірі жоқ. Жұрттың 
бықсыған оты ғана қалыпты. аршаға байлап қойған мимырт 
қоңыр да жым-жылас жер жұтқандай ғайып болыпты. Құйындай 
құйғытып етекке түстім. Зәрем зәр түбіне жетті. Өкпемді 
қолыма алып, зымырап келемін, зымырап келемін, зымырап 
келемін. Жай түсіп жайрап жатқан қарағайлардан қарғып өтіп, 
түндегі қой иірген бұлақтың басына келсем шалғынды тып-
типыл ғып апырып-жапырған қалың қой батысқа беттеген екен, 
ізі сайрап жатыр. Құстай ұштым артынан. Ұзай қоймапты, әп-
сәтте қуып жеттім. Сапа менің қарам көрінісімен-ақ кер аттың 
басын тежей берді. Түсі суық, өрт сөндіргендей түтігіп тұр. 
Тайсақтайын дедім. Тура өзіне бара жатсам да жалт беріп, 
тұра қашатындаймын. «Әй, бері кел!» деді де аттан түсті. Ілби 
басып, мойнымды ішіме алған күйі жақындадым.

– лағынет! – Ия, ол сөзінің басын осылайша бастады. – 
Ұйқың қанды ма?! Сүмелек неме үш мың койды қасқыр қырып 
кетсе білер ең, көрер ең көресіні. Сүтке тойған мысықтай 
пырылдағаны несі деймін-ей! Әкең түсіңе кірді ме?

– Әкемде жұмысыңыз болмасын. Сен секілді...
– Ия, айта бер. мен секілді...
– Сіз секілді қой айдап жүрген жоқ. Жаумен алысып...
– Әй, жап аузыңды!.. Көрсетейін саған қашып-пысқанды.
Ол мені шап беріп ұстап алды да, қолындағы тобылғы сап 

бишікті қос қабаттап алып осқылай берді, осқылай берді. Езуі 
көпіріп, сөйлеп жүр, боқтап жүр.

– Қара деймін-ей, өзінің. Кім деп жүрсің? Әке жандысын 
мұның, әкешілін мұның. мә! (ол қолын аузыма тықты) қара 
сирақ, көк бақа жетім екеніңді, асыранды екеніңді білемісің-
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ей. Сенің әкеңді жер жұтқан әлдеқашан. Танытайын әкеңді, 
танымай жүрсең!

Сапа мені езгілей берді. аш бүргедей ойпы-тойпымды 
шығарған Сападан арашалап алар пенде жоқ, қызыл жосам 
шығып, қала бердім.

міне, осы күннен бастап мен қоңыр өгізден айырылып, жаяу 
айдадым қойды. міне, осы күннен бастап әке-шешемнің жоқ 
екенін, малданып жүргенім әкемнің немере інісі мен жеңгем 
екенін білдім. Бірақ олардың маған ілтифаты оң, ықыласқа, 
мейірімге толы еді ғой.

Ендеше не бөтендігі бар? Жан туыстығы қымбат емес 
пе? Сапалар не десе, со десін. Жас өспей ме, жарлы байымай 
ма. «Жетім қозы – тасбауыр, түңілер де оттығар» деген ғой 
бауырым (ол маған күлімдей қарады да, сөзін жалғастыра 
берді). Сапаның таяғынан гөрі сөзі жаныма батқан еді. Сол, 
Қосжүректің қолтығындағы кикілжіңнен кейін, онымен 
қайтып тілдескем жоқ. Қоңқайға малды тапсырдық та, ауылға 
қайттық.

мен жеңгеме Сапаның айтқанын естірткенім жоқ. Tic 
жармай жайма-шуақ жүре бердім. Жеңгем де «сені ме» деп бөтен 
мінез көрсеткен жоқ. Барын алдыма тосады. Жетінші класты 
тастап кеткенде: «Оқығаның жөн еді, Кабден. Кейін өкінесің» 
– деп бүлк еткізді де қойды. Егер өмірде кімге борыштысың 
десе: «Жеңгеме-анама» дер едім. Бірақ адам сол борышын 
өтей алмай діңкесі құритыны бар-ды. Тайсақтатпай ағынан 
жарылсам, жеңгемнің-анамның еңбегін ақтай алмадым. Кісі 
есейгенде үйлі-баранды боп, қисық болса да түтін шығарғанда 
өз қарекет-тірлігінен аса алмай мұрнынан шаншылып жүретіні 
тағы бар. Жеңгемнің өз дәулеті өзіне жетеді. Бесікте қалған 
Қанапия ер жетті, шофер. ауылда тұрады олар. Біз Зырянда. 
Әскерден оралған соң шақтыға түсіп кеткем. мына артта 
алаңсыз ұйықтап жатқан Шәйне жеңгеңмен сол жер астында 
табысқамыз.Ол кезде бұл да шахтер болатын.

Бір қызығы (деді сапарласым жымиып), бір қызығы мен 
әкемнің де, шешемнің де түсін білмеймін. Суреттері жоқ. 
Елдің айтуына қарағанда, әкеме өте ұқсайды екем, ал мінезім 
тәтемдікі іспетті.

– Шахтер болғаныңызға...
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– Сегіз жыл болды. Біздің XXII партсъезд атындағы кеніш 
күшті ғой. Бұрын маслянский деуші еді, партийный, XXII 
съезінен кейін өзгертіп жібердік. Жалпы, сол 1962 жылдан 
кейін рудниктің өзі де қарыштап өсіп, өзгеріп кетті ғой.

– Бауырым, үңгіп кенін сарқып алған жерге тіреу қою, 
тас қабырғаны талқандап бара жатқан шахтерлерді таза 
ауамен тыныстату адам жанының сақшысы дәрігермен иіндес 
абыройлы жұмыс қой. Осындай жауапты әрі қарапайым 
қаракетімді мақтан тұтам.

Қабден терезеге телміріп үн-түнсіз қалды. Оның ендігі 
момақан тыныштығын бұзу оғаштық екенін сездім де, ләм 
дегенім жоқ. Поезд тартып келеді. Таудың астынан өттік. Купе 
іші қап-қараңғы болып кетті. мен сапарласым Қабденнің өткен 
өмірін көз алдыма елестетіп отырмын. Біз оның жанында не 
көрдік? Қабден сол жылдары малмен, жұтаң тағдырмен алысса, 
бүгінде сол арпалысқа толы еңбегін толастатқан жоқ. Жеті 
қабат жер астына түсіп, тас қабырғаны шегіндіріп барады.

Тас қабырға бара жатыр шегініп, 
Балуан қолдар бұрғылады, құлатты. 
Тас қабырға бара жатыр шегініп,
Жолаушының көк жиегі сияқты, – деп жырлайтын ақын- 

дардың сезімталдығына қуанасың. Ия тас қабырға – жолау- 
шының, мына менімен иықтас ойға беріліп отырған шымыр 
білекті жолаушының жиегі.

Екеуіміз де бір бағытта, бір вагонда келеміз. Бұл менің 
сапарласым – сенің замандасың. Сайып келгенде, бәріміз де 
уақыт атты вагонға мініп, болашаққа шеру тартып барамыз 
емес пе... мен Қабден секілді жаспен сапарлас болғанымды 
мақтан тұтамын.

айтпақшы, Қабденді таныстырмай қойыппын-ау, аты 
– Қабден. Фамилиясы – рамазанов. Өз міндетіне ұқыпты. Зы- 
ряньның XXII партсъезд атындағы кенішінде тіреуші әрі 
желдеткіш жүйесінде істейді. Қазір демалыс алып, семьясымен 
Ұланға кетіп бара жатқан беті екен. Еңбек көрсеткіші дейсіз бе? 
Сегіз жыл ішінде ол істеп жүрген участокте бірде-бір төтенше, 
қауіпті жағдай болған емес. Қабденнің еңбегі – шахтерлердің 
есен-аман, денінің саулығымен өлшенеді.

1966 ж.
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ТәңіріСі СұлУлЫҚТЫң МАрАл ДЕГЕН...

ақша қар жұқана жапқан аппақ қапталға қайқаң қағып, ай 
мүйізді ақмарал шыға келді, жай келмеді секіріп билеп, орғып 
ойнап шыға келді. Басын әсте жерге салмайтын, әмәндә асқақ 
та тәкаппар ұстайтын кербез аң бұл жолы да маңғаз қасқайып 
тұра қалған. аппақ қар бетінде оғаш, жекеленіп бітіс-болмысы, 
бар келбеті ап-анық нақышталып, сізге қасқайып қарсы қарап 
тұрған бұғыны – шаңырақтанған ақ мүйізі сан салалы бұғыны, 
қызықтамауыңыз, әсемсал тұрмысына таңданбауыңыз тіпті де 
мүмкін емес. Бұғының осы тұрысын сіз айналайын табиғаттың 
жалқы туар арда аруына балар да едіңіз, әлде шалқар әлем 
көгінде орнатылған табиғат ананың өз ескерткішіне теңер ме 
едіңіз? Сөйтер едіңіз. Өйткені көңілінің көгі бар әрбір жан 
марал десе елең етері рас, бірақ ақ мүйізді түз тағысын емес, 
өзіне де беймәлім, әлдебір тылсым сұлулықтың қиял-елестері 
және рас.

Қазақ жұрты бұғы-маралды сұлулықтың тәңірісі санапты. 
Сұлу болсын деп қыз есімін марал, ақмарал қоятыны бұған 
дәлел.

Әдетте асыл аңның бұл түрін атай қалса, орманды, 
тау-тасты емін-еркін кезіп жүрген түз тағысы біздің көз 
алдымызға көлеңдер еді. Бұлай ойлауыңыздың дәйекті жөні 
бар: Қазақстанда маралдың қазіргі саны 25 мыңнан астам екен. 
Олардың түгелге жуығы тек қана таулы аймақтарды мекен 
етеді. мысалы, алматы облысы (алатау баурайында) 6 мыңға 
жуық, Талдықорған облысында (Тянь-Шань тауларында) 16 
мың, Семей облысында 0,8 мыңдай, алтай тауларында 2 мың 
тағы марал мекендейді екен.

Біздер мал шаруашылығы, соның ішінде әсіресе қой шаруа-
шылығы, жылқы, сиыр шаруашылықтарының барлығын жақсы 
білеміз. Өкініштісі, мал шаруашылығының үлкен де киелі бір 
саласы марал шаруашылығы барын екеуіміздің біріміз біле 
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бермейміз. Осы орайда республикамызда кең өріс алып отырған 
аталмыш шаруашылық жайында жалпы таныстырып, көкейде 
жүрген бірер ойымызды ортаға тастағанды жөн көрдік.

Тұңғыш бұғыхана алтай тауларының төр түкпірінде, 
қазіргі Қатонқарағай ауданына қарасты Фыкалка бөлімшесінде 
1835 жылы пайда болған екен. атағы алтайды әлдилеген 
қос аңшы, ағайынды Шәріповтер бірде сырғауылмен біраз 
жерді қоршай бекітіп, аңшылық ептіліктің арқасында бір үйір 
бұғыны қуып кіргізеді. Ондағы ойлары етін жеу немесе көлік 
қып міну емес-ті, ашалы мүйізін кесіп, Қытайдан, Тибеттен 
келген саудагерлерге сату-тын.

алтай асып керуенмен келген саудагер жаңа кесілген жүн-
жүн жас мүйізді ып-ыстық суға бір малып, бір алып жуып 
жатқанын сан рет көрген жұрт «дуалап» жатырға салады екен. 
ал оның таптырмас дәрі екенін есіткенде, сене де бермес едің 
дейді.

ал тибеттіктер, қытайлықтар осы бұғының жас мүйізі 
пантаны (тунгус халқының «фунту»–жас мүйіз деген сөзінен 
шыққан) ертеден-ақ тұрмыста кең пайдаланып келгендігі, жень-
шень шөп дәрісімен қатар қойғандығы белгілі. Олар пантаны 
қан жүйесі ауруларына, жұқпалы ауруларға қарсы, жүрек пен 
жыныс жүйесі нашарлағанда, сосын дене жарақаттарына қарсы 
қолданып отырған.

Сөйтіп, кеш болса да қарапайым бұғының бұрындары елей 
бермейтін мүйізінің пайдалылығын парықтап, іс жүзіндегі 
маңызына үңілген жергілікті жұрт ағайынды Шәріповтердің 
бастамасын қолдап, көтеріп әкетеді. революцияға дейін 
бұғы, маралмен тікелей бай-кулактар, кейбір жеке адамдар 
айналысады. Совет өкіметі орнағаннан кейін бай-кулактарды 
тәргілеудің, жеке меншіктерден сатып алудың арқасында 1924 
жылы республикамыздағы алғашқы марал совхозы құрылды. Ол 
кездегі бұғы, маралдың жалпы саны 236 бас қана болатын. Бұл 
Шығыс Қазақстан облысына қарасты қазіргі «Қатонқарағай» 
совхозы еді. Бертінірек, 1929 жылы онымен іргелес, келесі 
марал совхозы «Верхкатон» орын тепті.

Бұғы, маралдан алынатын негізгі өнім панты дедік. 
Бұрындары панты шикізатын өз елімізде өңдеуге мүмкіндік 
болмай, тек экспортқа жөнелтіп отыратын-ды. 1935 жылы 
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профессор С. м. Павленко пантыдан «пантокрин» деген дәрі 
жасап, күні бүгінге дейін сол тәсілмен өз елімізде өндірілуде.

медицинаның қазіргі анықтауы бойынша пантыдан алы- 
натын «пантокрин» дәрісі алпыстан астам ауруға шипа екен. 
Әрине, бұл санға алғашында сенгіңіз келмес, сырт көзге тым-
тым артық мақтау, асыра әсірелеу болып көрінуі әбден орынды. 
Бірақ жас мүйіздің құрамында (өңделмей тұрып) белок, май, 
судан өзге 50-ге тарта минералды элементтер, қышқылдар, 
микроэлементтер барлығын айтқанда сөзсіз иланасыз. Оның 
бәрін тізіп жатудың жөні болмас. Әйтсе де өте көп мөлшерде 
кездесетін ең негізгілерін мысалы үшін айта кетелік. Панты 
құрамында: кальций, магний, темір, кремний, фосфор, натрий, 
калий, никель, мыс, титан, марганец, сынап, қорғасын, барий 
сияқты минералды элементтер болса, кобальт, ваннадий, 
стронций, молибден, бор тектес көптеген микроэлементтердің 
барлығы анықталды. 

Тек бұғы мүйізі ғана емес, мүйізді кескенде түбінен шапшып 
ағар ыстық қаннан «пантогематоген» атты дәрігерлік препарат 
жасалады. Ол жүйке ауруларына, асқазанда зат алмасуы 
бұзылған кезде таптырмас дәрі. Осы тұста баса назар аударып 
айта кетпегіміз, республикамыздағы екі шаруашылықта марал 
қанын алуды күні бүгінге дейін елеп-ескеріп, жолға қойған 
емес.

Бұғы, маралдың мүйізі мен қанын былай қойғанда, еті де 
дертке дауа, жанға шипа екендігін медицина дәлелдеп жатыр. 
Соңғы кезде марал құйрығы, тарамыс еттері, шыбығы дәрі 
есебінде қымбат бағаланып, экспортқа шығарылуда.

міне, әлі де болса дұрыстап оң жолға қойылмай келе 
жатқан, қоя алмай келе жатқан марал шаруашылығының бұл 
саласымен Одақ көлемінде 14 арнайы совхоз айналысады. 
Оның екеуі біздің республикамыздың шығысында дедік. Өзге 
әрбір совхозға шаққанда марал басы орта есеппен бір жарым 
мыңнан келсе, республикамыздағы қос совхозда 8 мыңнан 
астам бұғы, марал бағылуда. СССр-да өндірілетін панты 
шикізатының 32 процентін осы екі совхоз өндіріп келеді.

Бұғы, марал – 11 туысқа, 32 түрге бөлінетін бұғылар семья- 
сының бір мүшесі. Бізде осының 2 түрі бар. Бірі марал (бұғы) 
болса, келесі одан әлдеқайда нәзік, сырт тұлғасы да кішілеу, 
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жергілікті жұрттың «теңбіл бұғы» деп атайтын түрі. Теңбіл 
бұғыдан алынатын өнім маралға қарағанда көп қымбат, 
шамамен төрт есеге жуық. Қиыр Шығыстан арнайы әкелінген 
22 бастан өрбіген теңбіл бұғының бүгінгі таңдағы жалпы саны 
1393 бас. «Қатонқарағай» совхозының Парк бөлімшесінде 
өсірілуде. реті келгенде, совхоздың бас зоотехнигі Назырхан 
Отыбаевтан теңбіл бұғының бүгінгі жағдайын сұрап едік, ол 
былай деп жауап берді:

– Теңбіл бұғы, марал жайында сөз қозғамас бұрын, әуелі 
олардың көп-көп сырларының біздер үшін әлі де бимәлім 
екендігін, жұмбақты екендігін жасырмай айта кетейік. 
Тағылықтан арылып, күні бүгінге дейін төрт түлік қатарына 
қосылмай келеді, шынын айтсақ, қоса алмай келеміз. Ең 
өкініштісі – біздерде марал шаруашылығының арнайы бірде-
бір маманы жоқ. ал бұл сияқты болашағы үлкен, күрделі 
шаруашылыққа әдейілеп кадрлар, мамандар дайындаудың жөн, 
реті әбден келген сияқты.

Жай бұғының өзі жергілікті болғанымен, теңбіл бұғы 
біздің өлкеге алғаш рет 1933 жылы Қиыр Шығыстан әкелінген 
еді. Жыл сайын осы теңбіл бұғы біздерге белгілі, белгісіз 
аурулардың салдарынан өліп жатады. Бірақ өле-өлгенше 
маңына адамды жуытпайды, орғып-секіріп сыр бермей жүреді 
де, оқыс жығылады. Содан қайтып бас көтермейді. ал бір 
теңбіл бұғының ұны бір қора қоймен тең екендігін ескерсек, 
жыл сайын өлетін жүздеген бұғының қаншалықты шығын 
екендігі айтпаса да түсінікті. Әрине, өз білгенімізше қолда 
бар мүмкіншілікті барынша пайдаланып жүрміз, қаншалықты 
тыраштанғанымызбен көп жағдайда ауру алдында қарусызбыз, 
әлсізбіз. Совхозды қойып, аудан көлемінде ауру маралдан 
анализ алып диагнозын анықтайтын лаборатория жоқ.

Теңбіл бұғы ғана емес, жалпы бұғы, маралдың көптен 
шығынға ұшырауының басты себебі – азықтандырудың өз 
деңгейінде болмауында. Бұғы, марал тек тау шөбін ғана, 
оның ішінде көк балауса, жоңышқаны теріп, таңдап жейтін 
кірпияз жануар. Сонымен бірге жем қоспасын, көп жылдық 
екпе шөптерді (экспарцет, жоңышка, беде) де жеп, қорек етеді. 
Қоршалған жер көлемінің жеткіліксіздігінен тау шөптері де 
тапталып, жыл өткен сайын сұйылып барады. ал екпе шөптерге 
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келсек, oлap біздің жақта жоқтың қасы, аз егіледі. Көптеп егуге 
егіндік жер тапшы, мүмкіндік жоқ.

Шығын жағын салыстырсақ, жай бұғыға қарағанда теңбіл 
бұғы көп өледі. Ол неліктен деген сұрақ тууы сөзсіз. айтар 
жауабымыз теңбіл бұғы әлі де болса біздің өлкенің ауа райына 
бой үйретіп, бейімделген жоқ. ал толық жерсінуі үшін жүздеген 
жылдар керек деген тұжырым бар.

...Ойлап қарасақ, бас зоотехниктің бұғы, маралды түлік 
қатарына қоса алмай келеміз деген сөзінің жаны бар сияқты. 
Жаңағы айтылған теңбіл бұғы бұдан 100-жыл шамасы бұрын 
Жапонияда «қасиетті мал» екен. «Қасиетті малға» сәл де болса 
қиянат жасаған адамды аяусыз жазалаған, терең шұңқырға 
тастап, үстінен тас лақтырып, мыжғылап өлтірген.

Патшалық россия кезінде, кейін Совет өкіметі тұсында да 
көптеген Сібір ауылдары бұланды үйде асырап, сүтін сауып 
ішкен. Ең қарапайым мысал ретінде тундра көлігі солтүстік 
бұғысын алайықшы. Ол да бұғы, маралдың бір түрі емес пе? 
Бұларды мысал еткендегі ойымыз бар кінәрат өзімізден бе 
деймін. Бұғы, маралға тек қана аң деп қарап, тағы деп қарап, 
тым үрке қарап жүрген жоқпыз ба осы?.. мал деп қарамай, аң 
деп қарасақ ол біздердің қырсыздығымыз әлі де болса самарқау 
көңіл бөлетіндігіміз. аурудан анализ айыратын арнайы 
лабораторияның әлі күнге шейін жергілікті жерде жоқтығы, 
жыл сайынғы көптеген мал шығыны – мұның айқын дәлелі.

Біздер тағы да мына бір жәйтті аңғардық, жоғарыда аталған 
теңбіл бұғы комсомол жастар бригадасының қомқорлығында 
екен де, ерен еңбектің нәтижесінде жастар коллективі 
бесжылдық жоспарды 3 жыл 10 айда орындаған. Бұл бөлімше 
өз шығынын артығымен өтеп, жылына мыңдаған сом таза 
кіріс беруде. Сондықтан жыл сайынғы жүздеген мал шығыны 
тігісі жазылып, елеусіз қала беретін көрінеді. ал мал шығыны 
болмаған күнде ше? Ондай жағдайда бесжылдық жоспарды 
бір жарым, екі жыл ішінде орындап шығатындарына кім 
шүбә келтірмек?.. Біздер бұл сөзімізбен бұғышы жастарға 
кінә тағудан аулақпыз, қайта жастар коллективі тек өз күшіне 
сеніп отырғандығын, аудан, облыс комсомол ұйымдарынан, 
басшылық тарапынан қолдаудың, қорғаудың жоқтығын 
қынжыла айтып, құлаққағыс еткіміз келген.
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атақты бұғышы, Еңбек Қызыл Ту орденінің иегері Нұрған 
мұқашев былай дейді:

– расын айтсақ, бізде қазір бұғы, марал үшін жағдай 
жоқ. Бар жағдайдың өзі олар үшін қолайсыз. Соған қарамай 
бесжылдықтың айқындаушы жылы біздің бригада жоспардағы 
45 бұзауқаның орнына әр 100 аналықтан 77 төлден алып, 
бұғы шаруашылығында бұрын-соңды болмаған рекордтық 
көрсеткішке жетті. ал бүгінгі рекорд ертеңгі норма екендігінде 
шүбә жоқ. Егер бұғышылар үшін, әсіресе бұғылар үшін 
жақсы жағдай жасалғандай болса әр жүз аналықтан 90 төл 
алатындығын іс жүзінде дәлелдеп берер едім.

Негізінде, бұғы, марал өсімтал емес, жүзінен –50- 60 төл 
аман-есен өсіп жетсе, соның өзі бұғышы үшін үлкен жетістік. 
Өткен жылы Одақ көлеміндегі рекордтық көрсеткішке жетіп 
отырған майталман бұғышының: «тоқсаннан алар едім» 
дегеніне сөзсіз иланасыз.

1971 жылы Қазақ ССр министрлер Советі «Панты өнімін 
беретін марал шаруашылығын өркендету және «Қатонқарағай» 
совхозындағы теңбіл бұғы шаруашылығының комплексін 
2000 басқа көбейту жөнінде» қаулы қабылдаған еді. Совхоз 
басшылары комплекстің құрылысын 1973 жылы бастаған еді. 
1975 жылы аяқталмақ деп уәде беріп, неше дүркін баспасөз 
бетінде де жариялап үлгерген-ді. Болашақ комплекстің 
құрылысы жобаланған жерді іс жүзінде барып көрсеңіз, аппақ 
қарға бөккен иен далада өзге көзіңізге ештеңе де ілікпес еді. 
рас, әр жерде қар астынан қылтиып бірер сырғауыл қадалар 
қараяды. Бұлар комплекс құрылысының «басталған» белгісі.

– Комплекс құрылысының аяқсыз қалуының себебі,– 
дейді бас зоотехник Н. Отыбаев,– керекті материалдардың 
жетіспеушілігінде, тіпті бар материалдардың өзі дер кезінде 
жеткізілмей, көп кешігеді. Соның ішіндегі ең негізгісі – темір 
тор (сетка). Оны сонау Украинада жасатып, поезбен Зырян 
қаласына түсіреді. Одан бері машинамен тасылады. Бір тордың 
ұзындығы 180–200 метр де, салмағы бір жарым тоннаға дейін 
тартады. Әрине, қалың қарлы қыс кезінде жұмыс істеуге 
мүмкіндік жоқ. Тек жаз айларында комплекс құрылысы қолға 
алынуда. Біздер алдын ала керекті материалдарға тапсырыс 
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бергенімізбен, аудан, облыс басшыларының назарынан тыс 
қала береді.

Комплекс құрылысында кездесіп отырған көптеген қайшы- 
лықтарды саралап, қай жағынан үңілсек те совхоздың бас- 
шылық тарапына кінә қоя алмайсыз. Қолда бар мүмкіншілікті 
пайдаланып, олар 1973 жылы 20 шақырым, 1974 жылы 50 
шақырым қоршау-саты бекітті. Әр бұғыға шаққанда 1,5-
2 гектар жер керек деп алсақ, қазіргі бекітілген жер көлемі 
мүлдем таршылық етуде.

Парк бөлімшесінің бұғыханасы аңғарлы тау өзегінде, өте 
қолайсыз жерде салынған. Қыс күндері бұғыханаға күн сәулесі 
түс қайта әрең түседі екен. Бұғы, марал организмі үшін түнгі 
ызғардың көп сақталуы, күн нұрында бірер сағат қана шуақтауы 
өте зиянды деп қынжыла мойындайды мал дәрігерлері. Бұғы 
шығынының көптігіне бұл да бір себепші.

– Жаңа бұғыхананың жобасына келер болсақ,– деді белгілі 
бұғышы, мал шаруашылығының I класты шебері Қаділбек 
Жүзбаев,– ескі бұғыханадан айырмашылығы шамалы. Тек 
күн түсетін ашық жерде дегені болмаса. мал мамандарымен, 
тәжірибелі бұғышылармен келісіліп, кеңесіп жасалмаған. 
Сосын комплекс деген аты болмаса, жатақхана, кітапхана, 
клуб үйі сияқты демалыс орындары жобада жоқ. Бүгіндері 
бұғышы деген осы бір сирек мамандықты жастар жағы кеңінен 
игеруде. ал оларға өз деңгейінде жағдай жасау жастарды мал 
шаруашылығына көптеп тартуымыздың бірден-бір дәнекері 
болар еді.

Шығыс Қазақстандағы бұл екі совхозбен іргелес, 
алтай өлкесінің маралшылары тұрады. Солардың ішінде 
«Шабалинск» және «абай» марал совхоздары тау асып атпен 
баруға боларлық жақын. Өкінішке орай, үстіміздегі бесжылдық 
көлемінде көршілермен пікір-тәжірибе алмасу болмаған.

Бұл аталған фактілер совхоз басшыларын, мал мамандарын 
неге ойлантпасқа?..

Соңғы жылдары марал шаруашылығында мынадай бір 
тосын да қызық жағдай болыпты. Әлдебір аналық теңбіл бұғы 
күйекке түскенде жай бұғылармен араласып кеткен. Кейін 
лақтап, еркек бұзау табады. Есейген төлдің мүйізі әдеткі теңбіл 
бұғы мүйізінен әлдеқайда салалы, берген өнімі де үш-төрт 
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есе артық екен. Сапасы да кем соқпаған. Тағы бір оқиға: тау-
тасты қоршап бұғы саты бекіткенде бір жабайы аналық қоршау 
ішінде қалып қояды. Соңынан теңбіл бұғылармен араласып 
лақтағанда, туған төлі тағы да жоғарыда аталғандай жақсы 
нәтиже берген екен. Бірақ ғылыми зерттеу институттары немесе 
фармацевтік лабораториялар бұған назар аударып, нақтылы 
сапасын әлі анықтаған жоқ.

Теңбіл бұғы мен жай бұғының табиғаты да әр қилы. 
мысалы, теңбіл бұғы ауыратын кейбір аурумен жай бұғы тіпті 
де ауырмайды немесе организмі төтеп бере алады. Немесе 
керісінше, олай болса екеуінің будан төлі ауруға төзімді болып 
тумасқа деген сауал туып тұр. 

Ендеше, қарапайым бұғышылардың бұл сөзі ғалымдары- 
мызды елең еткізсе деп едік!

республикамызда марал шаруашылығына арналған  ғылы- 
ми-зерттеу институттары мен лабораториялар жоқ. (Ондай 
ғылыми мекеме алтай өлкесінде орналасқан) әйтсе де 
марал табиғатын зерттеп, ғылыми еңбектер жазған, марал 
шаруашылығы тақырыбына диссертация қорғаған ғалым- 
дарымыз баршылық. Жасыратыны жоқ, осы ғалымдарымыз 
оқта-текте бір көрініп жоқ болады, өздерінің ғылыми құнды 
еңбектерін іс жүзіне асырмай жүр.

Иә, сұлулықтың тәңірісі аталған марал жайында, марал 
шаруашылығы жайында көкейдегі көптеген ойларды бір 
мақала көлемінде ғана аша алмайсың. Ең керекті-ау деген 
бірер ойымызды ғана ортаға салып отырмыз. Сырттай 
қарағанда, көтеріп отырған бұл мәселелер ұсақ-түйек болып 
көрінуі мүмкін. расында, тіпті де олай емес. Қазір кездесіп 
отырған көптеген қайшылықтар, көлеңкелі келеңсіздіктер, 
сайып келгенде, маралға мал деп емес, аң деп қарауымыздың 
салдары, қырсыздықтың, самарқау көңіл бөлгендіктің салдары. 
ал осынау болашағы үлкен, келелі де киелі шаруашылықтың 
қыр-сырын шындап зерттеу, іс жүзінде шындап айналысатын 
уақыт әбден жеткен сияқты.

1975 ж.
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ҚұМ МіНЕзі

Ол дәл осы қарашаның қара суығында бір отар қой алды. 
Ойлап отырса, одан бері он төрт жыл жылжып өткен екен. Бұл 
аз уақыт емес. аз уақыт болмайтыны содан бермен қаншама 
су ағып, қаншама жапырақ сарғайды, қаншама құм көшті. Ол 
кезде анау күн батыстағы кең даланың қызыл құмы қазіргіден 
әлдеқайда аз еді ғой, ал Талдыөзектен шыға берістегі ит тұмсығы 
өтпейтін қалың сексеуіл бұл күнде оталып біткен, ойдым-
ойдым орны ғана жатыр. Бір қызығы, осы оталған сексеуілдің 
етегі түріліп, өзінің қыстағына барған сайын жақындап келеді.

Әлі есінде, баяғыда, баяғыда емес-ау, ең үлкен ұлы (биыл 
он екіде) туған жылы, осы қызыл құмның сексеуілі мен 
түзгені есен-сау кезде жарықтық аң-құстан аяқ алып жүргісіз 
еді. Сонда қасқыр мен түлкі, қоян мен қарақұйрық, қырғауыл 
мен бұлдырық кес-кестеп аттыға жол бермеуші еді. Қоймен 
бірге өріп, қоймен бірге жусап жүрген аң екеш аңның да анау 
сексеуілдей селдіреп қалғаны-ау. Бірақ мал өсуде. мал өскен 
сайын мұның да әл-ауқаты реттеліп, азабы мол қойшылықтың 
қайшыласқан тірлігінен қызық тауып, қызуына жылынды.

Егер оның өмірін айтсақ, жеті-ақ класс білімі бар, Совет 
армиясы қатарынан оралған соң бір отар қой алды. алғашында 
әйелінің әкесіне көмекші болып жүрді де, ол кісі қартайып, 
қауқар тайған соң жалғыз қызын да, малын да өз иелігіне алды. 
Қазір алты баласы бар. Өзі отыз алтыда. Қарамағында 680 бас 
қаракөл қой бар. Биылғы міндеттемесі жүзінен –140 еді, 151 
қозы алып, асыра орындап, абыройға ие болды. ал өкіметке 
өткізген 540 қаракөл терісі өз алдына бір төбе. Еселі еңбегінің 
жемісін тапты, сыйлыққа кілем, үш доңғалақты мотоцикл 
алды.

– Әй, Бақшагүл, – деді ол, – енді алпыс шақырымнан көз 
талдырып машина күтпейміз. астымызда арқыраған мотоцикл. 
Сені салып аламын да, Талдыөзекке бұрқ ете түсемін.
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– мотоцикл алғанға осыншама айқұлақтандың, машина 
алсаң нетер едің? – дейді әйелі.

– Онда астымдағы атты етке тапсырамын да, «Волгамен» 
бағамын қойды.

* * *
аудандық комсомол комитетінің машинасы екі-үш ай 

бойы сынып тұр екен. Орталықтан алпыс шақырым алыстағы 
Смағұловтың қыстауына бару проблемасын екі күн бойы шеше 
алмадық. Өне бойы заңғар тау, қалың орманның арасында 
өскен мен үшін құм деген әлемді көру қайта туғанмен бірдей 
еді. «алысқа ат сабылтқанша, мына көрші совхоздағы сиыр 
фермасын көріп қайтсаңыз, қалай болар еді» деушілер де 
табылды. «Жаяу кетсем де құмды, сол құмның ортасында 
қой бағып отырған қазақтарды көруім керек» деп мен де 
қыңырайдым. Обалы кәне, аудандық комсомол комитетінің 
екінші секретары Тұрсынхан қалбалақтай жүгіріп партия 
комитетіне кірді, атқару комитетіне барды, көліктің жөні 
табылмады.

Қараша түскелі Егінбайда маза жоқ. Қазір күйектің ең бір 
қызған шағы. Қазан айының 27-де басталған күйекті бірінші 
желтоқсанға дейін түгел тәмәмдау керек. Осы науқан басталған 
шақта Егінбай отарды көмекшісіне сеніп тапсырады да, осы 
маңайдағы саулық қойды түгелдей күйекке түсіреді. Ертеден 
қара кешке дейін тыным таппай қимылдап, түннің бір уағында 
көз ілгендей еді, тағы да гүрілдеп самолет ұшып өтті. «Сағат 
түнгі бір» деп ойлады да, қара күпісін жамылып, тысқа 
шықты.

Сыртын сымтемірмен қоршаған қотанда қарауытып қой 
жатыр. Көршісі Егемкүл жылқыдан оралған болу керек, 
бусаныңқырап тұрған атының ер-тоқымын алып, отқа қойды. 
Күн ала бұлтты болған соң, аспан да, жұлдыз да жұтылып 
жоқ болды. Әлгіндегі гүрілдеп төбесінен ұша берген «Ил-
18» алыстап, даусы семіп тынды. Сағат түнгі бір. Егінбай дәл 
самолеттің жолында отыр. Күндіз-түнгі ұшатын самолеттің 
санын бес саусағындай біледі. Бірақ қайдан ұшатынын, оның 
ішінде қандай жолаушы кетіп бара жатқанын білмейді. Әйтеуір 
бәрі де алматыға – астанаға ағыларын сезетін.
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– Құм да менің өзім секілді, – деп ойлады Егінбай, – ала 
жаздай жайлауға көштім. Орталықтан 100–150 шақырым 
шалғайдағы Жамбыл тауын адақтап шықтым. Сонау Сәтенбай 
жайлауының ояқ-бұяғында мен отырмаған төбе жоқ. Күзде 
шұбап қайта көштік.

Енді міне, илеуіне кірген құмырсқадай алты-жеті ай бойы 
осы қыстақты паналаймыз. азық-түлігін, жемшөбін, газет-
журналын жеткізіп берсе, анау ауылға ат ізін салмай қоюға 
бармыз. Осылай ғұмыр кеше берсек, тіпті, іздеу-сұраусыз 
қарынның тойғанын қанағат қылып қалқайып жүре беруге 
болады екен-ау. Бірақ қарынның тойғаны, қазанның қайнағаны 
қуат па?

Соңғы кезде құмның өзі де мінезді мүлде өзгертіп, мынау 
елше біржола отырықшы болғандай еді.

Құм күлетін.. 
Құм сөйлейтін... 
Құм жырлайтын... 
Құм толғанатын... 
Құм ән айтатын...
 Құмның тілін жетік білетін Егінбай сан рет сырласып, 

ұзақ-сонар әңгіме шертісер еді.
– «Ей, Қызылқұм, баяғыдай неге, көшпейсің?»
– «Халқымды тастап, қайда қаңғырамын?»
– «арманың бар ма?»
– «арманым жоқ, айтпағым бар: шығысым – Шудан, 

батысым – паң дала арқадан, оңтүстігім – луговой, меркеден, 
сонау Таластан келген малшылардың көкпар тартып, көкайыл 
болар қызығы, төскейде малы, төсекте басы қосылар думаны 
кей кезде даңғазаға айналғаны несі, қымыз бен шұбатқа бүйірі 
қызар жұрт «автолавканы» аңдып, арақ көрсе аттандауы қалай? 
Күні кешегі жүгірген аң, ұшқан құстан тоқымдық қалдырмай, 
бер жағы шаһар Жамбыл, ар жағы Фрунзеден келіп түні бойы 
машинаның жарығымен аң аулаулары қалай? 

Білемін, құмды қимауға да болады, бірақ құмда мүлдем 
қалып қоюға да болмайды. Сайып келгенде, мен сенің қатыгез 
де қатқыл төсіңнен алтын теріп жүрмін. алты қанатты екі киіз 
үй және бір кірпіштен салынған сарайдай қыстағым бар. ал 
ауылдағы дүниеге тіреліп тұрған төрт бөлмелі меншікті үйім 
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өз алдына, радио-қабылдағыш, электр жарығын берер мотор 
болса анау. Үш-төрт күнде бір автоклуб, автодүкен қатынайды, 
жұмасына бір рет кино көрсетіледі. Газет-журнал, қант-шайды 
уақтылы жеткізеді. Оның екі ортасында мотоциклге міне салып, 
өзім барамын. ал оқу, сөзің рас, ондай ұятымыздың бары рас, 
ойланайын. Басқалар да ойлансын».

* * *
алпыс шақырым құмның ортасында сіңу жаяу қаракеті 

емес, тақиясына тар келері сөзсіз. Сондықтан қалай болғанда 
да көлік табу керек болып тұр.

– Сүйінші, аудандық «Коммунизм таңы» газетінің редак- 
торы Серік Әлімбетов су жаңа жеңіл машинасына мініп құмға 
өзі апаратын болды. – Қайран журналистер-ай, бір-біріңді өлті- 
ресіңдер ме? Көтеріліп қалдым. Сөйтіп, «Талдыөзек» совхозы 
жұмысшы комитеті председателі Сеидулы Ибрайымов ағайдың 
жолбасшылығымен бес кісілік «ГаЗ-69»-ға алты кісі мініп, 
құмға Егінбай Смағұловтың отарына тарттық.

* * *
Құмтөбенің басында күпісін жел жұлмалап тұрған Егінбай 

бір сәт көп ұзамай құрығын сүйретіп келер қысты ойлады. Бұл 
өңірдің қысы да ала бөтен, өзгеше басталып, өзгеше аяқталады. 
Жер бауырлай сусып, соғар желі құмның орнына қар ұшырып, 
төбе-төбенің ықтасынын, сексеуіл мен жыңғылдың түбін 
саркідір қасат қармен қымтайды. Құмжалдың үстінен қар 
жалдары жауып, шымқай бір құрғақ та сары аяз буады-ай. 
мұндайда қойды неғұрлым қалың құмның арасына өргізіп, 
қотаннан қашаңдап ық қуып, жылы жерге жылыстап кететін. 
ана жылы жазғытұрым қалың қар түсіп, қамсыз отырған 
жұртты жұтатып кеткені бар бұл табиғаттың. Содан бері аузы 
күйген үріп ішердің кебінде, тиесілі жемшөпті сығымдап 
кейінге сақтайтын сақтыққа көшті. «Қыстың көзі – қырауда» 
қайсыбір жылдары май тоңғысыз жылы болушы еді, бетін 
қар қабыршықтары тұтып жатқан құмды кесіп қалсаң буы 
бұрқырап, жып-жылы леп шығушы еді. Әсіресе сабылып, құм 
көп көшкен жылы қыс қатты болмайтын. мелшиіп үн-түнсіз 
тұншығып жатса, екпіні жоқ өзі қатты қара суық сексеуіл 
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сындырар зәрін шашатын, кәрін төгетін. Жарықтық құмның 
көше бергеніне не жетсін. Не нәрсе көшпесе көргені де азайып, 
қатыгезденіп алады білемін. Қыста мұның сенері совхоз берген 
азын-аулақ жемшөп емес, анау құмның арасындағы аяз бен 
қарға ырық бермей тұрған кемпіршаш, күйреуік, дәндіқар 
іспетті жұғымды да жұмыр шөптер. Биылғы қысты күн бұрын 
болжау мүмкін еместін. Күз ырыс ала келді. Тек Егінбайға ғана 
емес, республика мол табысқа кенелді. Қазіргі күннің райы 
да жадыраңқы, үлкен қауіп тудырар сұсы байқалмайды. Биыл 
өмір бақи болмаған жаңалық жасады. Төрт қой төрт қозыдан 
тауып, шуы түсісімен тұрып-ақ кеткені. Қозысы да, eнесі де 
дін аман. Осының бәрі құрмет-атақ шақырар жақсы ырым, ен 
далада құмның арасында жатқан Егінбайды жалпақ жұртқа 
дабыралағандай еді. Енді мұны аудан ғана емес, облыс біледі. 
Бәлкім, жерлесі Жазылбек Қуанышбаев сияқты Одаққа белгілі 
атақты адам болып кетер. Әне, құм деген заттың әсте де тұтқын, 
әсте тұсау бола алмайтыны, қайта бар байлық, бар бақыт сол 
құмның ортасында туарын ол біледі. Білмесе бұлайша жүрмес 
еді.

Құмтөбенің басында тұрған Егінбайдың көз алдынан 
қарақұйрық жүгіріп өткендей болды. Әлдекімнен қуғын көріп, 
әлдеқайдан қашып пана іздеп келгендей. Отар үркердей иіріліп 
қаперсіз жусайды. Жел барған сайын үдей түсті. аспандағы 
жұлдызды әлдекім ұрлап алғандай жым-жылас. Табаныңның 
астынан басталып, сонау Бетпаққа ұласар шетсіз де шексіз 
құм дариясы әлдебір әннің қайырмасын сан рет жалықтыра 
қайталап, күйсандықтың бір орнында тұрып қалғаны секілді, 
ызың-ызың үн шығарады. Сол үнге – желге бетін берсе де, белін 
бермей тұрған сексеуіл қосылып, Егінбайдан өзге ешкім жыға 
тани алмайтын мінезбен, Егінбайдан басқа ешкім ұға алмайтын 
әнді шырқайды. Тіпті, бұл өзге жұрттың құлағына ән емес, 
күй емес, құр гуіл болып естілер де еді. Өзге жұртқа құлазып, 
тісін шақыр-шұқыр қайрап қағынып жатар, қызыл құм аңызға 
айналған аңызақ шөл даланың мәңгі бақи мойымайтын, мәңгі 
бақи өзгермейтін қайратты да қайсар мінез-құлқын танытары 
ғажап-ау. Осынау кенезесі кеуіп, ерні кеберсіп жатар ен далада, 
қолқаны қабатын қып-қызыл құмда не калды екен?! Әлде 
былайғы көз, былайғы ағайын көре бермейтін, былайғы ел біле 
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бермейтін таңғажайып тартылыс күші, құдіретті сиқыр бар 
ма? Бар. Болмаса мыңғырап мал өрмес еді, сырт көзге безерген 
өлкеде.

Құмтөбенің басында желге жонын беріп, ойға батып 
тұрған қойшы төтенше бір уақиғаның куәсі болды. Әлгінде 
ғана жым-жырт жел мен жерге табынып жатқан құм әп-
сәттің арасында ойран-асыр болды. Өз-өзінен бұрқырап, өз-
өзінен шамырқанып, құйынша құйғытып аспанға тік шапшып 
көтерілді. аспанға көтеріліп алып маңайын шола қарады. 
Сонан соң бұған дейін ешқашан естімеген, өкірген әлде өксіген 
үн шығарды да, лап берді. Жер мен көк, ой мен қыр қып-
қызыл құмға шомылып, африка құмдарындай аса бір алапат 
күшпен көше жөнелді. алдыңғы сексеуілден шап беріп ұстап, 
көзін жұма етпетінен құлаған Егінбай бұдан әрі не болғанын 
білген жоқ. Әйтеуір қалың шуыл, зор майданның астында мың 
миллион ат үстінен тапап өткендей халде жатыр. Екі-үш сағат 
өткен соң құмның көшуі аяқталды да, маңайды құлаққа ұрған 
танадай тыныштық басты. Қызылқұмға тірідей көміліп қалған 
денесін зорға дегенде аршып алып, үйіне қарап еді, орнында 
екен. Өзі ес білгелі мұндай дауылды көрмеген. мойынқұмның 
оқыс мінезіне қатты қайран қалды. Иә, бұл құм бөтен мінез 
көрсетті. Сосын, темір сым қоршаудағы отарын қарап еді, қой 
жоқ. Құммен бірге көшіп кеткендей бос жатыр. Есі шыға құм 
көшкен ізбен дедек қағып жүгіріп бара жатты.

Әне, Егінбай жүгіріп барады.. құм көшкен ізбен қойын 
қуып барады. Бәрібір Егінбай қуып жетеді! Бәрібір Егінбай 
түбі жеңеді. Өйткені ол азапты ерттеп мінген азамат, өйткені ол 
сексеуілдің шоғындай мәңгі маздап тұрар жігері, жұлып алып 
ту ғып ұстар жүрегі, асқақ арман, ізгі тілегі бар, майысқанмен 
сынбайтын құмның өз ұлы – тума баласы еді.

алқара аспаннан тағы да бір самолет ұшып өтті.
1972ж.
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АрМАНСЫз АДАМ БОлМАйДЫ

– Ол сенің замандасың.
– Әке, сен жылап көрдің бе?
– аспан алыстап барады. 
– армансыз адам болмайды. 
– Жастық, сен бұлғақтаған тайсың-ау!
– мені тыңдамашы, абай аға!

1. Ол сенің замандасың

аты – Әлімқұл. Фамилиясы – ысқақов. Үйленген. Жасы 
– 27-де. Әкесі бар. Шешесі бар.

ал, дегенде айтсақ, онда жұрт ардақ тұтып, хан көтеріп 
әкететіндей емес, бедерлі ынта, құлшыныс, серпіліс, қана-
ғатсыздық, әсіресе... әсіресе, жастыққа тән жалын бар. Бәлкім, 
біз ол туралы ертелеу жазып отырған шығармыз. Бірақ мен 
онымен жолыққанда, басқаның бойынан аңғармаған бір 
қасиетті көңілге түйіп қалған едім. мені замандасымның өн 
бойындағы жұршылыққа жуықтық, мейлінше қарапайымды-
лық қызықтырған... Біздің айтпағымыз – замандас келбетінен 
аңдаған кейбір ерекшеліктер ғана. Замандас дидары – оны бар 
болмысымен таныту аса қиын, әсіресе, көзге көрінбейтін, бірақ 
ұлы да ардақты іс иелері комсомол қызметкері хақында жазу 
жауапкершілігі күшті екені рас.

2. әке, сен жылап көрдің бе?

Осы ерсілеу сұрақты қойғанда Әлімқұлдың әкесі әжептәуір 
ойланып қалған еді.

– Өй, садағаң кетейін! Жыламайтын адам бар ма?
– Жоқ, ата. Кәдімгідей деймін де... Егіліп, шын көңілмен 

дегендей...
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– Балам, ол есте тұра ма? Ойлап отырсам, 30–40 жыл сиыр 
баққан екенмін. ал қарасанның жағдайын фермеде өскен өзің 
де білесің. Бала кезімізде, бұзау аяғымызды басып кетсе де, 
жылай беретін едік. Бірақ менің көңілім берік, қаталдау, қатты 
болдым ба? Еңірегенде eтегім толып көрген жоқ.

Шал сақалын саумалап, әңгіме шертіп отыр.
– Иә, ұлым! мен жылап көрдім. Тағдыр дегеннен қаншама 

таяқ жесем де міз бақпаушы-ақ едім. Құдай өзі берген жанды 
өзі алар, дейтінмін. мені тек шешеңнің құрсақ көтермей, 
өзің іспетті түтін шығарар ұлдың дүниеге келмеуі қинайтын-
ды. Сен туғанда қатты езіле қуанып кеттім бе, көзімнің жасы 
тоқтасайшы. Осы сауалды неге қойып отырсың, ұлым?

– Жәй, өзімнің де көңілім босап кеткен соң...
– Тек, сенің көңілің не жетпей босайды? Ұлды болдың 

ба?...
– Ой, қызықсың, ата? менде де қуаныш бар ғой.
мектеп бітірдім.
– Кім тауыспай жатқан мектеп дейсің?!
– Әйтсе де бір түрлі екен. Енді не істерімді білмей 

отырмын.
– Сиыр бағасың да.

3. Аспан алыстап барады

– Ол қайтып жақындамай ма?
– Қайдам, жақындайтын адамына жақындайтын шығар.
– Бізге ше?
– Кет енді, тақуаламай. Жақындаса бұлтты суырайын деп 

пе едің? Онан да ана қасқа бұзауды қайтар.
Әлімқұл тағы да аспанға қарады. айнадай таза екен. 

Сондығы болар алыстап кеткені. Бұлт құрсаса аласарып 
кетпей ме? Күзге айналса да күн жылы. Тымық. Дала 
маужырап жатыр. Қасқабұлақтың қашанғы күйі осы ғой. 
Қасқабұлақтан Шыңғыстаудың биіктері көрініп тұратын. 
Әсіресе, Хан биігі оқшау мұнартады. Сиыршылардың жаз 
жайлауы Шыңғыстаудың қорықтары болушы еді. анау жатқан 
Құнанбай қорығы, Құнанбай қорығынан Ойқұдық жырақ емес, 
иек артпада.
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Әлімқұл ойлап отырса, көп нәрсені кеш ұққан екен. Кеш 
ұқтым-ау, деген ой кештетпей мазаласа да абырой ғой. Бірақ, 
Әлімқұл өмірді былайша, дәлірек айтсақ, бұзау бағып, сиыр 
сауудан бастаймын деп ойлап па? Орта мектепті бітірсем, 
қиратармын деп жүрді ғой.

Уақыт зымырап барады... Зымырап барады... Тоқтатып 
көр. Өстіп арманды арқалап, Құнанбай қорығында бұзау бағып 
отырғанда, өмір дегеніңіз анау қара бала қуалап бара жатқан 
қасқа бұзаудай, әлдеқашан оқыралап кетпей ме? мүмкін, сол 
қара бала қуып жүрген шығар-ау арманын. аспан алыстап 
барады.

 
4. Армансыз адам болмайды

«Шилі» совхозының Ойқұдықта отырған сиыр фермасы 
қыркүйек туа Қашқынбай – Қоянды қыстақтарына көшіп 
түскен.

Сары атан cap желіп келеді. Баратын жері алыс еді. анау 
қырдың астында қар басып, бұғып жатқан нән маялар бар. 
Содан бір шана шөп басады да, кері қайтады. Кері қайту 
үшеуінің – шалдың, Әлімқұлдың, сары атанның бойына жылу 
құйғандай болушы еді. Күндегі қаракеттері осы.

Сары атан cap желіп келеді. Әлімқұл мең-зең, ой құшағында 
тербеліп отыр. Ол тұңғыш рет өз-өзінен есеп алып, үміт құсын 
қыстың, таза шыңылтыр аспанына ұшырып отыр. апыр-ай, 
арман деген асау-ау! Ол тұңғыш рет өз-өзінен мұңайып, мынау 
дел-сал аязды даладан жоқ іздегендей үздіге телмірді. Әкесін 
ойлады, мектептегі достарын есіне алды, ертеңін ойлады, 
әлгібір... әлгібір қиық көз қара қызды ойлады. мынау сол, 
мынау дала ойлатпай қоя ма? Ол көзіне жас алды... Сосын:

– ақсақал, сіз армандап көрдіңіз бе? – деді тосыннан. Теріс 
қарап бүрісіп отырған шал бала қыранша жалт етіп:

– Шырағым, армансыз адам болмайды! – деді.
Сары атан cap желіп барады.
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5. Жастық, сен бұлғақтаған тайсың-ау!

– Осы кездегі жастар бұзылған. апыр-ай, біздің тұсымыз- 
дағы жастар күндіз – күлкіні, түнде – ұйқыны білмеуші еді-ау. 
Нағыз комсомол деп соларды айт. Қазір немене, әке-шешесінің 
тапқан-таянғанына масыл. Шіркін, біздің тұсымызда еді-ау... 
апыр-ай, жанымыз не деген берік десеңші... апыр-ай...

Елуді алқымдап қалған кісі өзі-өзіне сүйсініп, ұзақ сөйледі. 
Ұзақ сөйлемес еді, совхоз директоры түрткілеп болмады. Зал 
тым-тырыс. мәжіліс ағасы:

– ал кім сөйлейді?
–...?
– ал жастар жағынан кім сөйлейді? адрестеріне айтылған 

сын дұрыс па, бұрыс па, былай шығып айтсаңдаршы, бұғып 
отырмай, – деп тақуалады.

– мүмкін, жаңа секретарь сөйлейтін шығар. Жиналыс ағасы 
Әлімқұлға қарады. Әлімқұл төмен қарады.

Әлімқұл орнынан тұрды.
– Жолдастар, – деді. Пауза. – Жолдастар, – деді тағы. 

Пауза. Залдан біреу күлгендей боп еді, Әлімқұлдың екі беті 
тыз ете қалды. Қып-қызыл. Қысылғаны. – Жолдастар, ағайлар, 
біздер, жастар, сіздердің еңбектеріңізді үлгі тұтамыз, сіздерге 
еліктейміз... Бірақ біз онша тентек те емес секілдіміз. Әр нәрсе 
өз тұсында ғой. Сіздер жас болған шақтағы дәуір талабы солай 
еді, қазір де қолдан келгенін аяғалы жүрген жастар жоқ. Осы 
тырбанып-ақ бағамыз. Жоқ, ағайын, біз бұзылғанымыз жоқ. 
Бұл сыңаржақ ұғым, – деді де мінбеден түсіп жүре берді. Бұл 
Әлімқұлдың совхоз комсомол комитетінің секретары болған 
күннің ертеңіне сөйлеген тұңғыш сөзі-тін....

Ол бұдан кейін де қиналып жүрді. Ішінен «бұзылғаны несі» 
деп қайталаумен болды. Әй, жастық-ай, – дейді, – бұлғақтаған 
тайсың-ау. Сенен бәрін де күтуге болады. Бірақ саған сену 
керек.

6. Мені тыңдашы, Абай аға! 

аудан орталығы Қарауылдан шыққан жеңіл машина құстай 
ұшып келеді. Бағыты – Жидебай – абай қыстауы. абай қыстауы 
мен Қарауылдың ортасы тас жолмен қосылған. Әлімқұл 
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машинаны өзі жүргізетін еді. Бір апта бойы істен шығып тұр 
еді, өзі жөндеп алды да Қасқабұлаққа тартты. Онда барарда 
жолшыбай Жидебайға соға кету – Әлімқұлдың ежелгі әдеті. 
абай қабірінде сан рет болып, ұлы ақынның алдында тәжім 
еткен.

Осынау киелі топырақта туған текті елдің қай-қайсысына 
бақ боп қонған өлең-жырға деген әуестіктен Әлімқұл да құр 
алақан емес. Жасынан абай жырын жаттап, мұхтардың асыл 
сөздерімен сусындап өскен жігіт халқының қадірін жете танып, 
өлшеусіз бағалайтын.

Ол машинаны қыстаққа қалдырып ескерткішке жаяу 
аяңдады. Ойына аудандық партия комитетінің хатшысы Бәтеш 
Сыдықовпен арада өткен әңгіме оралды.

«абайға орнатылған құлпытас қораштау. Тасы тұзды, әлден 
мүжіліп жатыр. Еңселі мавзолей іспетті қайта салу керек...»

 
* * *

– Пішенді шашпай таза тартсаңдаршы. Биыл қыс ерте 
түсетін түрі бар.

– Енді қайтейін. Шамамыз осы. Тракторын от алдырып 
алған жас жігіт Әлімқұлға ақия қарайды.

Әлімқұл тракторшының артынан ұзақ қарады. Ойы ойдым-
ойдым. Жігіттің замандас бола тұра мұны шынымен менсінбей 
кеткені ме? Әлде аудандық комсомол комитетінің бірінші 
секретары ғой, бұл менсінбейтін шығар деп ойлады ма? Иә, 
ол Әлімқұлды ақ саусақ аспаннан түскен шығар деп тұрған 
шығар. Жо-жоқ, Әлімқұл күні кеше ғана осы жерден түйемен 
шөп тартып, жаяу бұзау жайған, трактор айдаған. «Әлде осы 
бар сырымды ізін ала қуып жетіп, жіптіктеп айтып берсем 
бе? Бірақ «біз не көрмедік, аяғымызды бұзау да басқан» деген 
ұғым тумай ма... Қайткен күнде де жастармен тіл табысып, тізе 
қосысу үшін үлкен бір шеберлік, ерекше дарын керек»..

Сенің замандасың Ойқұдықтың басында ойға батып көп 
тұрды.

армансыз адам болмайтынына, бірақ сол арман еңбекпен 
егіз екеніне көзі жетті.

Әлімқұл: «мені тыңдашы, абай аға!» – дегісі келді.
1968 ж.
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АҚШАҚАрДАН АҚҚАлА ЖАСАп ОйНАҒАН, 
БАлА ДОСЫМ-АУ

I.
ақ көбік қардан аққала жасап ойнаған, бала досым. 
Сенен менің артықтығым қайсы? аспанымыз бір, бірақ 

сен менен гөрі тазарақ ауамен тыныстайсың. Сен менен гөрі 
тазарақ қарды басасың. Сібірдің бетіңді сүйіп ойнайтын 
сарышұнақ аязын жібер маған. Сен маған соғым етін, құрт-май 
емес қос уыстап тұрып асайтын ақша қар, алқа тағып ойнайтын 
мұзмоншақ жолда. мен сені сағындым.

ІІ.
мен сенің «ДТ-54»-те көмекші болып жүріп, алғаш рет 

еңбектің қадірін түсіндім. Екеуміз даң құрдас болсақ та, көпті 
көрген көшелі адамдай, осы күнге дейін ұшып-қонып жүрген 
менен әлдеқайда салмақты едің. Жап-жалпақ бетіңе жапсыра 
салған қоңқақ мұрның әлі көз алдымда. Әсіресе, шопандарға 
сүрлем тасып жүріп, Бұқтырманың көк тайғақ мұзы трактордың 
салмағына шыдай алмай, опырылып түсіп кеткенде қаңтардың 
ақырған аязына қарамай, белуардан кешкен суық су естен әсте 
кетер ме? Сонда аяғымызға қатып қалған пиманы пышақпен 
тіліп алды ғой, есіңде ме?

ІІІ.
Кеше түсіме кірдің: қасыңда «қара айғырың», Жалғызтөбені 

тіркеуге алып сүйреп барады екенсің. астында айдаһар бар деп 
қорқатын алып тауды Толағайдай шырқ иіресің.. Трактордың 
тойымы жоқ мешкей шанасына шөп тиегенде алдыңа жан 
салмайтынсың. ал мен әлжуаз, босаңдау едім ғой. Әбден май 
сіңіп, темір арқан жаралаған, тарбиған қолдарыңның, үнемі 
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дәл размер таба алмай жүретін талыс аяғың тек еңбек үшін 
жаралғандай еді. Кейде ойлаймын: түртпекке төзе алмай, кеше 
келген ауылға бүгін қайта қалсам, сөз жоқ, адаспай сені табар 
едім. Бірақ сен мені көмекшіге ала қояр ма едің? ақ саусақтанып 
кеттім ғой. Бірақ еңбектен жаратылған адам еңбектенгеннен 
қорықпаса керек.

IV.
ақша қардан аққала жасап ойнаған, бала досым.
Сенен жуас бұл әлемде кім бар еді? Сен әрі аңқау едің, 

талай рет алдадым да. Есіңде ме, Орынбайдың қыстағына шөп 
апарғанымызда мен сенен бұрын шошалаға кіріп кеттім де, 
табалдырыққа жасырынып жата қалдым. Сен өзіңнің өне бойы 
ысқырып жүретін жалғыз әніңнің әсерімен мені байқамадың. 
Ит болып, «арс» етіп балағыңнан ала түскенде маңдайыңды 
босағаға ұрып алдың. Күп болып ісіп кетті. Бірақ бәрібір ыржия 
күліп тұр едің, қазан басым...

V.
ақша қардан аққала жасап ойнаған, бала досым.
мен сені күзде көрдім. Бөлімше еңбеккерлерінің жалпы 

жиналысы болып, ауыл шаруашылығы озаттарының ортасынан 
елегізіп сені тостым. Жоқсың. Сенен жақсы да, жаман да, 
кейбірі радиоқабылдағыш, кейбірі бес-он сомнан алып жатты. 
Жоқсың. мен білем ғой, бұл совхозға еңбегі сендей сіңген кім 
бар еді? айыбың – жуастығың шығар. Әне, сен сахнаға шықтың. 
Қалтаңнан бес сомдық көк қағазды алдың, жұртқа көрсетіп 
тұрып, ортасынан қақ айырдың. «Қайыпжомарт Жұртбаев та 
жаман қимылдаған жоқ» деп, бес сомды атай салсаңдар төбем 
көкке жетпей ме? «Орамал тонға емес, жолға жарамай ма?». 
«адамның көңілін бір атым насыбайдан қалдыруға бола ма?». 
Сен жас балаша, баяғыдай еңіреп жыладың. Жайтақ ауызым 
менің, қазан басым менің, жүрегің қандай дарқан болса, көңілің 
сондай бос екен-ау... Жыламашы.
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VI.
ақ көбік қардан аққала жасап ойнаған, бала досым-ау.
Ертеңінде мен қатты кейідім. Қартайған әке-шешеме 

жақсылық жасау қолымнан келмегеніне өкіндім. Әкем айтты:
– мен – қырық жыл коммуниспін. Сен – екі жылдан, 

ал апайың үш жылдан бері коммунист. Біз – коммунистер 
семьясымыз. Бірақ пайдасы қане... Бірақ бөлімше басшылары 
да партия мүшесі ғой, неге ғана менің осы ауылға елу жыл 
сіңірген еңбегімді ескермейді. Сонау иек артпада тұрған екі 
мая шөпті жеткізіп алуға он рет бардым сақалды басыммен. 
Бір сағатқа трактор босатпады.

Сонда мен сонау бір шақта тракторды тастап, жазумен 
шұғылданып кеткеніме өкіндім де. Сонда екі өкпемді қолыма 
алып, зыр жүгіріп, саған бардым. Бөлімше басшылары естіп 
қоймасын, екеуіміз түн ортасында ұрланып әкемнің шөбін 
әкелдік. Сонда темір тұтқаға қолым қайта тиіп, сенің мәңгі 
достық отыңа жылындым.

VII.
ақша қардан аққала жасап ойнаған, досым-ау.
Сенің сегізінші кластан соң оқымағаның ауру шешеңе 

қолғабыс жасау керек болды. Қабырғаң катып, бұғанаң 
бекімей, қолыңды күрек қажады. Есіңде шығар, Катондағы 
тракторшылар даярлайтын курста бірге оқыдық. Ең қызығы 
орта білімі бар менен әлдеқайда озық оқып едің. Сонда 25 
шақырымдық қашықтықтағы ауылға жаяу қайтып жүрдік. 
Сонда алдымызда сайрап жатқан қасқа жол сонау көкжиекке 
сіңіп, аспанға жетелейтін. мынау жолдың өмір бақи да 
таусылмауын, ал екеуіміз дәл осылай қатар аяңдап, ертеңімізге 
ентікпей жетуді іштей тілер едік. Өмірдің қоңыржай самалы, 
айналамызды күрегейлеген алып таулар, алыстан сарыны талып 
жететін сансыз тау өзендері, ашық аспан - бәрі де қай-қайдағы 
қиялға шомылдырып, әлі жолықтырмаған жан-жарымызды ойға 
оралтатын. Содан бері қаншама іңір іріді, қаншама жол жүрдік, 
сен әлі бойдақсың. Сен айтатынсың: «Оқтан емес, гүлден де 
қорқа білу керек». айтшы, ізгі ниетті кәрі бойдағым, «Сенің 
жұлдызың әлі туған жоқ па, әлде қолың тимей жүр ме?»
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VIII.
ақ көбік қардан аққала жасап ойнаған, досым-ау. 
Шаршап жүр ме екенсің, мүмкін тракторыңды жөн деуге 

қойдың ба, әлде ауыл шаруашылығы техникасын жөндеуге 
алып кетті ме?.. Бос уақытыңды калай өткізесің, егер бар 
болса... Баяғыша шам жана ауылдық клубқа баратын шығарсың. 
мен білем, сен кино болса да би немесе ойын болса да анау арт 
жақтағы дәу қара пешке сүйеніп тұрар едің. Сонда сен бүкіл 
әлемді ұмытар едің, өйткені бүкіл әлем сені ұмытатын. рас, бұл 
өмірде сендей қарапайым да қасиетті жігіт барын ауылдастарың 
және менен басқа ешкім білмейді. Бірақ жұмыр жердегі қалт 
еткен жаңалық сені таппай жаңылыс кеткен емес, сен оқымаған 
оқымысты едің. мен қазір опера көріп отырмын, сен май сіңген 
қолыңды апаң жылтпалап берген сумен жуып отырсың. мен, 
қазір театрдың буфетінде ішімдік ішіп тұрмын, сен апаң әкеліп 
берген ащы көжені қор-қор ұрттап отырсың. Жүзіңді суық 
сорған, шашың баяғыдай үрпиген, екі жауырыныңның ортасы 
удай ашиды, екі иініңнен әлдекім зіл боп басқандай, мүмкін біз 
шығармыз..

IX.
Есіңе алшы, екеуміз Огневка деген жерге шөп алуға барып, 

қасат қарды қақ жарып, тау асып жолға шықтық. Тракторға 
тиеген екі мая шөбіміз бар. Біз Жаңа жылды үйде қарсы алуға 
асықтық та. айдалада, аппақ алып таулардың ортасында, 
трактордың сұп-суық кабинасында 1964 жылмен жүздестік. 
Сонда біз көздің жауын алар шыршаны да, шампанскийі 
көбіршіген бокалдардың сыңғыры мен жұп-жұқа үлбіреген 
тәні көйлегінен көрінген қыз-келіншектерді көксегеніміз жоқ. 
Біз дәл сағат 12-де трактордың газын шыңғыртып, ұзақ бастық. 
Сонсоң жерге қарғып түсіп аппақ қарды қаба асадық. Сөйтіп, 
келер жылға шат тілек, ыстық жүрекпен аттандық. Бірақ мен 
содан кейін жаңа жылды жол үстінде қарсы алып көргенім жоқ. 
ал сен болсаң, бәлкім, дәл қазір қара тұлпарыңды пысқыртып, 
ақшағыл тауға – арман асуына өрлеп бара ма екенсің...
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X.

ақ көбік қардан аққала жасап ойнаған, досым-ау.
айтшы, алматыға жолың қашан түседі? мен саған, бірі 

ұзын, бірі қысқа көйлек киген қырмызы қыздарды, бірінің 
бөркін бірі тартып киген ұлдарды, көкке өрлеген зәулім 
үйлерді көрсетіп, опера мен балетке ертіп барар едім. Екеуіміз 
Көктөбенің басына шығып, баяғы көрген қиындықтың бәрін 
бір күнгі қызыққа айырбастап, жасасын өмір, жасасын бетін 
күн қаққан қарапайым адамдар!, - деп жар салар едік.

Қауға бас құрдасым менің, бүгін – Жаңа жыл. Сен қай 
жерде, не істеп отыр екенсің? Әлде балғаңды тықылдатып, 
шынжыр табанның шығып кеткен саусағын қағып, әлде аппақ 
қарды қақ жарып, аспанға өрлеп барамысың?

Оу, бір жыл туған төл, бір тракторға мінген қапсағай 
бойлы, Қайкенім! Бұл очерк саған берген сыйлығым болсын. 
Сағындым, жайтаң ауыз, кірпі бас досым менің.

1972 ж.
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ОлОНХО ЖЕрі, САХА Елі
Сапарнама

Жер бетіндегі халықтар арасындағы шынайы достықтың 
бастау алар қайнар бұлағы адамзаттың рухани қажеттілігінен 
туған мәдени байланыста екенін тарих әлдеқашан дәлелдеген. 
ал ұлттар достығы дегеніміздің өзі екі елдің ғасырлар бойы 
құнын жоймай, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан 
әдебиеті мен өнерінің өскелең тартып, өрісін кеңейтіп, 
жалпыға бірдей түсінікті тілде сөйлеген тұсында ғана тұнығы 
шайқалмай, тұлғалана түспек. Олай болса, көркем әдебиеттің 
міндеті тек өз халқының байлығы болу ғана емес, ізгі ииетті 
адамзаттың жанын жақсылыққа бастар, ұлт пен ұлттың 
мызғымас достығына дәнекерші болар өміршеңдігімен 
анықталады. «Әдебиет достығы – халықтар достығы» деп, 
ұран тастауымыздың түпкі төркіні осында жатыр.

Әдебиет ел мен елді, жер мен жерді бұрынғыдан ары 
жақындастыра түсудің дәнекері десек, сондай ізгілікті ізденіс-
терден туған тамаша дәстүрдің бірегейі – әр республика, 
облыстарда өтіп жүрген әдебиет күндері. Бұдан үш жыл бұрын 
туысқан Якут автономиялық республикасы жазушыларының 
Қазақстандағы әдебиет күндерін ұлан-асыр той, ыстық 
ықыласпен атап өткен едік. Енді міне, туысқан саха жұрты 
қазақ жазушыларын шақырыпты. алматыдан аттанған жиырма 
бес жазушы, ағайын елдің өткен тарихы, бүгінгі табысымен 
танысып алған соң ғана жолға шығуға қақылы еді. Өйткені олар 
қонақ болуға емес, Якут жұртының болмыс-тіршілігін, арман-
мақсатын, әдебиеті мен өнерін, дәстүрі мен тұрмысын терең 
зерттеуге, бұрынғыдан да берік рухани байланыс жасауға бара 
жатыр. 

Қарлы қыс, қақаған аязына қарап, «мәңгілік тоң елі», 
патшалық россия тұсында қазақтар «ит жеккен» атаған, саяси 
тұтқындардың түрмесі болған осынау кең-байтақ жердің, 
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қалың орман, көл-көсір су, үш ай күні, үш ай түні бар тұнған 
тундраның беті қандай сұсты болса, қойны толған құт: алтын 
мен алмас екенін кейін ғана біліп, тек бүгінде ғана жер жұмағына 
айналдырды. Бұдан 350 жыл бұрын россия құрамына кірген 
Сахастан азия материгін лаптев, Шығыс-Сібір теңіздерімен, 
одан Солтүстік мұзды мұхитпен жалғастырып жатқан, 
көлденеңі 2000, ұзындығы 2500 шақырым жерді қамтитын, 
автономиялық республиқалардың ішіндегі ең бір ауқымды да 
алыс өлке екенін білеміз. Жазы келте болса да жылы, ыстық 
кейде 40 градусқа дейін көтеріледі. ал мұндағы тайга еліміздегі 
орман байлығының 17 процентін иемденеді. Телегей теңіз бен 
өзен-көлдерден аяқ алып жүру қиын. Якутия тұрғындарының 
әрқайсысына бір-бір көл мен өзен үлестіруге болады деген 
сөз бекер еместігіне самолет терезесінен қарап отырғанда 
көзің жетеді. Сахалар «ел анасы» деп атайтын лена өзені 
басын Байкал тауларынан алып бүкіл Якут жерін басып өтіп, 
лаптев теңізіне құяды. Сол секілді Яна, Қалыма, Индыгирха, 
апабара, Оленька өзендері де Солтүстік мұзды мұхитқа өз 
қорын қосады. Баяғы өткен заманда айдалғандардың жазасы 
болған аймақтың, барлығы қазірде мыңдаған туристердің 
тамсана тамашалайтын мекеніне айналып отыр. Якутияда 90 
ұлттың өкілі тұрады. Жергілікті ұлт – сахалар мен чукчалар, 
юкачирлықтар, эвендіктер мен эвенкилер. Ертеден дәстүрін 
үзбей күн өткен сайын өсіп, өркендеп келе жатқан ауыл 
шаруашылығы мұнда мықтап дамыған. Әсіресе бұғышылық, 
балықшылық кәсіптің майталмандары. аудан мен ауданды, ауыл 
мен ауылды жалғайтын қатынас көлігі – самолет, вертолет және 
жылан бауыр, жылдам жүргіш техника, ал қысы-жазы шанаға 
жегетін бұғы мен ит саха жұртының жан жолдасы, сенімді 
серігі. Темір жол, тас жол әзірше тундраның жас баланың 
еңбегіндей былқылдап жатқан мүк бетіне төселе қойған жоқ, 
тек қала, аудан орталығында ғана бар. Елдің ауыз әдебиеті, 
ертегі жыры, этнографиясы қандай бай болса, бүгінгі мәдениеті 
де соншалықты өскелең тартқан. республиканың орталығы 
– Якутск қаласында үш театр және техника сарайы, музыкалық 
филармония, өлкетану және XVI–XIX ғасырлардағы батыс 
еуропалық суретшілердің ғажап туындыларын топтастырған 
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Сібір мен Қиыр Шығыстағы жалғыз музей бар. ал жазушылар 
музейінің өзі (Қазақстанда әлі жоқ) көп республиканы өзіне 
қызықтыра қаратады. Якутск – спортшылар қаласы. Әсіресе 
балуандардың күш сынасар қаласы. Бұл жерде болған адам 
міндетті түрде әдемі де әшекейлі сыйлық ала қайтады. Ұлттық 
көркем бұйымдар жасайтын «Сардана» фабрикасы шығаратын: 
торбаса – аяқ киім, түрлі-түсті кілемшелер, қолғап, мүйізге 
ойылған ұлттық әшекейлер, қымыз ішетін ыдыс, теріден 
тігілген алқалар көз жауын алады. 

Саха елін – ұшқыштар елі деп атайды. Өйткені мұнда 
жоғарыда айтқанымыздай, қатынастың басты көлігі – самолет. 
Қазақ жазушылары барған күні Якутскіден москваға тікелей 
қонбай ұшатын әуе жолы ашылып, алғашқы байқауын өткізді.

Жайдары жайсаң, күштері мығым, көңілдері мұңлы, жүрек- 
тері ыстық, армандары асқақ, қандай елден, қандай қонақ кел- 
мегін «Уруй, айхал!» деп құшағын аша қарсы алып, «Урун, 
айхал!» деп, қолдарын қысып аттандырып салатын саха 
халқының меймандостығына біздер де куә болдық.

Қарсы алу

алматыдан азанда ұшқан самолет Сібірдегі ең үлкен 
қала Новосибирскіге келіп қонғанда, түс мезгілі жақындап 
қалған еді. Солтүстікке ұшатын болған соң, қалыңырақ киініп 
шыққан қазақстандық жазушыларды қапырық ыстық терлетіп 
жіберді. Якутскіге ұшатын самолетке әлі алты сағаттай уақыт 
болған соң, бір жарым миллиондай халқы бар қаланы аралап, 
танысып шықты. ал ала бұлтты таспадай тіліп, Якутскінің 
аэропортына қонғанда сіркіреп жаңбыр жауып тұрды. Күннің 
осы бір райсыздығына қарамастан, мерекедегідей безендірілген 
аэропорт басында жиналған жұрт тым көп: қызыл матаға «Қош 
келіпсіздер, қазақ жазушылары!» деп орыс, қазақ, саха тілінде 
жазылған транспоранттар, қолдарына шоқ-шоқ гүл ұстанған 
пионерлер мен ұлттық киім киген жастар траптан түсе берген 
жазушыларды қоршап қошеметтеді. Сап-сары ала болып әдемі 
піскен нанның үстіне тұз қойып, ал әлгі ұлттық киімді қыздар 
қымыз құйылған чорон (шара) ұсынды. Қонақтарды қарсы алу 
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құрметіне арналған митингі ашылды. алғашқы құттықтау сөзді 
Якут аССр министрлер Кеңесі председателінің орынбасары 
михаил Прокопиевич Габышев алды. Қазақстан Жазушылар 
одағы басқармасының секретары, делегация басшысы Қалаубек 
Тұрсынқұлов жауап сөз сөйледі. Бұдан соң қазақ әдебиетінің 
күндерін өткізуге келген жазушылар ондаған машинаға мініп, 
қала орталығына қарай жосыла жөнелді.

рСФСр құрамына кіретін Якут аССр-ның орталығы – 
Якутск қаласы дамыған үлкен де, тым кіші де емес, аспанға қол 
созған зәулім үйлері аз, қарапайым да таза қала. Орал тауының 
Тынық мұхитына дейін созылып жатқан кеңістіктегі атақты 
қалалар Челябинск, Свердловск, Новосибирск, Омск, Иркутск, 
Хабаровск, Владивосток дүниеге келмей тұрғанда-ақ, 1632 
жылы іргетасы қаланған Якутск жыл өткен сайын жасарып, 
жайнап келеді. Бұл лена өзенінің Туймаады деп аталар 
жағалауына орналасқан қаланың сол кездің өзінде орыс жер 
шолушыларының Қиыр Шығысты, Сібірді зерттеудегі нағыз 
берік қамалы болғаны тарихта қатталып жазылған. Жалпы саха 
елі, Якутск қаласы жайында атақты революционер, ғалымдар 
мен саяхатшылардың қолжазбалары өте көп. айталық, Черкех 
селосында орналаскан «Якутская политическая ссылка» деп 
аталатын мемориалды музейдің өзі осы пікірді айғақтай түседі. 
Патшалық россияның тұсында «қоршаусыз түрме» аталған 
Якутскіде гуманист жазушы В.Г. Короленко, П.а. алексеев, 
Г.И. Петровский, Г.К. Орджоникидзе, Н.Г. Чернышевский, 
И.В. Бабушкин, тағы баска да аты аңызға айналған адамдар 
болған. Олардың қай-қайсысы да саханың қарапайым жұртына 
алғысын айтып, тамаша сөздер жазып қалдырған.

Сонымен, ертеңінде, яғни 24 маусым күні таңда орталық, 
алаңда орнатылған В.И. ленин ескерткішіне гүл қойып, Якут 
Компартиясы облыстық комитетінде кездесу болды. Облыстық 
партия комитетінің бірінші секретары Юрий Николаевич 
Прокопьев қазақ жазушыларына елдің экономикасы, мәдениеті, 
болашағы жайында байсалды да терең әңгіме айтып берді.

ауыл шаруашылығымен қатар өндірістің дами бастағанын, 
алтын, алмас өндіруде Одақ бойынша алда келе жатқанын, 
әлі де игерілмей жатқан қазба байлықтардың аса мол екенін 



248

егжей-тегжейлі түсіндіре келіп, еңбек адамдарының әл-әуқаты 
да жылдан-жылға көтеріле түскенін, қиындыққа қарамастан 
қажырлы еқбек етіп жүрген халықтың ерлігін сүйсіне айтып 
берді.

– Біздің елдің тарихы даладан басталады, – деді Ю.Н. Про- 
копьев жолдас. – Олай дейтін себебіміз, – мәселен, түйе, қой жоқ 
болса да ондай атаулар бар. Диқаншылықтың 320 жылдығын 
атап өттік. 

Сол секілді мәдениет ошақтарының, жоғары оқу орын- 
дарының, спорт алаңдарының көбейіп, халықтың рухани 
жағынан да түлей түскенін мысалдармен шегеледі.

Бұдан соң Қазақстаннан келген қонақтарды Якутия 
Жазушылар одағының бірінші секретары Софрон Петрович 
Данилов қабылдап, жаңадан ашылған музеймен таныстырды. 
Саха жұртының отау үйі пішінінде әдемі архитектуралық 
шешіммен салынған жазушылардың арнаулы музейі 
сонадайдан аппақ болып, көз тартады. Экспонаттарға өте 
бай, қалам қайраткерлерінің өткен тарихы, бүгінгі болмысы, 
саха жұртының ауыз әдебиеті, тіпті этнографиялық қолөнер 
бұйымдарына дейін қамтылған. Қазақ әдебиетінің Якутиядағы 
күндері құрметіне арнайы бұрыш ашып, мейлінше құрмет 
көрсеткен. Құрамында 54 қана мүшесі бар жазушылар ұйымына 
керемет музей салып бергені, әрине, бізді қайран қалдырды.

Кешкі сағат алтыда Якутияның музыкалык театрында 
қазақ әдебиетінің саха еліндегі күндеріне арналған салтанатты 
жиналыс ашылды. Облыстық партия комитетінің бірінші 
секретары Ю.Н. Прокопьев баяндама жасады. Қазақстан 
жазушылары өкілдерін бастап барған Қ. Тұрсынқұлов сөз 
сөйлеп, абайдың дәннен жасаған суретін сыйлады. Бұдан 
соң қазақ жазушылары Ә. Нұршайықов, Т. молдағалиев,  
О.X. Юровская алғашқы әсер, ризашылықтарын айтып берді.

Ертеңінде, дәлірек айтсак, маусым айының жиырма бесін- 
де, қадірмен тұтқан қазақ қаламгерлерін төрт топқа бөліп, 
Олонхо жерінің төрт бұрышына самғата жөнелді. алда жүзде- 
ген шақырымға созылатын ұзақ сапар, қызықты кездесулер, 
сырластыққа шақырар сұхбат, өте-мөте келте уақыт тұр еді.
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«Ысыақ» мерекесі

Сунтар ауданына «аН–24» самолетіне мініп ұшқан 
жазушылардың әсіресе жолы болғанын атап айту керек. 
Өйткені олар саха жұртының «ысыах» деп аталар халықтық 
тойына қатыспақ. Қазақ ССр-ы мемлекеттік, Қазақстан ленин 
комсомолы сыйлықтарының лауреаты Тұманбай молдағалиев 
басқарған бұл топтық құрамында Қазақ ССр-ы мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Әзілхан Нұршайықов секілді ак басты 
аға, леонид Скалковский, Шәрбану Құмарова, мұхтар мағауин, 
Иранбек Оразбаев сынды белгілі ақын-жазушылар бар. Бір 
жарым сағатта аудан орталығына жеткен самолеттің ұшқышы 
осы сұнтарлық жігіт екен. аэропорт басында қара құрым халық, 
құшақ-кұшақ гүл шоқтарын, чорон толы қымызын ұсынған 
жұрттың ақ көңілі аспанды торлаған ала бұлтты сейілтіп, 
күн шуағына бөлегендей еді. аудандық партия комитетінің 
бірінші секретары Иннокентий Осипович Похомов бастаған 
аудан басшылары, еңбеккерлер мен пионерлер көптен күткен 
қонақтарына аса бір ыстық ықыласпен ұмтылды.

Енді, міне, Олонхо елінің дәстүрлі мерекесі «ысыақ» 
басталып та кетті. Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен еңбек 
ерлерінің сап түзеген салтанатты шеруімен ашылған ұлы – 
жіңгір тойдың сәнін келтіріп тұрған ұлттық киім киіп, қаздай 
қалқыған қыз-жігіттердің жайнаған жүздері, махаббатқа 
толы нұрлы көздері, достыққа құштар ақ пейілдер еді. ара-
арасында қазақстандық меймандарға да сөз беріп, өлеңдерін 
тыңдады. «ысыақ» мерекесінің соңы сахалардың тайлы-таяғы 
қалмай түгелдей қол ұстасып, ән айтып, тізбек құрып билейтін 
«Осухай» деп атайтын ұлттық ойынына ұласты. Жер мен көкті 
дүр сілкіндіріп, мәңгілік тоңды жібіткендей болған асқақ ән 
ұлы достықтың гимні іспетті, бауырлас елдің айнымас асыл 
сезімі секілді. Түннің өзі жап-жарық, қазақтың ақсүйек ойнар 
айлы түнін көз алдыңа елестеткендей. «ысыақ» мерекесінде 
атжарыс, палуан күрес, аударыспақ сияқты ұлттық спорт 
ойындары көрсетілді.

Бұдан соң қазақ жазушылары «Тойбохой» совхозында 
болып, шаруашылық жайымен танысты, еңбекшілермен кездесу 
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өткізді. 36 бөлмеден тұратын өлкетану музейін аралап көрді. 
Әсіресе, Социалистік Еңбек Ері, жергілікті мұғалім Г. Е. Белянов 
бағып-қағып отырған ботаникалық бақ қонақтарға қатты әсер 
етті. мұнда оқушылардың өз күшімен өсірген жер шарындағы 
барлық өсімдіктер бар. «Эльгяй» совхозында біздің жазушылар 
саха жұртының аса ардақ тұтар ақыны Сергей афанасьевич 
Зверевтің музей-үйінде болып тамашалады. айталық, кіре 
берісте ілінген қазақтың ұлы ақыны Жамбыл мен Зверевтің 
суреті осынау сапардың мазмұнын аша түскендей-тін. Валюи 
атты өзенде кемеге мініп, серуен жасап, көркемөнерпаздар- 
дың концертін қызықтады.

Жерлестеріміздің мирный қаласында болуы естерінен 
кетпес өзгеше сипатымен оқшауланады. Себебі бұл қала – 
халықтардың достық мекені секілді еліміздің түкпір-түкпірінен 
келіп, асыл тас алмас өндіріп жүрген сандаған ұлт өкілдері 
бақытты өмір сүріп, еселі еңбек етеді.

Сунтардың орталығында қазақстандық жазушылардың 
құрметіне достық Сэргэ (діңгек) орнатылды. ақын-жазушы- 
ларымыз өлеңдерін оқыды, сөз сөйледі.

Жер шеті – Тикси

Якут аССр-ның ең шалғай нүктесі. Солтүстік мұзды 
мұхитқа шығар қақпасы саналар Тикси поселкасы – Булун 
ауданының орталығы. Бұл жаққа жылдам ұшып, жеңіл қонатын 
«ЯК–40» самолеті қатынайды. 

Жиганск ауданына дейін қалың орманды болып, одан әрі 
атақты тундра басталатын солтүстіктің ауа райы тым қатал, 
ызғырық жел соғып, аспаны ашылмай тұнжырап тұратын 
жүдеулеу. Бірақ Қалаубек Тұрсынқұлов бастап, Қазақ ССр 
мемлекеттік және ленин комсомолы сыйлықтарының 
лауреаты Қадыр мырзалнев, ұйғыр жазушысы ахметжан 
аширов, орыс ақыны Ольга Юровская, Қайсар Жорабеков 
қостап барған шақта арктика аспаны шайдай ашық болды. 
Тиксиліктер: «Қонақтар бізге Қазақстанның күнін ала келді», 
– деп кәдімгідей ризашылық білдірді. Қазақ әдебиетінің 
күндерін өткізу үшін мыңнан астам шақырым жолды артқа 
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тастап ұшып келген жазушыларды аэропорт басында партия, 
совет қызметкерлері, еңбеккер жұртшылық, теңізшілер мен 
отан күзетінде жүрген солдаттар қошеметпен қарсы алды. 
Кешке мәдениет сарайында салтанатты мәжіліс ашылып, 
Булун аудандық партия комитетінің бірінші секретары, Якут 
аССр-інің депутаты Иван Данилович Черов сөз сөйледі. Бұл 
ауданның бір ерекшелігі – құрлық пен теңіз қойындасқан нағыз 
тундралық қатал табиғатпен бетпе-бет келуінде. мұзы әлі 
күнге сіресіп жатқан лаптев теңізі әне, іргеде. мұзды мұхитқа 
қарай көсіліп кеткен. Ел мен елді жалғайтын Солтүстік шығыс 
теңіз порты да осы Тиксиде орналасқан. Жер шалғайлығына 
орай бүтіндей авиоотряд қызмет жасайды. аудан орталығында 
қырықтан астам ұлт өкілдері тұрады. Қазақ әдебиетінің Яку-
тиядағы күндері құрметіне ашылған жиналысты теңізшілер, 
құрылысшылар сөз сөйлеп, арктикалық әскери гарнизонның 
солдаттары құттықтады. Ертеңінде қонақтарын Найба по- 
селкесіне вертолетпен алып ұшты. лаптев теңізін жиектей 
ұшқанда дүниенің барлық көрінісі алақандағыдай көрінді.

Хара-Улах жері деп аталар бұғышылар мекеніне келгенде, 
қазақ жазушылары табиғат сұлулығына таңқала қарады. 
Қыратты, төбелі тақыр таулардың ұстарамен қырғандай 
жұмырлығы, саумал самалы, жосылған бұғылар, бұғышылар 
қосы, үруді білмейтін жуас та қырағы жұмыскер иттер – осының 
бар-барлығы өзгеше бір қайталанбас көркем суреттер секілді 
еді. алыстан ат арытып келген қонақтарына арнап мал сойып 
(бұғы), ұлттық ойын көрсетті, тек вертолетпен ғана ұшып 
жететін шалғай қыстағы – Верхоянск қыратына достық Сэргэсін 
орнатты. Дәл қазір – жергілікті тұрғындар үшін көктемгі шақ 
болып есептеледі екен. Жіңішке өзен ағатын әдемі алаңқайды 
«Кіші Қазақстан» деп атаймыз деген ізгі ниеттер айтылды. 
Осы тұста лев тауы бар. Баяғыда аты аңызға айналған аңшы 
тұрған, жүз жасап осында өлген. меймандарды бұдан соң 
Паймырлы деген поселкеге апарды. Вертолеттің терезесінен 
қарап отырғанда сансыз көл мен жүздеген өзеншені, анда-
санда шошайған төбелерді көресің, оқта-текте вертолет үнінен 
үріккен тағы бұғылар жосыла қашады. Шахмат тақтасындай 
кестелене тілінген төрт бұрыш жердің біреуі су, біреуі құрлық 
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– ғажап сұлу, қолмен жасағандай. Геометриялық тепе-теңдікте. 
Кешінде салтанатты жиналыс өтті. ауыл – қайда да ауыл, 
клубқа қарттар, бала көтерген әйелдер, жүздері тоттыққан 
бұғышылар мен аңшылар жиналды. ақын Қ. мырзалиев,  
О. Юровская өлеңдерін оқып, а. аширов ұйғыр халқының 
тарихы, әдебиетімен таныстырды. Оленеьх атты өзеннің 
жағасына достық Сэргэсін орнатты.

арктикадағы ең керемет көлік вертолет мінген жазушылар 
1881 жылы тамыз айында қайтыс болған американдық саяхатшы 
Вашингтон Де лоцга қаза тапкан төбеге шықгы. лена өзенінің 
теңізге құяр айлағындағы балықшылармен кездесті. 

арктиканың батпай, көкжиекпен айналып өтер күні үйрен- 
беген қазақ ақын-жазушыларының көзін ілдірген жоқ. Әйтсе 
де олар жер шеті аталар солтүстік тұрғындармен әңгімелесуден 
шаршамады да. 

Қазақ көлі

Әдебиет күндерін өткізуге келген жазушылардың бір тобы 
Оңтүстік Қалым ауданында болды. аудан орталығы Черек 
селосының тұрғындары аманжол Шамкенов бастап барған 
жазушылар марал Сқақбаев және Дулат Исабеков, Виктор 
мироглов, ақын Жарасқан Әбдірашевтарды мол қуаныш, 
жайдары жүзбен қарсы алды. мұнда да біздің жігіттер ұлттық 
мереке – «ысыақ» тойының үстінен шықты. ат жарысын 
тамашалап, Бүкілодақтық байқауда үшінші орынға ие болған 
аудан көркемөнерпаздарының концертін көріп, өздері өлең 
оқыды, ұлы достық, қазақ әдебиетінің өткені мен бүгіні жайлы 
тартымды әңгіме қозғады. Саха еңбеккерлерінің сұрақтарына 
жауап берді, елдің тұрмыс-тіршілігі, қам-қарекетіне қанықты. 

Якутияда не көп – музей көп. Олонхо ұрпақтарының 
көздің қарашығындай сактап, мирас етіп отырған рухани 
байлығы кімді болса да елеңдетіп, шын мәнінде сүйсінтері, 
үлгі алып үйретері хақ еді. Өлкетану музейіндегі аса құнды 
көне экспонаттардың өзі-ақ саха жұртының этнографпялык, 
қолөнерлік кереметтігін айғақтағандай. ал, «ашық аспан 
астындағы музей» қалымалық тұрғындардың балықшылық, 
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аңшылық дәстүрін бүтіндей алдыңызға жайып салды. ықылым 
заманнан бері атадан балаға ауысып, мұқым бір жұрттың 
тіршілігін жалғастырған әулеттік кәсіптің барлық сыр-сипаты, 
еңбек құралдары бүгінгідей сақтаулы тұр.

Қандай да халықтың өз дәстүрі, өз салты, өзіне лайық сый-
сияпаты болады. Төркіндес ағайын сахалықтар қазақ жазу- 
шыларына тосын жомарттық жасады. астанамыз алматыдан 
5280 шақырым жырақта жатқан, Халарчинский тундрасы 
аталатын мұзды мұхиттың жағалауындағы аумақты да әдемі 
көлді алыстан келген ағайындарына тартуға тартып, аудандық 
атқару комитетінің шешімі бойынша «Қазақ көлі» атады. 
Басына екі елдің мәңгілік достығын куәлендіретін діңгек 
орнатылды. Көлдің Қазақстанға сыйланғаны жөніндегі жауапты 
қағазды құрметпен табыс етті. Төменгі Қолымада болған ақын-
жазушылар мұзды мұхитты қызықтап, солтүстіктің ақ түнін 
жамылып тұрып, қонақжай, қажырлы да қайратты сахаларға 
алғысын алқалады.

* * *
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының секретары 

Шерхан мұртазаев бастаған тағы бір топ ақын-жазушылар 
алехаев ауданында болып, еңбекші жұртшылықпен дидар- 
ласты. айталық, Бек Тоғысбаев, Шәрбану Құмарова, Әубәкір 
Нілібаев, ахметолла Хамидулиндер туған әдебиетіміз бен 
төл өнеріміз жайлы мазмұнды әңгіме қозғаса, ақындарымыз 
Тұрсынай Оразбаева мен Нұрғожа Оразов өз өлендерін оқыды. 
Саха халқының П. а. Ойунский сияқты атақты тұлғаларының 
кіндік жұрты болған жерді аралады, тарихи-революциялық 
комплексті музеймен танысты.

айналайын, лена!
Үш күн бойына бүкіл Олонхо жерін аралап қайтқан 

қазақстандық қаламгерлер жол соғып, шаршаған шығар деп 
ойлады ма, Якутск қаласында бастары қайта қосылған соң, 
«ракетаға» мінгізіп атақты лена өзенін бойлата жүздірді. 
Ұзындығы бойынша дүние жүзінде оныншы, СССр-де 
төртінші орын алатын 4400 шақырымға созылған лена өзені, 
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сахалардың мақтанышы ғана емес, оңтүстік пен солтүстікті 
жалғайтын күретамыр. Жаз бойы барлық жүкті тасымалдайтын 
жұмыскер өзен. Қайталанбас әдемілігі, тайдай тулаған балығы 
өз алдына. Біздің қуанғанымыз – лена, суы мол, анда-санда 
аралдарға айналып ағатын жайдары мінезі, әзірше бұғалық 
түсе қоймаған таза да тәкаппар келбеті еді. Жағалауының 
сол жағы құйқалы, тоғайлы жазық болып келеді, ал оң 
жағын жиектеген тас шоқылар мен шыңдарға көз жетпейді. 
Дүниеде табиғаттан шебер не бар, қолмен қашап жасай алмас 
тас мүсіндер өзен шетінде қаз-қатар тізіліп, сұлу да сылқым 
ленаға мәңгілік ғашық сезіммен қимай қарап тұрғандай. Қалың 
ағаш: шырша, қарағай, қайың, толантопшы өскен төбелері 
сонадайдан қарағанда тасадамдардың бұйраланған жасыл 
түсті шашы-сынды. Жол бойы, әрбір отырыстарда бізді ертіп 
жүрген жергілікті жігіттер «лена – сахалардың анасы» деп, 
соншалықты сарқылмас сүйіспеншілікпен әңгімелейді. Иә, оң 
жақ қанаты – алмас, сол жақ қанаты – алтын, айналайын лена, 
қазақ жазушыларының көңіліне көктем болып ұялады.

Шілде айының бірінші күні басталғанда Қазақ әдебиетінің 
Якутиядағы күндерін өткізуге келген жазушылар пионер 
лагерлерінде болып, жас жеткіншектермен жүздесті. Қаладағы 
баспа үйінде, радио мен телевидение, газет-журналдардың 
редакцияларында көптеген кездесулер өткізді, екі жақты пікір 
алмасты. Осы күннің кешінде Якут аССр Жоғарғы Советінің 
мәжіліс залында қазақ әдебиеті күндерінің аяқталуына арнал- 
ған салтанатты кеш ашылды. Якутия Жазушылар одағының 
бірінші хатшысы С.П. Данилов қысқаша сөз сөйлеп, салтанатты 
кешті ашық деп жариялады. Якутия облыстық партия комите- 
тінің идеология жөніндегі секретары В.И. Федоров баян- 
дама жасады. Якут аССр Жоғарғы Советі Президиумының 
председателі В.Н. Горохова Қазақстан Жазушылар одағының 
Құрмет грамотамен наградталғаны жайлы және делегация 
басшысы, жазушы Қалаубек Тұрсынқүлов Якут аССр 
мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер атағының берілгені 
жөніндегі Жарлықты оқып, шын жүректен құттықтады. 
Якутия Жазушылар одағының секретары м. Ефимов қазақ 
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қалам қайраткерлерінің атына арналған жазуы бар мамонт 
мүйізін тапсырды. Бұдан соң Қ. Тұрсынқұлов, Ш. мұртазаев, 
Қ. мырзалиев ризашылдыққа, зор қуанышқа толы жауап сөз 
сөйледі.

* * *
адамды қойып, құс екеш құс та өз ұясына қайтады. 

Олонхо жері, саха еліндегі осынау тамаша да маңызды сапар 
қаншалықты қызғылықты болғанымен, ізгі ниетке толы 
қимастықпен қоштасуға тура келді. Ол күнде көргендеріміз 
бен көңілге түйгендерімізді көкейімізде сақтап, саха жұртына 
деген шексіз махаббатқа толы жүрегімізді, адал тілегімізді 
алматыға алып ұштық. Біздің артымызда суық та қатал, 
жайсаң да жомарт тундра жері, ертеңіне жас балаша талпынған 
арманшыл да азамат ел қалды; сыңсыған орман, мүкті ойпаттар, 
тақыр төбелер мен мыңдаған өзен-көл қалды жаудырап.

Уруил айхал!
Жасасын достық!

 1983 ж.
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СЕН БізДі ТАНИСЫң БА?

Пішеншілер қарбалас қимылда екен. Таудан құлаған 
сыбай атты жолаушыны байқаған жоқ. Дік-дік басқан ат тұяғы 
естілгенде ғана жалт-жалт қарасты. Таныған жоқ. Көктей шауып, 
маялап, үстін шыммен бастырып тастайды пішенді. Әрі су, әрі 
жас шөптің шіріп, борсымай қалай сақталғанының байыбына 
бара алмай тұрмын. Сүйреткі жеккен балалар тырағайлай 
шауып, пішен тасымалдап жүр. Үсті су-су аттардың буы 
бұрқырап, сауырында қарғадай боп қонып отырған қаражалақ 
баланың шыбыртқысы тиген сайын құйрығын бұлғап тастайды. 
Бусанып, жіпсіп, дел-сал жатқан дала ғана емес, қынарын 
қалың бүрген көмкерген өзен де. Өзен кішкентай болғанымен, 
арыны асау, даусы ащы: құлақ тұндырады. Жағасы саздау болу 
керек: өркеш-өркеш шөп – томар басып шылқып жатыр. 

– Қай баласың?
– Көрші ауылдың... 
– Жөн, шырақ. Бетің қай жақ? 
– Осы өзіміздің жайлауды аралап шығайын деп... 
– Жөн, шырақ... астыңдағы ақыранның аты ғой. Әлгі 

Шәңкіштайдағы... 
– Соның баласымын. 
– Жөн, шырақ. Баласы болсаң баласы шығарсың. Танауың 

қусырылып, көзің жыртиып, дау іздеп тұр екенсің. – Пішеншілер 
қара шалдың қыңыр сөзіне жамырай күлісті. мен де... 

– Қайда істейсің? 
Шал мені тағы да қажақтатты. 
– ауданда. 
– аупарткомда ма? 
– Жоқ, ақсақал газетте. 
– Жөн, шырақ. Сөз теремін де. – Сосын шал аспай-саспай 

насыбайын атып алды да, маған сығырая тесілді. Есебі сынап 
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отыр-ау. Бүкіл пішеншілер көзі ішіп-жеп барады. Жұмыс 
тоқталған. Сүйреткімен сүрлем әкелген балалар да қаз-қатар 
ошарылып тұр, мекиен таудан тағы адам ұстап алғандай 
қызықтайды. Тоңазып тұрсам да, маңдайымнан сұп-суық тер 
бұрқ ете түсті.

– Жөн, шырақ, – деді шал айырының сабын сәкісімен 
қарғылап отырып. – Газетте істегенің дұрыс екен. Бірақ бір 
басыңнан ғана бір шөмеле шөп үюге болады білем.

– асеке, қазіргі моды ғой, – деді былғары қоржынын ақта- 
рып отырған жас жігіт. – Қазіргі жастардың қай-қайсысы да 
шашын осылай өсіреді. – Бағанадан беpi қара шалдың іліп-шал- 
масын салқын қандылықпен қабылдап тұр едім, соңғы сөзі 
шамымды шыбыртқылап өтті. «менің шашым мұрныңды 
қытықтады ма» дегім келіп бір тұрдым. Дей алмадым. Шалдың 
сөзі шоқпармен соққандай болса да түсі жылы. Тіпті күлкілі. 

– аттан түс, қымыз іш, – деді шал. Түстім. Жаңа сойған 
малдың өкпесіндей былқылдап жатқан торсықты шайқап-
шайқап жіберді де, үлкен қалайы аяққа қымыз құйып, маған 
ұсынды. Суық екен. Ішімді қалтыратып жіберді. Жұрт жұмысқа 
қайта жұмылды. «мода ғой, асеке» деген жігіттің жанында 
қаршадай қара торы қыз жанасалай отыр. аяқ-қолы серейген, 
сүйекті келген отаушы жігіттің былғары қоржынына салды. 
Қыз сымбатты екен. мен шындап тоңа бастадым. 

– атың кім, шырақ? – Қара шал бұл сөзді іштарта айтты. 
Есімімді айттым. 

– Бостан-бос лақпай, мына екі баламен серіктес болсаңшы, 
– деді шал. – Бұлар да арғы жонға барады. 

– Сөйтіңіз, бірге аттанайық. – Біз бірге аттандық. Күн батты. 
Қас қарайып келеді. Тау іші салқын. Тұманды. Дымқыл. Үрей 
әкеледі. Жол тайғақ. 

– Сіздер кім боласыздар? – Жігіт көсемси аяңдап бара 
жатқан бурыл аттың басын ірке берді. 

– мен осы Жаңаүлгі аулында мал дәрігері, ана кісі адам 
дәрігері болып істейді. менің жұбайым. Өткенде жайлаудағы 
малшылар дәрігер керек деген соң ерте шыққаным ғой. Әйтпесе 
оқуын әлі тәмамдаған жоқ, практикада жүр. Бір жылы бар. 

– аты-жөндеріңіз... 
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– мен – Жәнібек Жиреншин, ана кісі – Нұрғайни Жирен- 
шина.

– Өтірік айтпа, – деді Нұрғайни. – Жұртбаевамын – мен 
күлдім. Олар да күлді. 

Тау іші үрей. Суық. Қар жауатын секілді. ызың еткен 
үн жоқ. аспан жоқ. Көкжиек жоқ. Бізден басқа ербең еткен 
пенде жоқ... Жол көрінбейді, таусылмайды. Жәнібек – алда, 
Нұрғайни – ортада, мен – арттамын. аттардың құлағы салпиып, 
құйрықтары сымдай боп қалған. Тарғаяқтап баса алмайды. Тау 
таусылар емес. Жол таусылар емес... 

Жылқы кісінегендей болды. Тұманды түнді қақ жарып, 
жосылып келе жатқан қалың нөпір жылқының тынысы 
сезілгендей болды. Қарауытып қаптай жайылып келе жатқан 
үйірдің бар қарасы көзге шалынды. Біздің аттарымыз да 
оқыранып қоя берді. Жылқыны сырттай жүрдік. Бағанағыдай 
емес, астымыздағы аттардың еті тіріліп, пысық аяңдады. 
Бағанағыдай емес, өз бойымызға да жылу ұялап, мыжыма 
сүлесоқ күйден серпілгендей болдық. Қою тұманның әйтеуір 
бір тұсынан ит шәуілдеп еді, артынша болар-болмас от 
жылтырады. Көп ұзамай жылқылы ауылдың тұман тұмшалап, 
қалғыған киіз үйіне тіредік ат басын. 

– аттарыңды бос қоя беріңдер, жоғалмайды, – деді жыл- 
қышы. – Таңертең айдап әкелем. 

Киіз үй кең екен. Бір шетте темір пеш маздай жанып тұр. 
алақ-жұлақ еткен шадыр бала әлсін-әлсін бұтақ тастайды отқа. 
От қызуымен екі беті нарттай боп, албырап, қызарып кеткен. 
маған «бұл әуеден түсті ме?» дегендей адырая қарайды. Сотқар, 
сойқан бала екені айтпай-ақ танылып тұр. ат жақты, қара әйел 
«шүкір» дегеннен басқа тіл қатқан жоқ. Жылқышы да серілеу, 
аз сөйлейтін тәкаппар адам сыңайланды. мал дәрігері болған 
соң ба, Жәнібекке тақала отырып, әр сұрағына жылы жауап 
береді. мен өзімді осы Жәнібектің арқасында ғана түнегелі 
отырғандай сезіндім. Өйткені маған бірде-бір рет қарап, жөн-
жосығымды сұраған жоқ. Отырсаң, отыра бер, кім келіп, кім 
кетпей жатыр бұл үйге дейтіндей. 

Нұрғайни тонға оранып, бір уыс боп жатып қалды. Біз 
қымыз ішіп біраз отырдық. Әңгіме желісі мал, ауыл-аймақ 



259

жайында. Көрші қойлы ауылдың бес-алты қойын қасқыр 
тартып кеткені, биыл Тасшоқыда қасқыр көп екені сөз болды. 
мен бұл тақылеттес әңгімеге араласа алмадым. Сөз арасында 
аузым қышып: 

– ағай, 100 биеден қанша құлын алдыңыз? – деп үйрен- 
шікті сауалымды қойып қалып едім, езуінен мысқалдай бір 
күлді де: 

– Туысына қарай, – деді. Тентек ұл «жатам, ұйқым келді» 
деп қыңқылдай бастады. 

Бәйбіше: 
–ал балалар, демаламыз ба? – деген соң сыртқа шықтық. 

Тұман сейілген жоқ. Түн суық. Қар жауатын секілді. Тітіреніп 
кеттім. Пенжак ішіндегі жеңі жоқ жалғыз жұқа көйлек тау 
суығына қауқар бола алмады. 

Жәнібек менің бұл аянышты халімді сезді-ау білем, 
тоқтының терісінен істелген желеткесін шешіп берді. 

мен бұлармен осы түні сырласа алмадым. ат соғып, жаурап 
келіп, тұяқ серпуге шама келмей ұйықтап кетті. Ертеңіне мен 
Жәнібек пен Нұрғайниға ере алмайтын болдым. Қар аттың 
шашасынан түсіп қалған екен. Күннің көзі көрінбей, жаңа 
жауған қар сіресіп жатыр. Кеше ғана жап-жасыл боп жадырап 
тұрған жазиралы жон қар жамылып салқын сабырлықпен 
тылсым жатыр. Жазиралы жон ақ көрпенің астында мұңсыз-
қамсыз, осынау төтеден келген тосын зауалға бой ұсынғандай 
қалғып жатыр. Көкжиек жоқ: аспан мен жер біртұтас боп 
шеменделіп, шектеліп қалыпты, Жылқыны ағытып жіберген 
екен. Қар үстінде орманға беттеген ізі қалыпты. 

Жәнібектер не де болса Төржайлауға барып қайтамыз, 
тосып отыр ғой деп аттанысып кетті. Желеткені маған тастады. 
Өзі жылқышының тұлыбын киді. 

мен ақша қардың үстінде сызып, желе жортып бара жатқан 
ерлі-зайыпты екеуінің артынан көзімді алмай ұзақ қарадым. 
мені олардың осы жұбын жазбастан алтай сілемдерін шарлап, 
әр малшыдан дәм татып, таңды-таңға ұрып өткізетін өмірі 
қызықтырды. Иә, оларды әр таудың түбінде жападан-жалғыз 
отырған әр ауылдың әр малшысы шақырады. 
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мен сарша тамызда жауған үлпілдек қар үстімен ойға қарай 
борс-борс желіп келемін. 

Содан бері бес жыл өткен. Бес қыс, бес көктем, бес жаз, бес 
күз өткен. Бес жыл тез өткен. Бес жылда мен туған аулыма бес 
рет бардым. Сазды сағынышпен бардым. 

міне, тағы да сонау бір шақтағыдай шатқалмен желе-
жортып келемін. астымда қаракер: әкемнің аты. Шұбарағаштан 
мені бұл жолы қара шал қарсы алған жоқ. менің құлағымда 
оның: – астыңдағы әкеңнің аты ғой, – деген сөзі қалыпты; 
менің көз алдымда оның: – Газетте істеймін де, – деп сығырая 
қарап, сынай тесілген дидары қалыпты; менің таңдайымда 
оның қалайы аяққа құйып берген балдай тәтті қымызының 
дәмі қалыпты. мені бұл жолы ерлі-зайыпты дала дәрігері де 
қарсы алмады. Олардың қайда, не істеп жүргенінен бес жыл 
бойы бейхабармын. Сол бір түн бірге өткізген шақта да әсерімді 
айтып жеткізе алмай көп қиналғанмын. Жазайын-ақ деп едім, 
пендешілік қой, құнттамаппын. Сосын, аты-жөнінен басқа 
ештеңесін білмеймін. «Бұл мақаланың цифры қайда, жоспарын 
неше процент орындайды, ордені бар ма, үгітші ме екен?» деп 
бастықтарым тақуаласа, немді айтам деп қорғалақтап едім.

Пішеншілер сүрлем үйіп жатқан сол ескі жұртты көргенде, 
ойыма соны қуаныш біткендей болды. Орнына үлкен бір нән 
мая тұрғызылыпты. Көзге таныс жалғыз аяқ сүрлеумен тау 
астым. Күн ашық. Жылы. Қанайдың иығына шыққанда қоңыр- 
кай жалғыз үй көзге шалынды. Баяғыдағы жұртында отыр 
екен.

«Жапан тауда жалғыз үй неғып отыр?» демеңіз. Олар 
даланың ерке түлігін бағып, дертке шипа, жанға қуат қымыз 
өндіріп отыр. Кейде осы емін-еркін оңаша күйді, ақ отауды 
сағынатының бар. Қанайдың күн шығар жақ қапталынан 
тағы да бір жалғыз қос болжанады. Жер-ошақтан сыздықтап 
көтерілген көк түтіні ғана тіршілік барын айғақтап тұр. Әйтпесе 
жан жоқ, мал жоқ. 

«Жапан тауда жалғыз үй неғып отыр?» демеңіз. Ел дәулетін 
шалқытып, ет дайындап отырған қарапайым ауыл адамдары 
ғой ол. Кейде оның осынау ойға толы оңаша күйін, қара қостың 
дәмін сағынасың.
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мені жылқышы Оқас сөйлей қарсы алды:
– ат баспаймын деген жерін үш басады, қалқам. мен сені 

шырамытып тұрмын. Сонда атынды да сұрамаппын-ау. Сен 
бізді танисың ба? – деді. 

– О, не дегеніңіз, Оқа. Танимын. Бір түн ішкен қымыздың 
дәмі атпай ма? – Жылқышы қарқылдап күлді. 

– Үйге кір. Тағы бір сырымыз бар. 
Шағырмақ даладан ішке кіргенде көзім қарауытып, еш 

нәрсе көре алмадым. Үй-іші бірте-бірте жарық тарта берді. 
Төр алдында толықтау келген жігіт пен талдырмаштау әйел 
отыр. маған жүз танысындай күле амандасты. Шырамытатын 
секілдімін. менің ыңғайсызданып, жыға тани алмай сарсаң 
отырғанымды сезді ме, жігіт: 

– Сен бізді танымай қалдың ба? – деді. 
– Көрген адамдарым секілді. 
– Иә, көрген адамдарыңбыз. – Келіншек жымиды. 
– Тері желетке есіңде ме? 
– Ә... ә.., – Бар жауабым осы болды. Жаз айында жауған 

қардан аман қалып қалған кеуде тонды неге ұмытайын?
Жәнібек аздап толыпты. Бұрынғыдай емес ересек тартып, 

қызыл шырайлы жүзіне байсалдылық қоныстанған. Нұрғайни 
сол қалпы. Бірақ ана боп қалғанын әйгілейтін бір сипат бар 
келбетінде. Тұйықтау еді, қазір әңгімеге араласып, сөйлеп 
отыр. Сондағы тентек бала көрінбейді. Сұрап едім: «Оқу бітіріп 
кеткен» – деді. Оқастың бәйбішесінен ашық-жарқындықты 
байқадым.

– Біз әлі де емдеп жүрміз, – деді Жәнібек. – Нұрғайни 
оқуын біткен. Балалы-шағалы болсақ та, жайлауға шығар сапа- 
рымызды толастатар емеспіз. Үйреніп кеткендейміз бе...

Біз қымызды армансыз іштік. 
арғы жонға бірге аттандық. Көрмеген жерімді, көрмеген 

көлімді, бейтаныс адамдарды жолықтырдым. адам жаңа жерді, 
кісілерді жолықтырған сайын, көңіл, ой көкжиегін кеңіте 
түскендей болады екен. Бұл сапарда Жәнібек пен Нұрғайни 
көп шаруа бітірді.
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* * *
мен оларды бес жылдан кейін қайта көрдім. Сол бір кезде 

мойныма қарыз болып қалғандай еді, енді міне олардың 
қоңырқай ғана жарқын бейнелерін жазып отырмын. мүмкін, 
осынау Жәнібек пен Нұрғайнидың қандай жандар екені таныл- 
мас та. мүмкін, осынау жолдарда олардың еңбегі айшық- 
танбай, асып-төгіліп те тұрмаған шығар. Тіпті оларда мынау 
деп саусақпен шұқып көрсетерлік процентке толы еңбек те 
жоқ. Олардың қажырлы ісін таразылаймын десең, қыр жайлап, 
шет қонып жүрген малшылардан сұра.

Қарагермен сау желіп келемін. Көз алдымда сарғалдақ- 
тары мен қызғалдақтары сап түзеген жазиралы жон, тәкаппар 
тау. Сол жазиралы жонда, тәкаппар таудың баурайында қойын 
өргізіп шопан-ата тұр. Хас батырдай қасқайып тұрған шопан-
ата маған: «Сен мені білесің бе» дегендей еді. 

машинамен зырлап келемін. Көз алдымнан алтын дәнге 
толы астықты алқап, зу-зу етіп қашып барады. Қолында кетпені 
бар дихан-атам маған: «Сен бізді білесің бе?» деп ишара жасап 
қалғандай.

Поезбен зулап келемін. Көз алдымнан құрығын сүйреткен 
жылқышы Оқас кетер емес. «Бала, сен бізді білесің бе?» деп 
сауал қояды.

Самолетпен ұштым аспандап. Көз алдымда: жүздері 
тотыққан қос замандас Жәнібек пен Нұрғайни. Олар да 
қолдарын бұлған: «Келесі жолыққанда танисың ба?» деп 
тұрғандай.

мәре-сәре қаланың тіршілігіне араластым. Бәрібір ауылдың 
ақ ниетті абзал жандарын ұмыта алмадым. Ұмыту қиын да 
ғой.

Иә, мен сендерді ұмытқан жоқпын. аузыма ас, жаныма 
жылу берген ауылдас. 

айналайын, атыңнан!
1968 ж.



Екінші бөлім

Өнер
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БИ Тілі
алматының жас балеті жайлы ой

Қазақ өнері жәйлі сөз қозғағанда, әңгімені тым әріден, 
елдің тарихи тағдырынан бастауға болар еді. Бірақ өгейсіп 
өткен кешегінің таусылмас арыз-арман, мұң-қайғысын гөй-
гөйлеп, әттеңайлағанмен бүгінгі, тіпті ертеңгі әдемі өмір 
жасалмайтынына көзіміз әлдеқашан жеткен. Біз баяғы болып 
кеткен көне дүниемізден көрікті өмір жасаған жасампаз 
дәуірдің ұрпақтары екенімізді, ғасырлар бойы сіреу-сіреу 
боп қатқан мұз құрсауды талқандап, бәйшешектей гүлденген 
мәдениетті халықтың өнерпаз ұл-қызы екенімізді әлдекашан 
дәлелдесек керек. Сондықтан да талай әнші, талай күйшімізді 
тентіретіп жіберген өткеніміздің өңезін қазбалай бермей, 
көп ретте бүгінгі күннің, бүгінгі таланттың тілеуін тілейміз. 
Шүкіршілік, біз енді әсте өсер өнердің ертеңін ойлап қобалжи 
алмайтынымыз секілді, бағзы тірлікті еске алып, сары уайымға 
салынбаймыз, өйткені баяғы арман баянды бақытқа ұласса, 
мәдени жауһарларымызды болдырмай болашаққа ұластырар 
жастарымыз бар. Біз енді өзгенің өнеріне аузымыздың суын 
құртып, таңдай қағып, тамсанып отыруға хақымыз жоқ, сол 
бір салдарлы шаршы топ – әлемдік мәдениеттің жүгінісінде 
өз кезегімізді сұрап, алдарына қамшы тастай аламыз, демек, 
босағада отырып, ішек-қарын аңду емес, көшелі көш, шешен 
сөз бастар, ақыл-кеңес айтар табақтас ретінде үзеңгі қағыстыра 
аламыз. Бұл әншейін ділмәрсіп, жалаң мақтану ма? Жо-жоқ, 
шынымыз да, сырымыз да осы қазіргі. Егер бір облыстың 
ғана ансамблі шет жұртқа сапар шегіп, қазақ деген халықтың 
рухани сәлемін апарар болса, қалпағын шекесіне шертіп киіп 
менменсіген Европа жарты ғасыр бұрын бұратана атанған елдің 
жүрегі ыстық, көңілі жұмақ, даласы кең, дастарқаны мол ғана 
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емес, ғасырлар бойы жанартаудай іштен тынып келген кермейық 
ойын-сауық, мөлдір бидің сәтін тауып бұрқ-сарқ жарылуы, 
сонсоң таңғажайып асығыс ағыспен әлемдік мәдениетке 
қосылуы, содан соң осынау ат үстінде өткен тайталас өмірінің 
бекерлігін сездірмей тым биіктен заңғарлана көз тартуына күн 
салып карап куә болса, қалпағын шешіп ізетпен бас исе, әлгі 
мақтануымыздың заңды екеніне иланасыз.

Шынында да бір сәт ойланып, барымызды сараптап, 
салмақтап көрелікші. Барды бар, жоқты жоқ деп айту, аса 
қиын да болса қазіргі қазақ өнерінің соңғы табысын қысқаша 
тізімдеп өтсек мыналар: опера мен балетіміз өз репертуарларын 
халықтық туындылармен байытты, демек, «Қозы Көрпеш–
Баян сұлу», «Қыз Жібек» балеті дүниеге келді. «Жұмбақ 
қыз» операсын тыңдадық, м.Әуезов атындағы Қазақ драма 
театры мен Жасөспірімдер театры әр жыл сайын төрт-бестен 
жаңа спектакль әзірлеп қояды. ал кино өнеріміз – «Қыз 
Жібек», «атаманның ақыры» секілді қабырғалы фильмдер 
жасады. Қазақтың төл эстрадасы жаппай қарқын алды. Жас 
балет, жас цирк ұядан ұшты. Егер бұл күндері кең-байтақ 
республикамыздың түкпір-түкпірінде ұйымдасып жатқан ән-
би ансамбльдері мен халық театрларын, анау жаңа облыс – 
Торғай топырағында шаңырақ көтерген музыкалық драма 
театрының ертеңіне ой көзімен қарар болсақ, онда нағыз 
сәулетті мәдениеттің мәуесіне бөленер күн туған екен де. 
Демек, біздің сәби өнеріміз халықтың ғасырлар бойы жабулап 
әкелген боз биесін арда еміп марқайды, дүниежүзілік және орыс 
мәдениетінің рухани телегейінен сусындады, сөйтіп барып 
осы замандық талғам-талапқа caй биік мәдениетті, ләззәтті 
эстетикасы мен дәуірлік сыр-сипаты тоғысқан жаңа муза 
жасады. Көңіліміздің жайлауына көлеңке түсірмейтін, қайта 
ұйықтаған ойды оятар әсем өнерімізді тек сырттан бақылаушы 
болмай, іштей ортақтассақ, онда өсер өнерге үсті-үстіне сауап 
болар еді. Өкінішке орай, тым тойымпаз менмендік осынау 
рухани табысымыздың сандығын ақтарып, зерттеу жағына 
келгенде ұяттымыз.

Әлбетте біз, ішіміздегі игі сезімдерге сусын болар, 
өскелең өнерге кенде емес екенімізді жоғарыда сездіріп өттік. 
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Сондықтан болар, аузымызға не түссе соны талғамсыз талғай 
бермей, неге болсын, тіпті шетелден сабылып келіп жатар әрбір 
даңқы жер жарған өнер «құдайларының» орындау шеберлігіне 
де сын көзбен, шын көзбен талдай қарайтын сауатты халге 
жеттік. Көрерменге өкпе жоқ. Жетпістей жетімсіреп тұрғаны 
әрі нәзік, әрі сырлы әлемнің қадір-қасиетін жұртшылыққа 
үнемі түсіндіру – көрермен мен өнер арасында дәнекер болар 
зерек мақалалар жазу, зерттеу жұмысымен шұғылдану. Осыдан 
әрі тілге тиек болмақ алматының жас балеті жәйлі пікірлер сол 
кемшілікті сезінуден туған мысқалдай мысал ғана. Сонымен 
ендігі әңгіме жас балет хақында.

Өсімдік тіршілігінің қасиеттерін жақсы білу үшін өнген, 
қорек алған топырақты зерттеу керек деген пайымдау бар. 
Қазақ топырағына би өнері тамыр жая бастағанынан қырық 
жылға жуық мерзім өткен-ақ, ал сонда, жалпы би өнеріміздің 
қайнар көзін қайдан іздейміз? рас, қазақ даласына таза 
балет өнері совет үкіметі арқасында пайда болды, бірақ би 
тарихын тым ертеден бастауға хақымыз бар. Тұңғыш театр 
режиссеріміз Жұмат Шанин «Би болмаса «билеу» деген сөз 
қайдан шығар еді?» дейді. Соңғы екі-үш ғасырдағы көшпелі 
күйімізді күйттеп, би өнеріміздің кенже қалып, тіпті ұмытылып 
кеткені, сонау шахар салып, отырықшы болып отырған кезде 
мың бұралған биші арулар, мың толғанар көркем би болғаны 
рас. Жел айдаған қаңбақтай көше бермей, орныққан ел күні 
бүгінге дейін ұлттық бидің арқауын үзбей, жаңа заманда, жаңа 
мазмұнда ұластырды. Таза қазақтық би қимыл, қозғалыстарын 
баз бір этнографиялық, этникалық, тұрмыстық, дәстүрлік 
жақтан ғана емес, өзбек, қырғыз, түрікмен, тәжік және ұйғыр 
жұртының ұлттық би нұсқасының лайықтысын іріктеп алуға 
болар деп ойлаймыз. Тілдік салт-сана, яғни дәстүрлік ұқсастық, 
жақындық, бірегейлік бар жерде мәдениеттік ортақтық болмай 
тұрмайды. Осы ретте ойға келген бір жәйді айта кеткенді жөн 
көрдік. 1900 жылдың басында маринск театрында орыстың 
атақты би қайраткері Фокин қойған «Қыпшақтар биін» бүкіл 
Европаның талғампаз көрермендері сирек кездесетін інжу 
ретінде қабылдағаны мәлім. листтің екінші рапсодиясының 
әуеніне биленетін бұл балет қазақтардың болмысын көрсететін 
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бірден-бір көркем би еді. Төбе құйқаны шымырлатар шығыстық 
әннің қанатында мың бұралған қыпшақ қыздары садақ атып, ат 
жалында ойнаған жігіттердің адуынды от биі – міне осының 
бәрі алғашында л. Иванов қойып, Фокин дамытуы арқасында 
классикалық би дәрежесіне көтерілген-ді. Демек, осы «Қып- 
шақтар биін» өз шеберіміздің қоюында өз театрымыздан  
көрсек деген тәтті ой келеді.

Қазіргі балетмейстерлеріміздің алдында тұрған қиындық 
сол, шетінен ойып алып, қорытып шығаратын, жаңа түр, 
жаңа мазмұн беретін ұлттық бидің бай қазынасы жоқ, көп 
нәрсені қолдан, ойдан жасауға тура келеді. ал халықтық бай 
мұрадан бастау алмаған өнер бұлағы әман бұлқынып ақпайды. 
Дегенмен бұл іспетті қиындықты әлемдік және орыс әсемдік 
дүниесінен тағылым алған білікті шеберлеріміз жеңіп шықты. 
Біз қазақ би өнері толық қалыптасып бітті деп нық айта алатын 
дәрежеге жеттік. Керек десеңіз, қазақ совет би өнерін Шарадан 
бастасақ та, біраз қомақты табысымыз бар екен. Содан бергі 
30-40 жылдық өсу, өрлеу жолымызды зерттеу, әділін айтсақ, 
жеке монографияның міндетіне қалады.

алматының жас балеті қойған үлкенді-кішілі шығармалар 
жөнінде пікір айтпас бұрын ең әуелі бір мәселенің мәнін ашып, 
келісіп алуға тура келеді. Ол – Болат аюханов творчествосының 
жаңадан қанат қаққан жас балеттен бөлінбейтін бір бүтіндігі.

алматының жас балеті өзі өмір сүрген бес жыл ішінде 
хореографиялық миниатюралар һәм бір актылы балет қойып, 
көрермен сынынан өтті. Қазір ол классикалық ғажаптарға 
барлау жүргізе бастаған батыл да ысылған коллектив. Көрермен 
жұртшылық бір кезде «Таң алдындағы киік», равельдің 
«Болеросын», а. Исакованың «Сайысын» көріп тамашаласа, 
бұл күндері Бизе-Шедриннің «Кармен-сюитасын», Б. аюханов 
пен манскаяның «Қазақ сувенирі» секілді бір актілі балеттері 
мен екі актілі «Гамлеттен» рухаии ләззат алуда. ал Болаттың 
көркем әдебиетіміз бен қазақ әндерінің желісі бойынша койған 
билері өзіндік нақыш, өрнегімен ерекшеленеді. айталық, ол 
С.Сейфуллиннің «аққудың айырылысуы» атты дастанының 
ізімен «аяқталмаған ән», халықтық «Жайдарман» әнінің 
тақырыбымен «ақсақ құлан» күйіне де хореографиялық 
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өрнек жасап берді. Бұлардың табыстылығы атақты дүннені 
қайта жаңғыртып, басқа бір қырымен көрсету ғана емес, 
хореографиялық көркем де тың ерекшелігі, әмбе би қорын одан 
әрі байыта түсуі. Қазақстан төл балетін молдап жасау міндеті 
күн тақырыбында тұрғанда, Болаттың осы бағыттағы қандай 
да болмасын ізденісі мен талабына оң сапар тілер едік.

Би – дене қозғалысының жемісі дей отырсақ та, козғалыс- 
тың бәрі би болмаса керек. Классикалық хореографияның 
өкілдері әрқашан да лирикалық стихиясын сақтауды үйретіп 
келеді. Бұдан қырық жыл бүрын Фокин капиталистік дүниедегі 
әдемі денені әлекке салатын шаблондыққа қарсы қатты күрес 
жүргізген-ді. Өмірдегі жамандық пен жақсылықтың ара-
жігін ашып, әдемілік туралы ән шырқайтын балет театрының 
шындығы сонда – өнердің қай түрлі саласы іспетті. адамды 
жырлау, күн шуақтау арманшыл жүректі оятар идеалға айналу 
болмақ. Опера-балет театрын алып тастап, 1967 жылы алматы 
жас балетін құруға кіріскен Болат дәл осы бағытта шәкірттер 
баулуға бел буған-ды. Ол тіпті ленинград хореографиялық 
училищесінде оқып жүрген кезінде-ақ қазақтың би өнерін 
дамытып, басқа жер, басқа елмен терезесін теңестіруді 
мақсұт тұтқан-ау, армандаған-ау. Сондықтан да балет өнерінің 
барлық жетістіктерін меңгеріп, шеберлігін мықтап үйренген 
жас талант ең әуелі эпостық байлығымызды біртіндеп 
пайдаланудан бастады өз жұмысын. Ертеден жасалған, 
жалғасқан хореографиялық байлығы жоқ болса да өз халқына 
әрі классикалық, әрі ұлттық би жасап беру, әрине, аса қиын 
шаруа екені даусыз.

Болаттың тағы бір таңбабасты ерекшелігі – жаңалыққа 
құмарлығы, осы замандық би үлгісін жасауға талпынуы дер 
едік. алайда хореографияның ең соңғы жетістігіне сүйенгенде, 
ежелгі классикалық балет шеңберінде қалып та қоймайды, одан 
ауа жайылып шығып та кетпейді, сондықтан да әр серпіген 
жалт-жұлт қимылы мен пантомиманың басымдығы әрқашанда 
ішкі сезімді сөйлетер лирикалық көркем қозғалыстың, 
қапысын тауып-шиыршық атар, қарғып түсер Па-ның, сыпыра 
музыкалық құрылыс пен би сюжетінің алтын арқауын бұзып, 
тізбегін үзбейді. Би тілінің әуендері, гармониясы белгілі ойға 
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бағынып, өмірмен астасып жатады. Әрбір монологтар мен 
диалогтар бедерлері, әсіресе, ерекше көріністеніп, кейіпкердің 
қалай сөйлегенін, қалай сырласқанын, қалай қуанып, 
қалай жылағанын құлағыңызбен естігендей боласыз. Бидің 
осыншалық көркемдік дәрежеге көтерілуі – тек профессионал 
балетмейстердің құдіретіне енші.

Болат – биші, ұстаз ғана емес, сонымен бірге бөлекше 
жаратылысты балет режиссурасы өнерінің шебері де. Енді 
Б.аюханов қоюындағы бір актылы, екі актылы балеттер 
хақында пікір айтуға көшелік.

«Қазақ сувенирі» атты бір актылы балетті көріп отырып, 
қоюшы-балетмейстер қаншалықты ауыр міндет атқарғанына 
куә боласыз. Топырағымызға кенже келген балетті неғұрлым 
ұлттық сипатқа жақындату жолында төгілген тер, жұмсалған 
қуат, мимикалық қимыл, дене қозғалыстары, билік образдар әр 
серпіген сайын шиыршық атып, төл туындыға айнала алмай, 
сосын шаршап барып, бұдан бұрынғы сан көрген бес-алты 
қазақы характерлі пантомимаға ұрынады. Бұл балеттің табысы 
би тілі қазақша таза сөйлей алмағанымен, соған алас ұрып 
тырысады. Егер музыкасы етене халық әндеріне жазылмай, 
Б. Булгаровскийдің өз творчествосынан туғанда әлгі ұлттық 
бояуы алашабырланып, балеттің жалпы көркемдік тұтастығын 
сақтай алмаған болар еді.

Хореографиялық ойдың түп тамырын неден іздер едік?  
И. манская мен Б. аюхановтың либреттосы қарапайым, сюжет- 
тік желіні сақтай алмаған әрі логикалық арқауы үзік-үзік, яғни 
балет сюжеттің логикасына бағынбай, белгілі бір түсінікті 
нақты уақиғадан қашандап шарттылыққа ойыса береді. Әрине, 
сюжет балет үшін қызмет ету керек. алайда бірін-бірі сүйген 
жарлардың ыстық сезіміне сувенир ойыншықтың, анау қозы 
мен қасқырдың, тіпті аққулар мен дирижердің ағайыншылығы 
қиыннан қиысып келуі шындықтан аулақ. Бірақ әрбір 
спектакльдің өзгеше түрі, өзіндік образы, тілі, лайықты киімі 
болатынын ескерсек, аюханов қойған «Қазақ сувенирі» атты 
балет өз міндетін атқарып шықты. Сюжеттің тұмандылығын 
құлаққа таныс ән әуені мен лирикалық бидің стихиясы өңгеріп 
әкетеді де, әсем идеалдың аялы алақанында қаламыз. Осы 
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балетте кейіпкерлер тым көп, бірақ барлығы қосылып билегенде, 
тұтас бір ансамбльге айналады және осы хореографиялық 
тәтті мінезімен ұнайды. Кейіпкерлер характерлік тұлға жасай 
алмағанмен, адамдар тірлігін жырлайтын би жаппай пафостық 
қуанышқа ұласады. Өнердің тұтас ажарлы келбеті болса әрі 
сол ажардан өмірдің саумал самалы ессе, онда жекелеген сәтті 
қимылдың «маңдайынан» сипап керегі де жоқ.

Енді осы балеттің «таптық» деген табысы мен өзіндік 
ерекшелігіне тоқталайық. мен балеттегі ерекшелікті Болат 
аюхановтың өз шеберлігіндегі өзгешеліктен бөліп қарамас 
едім. Болат биіндегі стильдік айырма – пластикалы созылып, 
майысқан мәнері қимылдан гөрі, жалт еткен жалын секілді 
лаулаған қуатқа, лапылдап бірінен соң бірі төгіліп тұрар 
ыстық ағысты ұрымтал қозғалысқа лайық. Тәкаппар да кербез 
киік дене тек қана аспандап, тек қана самғап, кыран өмірге 
құштар, ол денемен сіз тек сыртқы шиыршық атқан әсемдікті 
ғана емес, ішкі жан толкыныстың ұлы шуылын естисіз. Болат 
мимикалық әрекет пен пантомималық мизансценаға әуес емес, 
ол үшін би – өмір туралы, махаббат туралы өзінен басқа ешкім 
айтып бере алмайтын әрі тірі, әрі толқымалы әуелеген отты 
тіл. Сондықтан да адам сезімінің сан қырын, сахналық түрдің 
монументальділігі арқылы жеткізер де, әр қимыл-әрекетті 
эмоционалды шарықтауға апарады. Балеттегі жекелеген 
мәнердің мәні болуға тиіс десек, аюханов жасаған бидің өз 
концепциясы, хореографиялық шешімі бар. Ол – өмір үшін 
күрестің сарқылмас дауылды жыры.

Десек те, мұндай бұла қимыл бұлыңғырға алып кетпес үшін 
Болат классикалық балет үлгілерінен тым жырақтап, өз бетімен 
босып кетпеуі ләзім. Жер тарпыған арғымақ қимыл оның 
ерекшелігі ретінде жақсы-ақ, әттең бұл жаппай текірек жүріс, 
ойсыз ойқастауға ауысып кетпесе егер... Сондықтан болар, 
«Қазақ сувенирі» балетінің кей тұстары ұғымды ауырлатып, 
көрерменді біраз қинайды.

Бұл балетке көп адам қатысты дедік. Бірақ өмірде артық 
адам жоқ, асыл адамның азы секілді, мұнда да басы бос бөтен 
кейіпкерлер кірмеген. Олар құр қимылмен қулық сауып жүрген 
жоқ, әрқайсысы міндетті образын даралауға күш салып жүр. 
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Әсіресе Б. Ешмұханбетовтың Тұлпары, С. Нұрсұлтанованың 
айсұлуы, Қ. асырбекова, О. аксенова және К. Нұрмашеваның 
Үш аруы түс гаммаларының арасында жалт-жұлт билегенде 
жеке дара «па де де» жасап тастамағанымен, эстетикалық 
әсерлілігі көңілімізге жылу құяды. ал кемпір мен шалдың биі, 
әділін айтсақ, этюдтік сипат алып кеткен.

Әр өнер тұрмыстық ұсақ-түйектік пен педанттықтан 
тысқары болуға керек. Бізге қазір тұрлаулы жоқ өнерден гөрі 
өмірдің өзінен алынып, суреткердің санасында айқындалған 
азаматтық қадамдар керек. Өнердің ең тамаша сапалылығы – 
шындығы, олай болса, «Қазақ сувениріндегі» селкеу-селкеу 
жасандылықтар жалаң шарттылыққа ұрындырғандай. Бізге 
қоюшының немесе бишінің не айтқысы келгенінен гөрі не айта 
алғаны қажет. алдағы уақытта алматының жас балеті алдында 
тұрған үлкен міндет – дәл осы іспетті арзан қимыл, орынсыз 
қарғып-шоршудан қашу, жетілген мәдениетті балет айдынына 
құлаш ұру.

Әдебиет пен өнерде қандай да тақырыптың айтпағы мен 
ашпағы біреу – адам! Демек, ең үлкен арналы тақырып – 
адам тақырыбы десек, балет шындығы, балеттік образ бен 
оның поэзиядағы адам характерін ашумен, адам күйініш-
сүйінішіне ортақтасып, өмір сүруіне қаншалықты септігімен 
өлшенбек. Өнер атаулының жауы натурализм мен схематизмге 
ұрыну әлгі жойқын такырыпты игере алмай, бұрмалау себепті. 
Әрине, Болат творчествосы мұндай қауіптен таза. Енді балет 
киімдеріне тоқталсақ, әңгімені шын қуанышымыздан бастаған 
жөн. расында да, биші мүсіні өте әдемі де әсерлі болу үшін 
бір өңкей гимнастикалық трико киюі әдетке айналғандай еді. 
Бұл бір кездегі «балет тек қана әйелдер биі» деген жаңсақ ұғым 
секілді біржақтылық. Нағыз шынайы шеберлік тон киіп билесе 
де көрер көзге көркемдігін жоғалтпас болар. Шығарманың 
идеясын ашатын лайықты киімнің қандайынан болса да қашуға 
болмайды. Балеттік биік идея мен образ тіпті де сыртқы пішіні 
арқылы емес, ұлы мәртебелі қимыл арқылы ашылады. Демек, 
Б. аюхановтың кемпір-шалға үлбіреген трикодан гөрі кәдімгі 
ұлттық киімін кигізуі әлдеқайда әсерлі сезіледі.
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алматының жас балеті қойған «Кармен-сиюта» атты бір 
актылы балетке тек сүйсінуден басқа айтарымыз аз. мұнда таза 
классикалық балет әр қырынан елес береді де, музыка әуенімен 
өрімдей өріледі, көркем қозғалыстағы бишілер ауада бейне бір 
ұшып жүргендей әсер қалдырады. Әрине, мұнда да барлық 
өнер атаулының тозбас тақырыбы – махаббат жырланады. 
Кармен де (Н. Пивницкая), Хозе (Семьянов) мен Торреро 
(Б. аюханов) осынау өмірдің өзіндей өлмес сүйіспеншілік 
жырын бидің таңғажайып құрылымы арқылы тағы да жария 
еткісі келеді. ақ пен қараның, өлім мен өмірдің арасындағы 
тайталас, қыз сезімінің оқыс айнығыштығын, оқыс алдануын, 
осыдан барып өз қателігін шын мойындап, шыңғырып өлуін 
әр қилы қимылмен көрсетеді. Пенденің ішкі жан дүниесіндегі 
қопарылыстарды балетке ғана тән, нәзік те әсерлі би тілімен 
баяндайды. Сахнаға шыққан бір-ақ сәтімен ғашық жастардың 
арасындағы ұйыған сезімінің айдынына тас лақтырған 
Торреро – аюханов сұрапыл сұлулық пен жарқ етер жалын 
қуаттың ұлылығына Карменді еліктіреді. Сәттік сезімнің нұры 
боп жанған қыз ақыры Хозенің айнымас сүйіспеншілгін жер 
етіп барып, құлы болып өледі. Кармен болып билеген солист 
Н. Пивницкая мен Хозе ролін меңгерген а. Семьянов бидің 
поэзиялығын балеттік шындыққа жұптастырады. Біздің көз 
алдымызда психологиялық терең мазмұнды әрі классикалық 
бидің ұшан-теңіз нюанстары өз тілінде қайғылы халді 
хабарлайды. Балеттің еш өнерге ұқсамас үні құлаққа кіреді. 
Симфониялы сазға толы музыка әр бишіні жетелейді не болмаса 
өзі соған ереді. Сөйтіп барып, гармониялы үндестік табады. Сіз 
әсемдік әлеміне саяхат жасайсыз. Сіз сахнадағы барлық оқиғаға 
ой көзімен қарасаңыз, фантастикалық қимылдар тоғысуынан 
туындап жатқан ғажап өмір құбылысына куә боласыз. Сіз 
әсемдіктің сырын ғана ұғып қоймайсыз, сіз өмірді бұрынғыдан 
әлдеқайда ыстық қимастықпен сүйе түсесіз. Ендеше балет те, 
биші де өз міндетін атқарып шықты деген сөз.

«Гамлет» балетін қою арқылы жас коллектив жаңа 
қырынан көрініп, болашағынан зор үміт күттірді. Дүние жүзін 
дүр сілкіндірер, төрт ғасырдан асқан уақыттың ішінде сырын 
да, шынын да жоғалтпай, қайта жаңа дәуір басталған сайын 
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шиыршық атып шыңдалып, әр заманның талғам-талабына 
жауап беріп келе жатқан ұлы шығарманың қазақ сахнасында 
би тілімен сөйлеуі өте қуанышты. аюханов Шекспирге неге 
тиісіп отыр, алдында сандаған қиындықтар барын білмейді 
дейсіз бе? айталық, бұдан бұрын мыңдаған рет сахнада 
қойылып, мыңдаған рет жұрттың өзі қайталап оқып шыққан, 
тек сахнада ғана емес, өнердің басқа салалары арқылы да әбден 
«мезіленген» атақты трагедияның алматының жас балетіне 
шоқтығынан ұстатпауы мүмкін еді. Балеттің премьерасына 
екі оймен барғанда, шынымызды айтайық, көңілдегідей 
болып шығаратынына сеніңкіремеп едік. Оның үстіне,  
Д.Д. Шостаковичтің музыкасы бойынша В. Камков әлдеқашан 
фильм-балет жасаған, лениндік сыйлықтың лауреаты, атақты 
биші марис лиепаның Гамлетін көріп, одан алған әсерімізден 
әлі айықпай жүрген тоқкөңіл жәйіміз және бартын. Бірақ мұның 
бәрі де тамашалауымызға, өзгенің өнеріне таңдай қағуымызға 
ғана жақсы еді. Сондықтан да Болат «Гамлетті» қазақ сахнасына 
алып келуімен ешқандай ұтылмайтынын білді.

Классикалық дүниелердің ескі қойылымы бүгінгі хорео- 
графтың да, көрерменнің де көкейінен шығып қанағаттан- 
дыра бермейтіні, әрбір жаңа кезеңдегі балет театры ондай 
классикалық мұраға өз дәуірінің көзімен қарап, қайта жасай- 
тыны, уақыттың көркемдік принциптері мен эстетикалық 
нормасы бойынша баяғыдан белгілі шығарманың бұдан 
бұрын байқалмай қалған қырын ашуға талпынатыны айдан-
анық. Шекспирдің философиялық дүниетанымы мен қиыннан 
қиысқан оқиға желісі, сом-сом характерлердің тартысы шып-
шырғасы шықпай трактовкаланды десек, асылық болар еді. 
музыкасын а. Исакова, либреттосын Болаттың өзі жазған 
«Гамлет» балетінің москва мен ленинградта қойылып 
жүрген түріне ұқсастығы бар-жоғын жіті зерттеген маман 
ғана болмаса, былайғы жұрт байқай да бермес еді. Әрине, 
ұқсастық – қайталау емес, қайта шын шеберліктің көркемдік 
деп аталатын алтын белдеуіне қатар келіп ат байлауы іспетті 
жарасымды жақындық. Гамлеттің жан дүниесіндегі жүріп 
жатқан бүткіл толғаныс, яғни әкесінің қастандылқпен өлтірілуі, 
оған шешесінің катысуы мен әкесінің інісіне тұрмысқа шығуы. 
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Дат корольдігінде болып жатқан көзге көрінбейтін, бірақ минут 
сайын жанды жегідей жейтін сатқындық, арамдық, жауыздық, 
бақталастық – бәрі-бәрі жас жігіттің наразылығын туғызады. 
Гамлеттің психологиялық жан сыры Болат биінің әрбір 
серпілісінен ашылып, пластикалық қимылдың өзі музыкалық 
образдан театрлық бейне жасайды. ал Гамлеттің ашумен 
Поломиді өлтіруі мен оның ұлы лоэрдпен арадағы жекпе-жегі 
балеттің ең бір шиеленіскен сәті десек, бидің де әбден ырғағын 
тапқан нағыз тамаша тұсына айналады. Даттың жаңа королі 
Клавди лоэрдті азғырып Гамлетке айдап салып, өзі у салған 
сусынды әзірлеп тұруы, бұл қастандықты сезген Гертруданың 
ұлын өлімге қимай, күйеуінің қолындағы уды ішіп шейіт 
болуы, ал лоердтің өлер алдында барлығына кінәлі король 
екенін айтқанда барып Гамлеттің Клавдийге қанжар сұғуы – 
міне, осынау аз уақыттың ішіндегі қайғылы оқиға би қимылы 
мен музыкалық дамудың логикасын бұзбай сахнада өтеді. 
Сөйтіп, драматургиялық образ билік образға айналады. Король 
боп билеген а. Семьянов, Королева роліндегі Н. Пивницкая 
да осы ретте творчестволық жағынан толыққандылығын, 
бұрынғы жеңіл-желпі бимен қоштасып, жілікті бейне жасауға 
жарап қалғандарын танытса, а. анющенко (Офелия) мен 
В. Ешмұхамедов те (лоэрд) классикалық балетті біршама 
игергенін дәлелдеп берді. Қорыта айтсақ, «Гамлет» балеті – 
қазақ хореографиясына қосылған жаңа табыс.

Сонымен алматының жас балетіне оң сапар, ақ жол тілей 
отырып, көкейімізде жүрген бір ойды ортаға салуды жөн 
көрдік. «Баласы атқа шапса, үйде отырып тақымын қысар 
атасы» секілді туған халқы өнерпаз ұлына сеніммен қарайды 
және оны теңдессіз деп санап, ешкімді теңгермейді. Қазіргі аяқ 
алысы өте сәтті Болат тұғырдан таймау үшін өнердің серігі – 
еңбектен, ізденістен ешбір қол үзбегені жөн. Ол жасаған 
үлкенді-кішілі бидің пластикалығы, жұмсақтығы, нәзіктігі, 
жоғары мәдениеттілігі хореографиялық ойды соншалық терең 
зерттеуіне, артистік диапазоны мен творчестволық мүмкіндігінің 
шалқарлығына саяды. Дегенмен жаңаны жақтаушы қандай да 
болмасын балет шебері хореографияның бүгінгі тілі де, ертеңгі 
тілі де тек қана классика негізінде жасалатынын ескергені 
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жөн. Нағыз тума талант классикалық балеттің техникасын 
игеріп қана қоймайды, оның базасында бұрынғы хореографтар 
ой жүгірте алмаған қойнауларын ашып, осы замандық би 
жасайды. айталық, ертеректе етек алып, жылдар бойы пайдаға 
асып келген балеттік мимикалық қимыл бұл күндері ескіріп 
қалғанын байқатты. ал, керісінше, қазіргі балеттегі сезім мен 
ой пантомима арқылы емес, нағыз образдардан пластикалық 
сурет сала білетін ерекше координациялы қозғалыстарды 
игерген бимен ғана ашылады. Болат биіндегі қозғалыстың аса 
кең алымы, өте кішкентай мимикалық детальға мән бергіштігі, 
жеңіл демалыс қорқынышты кейіпкердің өзімен эстетикалық 
әдемі бейне жасауға жетелейді. Бірақ осындай алапат қуаттың 
құшағында жүрген аюханов бидің нәзіктігін, поэтикасын 
сақтамай, өлең ырғақтарын бұзған ақындарша кібіртіктеп қала 
береді. Француздың атақты балетмейстері Джон Тарас биі 
арқылы, бидің шешен тілі арқылы шаруаның да, бай-манаптың 
да, бала мен дананың да, американдық пен африкалықтың да 
болмысын, ойын жеткізуге болады дей келіп: «Би – жарық 
әлемдегі ең бір поэтикалық тіл, тіпті романнан да, драмадан 
да поэтикалы» – деп түйеді пікірін. Егер Болат творчествосын 
мінсіз емес десек, онда оның кемшілігі, сөз жоқ, би поэзиясына 
жете мән бермегендігінде дер едік.

Әдемілік туралы ән шырқайтын балет өнері көрермендерді 
ойлантуға; қайран қалдыруға әрі күнделікті тіршілігінде 
бас қатырып шешімін таба алмай жүрген кез келген проб- 
лемалардың сара бағытына жол сілтеуге тиіс. Бүгінгі көкірегі 
ояу, көзі ашық замандастарға таңданбайтын, күйініп-сүй- 
сінбейтін, күн сайын көшеде көрер оқиғалар тізбегі қажет 
емес. Демек, сахна каһармандары бойынан әр көрермен өзінің 
тағдырын, болашағын, идеалын көріп, білгенде ғана рухани 
талап-тілегі канағаттанбақ. мұндайлық ішкі әлемді жарылқар 
күмбез өнерге адамның қос қанаты – еңбек пен ізденістің 
арқасында ғана қол жетпек. Бидің шешен де шебер тілі біздің 
арман мақсаттарымызға әмәнда жалау болып байланып, алау 
болып жағылатыны хақ. 
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ШАрА

Өнер адамы туралы сөйлеу, өнер адамы туралы жазу, өнер 
адамының еңбегін бағалау қиынның қиыны. Бұл қойнауы 
мен жықпылы көп, нәзік те асқақ кәусар өнерді жыға 
танымауымыздан емес, аса киелі дүние жайлы асығыс айтып, 
ағат кетпеу сақтығынан туған ізгіліктің, сайып келгенде, шын 
сүйсінуден, шын қуанудан пайда болар ізеттіліктің әсері ме 
дейміз. 

Сондықтан осынау сыншы қауым – өнер жұртының 
қайсыбір назы мен еркелігі де, қайсыбір ерлігі мен тентектігі 
де өз халқына сиымды, аялаудан басқа бөтен мінез танытпаса 
керек, сыртқа теуіп жатсынбаса керек. Қазақтың жарты ғасырда 
қалыптасып, профессионалды деп аталар дәрежеге көтерілген 
тума өнері, осы кезеңнің ішінде, әлгіндей әр түрлі саңлактардың 
бүтіндей бір ұрпағын даярлады. Біздің есімізде қалып, өнер 
тарихынан ойып орын алары, ойлап отырсақ, тым көп те емес. 
Kөп болмауы, жоқ болғаны емес, екшелген ерекшелері ғана –
биік мұраттың, үлкен талаптың жалына қол салғаны. Ендеше, 
халқыңыздың өскелең өнерін сәулетті де сәнді сарай десек, 
ол сарайдың шаңырағын ұстап тұрған алтын уықтары болуы 
әбден мүмкін. Олар кім? Жұрт біз айтпасақ та біледі. Егер 
Елағаң, Серағаң, Қалағаң бастаған ардагер ағаларды бір төбе 
десек, кеше ғана 60 жылдығын тойлап өткен марқұм Күләш 
апай мен бүгін алпыс жасын мерекелер Шара апай – екінші 
төбе. мандайымызға кездейсоқта емес, табиғат дарыта салған 
дарындар қазақтың ән мен биін туғызса, казақтың әні мен биі 
осы егізді туғызды. Бүгін сол егіздің сыңары – Қазақ ССр-
інің халық артисі, республлкалық мемлекеттік сыйлыктың 
лауреаты, Қазақ хореография училищесінің директоры, қазақ 
биінің негізін салушы Шара Жиенқұлованың 60 жасын бүкіл 
ел болып құттықтайтын күн.

Шара апай бізге қазақ би өнерінің іргетасын ғана қалап 
берген жоқ, төл хореографиямыздың қалыптасып, дамуына 
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күні бүгінге дейін қызу араласып келеді. Қазақ биі Шарадан 
басталады дегенде айтпағымыз, бұл халықта бұдан бұрын 
ұлттық би болмаған дегенге саймайды. Тарихи себептермен 
тоқырап қалған өнердің барлық саласы іспетті, би де жаңа 
мазмұн, жаңа түрмен даму арқылы бір ұлттың бүтінідей 
бір өнеріне айналды. Содан бергі уакыттың ішінде осынау 
қайратты да қарапайым, талғампаз да тәкаппар апайымыз қазақ 
бишілерінің үлкен мектебін жасап, өнерге баулыды. Қазір 
олар – ұлттық хореографияның белді мүшелері. Өзгені ірке 
тұрғанда, атақты балетмейстер Болат аюхановтың өзі – осы 
кісінің шәкірті, «Қыз Жібек» балетін бірлесіп койған әріптесі. 
республикалық хореография училищесін құруға атсалысқан  
да, оған үзбей басшылық жасап келе жатқан да Шара апай десек, 
жаңадан салынып жатқан училищенің сәулетті үйіне барғанда 
да өз жұмысына жаңа шабытпен кірісеріне күмәнденбейміз.

Әуел баста өнер жолын Қазақ драма театрынан бастап, 
Б. майлиннің «майдан», м. Әуезовтің «Түнгі сарын»,  
Н. Погодиннің «Нан» спектакльдерінде басты рөлдерде ойна- 
са, опера-балет театры бөлініп шыққанда да «айман 
– Шолпан», «Қыз Жібек», «Шұға», «Бекет», «Ер Тарғын», 
«Жалбыр» секілді тұлғалы шығармалардың шоқтықты образ- 
дарын сахнаға шығарды. ал қазақ балетінің алғашқы қарлы- 
ғашы – Шара Жиенқұлованың өзгеше бір елеулі еңбегі мұхтар 
Әуезовтің либреттосы мен В. Великановтың музыкасы 
бойынша қойған «Қалқаман – мамыр» атты балеті. Онда басты 
роль – мамырдың бейнесін жасайды.

– «Қалқаман – мамыр», – дейді Шара апай, – қазақтың 
тұңғыш балеті еді. Сондықтан да маған ыстық сезіледі. 
Училищенің жаңа үйі біткен соң, сол балетті қайта жаңғырту 
ойымда бар.

Егер Шара апайдың қазақ өнерінің өркендеуіне қосқан 
үлесін тек 60-қа толғанда жазылып қалар бірер мақаламен 
шектемей, бұдан әлдеқайда бұрын сараптап, салмақтап, өзекті 
әңгіменің арқауына айналдырар болсақ, онда қазір көтере 
алмай жатқан мақалалардың жүгін бірер том кітаптың өзі 
әрең арқалар еді. Тіпті ұлттық хореографияның қалыптасуы 
мен дамуын жеке жазып шыққан күннің өзінде ол дүниенің 
Шара сіңірген еңбектен аттап өтуі екіталай. Өйткені қазақ 
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би өнерінің деректері мен керектері тек Шара апайдың өз 
архивінде сақтаулы. ал жарты ғасырға таяу ғұмырнамасы 
бар қазақ би өнерінің өсу жолдарын қалың көпшілікке таны- 
ту – кезек күттірмейтін игілікті іс.

Сонау сұрапыл соғыс жылдары жауып түрған оқтың 
ортасында жүріп, жауынгерлерге өнер көрсеткен батыл да, 
өнерпаз апайымыз қандай да бір қиындыкка қарамастан 
дүниенің төрт бұрышында бармаған жер, баспаған тауы жоқ.

– мен мінбеген көлік бар ма, тәйірі – дер еді, – түйе, өгіз 
арба, от арба, самолет, тіпті жаяу-жалпылы барып концерт 
қойған кезіміз болды. Сонда ауыл адамдары қайта туғандай бір 
жасарып қалушы еді. адамдарды қуантудың өзі бір бақыт. 

1945 жылдан 1966 жылға дейін Жамбыл атындағы қазақтың 
мемлекеттік филармониясында істеген Шара апай концерттік 
сапармен осылайша сапар шегеді. репертуарында 80-ге жуық 
ұлттық би бар болса, сонау Польша, Чехословакия, Франция, 
Италия көрермендері де қазақ қызының мың бұралған биіне 
сүйсіне қол соқты. Нағыз талант ел де, жер де күй де талғамаса 
керек. Ешбір арнаулы оқу орнын бітірмесе де, табиғи дарын 
қандай да болмасын елдің биін екі-үш күнде үйреніп, аса 
шеберлікпен айнытпай билеп береді екен. айталық, Индия, 
Қытай, африка жұртын аралағанда, тек барған күні ғана сол 
елдің биін үйреніп, ертеңгі күні сахнаға шығады екен.

– менің өзгеше ыстық әрі аяулы досым, үлкен ұстазым  
бар, – дейді ол. – СССр халық артисі, лениндік сыйлықтың 
лауреаты Г. Уланова. Ұлы Отан Соғысы кезінде екі-үш ай 
біздің үйде тұрды. Сол күннен бастап достасып кеттік. 
ал өзбек ағайындардың атақты бишіci Тамара ханыммен 
творчестволық жолды бірге бастадық, халықтың ән-би өнерін 
бірге дамыттық.

Сан қырлы, алуан сырлы өнер иесі тума талант Шара 
сандаған балет артистерін тәрбиелеумен қатар, қазақ биін 
профессионалды дәрежеге көтеруге де зор үлес қосты. «Қазақ 
биінің тууы» деген еңбегі – осы саладағы тұңғыш әдебиет. 
Біз даңқты бишінің көркемсуретті «аманкелді» фильміндегі 
батырдың әйелі Балымның рөлін ойнағанда танытқан актерлік 
шеберлігін, көрерменнің өзі де бұрыннан білетіндіктен арнайы 
тоқталуды артық санадық. Жалпы бұл адам туралы әлдекімнің 
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түсіндірмесі немесе сипаттауы көп керегі де жоқ. Ұдайы 45 
жыл қазақ өнерінің алдыңғы сапында шаршамай, шалдықпай 
келе жатқан Шара апай жайлы халықтың өзінен сұрасақ, бізден 
әлдеқайда жақсы, әлдеқайда терең талдау айтып берер еді. 
Бұл күнде тек өнер төрінде ғана емес, өнерді бағалай білетін 
әр үйдің төрінде, сондықтан да топтың ортасынан тотыдайын 
таранып шыққан ардақты қызына деген елдің сүйіспеншілігінде 
шек жоқ.

алматыда бұрынырақта Ташкент аталған күре көше бар. 
Сол көшенің бойында іргесі мүжіліп, жауын мен дауыл, уақыт 
әбден қартайтып, құлауға айналған ескі жатаған үй бар. Сол 
үйге әр аптаның жексенбісінде аяңдай басып бір әйел барады. 
Барады да, ойға батып, көз алмай телміріп ұзақ қарайды. 
Сонда оның құлағына бұдан 60 жыл бұрын шыр етіп дүниеге 
келген сәбидің іңгалаған үні естілгендей болады. Сонда оның 
көз алдына тұлымы желкілдеп, секіріп-билеп ойнап жүрген 
кішкентай қыз елестейді. Жаз жайлауға жылыстап көшіп 
кетер мал баққан қазақ қыс қыстауы – осы үйге қарашада 
қайта оралатын. Жаз жайлауға шыққанда бес-алты жасар 
ботакөз қыз қырдың қып-қызыл гүлін кешіп, мөп-мөлдір боп 
төңкеріліп тұрар аспанмен астасқан сонау... сонау көкжиекке 
зыр жүгіріп бара жатыр. Кейде батуға айналған күнді жібермей 
ұстап қалам деп, алтын алауды қақ жарып, күн нұрымен 
жарысып ойнар. Қызыл жалқынға шомылған қызғалдақтар үп 
етіп жел тұрса болды, мың бұралып билеп алты жасар қызға 
иіліп сәлем берер. Сонда бүкіл дала, бүкіл тау ән салып, билеп 
тұрар еді. Би дегеннен әлі хабары жоқ алты жасар қыз әлдебір 
тылсым күштің үйретуімен өз-өзінен билеп, енді мәңгі бақида 
қайталанбайтын балалықтың рақатты күлкісіне батар... Бірақ 
ол дәл осы рақатты шақ 60 жасында тағы бір қайталанарын 
сезбеген еді.

Ескі жатаған үйдің жанында ойға батып тұрған әйел селк 
етіп есін жиды. Кеш. Баяғы кеш секілді. Әне, қызара бөртіп күн 
батып барады. Ол «Қаракөз» кафесінің үстіндегі еңсесі аспан 
тіреген үйіне қарай беттеді. Шара апай үйіне жаяу қайтты.

мұндай асыл адамдарымызға бір-ақ тілек тілегің келеді: 
аман жүрсе екен, аман жүрсе екен!

1972 ж.
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«ТОҒЫзЫНШЫ ВАл»

Егер хас өнердің түпкі төркінін іздейтін болсақ, адамдардың 
құдіретті қолы тудырған ұлы шығармалар тек жан-жақты 
жетілген ойдың һәм ақылдың жемісі ғана емес, қарапайым 
еңбектің де бедері екенін ақиқаттап аласың. Бірақ олардан 
да асқақ, бұлардан да арынды талант бар екенін әсте естен 
шығара алмаймыз. Ол талант екінің біріне дари беретін немесе 
әркім қаласа маңдайына басып ала беретін байлаулы «бақ» 
емес, мыңдардың біріне табиғаттың өзі сыйға тартқан адам 
қабілетінің інжуі ғой.

Дәуір бейнесін бойына тұтасымен сыйдырып, өнердің өлмес 
қадір-қасиет, нақыл-бояуларын, бәрінен де адамдық құдіреттің 
бар жүгін арқалап тұрған ұлы шығармалар хақында кесіп пікір 
айту, жоқ болмаса басқаға түртіп түсіндірем деу әбестік болар-
ды. Төменде сөз болғалы отырған теңіз бейнесінің «құдайы» –
И.К. айвазовскийдің «Тоғызыншы вал» картинасы туралы 
бір біз емес, мыңдаған талапкер жазған шығар. Біздің қай-
қайсымыз да осынау асқаралы шығарманың сиқырлы күшін, 
бояулардың балдырлаған бал тілін жаһұттай жанған нұрын 
өзгеге түсіндірем демей, алған әсерін көңіл мен зерде кесесіне 
сыйғыза алмай-ақ қағазға ақтара салған сықылданады. Ендеше 
шынайы шығарманы өз көзімен көрмеген жұртқа, (мынау өлім 
мен өмірдің итіс-тартысын) түсіндіру үшін емес, одан алған 
эстетикалық әсерді жеткізуге асығасың. Неше адам болса 
сонша рет сезіну, түйсіну бар. 

алты мыңнан аса теңіз дидарын жасаған Иван Конс-
тантинович айвазовскийді теңізден бөліп қарау мүмкін емес. 
айвазовский десе біздің көз алдымызға тек қана телегей-
теңіз, асау толқын елестер еді. Бұдан басқа бірде-бір суретші 
теңізді айвазовскийше көріп, сырын ұғып, жарқын да түсінікті 
әрі поэтикалы жеткізіп бере алған жоқ. ал ұлы суретшінің 
өмір жолы қиялға толы таңғажайыпты емес, қарапайым ғана. 
Қырымдағы Феодоси шаһарында 1847 жылы армян семьясында 
дүниеге келді.
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Суретшілердің Петербург академиясын бітірушілердің 
ішінде айвазовскийдің «Штиль» картинасы алтын медальді 
жеңіп алды. Бұл жеңіс жас жігіт алдына теңіз есігін айқара 
ашкан еді.

айвазовскиймен бір дәуірде Пушкин, Брюллов, Глинка, 
Гоголь сияқты ұлылар өмір кешті. Жас дарынның қылқаламына, 
сөз жоқ, осынау атағы жер жарған ардақтылардың тигізген 
әсері зор деп білеміз.

Әр нәрсеге бір ұрынып, украина табиғатын, інжіл мотивтес 
қиялға толы үлкен полотноларға қаншама бой ұрғанымен, 
туасы теңізге деген дүлей құштарлығы оны қайта-қайта асау 
толқынды шағалалы шалқар айдынға жетелеп кететін. Теңіз 
дегеніміз жай ғана су тамшыларының жиынтығы емес, орасан 
өмір екенін жүрегімен ұққан айвазовский қылқаламдағы 
бақытын арыстан жалды көгілдір толқыннан тапты. Оның «Петр 
1 Фин шығанағы жағасында», «Теңізбен қоштасу», «Чесмен 
майданы», «Новаринск майданы», «Брип», «меркурий» іспетті 
тұлғалы еңбектері өз алдына бір төбе. Біз «Тоғызыншы валға» 
тоқталайық.

«Тоғызыншы вал» 1850 жылы дүниеге келді. Дүниеге 
жайма-жай келген жок, айқайлап, әлемдік өнердің алтын қоры- 
нан орын сұрай келді. Сосын осынау шоқтықты, кең тынысты 
картина көрермендер көзіне түскеннен бермен санына жете 
бермейтін мақала, зерттеулер жарық көрді.

«Тоғызыншы вал» жұртшылықты құтырынған құмарлыққа, 
ыстық ынтыққа таңдай қақтырып, тамсанта итермелейтін жалт 
етпе сурет пе? Ол – аранын аша аждаһадай ақырып, атой салған 
теңіздің болмысы, ол – кездейсоқ табиғат апатына жан ұшырып, 
қарсы тұрған өмір-құмар адам туралы дастан, ол – теңіздің, 
көк бурыл айдынында күш тірескен орыс теңізшілерінің 
қаһармандығын паш ететін жыр.

Сіз мынау көк долы тау толқындар ақ көбіктеніп келіп, 
анау бір ағашты сағалаған адамдарды былш еткізіп бір ұрып, 
тұншықтырып қылғып қояды-ау деп, кыпылдап отырасыз. 
Бірақ бір толқын ажал бүркісе, бір толқын қайқаң етіп, су бетіне 
шығарып, өмірдің отын сөндірмеуге тырысады. Қатарласа, 
мінбелесе келген ақ басты асқақ толқындар адам үшін бір-бірін 
қуып, сайысқа түскендей.

Теңіз беті жойқын майдан. Теңіз тебіренбей, тентек, әумесер 
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ашуға дес берген Теңіз – ағашқа жабысқан анау пенделердің 
осы сәттік дұшпаны. Егер мынау күркіреген көк суды қуаң шөл 
далада көрсек қайтер едік. Қалжырап, қалжаулаған шағында 
табындыратын судың қазіргі қалпы аса қияңқы. Бір сәтке 
мынау көз алдымызда астан-кестеңі шығып жатқан теңіздің 
үстіндегі тіршілік майданының қым-қуыт тартысы, сурет 
екенін ұмытып, өмір сәулелері әлі де сөніп болмаған адамдарға 
қол ұшын беруге ұмтыласың. ғажабы, қандай әулекі, топас 
адам болмасын, ол осы көрініске қарай тұрып, неге, не үшін 
өмір сүріп жүргенін сана сарабына салар еді. Ең ғажабы сол – 
сан түрлі бояу бір-бірімен үйемел-сүйемелдесе келе табиғат 
таласындағы таңғажайып көріністі сол қалпымен алдыңа 
жайып салады.

«Тоғызыншы вал» сізді өмір сүруге, өмірді шындап сүюге 
үйретеді. Біз өмір дегеннің қымбаттылығын парықтаймыз және 
тағдыр талқысының тым қаталдығын, бірақ адамның ең асыл 
қасиеті өлейін деп жатса да келген зауалмен тайталасып, апатқа 
айбат шегуін пір тұтар едік. Қараңызшы, аспанға атылған асқақ 
толқын бірде өзінің ыңырсыған үнін жеткізсе, бірде тіршілік 
деп сыбырлап кететіндей. Сіз бұл көріністен көкжиекті әсте 
де көре алмайсыз. Әлдеқайда алыста, екіндіге таянған күнді 
сеңдей қаумалаған бұлттарды, мың бүктеліп аунап түсіп жатқан 
берен толқынды, әлгінде ғана секіріп кеп, міндетін өтегендей 
момақанси қалған ұсақ талқыншағы, айналған қызыл жалқынды 
әрі күлгін түсті бояулар қаймақшып жүрген күллі тіршліктің 
бояуы іспетті. Дүлей күшпен арадағы мұншалық мұзбалақ 
күресті бояумен емес, тілмен жеріне жеткізе бейнелеп беру аса 
қиын. Тек адамның тапқан асыл бояулары ғана тілсіз жаудың 
дарбазалығын даралап әрі тарамдап тарқатады.

айвазовскийдің бақыты сол теңіздің тылсым сырына 
кеулей үңіліп, бүге-шігесіне дейін зерттеп, зерделеп алуы. 
Теңіз-жанды адамның бәрі-бәрі осындай өлмес шығарма 
тудыра бермегені мәлім. Оның теңізге деген табиғи махаббаты 
әрлі де нәрлі бояумен қойындаса, дидарласа келе ілуде бірдің, 
айвазовскийдің талант талқысынан өтті. «Тоғызыншы валдың» 
дауылды күнгі теңіз толқуы мен «суға кеткен тал қармар» 
болып пышырап шықпай өмір мен өлімнің, ерлік пен азаматтық 
жігердің шынайы да шыншыл шынарлы шығармасы болуы 
содан да. Біз бұл ретте суретшінің бояуды қалай жаққанын, 
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табиғи құбылысты қаншалық дәл бейнелеп бергенін парықтап 
үлгірмейміз. Үлгертпейді де. анау асау ағыстар әп-сәтте 
қақпақылдай қағып әкетеді. Кереметтей шығармалар адамды 
не жылатуы, не күлдіруі керек деген сөз бар. Сіз бұл суретке 
қарап тұрып жылағыңыз, жоқ болмаса күлкіңіз келмейді. Сіз 
қабағыңызды қарс жауып, тас-түйін беймағлұм дайындыққа 
көшесіз, тіпті жүрегіңіз сыздап, қарадай қалтырайсыз, калың 
тұман ойға батып күрсінесіз. 

Джек лондонның «Не қымбат – өмір қымбат» әңгімесін 
оқи отырып, адамның сандаған күн бойы аштық пен арадағы 
күресінің куәсі болып, құрдымға тартқан көмпіс жанның 
сірнелілігіне, тіпті асқақтығына бас иетінбіз. Бірақ ондағы 
адамның бір сәттік су ішкілік ұшығын жалғау жан таласындағы 
мыжыма жүрісіне ерем деп, қашан теңізшілер тауып алғанша, 
ол басып өткен мекен, тау-тастан өзің еңбектеп өткендей 
қалжырап қалатынсың. «Тоғызыншы валдың» ең асқақ 
артықшылығы сол онда көрер таң үшін шайқастан гөрі адам 
рухының мәңгілігін, зеңгірлігін сезінесің һәм соған сенесің. 
Демек, сіз бажайлап бере алмаған дүнияң – үйдің жай ғана 
арсыл-гүрсілінен гөрі, дүлей күшпен алысқа адам мәртебесінің 
әмісе биіктігі хақында жазылған, кейбір әдеби жанр айшықтап 
бере алмайтын, өнердің жарқ етіп оқыстан туып қалған тумасы 
іспетті.

«Тоғызыншы валға» қарай тұрып, бір нәрселерге көзіміз 
анық жетеді. Ол – ұлы суретшінің табиғаттың өзіндегі көп 
адамдар ажырата алмай сарсаңда жүрген, нақыш бояулардың 
сыр пердесін дәл басып, әр орынды әлінше шебер қолдана 
білу. анау жыланша ирелеңдеп, сумаңдаған дәу толқындардың 
қойнауында қалған майда-шүйде толқындарды шалып-шалып 
немесе ең арғы күн сәулесімен және бұлтпен бір тұтастанып, 
астасып кеткен судың түсі қандай? Қара көк судың бетінде 
өріп жүрген жұқалтаң алауды қараңызшы. Немесе осы суретті 
сіз қайта салып көріңізші, сөз жоқ, бояу сырының сиқырына 
бойлай алмайсыз. Тегі, дауыл айдаған теңіз, бұлт қоршаған күн 
нұрының сан құбылысы су бетінде ойнауы жаныңды аймалап, 
әсем сағым құяды санаңа.

«Тоғызыншы вал» – мәңгі суалмайтын, кенезесі кеппейтін 
теңіздердің символы іспетті. 

1968 ж.
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БЕС САУСАҚТЫң ҚұДірЕТі

артына өлмес мұра, өшпес із қалдырған ұлылардың есімі 
әманда өз халқының мақтанышына айналып, бүкіл адамзаттың 
игілікті ізгі қорына қосылып келеді. Сол ұлы адамдар жасаған 
тамаша еңбектердің бағашысы да, мирасқоры да кейінгі ұрпақ 
десек, бүгінде туғанына 125 жыл толып отырған И.Е. репин 
жайлы бірер сөз айту әбден лайық іспетті. Біз репиннің құдіретті 
қолынан туындаған суреттерге таңданып, таңдай қаққаннан 
басқа алып-қосарымыз бар ма?! Сайып келгенде, бір ғасырдан 
астам уақыт өтсе де өмірге кеше келгендей, есте тұрған 
адамның қадірі не деген артық еді десеңізші?! Демек, репин өз 
замандастарымен ғана емес, анау бір кемені жаяу тартып бара 
жатқан суреттің алдында тұрған жас бала, сенімен де сырласып 
тұрған жоқ па? Қанша кітап, қанша мақалалар жазылды, бірақ 
соның бәр-бәрі репин творчествосының қырын ашып, қасиетті 
бояудың дәл сырын көрсетіп бере алды ма. Көрген сайын жаңа 
бір сыр-сипатын ашып, жаңа бір қырынан танылып отыратын 
бояулар көз алдыңда таңғажайып ертегідей көлбеп жатады. Сіз 
оған қараған сайын өз-өзіңізді ұмытып, мәңгі өлмес бояулардың 
бар болмысын ұғу, түсіну арқылы бойыңызда бұрын болмаған 
жаңа бір эстетикалық күш-қуат аласыз. Осының өзі суретшіге 
деген шын ықыластың һәм репиннің қайталанбайтын талайлы 
талантын, ешкімге ұқсамайтын табиғатын айғақтап беретін 
секілді.

Сонымен, XIX ғасырда аты әлемге әйгіленіп кеткен ұлы 
суретші хақында қысқаша не айтуға болар еді.

И.Е. репиннің творчествосына өзек болған, өзі ғұмыр 
кешкен мезгілдің шынайы көріністері, жанды жаралар ащы 
шындығы, әсіресе, жанрлық сюжетке құрылған суреттер дейміз. 



285

Сол кездегі жаңа искусстводағы демократизм Батыс қылқалам 
шеберлеріне қарағанда әлдеқайда басым жатуы, орыс өміршең 
шындығын, ұлттық мінез-құлықтың, шынайы бейнеленуінен 
іздеу дұрыс. Сондықтан да орыс сурет өнеріндегі ұлттық 
дәстүр репин творчествосында кең орын алған, сондықтан 
да өткен ғасырдың алпысыншы жылындағы революциялық 
демократияның эстетикалық әсері репинге де жат емес еді. репин 
өнері (искусствосы) әрқашан да өмірдің нағыз шындығымен, 
сол өмірдегі әлеуметтік жәйттармен астасып жатады. Оның 
сюжетті живописінде де сол іспетті портреттерінде де өмірдің, 
терең тынысы, көкейтесті мәселелері мол пішіліп, кең 
қамтылады да суретшінің әділ бағасымен тұжырымдалады. 
Әрине, сіз оны әрқашан да репиіндік бояудан іздейсіз. репиннің 
құдретті қолынан туындаған дүниелер әрқашан да тақырыптық 
жағынан бай болуымен қатар, философиялық мәні де астарлы 
болып келеді. айталық, «Волгадағы бурлактарда», қарапайым 
орыс мұжығының бүтіндей сан ғасырлық тірлігі бейнеленсе, 
«Деревня орындығында» атты суретінде тыныш та жаймашуақ 
бейқам өмірді көріністеген. Сіз бұл суреттерден бip мезеттегі 
қарама-қарсы қос тірліктің төрешісі боласыз. Бірақ ұлы 
суретшінің қылқаламы осы іспетті табиғаттың лирикалық 
сазға толы мамыражай сюжеттерін сараң салған-ды. ал  
Н.И. Пирогов, м.П. мусоргский, П.а. Стрепетова, а.И. Дель- 
вик, В.В. Стасов іспетті тарихи атақты адамдардың портрет- 
терін репин арқылы ғана білеміз.

Иван репиннің «Насихатшыны қамауға алу», «Запо- 
рождықтар түрік сұлтанына хат жазуда», «Күтпеген еді», 
«Иван Грозный және оның ұлы Иван» атты әйгілі суреттері 
өз алдына бір төбе, өз алдына бөлек әңгіменің жүгі. Біз репин 
творчествосындағы жалқы ерекшелікті бөлекше атағымыз 
келеді. Ол – қолдың құдіреті, сол он саусақтың құдіретін 
жырлау.

Қол! Дүниеге осыншалық теңдесі жоқ туындылар жасап 
берген он саусақ, репин саусақтары дейікші, сонда біз ұлы 
суреткер өзі салған адамдардың қолына не себептен баса назар 
аударып, асқан шеберлікпен бейнелеп бергенін ұғамыз.
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Шугаев қаласының дьяконы Иван Улановтың портретіне 
көңіл аударсақ, осынау сақалы бүкіл өңірін алып жатқан өткір 
әрі бедірейген көзді дьяконның бет әлпетінде бүкпеленіп 
жатқан сиқырлы сырдың, қатыгез қаттылықтың нышанын 
болжар едік. Психологиялық бұлқыныстың тұнып жатқан 
тұнбасы қытымырлығын ішкі жан дүниесіндегі тұлан тұтқан 
екі ұдайлықтың, күркіреген дүлей күштің тегеурінін осы 
шалдың бет-пішіні аңғартса, кеудесіне баса ұстаған оң қолы 
әлгі сырларды айқындай түседі. Сіз анау бір келсаптай-
келсаптай саусақтардан тірліктің соншалық қымбат, әрі 
ермендей ащылығын және сондай тірлікке осындай мықты 
саусақтың керектігін аңғарып, ал сол өмірде он саусақтың 
қаншама қажеттілігін парықтайсыз. Шынында да, ұлы шебер 
поротодьяконның осы оң қолына тектен-тек назар аударған 
жоқ. Бұл өзі репин творчествосындағы адамның характерін 
ашу үшін қолды айшықтап бейнелеу тәсілі-тін. Бұл тәсіл жалпы 
пошымның тұтастығын сақтай келіп, кеудеңе тарбайып жатқан 
оң қолдың бес саусағын протодьяконның бет-пішініне дәлме-
дәл етіп салады, мұның өзі портреттің жалпы композициясын 
бұзбай, кісінің Кім және қандай адам екенін тілсіз түсіндіреді. 
Бұл ретте осы сурет хақында өз пікірін білдірген өнертанушы 
а.а. Федоров-Давыдовтың пікірін келтірсек, айқынырақ 
түсінер едік. «Два фигура протодьякона обобщенной массой с 
очень простым контурым, поместив лицо и одну руку «внутри» 
этой темной массы». репин адамның қолын асқан шеберлікпен 
бейленеу арқылы ішкі жан дүниені ашу тәсілін «мызғу»,  
«В.И. Икскульдің портреті» суреттерінде дамыта түседі. Тіпті 
«Иван Грозный және оның ұлы Иван», «Күзгі гүл шоғында» 
да мейлінше назар аударған он саусақ құдіретіне. Сіз осы екі 
суреттен ғана қан және гүл ұстаған қолды көріп, адам мінез-
құлығындағы сан қилы адалдық пен арамдықтың бұғып 
жататындығын ұғына түсесіз.

«мызғу» – жанрлы суреттегі ең бір сәтті шыққан портрет. 
Онда репиннің өз жары бейнеленген. Тәтті әрі бақытты 
тыныштықтың рақатты құшағында жатқан әйелдің бет әлпетінде 
поэзиялық айтып жеткізгісіз игі райы, лирикалық қуатқа толы 
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лебіз еседі. Сол қолымен жағын таяңыңқырап, ал оң қолы 
орындық шетінен салбыраңқырап тұр. «Қара қоңыр көйлектің 
үстінде аппақ сүйріктей болып жатқан бес саусақты көріп-ақ 
бұл әйелдің бар болмысын бар ажарын тануға болатындай.

Бірақ репиннің «В.И. Икскульдің портретінде» осынау 
бес саусақ мүлдем басқаша бейнеленеді. Онда нәзіктіктен 
гөрі еркіндік басым, ептіліктің әрі тәкаппарлықтың нышаны 
аңғарылады. анау білектен сусыта орамдап тастаған алтын 
білезік пен қатар-қатар жүзіктер бұл әйелдің суықтау да 
сұлу дидарымен ақсүйек еркетотайлығын, неден болсын 
тайынбайтын өткір, өжеттігін болжатады. Тегі, репин салған 
саусақтар көрермен көзіне әмәнда жан біте елестейтіні, 
ұлы суретшінің шын талантын бұлтартпай сарсаңға салмай 
мойындатады-ау.
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1. АйТЫлМАҒАН әН
Сыпаттама

Өр алтайда Сұлушоқы деген жер бар. Жер емес-ау жәннәт 
бар. Сұлушоқы деп бекер атады дейсіз бе? атына заты сай. Сол 
өңірдегі ең әсем шоқы сол. Күншілік жерден мен мұндалап 
жар салып, оқшау тұрады. Еңсесі ерен шыңның тұлғасын өмір 
бақида етек-жеңі шұбатылған тұманды қойып, көктен жауған 
ақша қардың өзі байыз таба алмайтын. Сұлушоқы сонау бір 
жылдары жарбиған аласа болыпты деседі, жыл өткен сайын 
жасарып, жыл өткен сайын биіктеп, асқарынан ұшқан құс, 
соққан жел асырмайтын жоталы болып келеді деседі, жылдар 
жылжыған сайын – алтайдың алып бір шоқтығы ғана емес, 
осынау өңірді мекендеген жұрттың жүрегіне де шаншылған 
көк шынардай тұғырланған деседі. Сұлушоқының етегі 
жайпақталып басталып, бірте-бірте тіктеніп, қалың жыныс 
қарағай-самырсын, құрақ-балдырды бөктерген күйі көк 
күмбезіне шаншыла сұғылған. Жауыннан кeйiн көз тіксеңіз, 
етегін қалың қою тұман орап, бірақ ол тұман ұшар басына 
жете алмай дымы құритын, ал сол аппақ тұнжыр тұман 
күн нұры төгілсе болды, дәл күн шығыс тұсынан екіге қақ 
жарылып, жұмыртқадай аршылатын. Сосын Сұлушоқының 
гүл-бәйшешекке бөленген көркем көркі дүние сахнасына 
шыққан ғажап бір артистей жарқ етеді. Кейде Сұлушоқы, түн 
баласында сыңсып ән салып тұрғандай, мұңлы да әуезді үн 
шығарады деген қауесет те бар. Ән айтып тұратынын қайдам, 
әйтеуір Сұлушоқының бойындағы жұмбақты сұлулық һәм 
сиқырлық бірте-бірте ашылып, бірте-бірте өсіп келе жатқаны 
рас. Сұлушоқы алтайдың үкілі тақиясы іспетті. аппақ бұлтты 
иығына айқара аса салып, кербез де тәкаппар күйде күлімдеп 
тұрған Сұлушоқыны көрген сайын, Бибігүл апа, сіз есімізге 
оралар едіңіз. ал сіздің ән салып тұрғаныңызды көрген 
мезетте, сол алтай еркесі Сұлушоқы көз алдыма елестеп, сіздің 
анау иығыңызға айқара салған ақ жібек орамал, аппақ қазақы 
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төгілген көйлек, үкілі тақия – бәрі-бәрі де сол жер тотысы 
Сұлушоқыға тым ұқсас-тын. рас, сіз ән салып тұрғанда менің 
көз алдыма сіз емес, әннен соғылған саф монумент елестейтін. 
Сіз ән салып тұрғанда Сұлушоқы бұрынғыдан да заңғар тартып 
биіктеп, сұңқардайын сыланып кететін-дейтін. Сонда мен әмсе 
саңлақ сұлулықтар арасында сырттай да, іштей де қайнасқан 
ұқсастық барын, өрімдей өрілген тұтастық барын, ал сол 
ұқсастық пен тұтастықтың түпкі төркіні оқшау бір жаратылыс 
сипатында екенін бажайлап, мың да біреудің басына даритын 
дара құбылыс екенін түйсіктеп, шын таланттарға ортақ та- 
мырлы туыстықтың құдіреттілгін жыға тануға талпынар едім. 
Талпынатын мен ғана ма екенмін, әлеми таланттар, әлеми дара 
құбылыстар сыр-сипатының сыңғырлы үнін, былдырлаған бал 
тілін жүрекпен ұғып түсіруге, құлаш ұруға да батылдық керек 
іспетті. Әлгі жоғарыдағы қарапайым ғана салыстырмаға алған 
алтай еркесі Сұлушоқыға телуіміз, айналайын табиғаттың 
әрі жомарт, әрі сараңдығын, тіпті осындай құдыреті сый-
сыяпатын көрінгенге ағыл-тегіл ақтара салмай, таңдап, талғап 
қана жарылқағанына еміренгеніміз шығар. Шын жүйрік, 
текті талантты тудырушы табиғат, ал бетін ашатын адамдар. 
Ендеше адамдар қабылдауынсыз талант тұл болмақ. Өкінішке 
орай, сол табиғат сыйламаған дарындылықты тартып алғысы 
келгендер мен қолдан жасап алғысы келетіндер де болған, бірақ 
ондайлар тарих тозағына өртеніп кеткен. Халықтың сын тезіне 
шыдамаған. Сондықтан да хас талант тартыссыз таразыланған 
емес. Ол тартыс әлгі «қондырма таланттар» мен текті таланттар 
арасында болмақ. Сұлушоқыны қаумалай жағаласып көптеген 
шоқат төбелер орын тепкен, шаужайына жармасып, қызыға 
да қызғана қауқарсыз қарманған шоқысымақтар күн сүйген 
шыңға көлеңкесін түсіре алмақ емес. Бибігүл, сізбен арада 
болған әңгімеде: «Телефонның шылдыры түн ұйқымды төрт 
бөледі, түнгі сағат бір екілердің мезгілінде әлдекімдердің сені 
лениндік сыйлыққа бекер ұсынған деген сықылды ғайбаттаған 
сөзін талай естіп, өнер адамдары арасындағы бақастық қашан 
қойылар екен» деп, қабақ шытып, кейігеніңізде, есіме сонау 
өр алтайдағы Сұлушоқы бітімі елестегенін білесіз бе?! Иә, 
менің де қабырғам қайысады, ондай сыңар езу күйгелек 
қызғанышқа. Бірақ мәрмәрға шаң жабысып қалмайды ғой. Сіз 
аздап, білдірмей қабақ шыттыңыз. Сосын кәдімгі жайдары 
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күлкіңізбен әлгі бір ренішіңізді жасырған болғансыз, әйтсе де 
анау аспандай көгілдір көзіңіздің түбінде әлдебір мұң іркіліп 
қалған. мүмкін әбден, кажып шаршағандықтан да шығар. 
Шаршамасқа лажыңыз қайсы. Жуықта ғана Закавказьеде 
өткен туысқан халықтар өнерінің байқауынан оралдыңыз. 
Оралғаныңыз осы еді, алдыңызда сізді күтіп таудай жұмыс 
тұр екен, қоғамдық жұмыс. Енді біраз күннен соң көсемнің 
торқалы тойы қарсаңындағы мерекелі концертке қатысуға 
москваға аттанасыз ғой. мүмкін, пыш-пыштаған өсек-аяңның 
тамырына балта қашан шабылар екен деп, сол күнді көкседіңіз 
бе?! Әлде қыршын қиылған аяулы әкеңіз түсіңізге кірген шығар. 
Сол бір жанарыңызда жасырынып қалған жұқалаң мұңды 
байқадым да: «Сіз мұң дегенді қалай түсінесіз?» деп сауал 
қойдым. Сіз әдетіңізше бар болмысыңызбен жымиып барып 
іркілдіңіз. Сосын салқындау қалыппен: – Қазақ әншіге шын 
ықыласы ауғанда қандай мұңлы айтады деп сүйсінеді білем. 
Тыңдаушының жүрегіне жол табатын осы мұңды, тебіренбелі 
әуезділік. Біздегі халық әндерінің көпшілігі мұңлы келеді ғой. 
Сай-сүйегіңді сырқыратар баурамалы сиқырлы күші де осы 
себепті болу керек. Даладай қең, асқардай асқақ, майда қоңыр 
болуы осы себепті де, – дедіңіз. Қазақ әндерін айту үшін алты 
қырдан әрмен асар аса зор дауыс керек, көмейден сыңғырлап 
шығып, шырқау биікке қыран құстай самғап кетер үн керек 
екен. Бибігүл, сізде осы қуатты үн, құдіретті көмей бар. Сіз 
табиғат алдында борыштысыз. Сіз айттыңыз: – мен ән деп 
аталатын қиын да қызықты сапарға анам майнұрдан үйренген 
халық әндерін айтып шыққанмын. Сондағы ма, «майдақоңыр», 
«алқоңыр», «Гауһар тас» тағы басқа өз репертуарымдағы 
қазақтың халық әндері ізгі мұратқа бастар шырақшымдай. 

Әлбетте талантыңыздың қайнар бұлағы үнемі қарапайым 
халықтан бастау алары хақ. Бірақ сіз өз халқыңыздың орта- 
сынан суырылып шыққан бірегейлердің бірі болғандықтан 
тіпті қазіргі етек-жеңі мол өнер соны талап еткендіктен бүкіл 
дүние жүзі халықтарының әндерін игеруге талпынғансыз. 
Шет елдерге шығып жүрген ән саяхатыңызда барған еліңіздің 
төл туындысын орындау әрі нақышына келтіріп сол тілде 
орындау арқылы құрметке бөленгенсіз. Cізгe «біздің тілді 
қайдан білесіз?» деп сауал қойған шет елдік достар қаншама. 
Туысқан республикалар ғана емес, демократиялық елдер сіздің 
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орындауыдыздағы әндердің тұтқыны. Жастық шағыңыздың 
ағарып атқан таңында-ақ ән-күйге деген әуестігіңіз бар болыпты. 
Бала кездегі көрген қиындықтарыңыз сол таудай талабыңызға 
демеуші болыпты. Сіз әншіліктен бұрын пендесіз ғой, демек 
қуануыңыз, қайғыруыңыз әбден ләзім, аспаннан түскендей 
сезінетін, оқтау жұтқан атақ иелері барын да көрмей жүргеніміз 
жоқ. ал сіздің бойыңыздағы мейілінше қарапайымдылық 
пен ашық-жарқындықтың түпкі төркіні – тұлымыңызды жел 
тербеген бала кезіңізден бастан кешкен тағдыр-тауқыметінде 
шығар. мен ауылға, Қатонқарағайға барған сайын сіздің арман- 
да кеткен асыл әкеңіз туралы ақсақалдардан көп сұрайтынмын. 
Олар айтатын: «апырай, өзі де бір келбетті, иықты келген 
жігіттің серкесі еді. Халыққа қайырымды болатын. Домбыра 
шертіп, сырнай тартқанда алдына жан салмайтын. Біздің 
ауданда партия комитетінің хатшысы болып, екі-ақ жыл істеді 
ғой». Әкеңіз ахмет Төлегенов қателіктің құрбаны болған соң, 
Қатонқарағайдан Семей қаласына көшіп кеткен едіңіздер. 
Сіздер, шиеттей бес бала майнұр апаның жетегінде, алтай 
күзінің сұсты да сұрғылт мазаң шағында жолға шықтыңыздар. 
Сіз анау тәкаппар тауға, сонау Сұлушоқыға, мынау ақ жал 
Бұқтырма мен тілсіз мүлгіген арса-арса орман-тоғайға ақырғы 
рет қарадыңыз. Бала жүрегіңіз лоблып, сыздап кеткендей 
болған. мейлі, алты жаста болыңыз, сіздің бойыңызға туасы 
дарыған дарын осыншалық ғажап табиғаттың тілін жете ұқпаса 
да, көркемдігін жете түсінбесе де шым-шымдап сезген.

Сұлушоқыны да сонау бағзы заманда аласа, балаң болған 
деседі. «ғасырды ғасыр тықсырған сайын еңселеніп, зәулім 
тартып барады деседі. ал сіз маған былай дедіңіз: «менің әншілік 
осы жолым баяу да сенімді болды» Би-апа! алтайыңызды 
сағынтпай тағы бір оралыңыз. Сұлушоқыға тағзым етіңіз. ал 
Сұлушоқының сізге иіліп сәлем берері хақ. Өйткені сіздер 
егізсіздер. Білем, сіз жүдеп те, жылап қоштасқансыз. Бірақ 
жүдетіп, жылатқан алтай да, алтайдың момын жұрты да емес 
қой, «Егер, – дегенсіз, – мен ән айтудан біржола қол үзсем, 
сөз жоқ, Семейдегі консерві заводындағы жұмысыма қайтып 
барар едім. Өйткені ол менің ең тұңғыш алған мамандығым». 
Иә ол тұңғыш мамандығыңыз. Он үш жасыңызда бір үйлі 
жанды асыраған қарекетіңіз. Емірене еске алмауыңыз мүмкін 
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емес. Сан рет барып концерт қойып қайтуыңыз қарапайым 
еңбек бастамаңызды сыйлағаныңыз да. Жұмыстың жамандығы 
жоқ. Уақыт қандай шапшаң еді, қазір сіз ССрО Халық артисі, 
Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақ ССр 
Жоғарғы Советінің депутатысыз, Еңбек Қызыл Ту ордені және 
бар. Үйлі, баранды, балалы-шағалысыз. репертуарыңызда бір 
мың ән бар. аралап, ән салмаған жеріңіз аз. Сіз туралы кітап 
та, кино да шықты. Бірақ әлі де сіз туралы жазуға ниет қылып 
тұрмыз. алды-арты мен бе екенмін?! Жо-жоқ... Сіз радиодан 
келген тілшімен әңгімелесіп отырғаныңызда кезек күтіп тұрып, 
терезеңізден сыртқа көз салып едім, төрт қабатты үймен таласа 
өскен алып қарағашқа көзім түсті. Қарағаш әлі бүрлей қойған 
жоқ. Жаңадан ғана бүршік атып келеді екен. Қарағаш бұтақтары 
бай, бүтін, сүйекті екен. Екі жағын көмкеріп кеткен асфальтты 
қақ жарып өсіп тұрғандай. Қарағаш қара жерден қуат алып тұр 
еді. Қарағаш сіздің таусылмас талантыңыз секілді еді. Сіздің 
мұқалмас талабыңыз сандаған асфальттар мен тас қорған, бел 
белестерді бұзып-жарып нұрлы шуаққа, арайлы болашаққа 
саусағын жая ұмтылғандай еді, сіз халық қазынасынан нәр 
алып, болмысыңыздағы ән қауызына орап, сол халықтың өзіне 
жаңартып, жақсартып ұсынған едіңіз. мен осы мақалада сіздің 
өмір жолыңызды тізбелеп, айтатын әндеріңіз бен шыққан 
биігіңізді, аралаған жерлеріңізді сараптап жатудан қашқаным 
осы жұрт бұрыннан біледі; тіпті жатқа айтатын жәйттер болған 
соң да. Тағы да қайталай берудің өзі, сайып келгенде, асылды 
арзандатып алуы мүмкін. айталық, біз сіздің үйде отырғанда 
кіші ұлыңыз он шақты рет жүгіріп келіп, әр нәрсені сұрап 
мазаласа, қабырғада ілулі тұрған қара телефон он шақты рет 
шырылдады, сосын сіз аудандық, облыстық, советтер мен 
жұртшылықтан келген үш-төрт папка хат-хабарды көрсеттіңіз. 
Осының барлығына жауап беру керек. Осының бәріне уақыт 
тауып, осының бәр-бәрінің бабын тауып, көңілден шығу 
ардақты аналардың ғана қолынан келеді, солардың ғана күш-
қуаты жетеді. Ән айту мақамыңыз бен нақышыңызды талдау 
да әбестік, өйткені былайғы жұрттың өзі сол сіз шырқап салған 
«Бұлбұл», «Гауһар тасты» күнделікті тыңдап, жүрек сарабына 
салып отыр ғой. Тіпті сіз туралы жазу да, жазбау да мүмкін емес 
секілді. Шыншыл жүректен шымырлап шығар ән әр уақытта өз 
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тыңдаушысын айнытпай тапса керек. Сондықтан да ән туралы 
жазғаннан, естігеннің өзі көш ілгері... 

– алдымызда үлкен мерекелер келе жатыр ғой, сол тор- 
қалы тойларды әнмен, жаңа репертуармен қарсы алмақпын. 
Оған дейін дем алу жоқ. лениндік сыйлыққа ұсынылғандар 
ішінде болғаныма қуанамын. Бұл мен үшін ғана емес, бүкіл 
қазақ халқы өнері үшін үлкен табыс деп ойлаймын. Өйткені 
мен сол қазақ көркемөнерінің өкілмін ғой. москвада өтетін 
мерекелік концертке «Қуанамын» деген ән әзірледім. Бұл жыл – 
қуаныштар жылы, тоғысқан тойлар жылы. мен айтпаған, 
бірақ айтуды аңсайтын ән бар. Ол менің, әлі айтылмаған әнім.
Ол ән әлі жазылған жоқ. Ол әкелер туралы ән. рас, әке жайлы 
ән бар. Қайтейін, менің айту тәсіліме келмейді. мен әкемді, 
нақақ кеткен әкемді сағынамын... Соғыс кезінде не көрмедік. 
Ендігі бар тілегім қазіргі ұрпақ әкеден ерте айырылып, тipi 
жетім аталмаса екен. мен, айналайын халқыма, халқымның ән-
күйіне ғашықпын. Бұл күндері «Зәуреш», «мақпал» әндеріне 
барлау жасап жүрмін. менен ұстаз да шықпайтын секілді. 
Тек сахнадан түспей шырқай бергім келеді. мені әннен өзге 
дүние әуестендірген де, алаңдатып, мазалаған да емес, – дейді 
Бибігүл.

Өр алтайда, Сұлушоқы деген шың бар. Жыл өткен сайын 
еңселеніп, көкке өрлеп барады деседі. Түннің бір уағында 
жан жүрегіңді тербеп, алпыс тамырыңды иiтер ғажап үн 
шығарады деседі. Өтірік-шынын білмеймін, менің бір 
білетінім Сұлушоқының ұшар басын өмір бақида тұман басып 
көрген жоқ. Бұлтты тіліп, сойдақ тұрады. менің білетінім, таң 
рауандаса болды, жарықтық, күннің алтын шапағы ең әуелі 
Сұлушоқыны аймалайды, күн қыр асып әлдеқашан батып, 
ымырт үйірілгенше алқызыл сәулесін Сұлушоқыдан жиып 
алмайды. Ол алтай табиғатының ардақ қызындай. ал Бибігүл 
менің көз алдыма әмсе қазақ тума өнерінің Сұлушоқысы 
болып елестейтін немесе сол Сұлушоқының үстінде, қып-
қызыл боп бара жатқан немесе қып-қызыл болып нұрлана 
шығып келе жатқан күннің алтын шапағын алақанымен уыстап 
алып, ұрттағанын, ән шығар жез таңдайын сол нұрмен шайып 
тұрғандай елестейтін. Қазақ көркемөнерін үлкен бір Иран бағы 
десек, сол бақтың қос бұлбұлы бар, бірі – Күләш, бірі – Бибігүл 
Төлегенова.



294

2. ЖЕлСіз ТүНДЕ ЖАрЫҚ Ай...
Ән

Түркі тектес халықтың шаманға табынған дәуірінде туған: 
«Көк тәңірісі мен Жер-судың жұбайлық қосылуынан дүниеге 
өмір жаратылыпты» – деген аңыз бар. аңыздың аты – аңыз, 
бірақ біздің ұғарымыз әлемдегі әр нәрсенің жаратылуына екі 
заттың, сөзсіз қосылу қажеттілігі. ал мен үшін қазақтан ән, 
әннен – қазақ туған сықылданса, кейде осы екі ұлылықтың 
жұптасуынан Бибігүл Төлегенова өмірге келген сияқтанады.

* * *
Кез келгеніңіз өз ғұмырыңызда, тым болмағанда, жал- 

ғыз рет түн жамылып сапарға шықсаңыз табаныңыздың 
астында жусап жатқан қара жердің, жылуын ceзіп, жаныңыз 
жай тапқандай рақатты күй кешесіз, бойыңыз балқып, өз-
өзіңізден шабыттанып, қиял дүниесін аралағандай, әлденені, 
жарылқаушы бір иені іздейсіз, елең-алаң шақта көбелек қуған 
баладай алаңсыз әрі бейкүнә оңашалығыңызды тілеген ішкі жан 
сарайыңыз саздау тартып, тәтті мұңға беріліп, жүрегіңіз баяулай 
соғады, дәл осы мең-зең халіңіз, жым-жырт ала көлеңке бейуақ 
бір сәт қалғығандай, бір сәт марқұмданғандай болған сезім-
түйсігіңіз – бәрі-бәрі дір етіп, аспаннан жұлдыз ағып алдыңызға 
түскендей қалт тұрып, күнбағыстың қалпағындай салбыраған 
басыңызды көтересіз. ананы қара! Қарсы алдыңыздағы 
айқара кеңістіктің шалғайын қайырып, дөп-дөңгелек айдың 
шекесі көрініпті. Дәл осы минөтте, түпсіз тереңдіктен әлдене 
қыбырлап, қозғалғандай, біртіндеп жандана бас көтеріп, 
тұла бойыңыз шымырлап қоя береді! Жүрегіңіздің, арғы бір 
тұңғиығынан сыбырлаған әуезді үн келіп, ұлы шаттыққа 
ұласар сезімнің таңғажайып үркек балапандары аппақ қабығын 
жарып шығып, ыңырана туып келе жатқан айға аузын ашады, 
титімдей қанатын қағып, ұшуға талпынады, содан соң... содан 
соң... қанаттанады, көкке сусылдап ұшып шығып, аспан мен 
жердің құдіретті достығын мадақтап, күллі әлемді әлдилейтін 
Әнге айналады! Желсіз түнде жарық айдың астында көз 
қарықтыра жарқыраған Күміс тауға көзіңіз түседі. Ол ай нұрын 
емген Күміс тау – ән ғой. Жалғыз аяқ тағдыр сүрлеуімен ойға 
батып, әдемі бір момақан мезеттің алтыбақанында тербеліп, 
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жас балаша жан рақатын кешуіңіз мұның ақылмен араласқан 
шәрбәтінен ұрттағаныңыз әнді, айналайын әнді сағынғаныңыз 
екен ғой. ал тыңдаңыз ендеше:

Желсіз түнде жарық ай,
Сәулесі суда дірілдеп.
ауылдың жаны терең сай,
Тасыған өзен гүрілдеп...
Жүрегіңіз тоқтап қалған секілді.., Есіңіз енді ғана 

кіргендей... Тәңірім-ау, әлгі ай астындағы Күміс таудың ба- 
сында, аппақ орамалы желбіреп, ән-адамның өзі тұр. Әннің – 
адамға, адамның әнге айналғанын көрдіңіз бе?! Көрмесеңіз, 
әне...

ай астындағы Күміс таудың ұшар басына шығып, мұқым 
әлемді таңдандыра ән салған Бибігүл екенін танып, қазақтың 
маңдайына осындай өнер, өнердің маңдайына осындай 
әнші біткеніне мың да бір шүкіршілік етесіз.Қайырмасы: 
Бибігүл ахметқызы Төлегенова 1929 жылы 16 желтоқсанда 
дүниеге келген. 1934-37 жылға дейін Шығыс Қазақстан 
облысы Қатонқарағай ауданында тұрды. Әкесі Төлегенов 
ахмет аудандық партия комитетінің хатшысы болып қызмет 
атқарды. 1945-47 жылдарда киномеханиктің жәрдемшісі, 
1947-48 жылдары ет-консерві заводының жұмысшысы, 1948-
54 жылдарда консерваторияның студенті, ал бұдан соң опера 
театрында хордың, жай ғана көп әншісінің бірі болып жүрді 
де, Қазақ радиосына ауысып, одан операға қайта айналып 
келді. 1956 жылдан 1971 жылға дейін Қазақ филармониясында 
істеді. Қазір өнеріміздің ақ ордасына айналған абай атындағы 
опера-балет театрының жұлдызына айналған атағы аспандаған 
солисі. Бибігүл Төлегенованың орындауында моцарттың «Дон 
Жуан» операсындағы Церлик, Вердидің «Травиатасындағы» 
Виолетта, «риголеттасындағы» – Джильда, Чайковскийдің 
«Қарғаның дамасы» операсындағы – Крилепа, ғ. Жұбанованың 
«Еңлік – Кебек» операсындағы – Еңлік, Е. рахмадиевтің 
«алпамысындағы» – Гүлбаршын, Е. Брусиловскийдің «Қыз 
Жібек» операсындағы – Жібек арияларын сүйсіне тыңдап қол 
шапалақтадық, апамыздың жүз жылда жалғыз-ақ рет қайталанар 
ерекше дауысына тәнті болып, тусаң ту! деп рақаттың әуен-
құндағына бөлендік.
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машырықтан сарғайып таң білінгенше, ай сәулесі мен Күн 
жарығы әлгі сіз таңырқай қараған Күміс тауды аймалап, шаф- 
ғат нұрына бөлеуге таласып, кезекпе-кезек әлдилеген әдемі 
әсеріне беріліп тұра беріпсіз-ау... Таң атты. Боз ала таңдағы 
бозторғай шырылдап, бұлбұл сайрады. Таңғы шық даланы 
тұтастыра оюлаған қызғалдақтың басынан, ән құдіретіне 
табынған табиғат-ананың, қуаныштан жылаған көз жасындай 
мөлт етіп ағып түсті. Сырлы аяққа тұндырған судай тазалықтың 
хабаршы самалы есіп, төрткүл дүниеге ән... ән... ән... деп, әңгіме 
айтып, әсеріңізді әлдеқайда әкетіп жатқандай ма-ау... Бұл әнді 
айтушы мынау дүрия даланың өзіндей. Ең үлкен әнші сайын 
да салқар дала екенін саналаймыз ба, жоқ па білмеймін, менің 
білетінім – маңдай алдыңыздағы Күміс тау. «Желсіз түнде 
жарық аймен» әзірге қоштасып, жарықтық Күнмен шағылыса 
жарқырағанда... міне, керемет! «Гауһар тасқа» айналып, жалпақ 
жаһан алтын арайға бөленіп дүр сілкінді-ай! Жалғызсыраған 
жаныңызды қабыздаған жұқалаң мұң енді шым-шымдап хас 
сұлулықты аңсаған... Қайран қаласыз, жалғыздың жары – құдай 
емес, ән екен-ау! Жаңалық аштыңыз. Өз-өзіңізді жоғалтқандай 
едіңіз, ән әуенінен іздеп таптыңыз. алдыңыздағы жарқыраған 
гауһар тас жаңғырығып, әнге айналды. Олай болса Гауһар 
тас екен. ал ән мен Гауһар тас адамға айналып, әне, жан 
сарайыңды сайратып, шырқап тұр. Қандай жарасымдылық еді. 
ал тыңдаңыз ендеше:

ажарың ашық екен атқан таңдай,
Нұрлы екен екі көзің жаққан шамдай.
анаңнан сені тапқан айналайын,
Күлім көз, оймақ ауыз, жазық мандай!

Жүрегіңіз тоқтап қалған секілді... ақылыңыз енді ғана 
толысқандай. Осы күні қойын дәптеріңізге мынадай сөз 
жазарыңыз сөзсіз: «..дауысы өте нәзік әрі асқақ та зор, тау-тас, 
сай-сала, орман-тоғай, ел-жұрт, ұшқан құс, жүгірген аң түгел 
ести алады. Көмейі кең, сарайы ашық, алты қырдан асып кетер 
жібектей жеңіл, зәуде шапшаң тарап, шырғанақтың майындай 
сіңіп кетер, өзгеше құбылыстан ғана туар үні бар». мұндайлық 
Көк пен Жерді тұтастыра үйіріп әкетер жезтаңдайлық бір 
ұлттың, жекелеген халықтың сандыққа салар әншісі емес, 
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шекара, шектелуді білмейтін аспандай ұшқан құс секілді. 
Күллі адамзаттың рухани игілігі. мұндай дауыспен айтқан 
әннің ғұмыры ұзақ болмақ. Әннің алты қырдан асып кеткені – 
алты ғасырды басып өткені. Қазақтың қайсыбір әні де әрі 
еңселі, әрі зәулім де ұшпа, қытықшыл да майда мұңды 
болып келері сол ұзақ ғұмырдың айғағы. Халық әлі бір 
мезеттік ұшқалақ әуейі әуенге құрылмаған, кез келген шумақ, 
қайырма әуенінде лықсып, бүкіл дала мен халықтың толайым 
мазмұнының суреті айшықтанып, айға ұшып, жұлдызға қонсаң 
да көз алдыңнан кетпейтін ұлы образға ұласады. Сондықтан да 
Бибігүл айтқан қазақтың халық әндеріне іштей ілесіп, мақау 
болсаң да ыңылдай еріп, елжіреп отырғаныңызды сезбей де 
қаласыз. Сондықтан да халық әндерін Бибігүлше орындауды – 
кейінгі жас әншілерге сабақ еткіңіз келеді. Егер сенбесеңіз 
ән табағыңызды алып, ойнатқышқа салыңыз да Бибігүл дің 
орындауындағы «алқоңыр», «Зәуреш», «мақпал», «Әпитөкті» 
тыңдап көріңіз, ал «Бұлбұлдың» жөні бір басқа. 

Қайырмасы: ССрО халық әртісі, ССрО және Қазақстан рес- 
публикасы мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты, Қазақ- 
станның әлденеше мәрте сайланған депутаты, ленин, Еңбек 
Қызыл Ту ордендерінің иесі, екі қыз, бір ұлдың анасы 
– Бибігүл Төлегенованы бүкіл дүние жүзі әнқұмар қауымы 
біледі десек артық айтқандық емес. Жер шарында (Польша, 
ҚХр, Германия, ВДр, Үндістан, Венгрия, алжир, Франция, 
Швеция, Финляндия, англия, Сирия, ливан, Италия т.б. атақты 
әншіміздің аралап ән салып, халық өнерін насихаттамаған елі 
аз. Ол күміс көмей, жезтаңдай әнші ғана емес, халқымыздың 
рухани байлығын әлемге әйгілейтін өнеріміздің өкілі де. Жыл 
сайын кең байтақ республикамызды аралап, малшы, диқан, 
жұмысшы-еңбеккерлеріміздің алдында тағы да, иә, тағы да ән 
салып оралды. Сонау жылдарда, балалығының базары өткен 
өр алтайға қырық жылды араға салып барып, әндей әдемі 
табиғатқа тағзым етіп қайтты.

Ән қартаймайды екен-ау!



298

«өНЕріМ – өМіріМ»

«Өнер адамының өзге жұрттан ерекшелігі не?» деген 
сұрақ туса: «Егделікті мойындамайтындығы, сонымен бірге, 
ғұмыр бойы ізденіп, үйреніп өтетіндігі дер едік. Дүние жүзі 
театр қайраткерлерінен мысал іздемей-ақ, күні кешеге дейін 
ортамызда жүрген Сералы Қожамқұловтың сексен жасында 
да сахнадан түспегенінің өзі бұған айғақ болады. Олай болса 
бүгінде шартты түрде алпыс жасқа толды деп тойлап отырған 
Бикен римованың мүшелді мерекесі, әсте де құрметті демалысқа 
шығарып салу рәсімі емес, атақты актрисаның халық алдында 
берер творчестволық есебі сынды.

Талдықорған облысының Қаратал ауданында туып, сол
жерде төрт класқа дейін сауатын ашқан. Бұдан соң үй-
іштерімен бірге Балқаш мыс заводына көшіп барады да, оқуын 
одан әрі жалғастырады. Тегінде, таза өнер адаммен бірге туа ма 
деп ойлаймыз. Әйтпесе өмір-бақи театрды көрмеген Бикенді 
төртінші класта оқып жүрген кішкентай шағынан бастап 
сахнаға жетелеген не?

– Осының сырын тіпті өзім де білмеймін, - дейді өнер 
иесі. – Әйтеуір жас кезімнен бастап ән-күйге әуес болғаным 
рас. ауылдағы қыз-келіншектер қолдары қалт етсе болды 
маған ән салғызып, би билететін. мектепте оқып жүрген 
кезімде драма үйірмесі ашылды. Оны марқұм мұқан Төлебаев 
ұйымдастырған. мен сонда Шахмет Құсайыновтың «Исатай–
махамбет», «Боран» пьесаларында ойнадым және Садық 
Кәрімбаевпен бірігіп, ән салатынбыз.

Өнерге осылайша табиғи да ырықты жолмен келген 
адамның қай-қайсысы да шын мәніндегі рухани игілік жасай-
тынын білеміз. Халықтың қайнаған ортасынан суырылып 
шыққан ондай таланттар әсіресе қазақтың жас өнерінде мол 
екені де аян. Қалибек Қуанышбаев, Елубай Өмірзақов, Сералы 
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Қожамқұлов, Шолпан Жандарбекова, Бикен римова, Сәбира 
майқановалардың сахналық тағдырын туасы жаратылған текті 
өнерпаздықтан іздеген жөн. Тіпті кәсіпқой театр болмағанның 
өзінде де олар Біржан, ақан, Сара, майралар секілді таза ұлттық 
мақтанышымызға айналар аяулы адамдарымыз болары хақ еді. 
Ендеше осындай «сомородок» актерлерімізді сахнада «ойнады» 
деудің өзі қиянат секілді. Жоқ. Ол кісілер сахнада ойнаған жоқ, 
өмір сүрді! Сүтпен кіріп, сүйекке сіңген ата-бабаларының көл-
көсір рухани байлығынан сусындаған өскелең өнерімізді шып-
шырғасын шығармай, әрі қарай дамытып, ерінбей еңбектенудің 
арқасында ғана бүгінгі ұрпаққа мирас етті, жаңа түр, жаңа 
мазмұнмен туған халқына қайыра сыйға тартты. Сондықтан 
да сахналық өмірінде зәредей жалғандықты, өтірік ойынды, 
бедерленбеген ойынды жасаған жоқ. Сондықтан да оларды 
сахнадан көргенде өз ата-анамыз кіріп келгендей толқимыз.

Бикен римова – осындайлық жақсы адамдардан тәлім-
тәрбие көрген, зиялы ортаға араласа жүріп, білімін көтеріп, 
шеберлігін шыңдаған нағыз халықтық өнер қайраткері 
дәрежесіне көтерілген талантты актриса. Ол Батыс, Шығыс 
драматургиясының қайсыбір бейнесін жасаса да, ешқашан 
да кейіпкерін кейіпсіз шығарған емес, дара біткен дарынын 
орынсыз төгіп, шашқан да емес. Ұлттық ерекшелігін 
жоғалтпай және сол ұлттық шеңберде қалып та қоймай, Еңлік, 
Сәуле, Фарида, алма, Сидзу, маржан, Күнікей, ғалия, майра, 
Эльвира, Жер-ана секілді шоқтықты образдардың галереясын 
жасады. Осы әр тарихи кезеңді сипаттайтын әр елдің әр 
түрлі спектакльдерінде Бикен римова мүсіндеген тұлғалар 
тұтастығын бұзбай, көрерменнің көз алдында өнер көшіндей 
тізіліп өтті. Өтіп кете қойған жоқ, өзгеше мінез-құлық, ой-
армандарымен өмір сүруге үйретіп, жанымызға жалау болып 
байланды. Неге біз бүгінгі кейбір жас актерлердің ойынына 
илана қоймаймыз, неге біз олар айтқан сөзді басқа тілде сөйлеп 
тұрғандай ұға қоймаймыз, неге біз оларға шынайылықпен 
шеберлік аз деп қытығына тие береміз? Өйткені қазіргі театр 
жас талапкерлерінің бойынан бикендік биіктікті, бикендік 
оқшаулықты, бикендік зиялылықты іздейміз. римова үшін 
ролъдің үлкен-кішісі жоқ, ол жасаған образдарды біз әсте 
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де кейіпкер деп қабылдамаймыз, қаһарман деп, қалтқысыз 
сенеміз. Бәлкім, актер ойынының бақыты осы шығар.

– алматыға ең алғаш 1939 жылы келдім, – дейді Бикен 
римова. – Ең әуелі есеп-экономика техникумына түстік. Түсіп 
алсам да ары қарай оқуға еш зауқым болмады. Сабаққа бір 
күн қатыссам, бір күн қатыспаймын. Есіл-дертім – театр. Әр 
спектакльді он реттен көрген шығармын. Бірде директор 
шақырып алып, неге оқымай жүргенімді сұрады. «Егер 
талантың бар болса көркем театр училищесіне бар», - деп ақыл 
берді. Сөйтіп актерлік өмір басталды. Екінші курста оқып 
жүріп а. Тоқпанов қойған мұхтар Әуезовтің «Еңлік – Кебек» 
пьсасындағы Еңлікті ойнадым. Бұл 1943 жылы еді. Шолпан 
екеуміз Еңліктің ролін жиырма-жыл кезектесіп атқарған 
екенбіз. Одан беріде қырық жыл өткен екен-ау.

Иә, уақыт аққан сумен бірдей. Бірақ қазақта «су ағады, 
тас қалады» деген нақыл сөз бар. Егер сол уақытты асау 
ағысты өзенге теңесек, Бикен римова жасаған айшықты да 
асқақ образдар асыл тас секілді мәңгілікке есіңізде, өнер 
тарихымызда қалмақ. Уыста тұрмайтын уақыттың болмыс 
бітімін сол өлмес бейнелердің өзінен іздейміз. Еңліктен бастап, 
арбузовтың «Үзілмеген үміт» пьесасындағы лиза Васильевнаға 
дейінгі жарты ғасырлық өмір өнерінде жалғанда болдым-
толдым, шаршап-шалдықтым демей, мазасыз да мағыналы 
творчествосын соза тартқан атақты актриса әлі де шабысынан 
жаңылған жоқ. Уақытты ырқына мықтап бағындырған ол 
өзінің де, өзгенің де көңілінен шығатын рольдерді драматург 
ағайындардан күтіп жүр.

Егер римова театр мен кинода жасаған рольдерді саусақ бү- 
гіп санай бастасақ, осы мақалада орын қалмac еді. Оның ішінде 
ең таңдаулысын тізсек, м. Әуезовтің «Еңлік – Кебегіндегі» Еңлік, 
Ә. Әбішевтің «Бір семьясындағы» Сәуле, ғ. мүсіреповтің «Қозы 
Көрпеш – Баян сұлуындағы» Күнікей, Ә. Тәжібаевтың «Жалғыз 
ағаш орман емесіндегі» Фарида, «майрасындағы» майра,  
Т. ахтановтың «Сәулесіндегі» Сәуле, «Күтпеген кездесуіндегі» 
ғалия, Ш. Құсайыновтың «Кеше бүгініндегі» алма, сонымен 
қатар совет, шет ел драмдатургтерінің шығармаларындағы 
үлкенді-кішілі рольдер сол сәттің ғана қуанышы, табысы 
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емес, қазақ театр өнерінің шежіресін қордаландыра түсетін 
салмақты бейнелер. Демек, бұлар артистің шебер де шыншыл 
трактовкасындағы әйелдер тағдыры. аналардың толыққанды 
бейнесін кейіптеуде римованың өзіндік тәсілі, өзіне тән 
ерекшелігі бар. «Жылауық ананы ойнап біттік. Енді ақылды да 
сабырлы ананың ойлы образын жасауымыз керек шығар» деген 
сөзі бекер айтылмаған. расында да бірыңғай эмоцияға беріліп, 
көз жасын көлдете беру әсері өнерді өрге бастырмайды. Осы 
ойын жүзеге асыру мақсатында әлі де ізденіп жүр. Кейіпкердің 
ішкі жан дүниесін ашу – әуелгі міндеті бола тұра, әсіресе қазақ 
әйелдерінің бойындағы халықтық қасиетті ашуда артист көп 
еңбек сіңіріді. Қайсыбір рольде де ол асқан байсалдылық, 
сабырлылық пен салмақтылықтан жаңылған емес. ал сол 
салмақтылықтың өзінен салқындық сезілмейді, қайта шым-
шымдап сіңірер нәзік сезім, нәрлі ойды аңғарамыз. Әсілі, 
Бикен римованың аналары – адамдық сыр-сипатын қалпында 
сақтаған қарапайым әрі қасиетті аналар. Қаһарманды сахна – 
өмірде көрсеткенде талант иесі тек драматург пен режиссердің 
түпкі ой-қиялын жүзеге асырумен шектелмейді, сонымен 
қатар өз «менінің» де өмірге, өнерге деген көзқарасын білдіріп, 
философиялық түйін түйгісі келеді. Осынау астарлы ой мен 
ақылды ойын әсірсе ол Жер-ана мен майрада өрістеткен. Бұл 
пікірімнің растығына «Теке тіркес» деп аталатын пьесадағы 
мылқау ананы кейіптегенде қайран қала иланғанбыз.

«Жоғарыда Бикен римова өз замандастары іспетті ұлттық 
нақышпен бояуды жоғалтпаған, қайта бүгінгі театр әлеміндегі 
талап-тілектерге сай кәсіпқой шеберлікпен тұтастыра өріп 
жүргенін айтсақ, сол бір ізгі ізденістің қайнар көзі неде?» деген 
орынды сұрақ туады.

– Шахаңа (Шахмет Құсайынов) қосылған соң менің 
өнер-өмірімде жаңа белес басталды, – дейді ол жаңа рольге 
дайындалып отырған кезінде. 

– Жазушылар әлеміне араласқан соң әдебиеттің көптеген 
қайраткерлерімен дәмдес болдым. «Далада ат ойнатам, 
үйде құрт қайнатам» дегендей, осы бір серілігі мен салдығы 
творчествосымен қатар жүретін қауымның да қалауынан 
шығу керек еді. Қазақтың ірі жазушыларына да, кішілеріне де 



302

қолымнан шай бердім. Олар айтқан әңгіме маған үлкен мектеп 
сынды, Шахаң не оқыса, соны оқып, білімімді байыттым. 
«абай жолы» романын жүз рет оқыған шығармын. Бәлкім, сол 
кісілердің әсері шығар, маған «абай – Әйгерім» деген пьеса 
жаздырған. Нағыз өнер иесі еріккеннен ештеңені жасамайды 
ғой. арманым – аналардың асқақ та ақылды образын жасау. Әр 
адамның әлі де айта алмай жүрген ойы болады ғой? Сол ойды 
жинақтап бір айтсам деп едім. амал не... 

– Кеудесіндегі сәулесімен халықты жылытқысы келетін 
Бикен римова қырық жыл бойы өмір-өнерімен асыл аналардың 
сөнбес бейнесін жасаса да, қарқарадай ананың сом тұлғасын 
жасауды армандап отыр. Өнердегі аса бір қанағатсыздықты 
ұққан актриса ғана театр тарихынан лайықты орын алады. 
Бикен римованың өнердегі орны ерекше тұр.
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«МЕНің піріМ – ҚАрАКөз»
Сыпаттама

Күз лайсаңы басталса болды, осы жердің қойбатпақтанып 
кететіні бар-ay. Қүз лайсаңы басталса болды, осы өңірдің 
сұрқы қашып, жүдеп-жадап қалатыны бар-ау. Күз лайсаңы 
басталысымен-ақ, аспанды ақ бауыр ала бұлт басып, бірте-
бірте қара қошқылданып, оңды-солды андыздайтын, сосын 
сіркіреп ақ жауын жауар еді. ақ жауын ұзақ жауатын. ақ жауын 
ұзақ жауған сайын еңбекқор адамдар шаруасын бірыңғайлай 
алмай, күннің осынау алаөкпе іріткісіне реніш білдіреді. 
Білесіз бе, ала шабдар аспанды кейде қайтар құстың азан-қазан 
үні жайлайды, сезесіз бе, күзгі ауада жаныңды жай таптырар 
игілікті иіс болушы еді ғой. Осының өзі туған жердің қоңыр 
тірлігі, анау табиғаттың мұңды да қуанышты келбеті, әйтеуір 
өзің де сезіп біле бермейтін, өзгеше бөтен күйге түсіріп, ауыр 
ойға, кең қиялға, асқар арманға жетелегендей-тін.

Ол жалаң аяқ, жалаң бас келеді. Әлгінде ғана жауып өткен 
нөсер суы әр жерде көлшіктеніп, іркіліп жатыр. Қаршадай 
жүдеу қыз жауынан соңғы сорғып үлгірмеген далаға жадау 
көзбен жасқаншақтана қарап, ілби аттап кешіп өтеді.

Ол ауыл іргесіндегі Шолақсайға беттеп барады. Күндегі 
әдеті. Күз түскелі осы жылып ағатын жылан сықпытты 
бұлақтың суы нөсер суымен тоғайып алған. Бұрынырақта 
түбіндегі тасын санауға болушы еді... Отырды. артына қараған 
жоқ. алысқа қоңырқай тартып, бұлдырап жатқан далаға қарады, 
қыбыр еткен жан жоқ. Екі доңғалақты арбасына жоңышқа 
басып, жаман есегінің үстінде жарбиып кете баратын әлгі бір 
шал да көрінбейді. ауада салқын сызды жел бар. Тоңазытады. 
Дала қорқынышты секілді. Ол жылады... Бұлақ басында 
бүрісіп, бір уыс боп отырған 12 жасар қыз жылап отыр. «...
ата, сен аузыңнан тастамайтын жарылқаушы жаратқан 
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иеміз қайда? ана, сен жоқсың, бірақ сен айта беретін бақыт 
құсы қайда? Әке-шешенің ыстық мейірімін сағындым-ау». 
Жүрек баяу ғана салқын сокқандай, қыздың тал бойындағы 
әлі көсемсіп көрмеген жасқаншақ үміт, жас көкіректе арман, 
сағыныш оттарын тұтатқан сайын, азынаған көңіл, құлазыған 
өңірдің сұрғылт бояуын айдап тастағысы, жаңа жолға – мақсат 
мақсұтты ізгі жолға бастағысы келеді. Дел-сал даланың дел-
сал кеші, дел-сал даланың дел-сал қызы – бәр-бәрі ұжымдаса 
келе табиғаттың өз құдіретін мадақтап, келер күннің арайға 
толы алтын таңынан хабар береді.

Бұл сонау бір жылдары Ұзынағашта өткен балалық өмірінің 
бір көрінісі-ау.

I.
Көктем. Қырмызы гүлге толы тау. Бақытты өмір, шат күлкі. 

Күн күлімдей қарайды.
алатау. Балалық шақтан ақ басына арман асқарындай көз 

тігіп өскен алатау бүгін де оны жатсынған жоқ. Соңғы кезде 
жиі қатынап жүрген қызын құшақ жая карсы алды. Ол күн 
жаңа ғана шығып келе жатқан сәтте тұрып, ызың-шуы көп қала 
тірлігін бір мезгіл ұмытқандай боп, аздан бері жан дүниесін 
мазалап жүрген машығына кіріскен. Ол тіпті қала тірлігін ғана 
емес, қазіргі өз болмысын да ұмытқан, бұдан ғасыр бұрынғы 
ел-жұрттың ортасына сіңді, оның көз алдына ақ шағаладай 
ақ отаулар, үйір-үйір жылқы, сылқым қыз-келіншектер 
елестеп, бірақ сол ең бір қызықты, қаншалықты әсем бейнелер 
болғанымен, жүректі қан жылатар қайғысы сезілгендей еді. 
Басына қара жамылған қаралы Қаракөзді іздеді сол ортадан. 
Иә, Қаракөзді – еш пендеге ұқсамайтын мұңлық қызды табу 
керек. Әрине Қаракөздің алатау басыңда жүрмегені рас, ол 
әлдеқашан бұл дүниеден көшіп, махаббаттың садағасы болып 
та кеткен, қалың жамағаттың көз алдына сол сорлы әрі асқақ 
тұлғаны қайта елестетіп, тәубаға келтіру үшін сахналық 
Қаракөзбен қайта-кайта кездесу, тілсіз табысу керек оңашада. 
мұхтар Әуезовтің «Қаракөз» драмасын сахнаға шығарудың ең 
басты кілті, түпкі бір қазығы – Қаракөз бейнесін игеру, демек, 
мынау тау басында қуарған бұтақ, сарғайған жапырақ теріп, 
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жалғызсырап жүрген адамның жауапкершілігіне жүктелінді 
сол сом тұлға.

Ол мынау кереметіңнен айналайын табиғаттың аясында 
жүріп, ешбір балалық шағында жете алмай жетімсіреп жүрген 
жүдеу көңілдің әмісе есіне жалқы сәт болса да алмай, әсте 
де қыдырған не сахнаға шықпағаны сезіледі. Ол сонда өз 
қиялында, өз арманында тәтті еш нәрсеге айырбастамайтын 
сыбызғы үнді мұңның бар екенін барлайды; творчестволық 
сәтті қадамдарының бастауы – сонау бұлақ басында жылап 
отырған балаң шағында екенін бағамдады, ендеше Қаракөздей 
трагедиялық халі бар қызды сахнада қайта тірілтіп, оның 
мәңгілік тұлғасын жасау және сол көрерменнің көз алдында 
сол сүйікті кейіпкерді қайта өлтіру үшін жалаң аяқ, жалаң 
бас нөсер астында су кешіп, балалығын енді бір рет есіне 
алып, тау басында жападан-жалғыз дайындық жасауы әбден 
орынды. Ол бойындағы творчестволық қуатының қайнар көзі 
табиғатта, табиғат-анада екенін біледі. Ол күн сайын осылайша 
Қаракөзбен сырласып жүрді.

II.
...Дүние не боп барады? адам бұл өмірде тек бір ғана 

адамды сүйетін болса, ол – Сырым емес пе? Бұл өмірде тек 
бір ғана бақытқа қол жетер болса, ол – тағы да Сырым болса 
керек. Ендеше, Наршаның килігуінің жөні қайсы?.. Сырымнан 
айрылған Қаракөз, Сырыммен қайтып қосыла алмайтынын 
білген Қаракөз, қайғы-қасіретіне төзе алмаған Қаракөз есінен 
ауысты. Сіздің көз алдыңызда дода-додасы шығып, дірілдеп 
жатқан бір бейбақ... «Қайран Қаракөз!» Бұл – анау сахна 
төрінде топырлап жүрген қауымның да, мынау көрерменнің де 
аузынан ah ұрып шыққан сөз... Сіз бұл сөзді жаныңыз жаншыла, 
шын күйініштен туған күйзеліспен айтасыз. Көрерменнің 
көзінде жас. Әнеу бір қария терең күрсінді, әнеу бір жап-жас 
қыз қасындағы жігітке тығыла түсті. Залды тым ауыр қайғы 
басқандай, сахнадағы көрініс үлкен өмірдің өзіндей бүкіл бір 
дәуірдің бар болмысын, ішкі тіршілігін, қайғы-қуанышын 
«Miнe, қуә бол, халайық» деп жайратып тастады алдыңа. 
Қаракөз енді жоқ. Күрсіну, жылау.
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Бұл актердің құдіреті. Бізге керегі де сол еді. Көрер- 
мендердің жүрегінде, жарылқаушы сәуле боп кіру еді. Ол 
міндет орындалды. Олай болса, актер бақытты. Неше күнгі 
еңбек, ізденіс, маңдай тер босқа кетпеді. Демек, Қаракөздің 
қайталанбайтын сол бейнесі тұлғаланды қазақ театрының 
сахнасында. Осынау белді де беделді бейнені тек бір-ақ адам 
бұлақ басында, жауын суы астында жылап отырған сонау 
жылғы қаршадай қыз жасай алды.

III.
Біздің кімді айтып, кімді меңзеп отырғанымызды сезген де 

шығарсыздар. Орта мектептің 5-класында оқып жүріп «Сын 
сағатта» спектакліне қатысып, актерліктің алғашқы нышанын, 
рәш қыз ролін ойнаудан бастаған ол бұл күнде елуден 
астам кейіпкермен табысқан екен. ал нағыз өнерді өмірінің 
мазмұнына айналдырғанына да 15 жыл уақыт өтіпті. Біз оны 
осы мезгілдің ішінде (қазір де) кілең жас кейіпкердің бейнесінде 
драмалық толғаныс, комедиялық ойнақылық үстінде көріп 
жүрміз. Әсіресе біздің есімізден кетпейтіні – театрда: «Шоқан» 
спектакліндегі айжан, «ақан сері – ақтоқтыдағы» ақтоқты, 
«Күншілдіктегі» Назгүл, «Кім менің әкемдегі» лағыл, «айман–
Шолпандағы» айман, «Отеллодағы» Дездмоно, «алар мен 
ажалдағы» ажар, «Беу қыздар-ай» мен «Ой жігіттер-айдағы» 
Күнсұлу, кинодағы: «Дала қызындағы» дәрігер Нұржамал, «Біз 
осында тұрамыздағы» агроном Дина, «Әмір қолындағы» Қайша 
бейнелері. Сүйікті актрисамыздың творчестволық шеберлігі 
сан қырлы болып келеді. Біз оны бірде драмалық ағыл-тегіл 
жылас үстінде көрсек, енді бірде ессіз күлкі, ойнақы қимыл 
үстінде көреміз. Бұл оның өз ерекшелігін даралай түседі.

– Сіз кімді пір тұтып, жетекшілігіңізге аласыз? - деген 
сауалымызға: «Осынау үлкен өнерге келуіме марқұм рақила 
Қойшыбаеваның тигізген көмегі ересен еді, ал Серке аға мен 
Сабира апай күні бүгінгі ақылшыларым», – деп жауап берді.

– Шіркін-ай, халық әндерінің әсеріне не жетсін, – дейді ол, 
- кең даланың кең қиялындай өлеңдер әрі сазды, әрі мағыналы 
болып келеді. Сахнаға шығар сәтімде «Қараторғай» мен «Екі 
жиренді» ыңылдап ішімнен айтатын әдетім бар. Көктемгі 
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шуақ та, қабыршық мұздар да, бал тілді бұлақ – міне, осының 
бәр-бәрі жаныңа жылу құйып, жас балаша елітетіні бар. 
мен жаңа бір рольдерді дайындауда таңғажайып табиғатқа 
сейілдеп шығатынмын. Сонда мен жалғыз аяқ жолмен ұзақ 
жүріп, сонау бір қысылтаяң, болайын деп бола алмай жүрген 
балалығымызды есіме түсіріп, майда мұңға берілетінмін, менің 
марқайған бақытты санамнан, сезім түйсігімнен бұлақ басында 
жылап отырған күнім әсте де кетпейді. Ол маған қуат береді, 
өмірді үйретеді. Бәрі де балалықтан басталмай ма? айталық, 
Қаракөзді дайындау үстінде өзімнің де көңілім босап, әлденені 
жазғым кеп, сүйікті кейіпкерімнің мәңгілік махаббатын өлең 
жолына түсіріппін ғой. менің пірім – Қаракөз. мен оны 
Сырымнан да қызғанам. мен оған ғашықпын.

Біздің бағанадан бері кімді меңзеп, кімді айтқымыз келіп 
отырғанын іштеріңіз сезген де шығар. Біз ол кісінің өмір жолын 
тізбелеп, жоқ болмаса, ойнаған рольдеріне жеке-жеке талдау 
жасап жатуды міндетімізге алмадық. Ол өз алдына бір әңгіменің 
жұбы. Біз ол кісінің табиғат сыйға тартқан таза талантына сол 
табиғаттың өзімен төркіндестігін айтқан болдық.

Ол – Қазақстанның халық артисі, қазақтың м.Әуезов 
атындағы Қазақ драма театрының белді актері Зәмзәгүл 
Шәріпова.
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«МЕНің піріМ – ҚАрлЫҒА»
Сыпаттама

Өнер адамына жолығу, өнер адамымен дидардасудың әрі 
сол ғажап талант иелерінің тілін тауып, көңіл көкжиегі, жүрек 
сырына үңілу жауапкершілігі қандай қиын десеңізші. Біз, 
сол бір жұмбақты да қызықты өнерпаздардың бар ғұмырлық 
болмысын ірке тұрғанда сахналық бейнесін толыққанды 
беру үшін қаншама тер төгіп жанталассақ та осылай-ау деген 
жалпылама топшылау ауқымында қалып қоятынымыз бар-
ды. мұның түпкілікті сыры сол табиғаты бөлекше жаратылыс 
иелерінің шын сырын, шын ерекшелігін жыға танымағанымыз 
әрі өнер өрісінің сан жықпылынан хабарымыз тайаз, біліміміз-
дің қораштығы деп білем. менің қазақ өнерінің қара шаңыра-
ғы – қазақ драма театрының бел баласы, Қазақстанның еңбегі 
сіңген артисі Фарида Шәріпованың творчестволық портретін 
жазбақ ниетім – оның бүкіл сахналық тұлғасын жасап, ойын 
ерекшелігін саралап, бары мен жоғын еселеп айтып, еңсеріп 
тастау емес, көп көрермендердің бірі ретіндегі алған әсерімді, 
тоқыған пікірімді қисындау ғана. Бізде театр сыншыларының 
ат төбеліндей аздығын Қазақстанның халық артисі Зәмзәгүл 
Шәріпованың аузынан бір естісем, сол пікірді Фариданың да 
қайталауы қайран қалдырды әрі ойландырды да. Неге? Өйткені 
театр зерттеушілері азды қойып, тіпті жоқ та екен-ау. Әрине, бұл 
өсер өнерімізге зиянын тигізбей қоймайды. Егер бұл мақалада 
қандай бір ақау болса, айтар едік өнертану біліміміздің, сайып 
келгенде, көшелі зерттеушілердің аздығы деп.

Сонымен Фарида кім өзі? Әсілі, мен сахнадан артист 
Фариданы ғана көрер едім, енді міне адам – ана Фаридамен 
жүздесіп отырмын. Иә, менімен қарапайым ғана келіншек 
әңгімелесіп отыр. мынау қаршадай ғана келіншек Қарлыға, 
Жәмилә, Еңлік, Толғанай, ажар іспетті алып бейнелерді сахнаға 
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қалай ғана алып шықты екен, қандай ғана алып құдірет жебеп, 
өнер өрісіне оқшау алып шықты екен, осыншалық қажыр-
қайрат қандай ғана топырақтан туды екен?

Фариданың өмір жолы да, өнер жолы да қиын болғаны рас. 
Сонау шатқалаң шақта дүрмекпен арғы бетке өтіп кеткен туған-
туысқаны кейінгі бар тірлігін сол жерде өткізді, ал болашақ 
актер сонда дүниеге келді. Орта мектепті де Шәуешектен 
бітірді. Фарида айтады:

– мен мектепте оқып жүрген кезімде биге әуес едім. Бірақ  
ата-бабаның ескі дәстүрі балиғатқа тола бастаған қыздың 
орынсыз секеңдеуін жақтырмады. Біз нағыз халықтың орта- 
сында өстік. Егер тарихи тақырыптағы арқаулы драмалық шы- 
ғармалардағы кейіпкерлерді сәтті шығара алды деп көрермен 
сезінсе, сөз жоқ, онда сол қаймағы бұзылмаған елде өскеннің 
пайдасы дер едім.

Фариданың творчестволық сапары «Қасен мен Жәмилә» 
көркемсуретті фильміндегі Жәмилә ролін ойнаудан басталады. 
ал осы дүниеге оқыстан келіп қалған сәтті де, бірегей киноның 
бар табысын 17-ге енді ғана толған Фариданың еншілеуі 
табиғи да. Өйткені бұл фильмнің өзегі сол Жәмилә тағдырына 
өрілген, соған негізделген ғой. Өжет те адал Жәмилә – Фарида 
біздің көз алдымызда бүгін көргендей елестейді. Сіз бұдан 
соң өз арманыңызды арқалап, атаң тастап кеткен жерге өттің, 
жәй өткен жоқсың арман-үмітіңді ала келдің. Келдің де, 
Құрманғазы атындағы өнер институтының жаңадан ашылған 
театр факультетіне оқуға түстің. алғаш рет Баян сынды адал 
махаббат иесімен тұңғыш рет табыстың.

– менің, – дейді Фарида, – творчестволық бағымды ашқан 
Ш. айтматовтың Жәмиласы болды. 1963 жылы тұңғыш осы 
рольдің бар жауапкершілігін мойныма алғанда, осы Жәмиладан 
соны қадір-қасиет танығандай болып, бұдан бұрын да сезіп 
біле бермейтін, бірақ күндердің күні жолығатын үміт отындай 
жалт етіп, ертеңгіге елбектеген арман адамына ұшырасқандай 
болдым. Жалпы Ш. айтматовтың мен ойнаған Жәмиласы, 
«ана–жер-анадағы» Толғанайы, жуықта «мосфильм» жасап 
шығарған «Қош, Гүлсарыдағы» Бибижаны – бәрі-бәрі арнайы 
мен ойнасын деп жазылғандай еді.
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мұхтар Әуезовтің «Қара қыпшақ Қобыландысындағы» 
Қарлығаны сахналық тұрғыда, қайта тірілткеніңізді айтқан 
жоқсыз. Дегенмен көрермен бәрінен де осы еңбегіңізді, 
еркекшора өскен батыр Қарлыға махаббат жолында өз елі, 
туған әкесін тәрік етіп Қобыландыға еріп кетер сәті, һәм 
құлай сүйген сезіміне дәру таба алмай сандалуы әрі өз 
жарына деген адалдықтың, нәзік әйелдік қасиеттің символы 
Құртқа сұлулығы, жан сұлулығы алдында тәкаппар басын ию 
мезеті, толайым толғаныс, ал арпалысқан жүрек, жарқ-жұрқ 
қимыл, жалынды да мірдің оғындай сөз арқылы көрерменнің 
жанына жалау боп орнайды. Тарихтың қат-қабатындағы 
халықтың батыр қызын аядай сахнада-ақ қайта жаңғыртып, 
бар болмысын, бар қайғысын, бар қуанышын жұртшылықпен 
бөлісу, сол Қарлығаның өмірін қайта әкелуі кез келген актердің 
қолынан келе бермейтіні хақ. Сахнада жүріп жатқан өмірдің 
терең идеялық күшін, анау адамның жігерін, рухын жоғалтпай, 
сонымен бірге көркемдік тұтастық тізбегін сақтай отырып, 
автордың айтпақ ойын жан-жақты көрсетілген шынайы өмір 
шындығын көркемдік шеберлікпен, көрерменге ұсыну, сөйтіп 
оларға әсер ету, көкірегіне жылу тастауы актердің бүтіндей 
талап-талантына байланысты. Фарида мұны біршама игеріп 
үлгерген. Оның ерекшелігі сол автордың ойына (әсіресе 
м.Әуезов, Ш.айтматов) терең бойлай отырып, оның өзіндік 
көркемдік ерекшелігін жіті ажыратып, драматург келбетін, 
табиғатын айнытпай таниды.

Фарида ойнаған кейіпкер шетінен өмірге іңкәр адамдар. 
Олар алғашында тағдырдан таяқ жегендер, бір рет сүрінгендер, 
бірақ түңілмегендер. Олар қайта туады, қайта күреседі өмірмен, 
ақыр аяғы жеңіп шығады. Қарлыға да, ажар да, Жәмила да, Нәзи 
де, Толғанай да сондай әйелдер. маған Фарида өз көкейінде 
жүрген біршама ой-пікірлерін мәлім етті.

маған әсіресе шығарманың шыншылдығы ұнайды; актерді 
өсіретін бәрінен де бұрын сәтті туындылар. мен үлкен бір 
ойланып-толғанып, шын таланттың шын кереметін жыға 
танып барып қошеметтесе екен деп тілеймін. Әйтпесе бәйге 
аты секілді дақбыртқа елеңдеп, есіріп кететін әріптестерім 
де жоқ емес; актерге керегі, әсіресе – қарапайымдылық. роль 
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емес грим таңдаудан бастайтындар да бар; шіркін-ай, ылғи 
да кездесіп жолығып тұрсақ, айырылысу, қоштасу дегендерге 
ішім жылымайды; бар жақсылықты сахнада ғана емес, өмірде 
де сақтап қалсақ; сахналық өмір – кысқа. Бірақ бәрін, бойдағы 
қуаттың бәрін беріп үлгеру керек. Сондықтан да өміршең; 
сахналық тіл деген – тіл жоқ. Ол халықтың тілі ғой. Көптеген 
жас актерлеріміз ана тілін толық меңгермей жатып, жауапты 
рольге жармасады. айталық, мұқанның төгіп-төгіп тастайтын 
шұрайлы ұзақ сөйлемдерін белінен бір опырып, шүлдірлеп 
тұрсақ жұрттың құлағына ши жүгірткендей болар ек. 
меніңше, актерлік өнерді мақсұт тұтқан әрбір жас ең әуелі төл 
әдебиетіміздің туындларын қөбірек оқыса; құдай-ау, мен ылғи 
да бір үлкен нәрсені, үлкен творчестволық табысты тосып, 
зарыға күткендей болып жүретінім несі. 

Фарида Шәріпованың кино өнеріндегі табысы да 
айтарлықтай. Өнердің білікті-білікті екі саласын қатар 
игерген актер «Тұлпардың ізі» картинасындағы Жауқазын, 
«Бұрылыста» ғалия, үстіміздегі жылы түсіріліп жатқан 
«Қыз Жібек» фильмінде Жібектің жеңгесі Кербез, «мәншүк 
мәметовада» мәншүктің шешесі боп ойнайды. Бірақ оның 
сахналық тұлғасын экран кішірейткен жоқ, қайта артистік 
техникасын шыңдай түсті. Ол рольде үлкен де, кіші де боп 
ойнады.

Фарида ойынының ең табыстылығы сол, ол сахнада немесе 
экранда болсын, тіпті де жалаң декламацияға салынып, сырт 
сымбаттылыққа бой ұрмайды. Өз өнерін өмірден жоғары 
қоюшыларға жаны жат. Сахнада айтылатын асыл ойларды 
көрермен қауымға дәлме-дәл жеткізу, жеткізіп қана коймай, 
зердесіне ұялатып, сезімін селт еткізуге талпыну бұл актерді 
үнемі бір ізденіске, талпынысқа бастайды. ал өз ісін, өз ролін 
шын жан-тәнімен сүйе білмеген актер – нағыз актер емес. Егер 
оның ойынын да өмір мазмұнының тереңдігі ашылмаса, әрі 
оның жасаған дүниесінде үлкен ой болмаса, бәрібір жоғарғы 
техника оны ұсақтықтан арашалап алып қалмақ емес. Сахна 
геройының өмірін өз ғұмырына беріле балау әрі сол қым-
қуыт уақиғада баз кешіп жүрмін деп құлай сену – Фариданың 
негізгі ерекшелігін даралайды. Ендеше актердің жеке өзіндік 
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даралығы өзі жасайтын образы мен екеуара терең байланыста 
болуы осыдан туса керек. Ол бірде былай деді: «актерлер 
көрушілердің спектакльді қалай қабылдағанын сезіне, әр 
рольдің үлкен-кішілігіне, көрерменнің аз-көптігіне қарамай 
шабытты ойнауы тиіс. Өкінішке орай, шымылдықтың 
арасынан сығалай салып, «е, адамдар аз екен, қиналмасақ та 
болады» деушілер табылады арамыздан. Бұл сыпаттамада 
Фариданың аударма пьесалар мен «абай», «Шығыстағы бір 
бейбақ», «Вьетнам жұлдыздары», «Жекпе-жек», «Бөлтірік 
бөрік астында» тағы басқа туындылардың сәтті шығуына ат 
салысып, басты кейіпкерлер тағдырын еншілеген табысын 
айтып үлгере алмаспын. Біз бұл ретте бір-ақ нәрсені шын 
мойындауымыз керек. Фарида өсу үстінде. Осы қуантады. 
Қазақтың төл өнері аспанында осы іспетті жұлдыздар молая 
берсе деп тілейсің. Тіпті соған бар діліңмен сенесің де. Фарида 
Шәріповаға мемлекеттік сыйлық, әншейін беріле салған жоқ. 
«ана – Жер-анаға» қосқан үлесі, өнерге сіңірген адал еңбегі 
үшін берілгені хақ. Олай болса мұндай адамдарды ардақтайық 
та.

1969 ж.
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1. АСАНәлі АСУҒА БЕТТЕДі...

Өмірден өз жолын таппаған адам – өзін-өзі жоғалтқан 
адам дейміз. ал о баста табиғат сыйға тартқан дарын кәдесі 
қыруар іргелі істің, құрбандығында емес, әншейін күлді-бадам, 
тіршіліктің көп-көп тентіреп көрбілте соқпағымен кетсе, ондай 
адам – әрине, өзін-өзі жоғалтқан адам. Жоғалу үшін әлдекімнің 
ақылы қажет пе жо-жоқ, жоғалу үшін «таудай талапты бармақтай 
баққа» садақалап жіберсең болғаны. айталық, алтынның 
асылдығы, тіпті де сирек кездесетіндігінде емес, әмәнда тот 
басып тозбайтын шынайы тазалығында шығар. Егер адамзат 
игілігіне жиратпаса, алтынның да арзандап кетері хақ. Егер 
табиғат берген талант өз көзін таппай ерте тапталып қалса, 
нағыз аянышты өмір басталады, яғни өмірде еш нәрсеге риза 
болмайтын, өмірде өзгеше еш нәрсе жасауға талпынбайтын 
қара қазанның қамын ғана қанағат тұтар, жатбауыр да өзімшіл 
дүбәрә пенде осылайша қалыптасады Біздіңше, табиғат 
әркімге де о баста шағындап дарын дарытатын секілді, соның 
ілеуде біреуі ғана өз қасиетін өзі танып, жас балаша мәпелеп, 
тәрбиелеп сылап-сипап жетілдіреді білем, иә ұзақ еңбекпен 
жетілдіреді. мұндай тap жол, тайғақ кешуге шыдар бел, арқа 
керек. 

асанәлі – өзін-өзі ерте тани білген жігіт. Әрине, оның әлі 
күнге алып-ұшып тұрар тентектігі сол бойында бар қасиетті 
ұялмай өзгеге көрсете білуге мәжбүрледі, қысылып-қымтырған 
жоқ, консерваторияға жетелеп келді. Бір қарағанда ұрда-жық 
өркеуде жігіттің өмір соқпағы ә дегеннен-ақ сәтті басталды 
десек, қателесер едік. Екінші курстің студенті болып жүргеңде-
ақ киноғa түсе бастағанымен, тіпті содан бергі уақытта «асау 
Ертіс жағасында», «Бір ауданда», «Ән шақырады», «Жол-
торабы», «Тұлпардың ізі», «Ән қанатында» секілді кинолардан 
сан рет көрсек те, асанәлі ойнаған үлкенді-кішілі рольдер 
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көңілімізден шыға бермегенін айтар едік. Ол көп артистердің 
бірі ретінде он жыл елеусіздеу еңбектенді. м. Әуезов атындағы 
Қазақ драма театрындағы актердің өнері өз мүмкіндігінен 
әлдеқайда төмен шығып жататын. Біз бұл сөзді асанәлінің 
қазіргі шыққан биігімен салыстыра әдейі қолданып отырғандағы 
айтпағымыз, талантты жастың әз жолын тапқанымен, көпке 
дейін өз ролін таба алмай келгендігіне өкіну еді.

Сарысудың май топырағын бұрқыратып, жалаң аяқ, жалаң 
бас шауып жүрген бала бүгінде соқталдай жігіт болып, тек 
республикаға ғана емес, Одақ, тіпті шет елге аты әйгілене 
бастаған екен. Әкесін Отанның тыныштығы үшін садақалап, 
әуелі шешесі Тәжіханның соңынан еріп, сонсоң анасын өз 
соңынан ертіп ер жеткен. Бар мен жоқтықтың, аштық пен 
тоқтықтың парқын қаршадайынан біліп өсті де, адамдық 
асқар таудың шыңына өз байрағын тігуге ұмтылды. ауылдан 
алған рухани қуат институттан алған біліммен ұштаса 
келіп, анасының аялы алақанынан дарытқан тағылымнан 
сусындайтын. Өнер деп аталатын мәңгі мазасыз жолды таңдап 
алғанда күні ертең қиналатынын да, сүрінетінін де білген, 
біле тұрып ағыстың ығымен емес, қарсы жүзуге белді бекем 
буған. Сондықтан да актер– мамандық емес, болашағын өз 
қалауынша таңдап, сол болашаққа шабуыл жасау. актер болу 
дегеніміз – өзінің де, өзгенің де мың-миллион қайғы-қасіретін, 
қуанышы мен жұбанышын арқалап, тайғақ тағдыр соқпағында 
жолаушылаған білетін, білмейтін адамдардың рухани сүйеніші 
болу. актер болу – аяқталмайтын күндіз-түні ұйықтамайтын 
оқу, тоқуды таңдап алу.

Біз жоғарыда асанәлі өмір жолын дұрыс таңдай білгендіктен 
де өз еңбегінің, өз талантының мерейін үстем етті дегендей 
пікір айтқан едік. Демек, өнер жолы– өмір жолы үлкен жол, 
өнер айнасы өмір дегіміз келді. Сөз арқауы болып отырған 
актеріміз айдар, Қасболат, Сәнжан, асан, Дон-Жуан, Кебек, 
Қозы, ең соңында Шадияров пен Бекежан секілді белгілі-
белгілілерді сахнаға не болмаса экранға шығарарда ең әуелі 
өмірден үйренді. Сондықтан да ол ойнаған рольдердің қай-
қайсысында болмасын шынайылық, табиғилық басым жатады. 
Бірақ өз өнерін өмірден әсте жоғары қоймайтын, ізденгіш 
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актер адам мінез-құлығының тұтастығын, сан қырлылығын 
сақтап, барынша зерттейді де толыққанды образ шығарады. 
Егер көрермен қауым актермен қоса қиналып, актермен қоса 
мұңайып, шын жүрегімен иланып отырса актер еңбегінің 
жасағаны.

Қаһармандардың ойы мен сезімі образдардың толық- 
қандылығы, жан-жақтылығы, идеяның көркемдік пен тұтас- 
тығын сақтай білу, кейіпкер ойының астарын ашу, адам өмірі- 
нің рухын таныту, шынайы характер бітімінің өзектілігі, 
өлмейтін өмір туғызу – нағыз актердің қолынан ғана келетін 
қиын шаруа. Біз әдетте, адам мінезінің екі жағы болады: 
физикалық және психикалық дейміз. Бұл екеуі өзара қоян-
қолтық байланыста, бірінен-бірін айыра алмаймыз. адам 
мінезінің барлық актылары бірлікті психо-физикалық акт. 
Сондықтан да адамдардың мінез-құлығын түсіну үшін, ең 
әуелі оның ойлары мен сезімдерін ұға білу керек. Керісінше 
оның айналасын қоршаған ортамен байланыс әрекеттерін 
білмейінше, ойы мен сезімін де біле алмайсың. актер образдар 
әлемін тек осы екі қасиеттің арқасында ғана жасай алады. Осы 
екі қасиеттің арқасында «қиналыс өнері» мен «елестету өнері» 
пайда болады. Бірі – сана әрекеті де, екіншісі – дене әрекеті, 
бұл екеуі бірін-бірі бақылап отырғанда ғана іс нәтижелі 
болмақ. асанәлінің сахнада ойлы образдар жасауға кей ретте 
шоқырақтап қалатыны бартын, байқап қарасақ, дене еркіндігіне 
бағынып, өз әрекетін өзі бақыламай қалады екен. Кейде артық 
бақылап, образдың ішіне кіре алмай, мүмкіндігін орынсыз 
тежеп тастайтын. Соңғы кезде мұндай кемшіліктен тазарды 
деп батыл айта аламыз.

адам әрекеті – бұл көбінесе біздің ой еңбегіміз бен сезі- 
мімізден туатын тұтас бір дүние. Сөз бен әрекет біздің ақыл-
ойымыз бен сезіміміздің нәтижесі болып табылады делік. Енді 
осынау адамдық, болмысты өнерге көшірерде оның несін алып, 
несін қалдыру керек. Егер бәр-бәрін айна қатесіз қайталасақ 
ол – онда өнер емес. Өмірден өнердің өзгешелігі неде? міне, 
осы сұрақтардың жауабын табу үшін асанәлі ойнаған Дон-
Жуанды көру керек. Онда актерлік әрекет–адамдық әрекеттен 
бастау алып, өнерлік шарттардың үдесінен шығып жататыны 
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әрбір сауатты көрерменге айдай аян. Өкінішке орай, жылайтын 
жерде күліп, күлетін жерде жылап отырар дарақы қимылды 
ойын – көрермен үшін трагедия.

асанәлінің нағыз артистік атағын әлемге жария еткен 
Шадияров пен Бекежан жайлы айтсақ, оның творчестволық 
табысын талдаған болып табыламыз. Өйткені оның әзірше 
шыққан биігі – осы екі роль.

Өнердің екі жолы театр мен киноны қатар алып келе жатқан 
Әшімовке реті келгенде мынандай сауал қойғанымыз бар:

– айталық, сіз театр мен кинода қатар ойнайсыз. Кино театр 
актерін «бұзады» деген қағидаға қалай қарайсыз?

– Өзі бұзылайын деп тұрған ақаулы актер болса, онда ол 
қирап-ақ қалатын шығар-ау. Басқаны қайдам, менің кинодағы 
азды-көпті табысымның негізі театрда жатыр деп білемін. 
Театр – шеберлік мектебім, ал экран– сол мектептен алған 
тәлімімді сынайтын көгілдір алаң іспетті. алайда сахна мен 
экранды үнемі жалғастырып, бекем ұстап тұрар алтын арқау 
бар, ол – талмай сіңірген еңбек болмақ. Ендеше мен осы екі 
ұяны да қимаймын, қатар дамытамын. мен ғана емес, москва, 
ленинградтық атақты артистері ұстаған бағыт та осы ғой.

рас, кино – синтетикалық өнер. Сондықтан оның қаһар- 
мандары өмір сүретін уақиға да синтетикалық. Экран актердің 
нағыз тіршілік сферасына айналады. Кино – техникалық 
жағынан аса қиын, керерменді алдауға болмайтын, көп сөзді- 
лікті ұнатпайтын өнер, онда қоршаған орта арасындағы 
қарым-қатынас өте дәл әрі нақты болуға керек. Сіз жасайтын 
образыңызды сахнада үзіліссіз бір сағатта ойнап, кейіпкеріңіздің 
өмірін кешіп үлгердіңіз, кинода мүлдем олай емес, бүгін 
жылап, енді бір-екі аптадан кейін күлуге, не болмаса аттан 
бір рет құлауды жүз рет қайталауға, бір психологиялық ішкі 
толғанысты сан рет бастан өткеруге мәжбүрсіз. ал мұның 
өзі әлдекімнің өмірін кешуге жұмсалатын творчестволық 
қуатты әбден әуре-сарсаңға салып, жүйкеңізді шаршатары 
хақ. Сонымен бір киноактер жіберген кішкентай қателіктің 
өзі экранға зәуімен шығып кеткен соң, қайтіп түзуге болмай 
қалады, бұл жауапкершілік жүгін әлденеше есе ауырлата 
түспек.
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Киноактер ретіндегі Әшімовтің жолы ертеден бастал- 
ғанымен, талант жеңісіне соңғы екі фильмінде ғана қолы 
жетті. Соңғы екі сериялы екі фильм – «атаманның ақыры» 
мен «Кыз Жібек» тек «Казақфильмнің» ғана емес, бүкіл 
қазақ кино өнерінің сүбелі табысына айналды. Кино – 
коллективтік өнер деген пікірді қолдай отырып та, сол 
көпшіліктің ішінде оза шығып, бөлекше қырымен танылар, 
сол фильмнің негізгі тұлғасына айналар адамның болары 
сөзсіз. «атаманның ақырындағы» Шадияровты алып тастап, 
киноны көзге елестетуге болар ма еді? Жоқ, Олай болса, 
Шадияров – Әшімов бүкіл фильмнің өзегін құрап, алтайдай 
асқар биіктікте тұратын сүйкімді қаһарманымызға айналды. 
Совет өкіметі жаңа орнаған шақтағы қазақтан алғаш шыққан 
барлаушының сом тұлғасын, жанын танып қана қоймаймыз, 
оның көзсіз ерлік, асқан ақылының куәсі боламыз. Жүйкенің 
төзімі, сезімнің беріктігі қарулы да қайсар азаматтың өзгеше 
парасаты мен салқынқанды байсалдығына қосылғанда 
осындай боздақтардың өз халқымызда да бар екеніне іштей 
қуанып, жанымыз жарылқанады. асанәлінің тас құдайдай 
әдемі денесін үнемі ерлікті аңсап тұрар буырқанған күші мен 
өткір көзін анау қаршығадай боп атқа отырысын, шапшаң да 
шалт қимылын айтпағанның өзінде актерлік ішкі әлеміндегі 
жүріп жатар майданды сезініп көріңізші. Сонда асанәлінің 
театрдан алған мол танымына куә болып, Станиславскийдің 
ұлы жаңалығы – актер өнерінің ішкі техникасына қайран қалар 
едік. міне, жалғыз бөлме. Шадияров шалқасынан ойланып 
жатыр. Не істеу керек? мынау тығырықтан қалай құтылу 
керек? Сол сәтте бір найзағай ой санасында жарқ етті де, оны 
дін иесі Ион-әкейге жетелеп барды. Демек, айлакер Ион құрған 
тордан және бір құтылды. Дәл осы ойынының шынайылығына 
иланасыз.

Театрда көп ойнаған Әшімов актердің ішкі әлемін 
меңгеруде осы жүйенің Станиславскийден кейінгі қайраткер- 
лер Сальвина, ленский, Давыдовтар еңбегінен көп үйренгенін 
өзі де мойындайды. Сахналық шеберліктің көгілдір экранда 
да өз орнын табары осы шығар, бәлкім. Оның образ ретіндегі 
көрген азабы ылғи да творчестволық куанышқа ұласады. 
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Өйткені ол образ жасауда қатты қиналады, қиналған сайын – 
қуаныш!

Баршамыз күні кеше (бүгін де) көріп жүрген, халқымыздың 
өнер мақтанышына айналған «Қыз Жібекті» талдағанда, 
әдетте, қос қаһарман Жібек пен Төлегенді көбірек тілге тиек 
етіп жүрміз де, Бекежанды жағымсыз роль ретінде айналып 
өтеміз. Сонау бір кездерде актер жағымсыз роль ойнағандық- 
тан (қаншалықты шеберлік көрсетсе де), құрмет атақ пен 
азын-аулақ сыйлықтан құралақан қала береді екен. Біздіңше,  
актердің творчестволық табысы мен шебер ойынына оның 
қандай рольді орындап шыққандығы өлшем бола алмайды. 
Көзге елеусіз, өте мүсәпір кейуана бейнені сахна не экран 
арқылы аспандата көрсете білсе, міне, нағыз шеберлік 
осында. Образдың типтік дәрежеге көтерілуі шығарманың 
жазылу ерекшелігі мен атқарып жүрген жүгінің ауырлығына 
байланысты емес, автор қаламының жүйріктігі мен актер 
ойынының шеберлігіне саяды. Әділін айту керек, «Қыз Жібек» 
фильмін көре отырып өте сәтті шыкқан, бейне Бекежан екенін 
бір ауыздан мойындасқанбыз. Бекежан жағына шығыңқырап 
кеткен сәтімізде, тек этностық қалыптасқан жақсы көрушілік 
қана Төлегенге бүйрек-бұрдырған. Бұл қарсыласта (жауды) 
мықты көрмеу арқылы сүйікті кейіпкердің абыройын одан әрі 
шамырқандырудан туған режиссерлік шешім емес, өз образын 
жеріне жеткізе меңгерген шын таланттың табысы дегіміз 
келеді.

Сонда асанәлінің актерлік жаңа қырын танытқан не? 
асанәлі өмірін характерден экрандық, экрандықтан өмірі- 

нен характер туғызғанда өзіне лайық, ертеден іздеген, аңсап 
күткен ролімен дидарласып, бұған дейін бұйығылау келген 
творчестволық қиялын оятып алды. Ол тек режиссерлік болмаса 
теориялық алған білімнің шеңберінде шектелмеді. Өмірге өз 
жаңалығын ала келді. Өмірде идеялылығы мен шеберлігін 
қабыстыра қатар дамытты. Театр мәдениетін үйренуде Брехтан 
да, Вахтангов пен мейерхольдтан да, Попов пен Тайровтан 
да социалистік шындықтың ішкі заңдылығы – эстетикалық 
байлықтың сырын ұқты. актерлік шеберлігін тәрбиелеуде де 
мына шарттарды әсте естен шығарған емес. Саяси-идеялық 



319

өсу, дүниеге көзқарасын қалыптастыру, моральдік тазалық, өз 
ойыны арқылы жаңа адам тәрбиесіне ықпал жасау.

Қазақ ССр-інің еңбек сіңірген артисі асанәлі Әшімовтің 
алдында әлі де тапталмаған, басталмаған өмір жолы –өнер 
жолы жатыр. Өмір шындығын бейнелейтін осы замандық 
образ жасау – актерлік те, азаматтық та борышы. Оның көз 
алдынан заманымыздың құрыш білек, ет жүрек адамдары 
тұрғызып жатқан алып кұрылыстар кетпейді. Қазір осы ленин 
проспектісінде күні кеше ғана қарапайым еңбек адамы тұрғызып 
берген ақ қанат үйде тұрады. Түннің бір уағында балконға 
шығып, түнгі алматыға көз салады. Сонда аспандағы сансыз 
жұлдыздармен қоса, жымыңдаған мыңдаған жарықты көреді. 
Осы жарықтың ішінде бейне бір жүзіп жүргендей сезінеді. 
Сол жарықтан қуат алып, творчестволық отын тұтандырады. 
Сол жарық өзін де, басқаны да адастырмай табыстыратынына, 
ертеңіне – нұрлы болашағына алып баратынына сенеді. Өйткені 
сол жарықтың иесі –адам екенін білді. 

Түнгі жарық алыстан көрінеді екен...

2. «Иә, ТАлАй peТ өліп, ТірілЕрМіН»
Сыпаттама

– мен тағы да өліп келдім – (Орыстың ұлы жазушысы 
Ф. м. Достоевскийдің туғанына 150 жыл толу құрметіне О. 
Бодықов «Барымташы» деген пьеса жазған. Қазақ драма театры 
жуықта сахнаға шығармақ. Қазақ. ССр-інің еңбек сіңірген 
артисі асанәлі Әшімов ақын ролінде ойнайды) – деді ол, ақтер, 
қаратер болып ентігін баса алмай отырған қалпы. – актерлік 
ғұмырымды табысты түрде ұластыра беруімнің ең басты кепі- 
лі – дұрыстап «өле» білу, әрине, сахнада. ал нағыз табиғи өлім 
жайлы ойлау ертерек. маған салса мың жасағым келеді.

– Егер сом образдар туғызып, өміршең бейне жасай алсаңыз, 
ол тілегіңіз орындалары хақ қой,– дедім мен, терін сүртіп, 
ентігін енді ғана баса бастаған ер бітімді, жирендеу жігіттің 
жігерлі бетінен көзімді алмай. Бірақ менің қарсы алдымдағы 
орындықта тіпті де: «айдар да, Қасболат та, Сәнжан да, асан 
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мен Дон-Жуан да, Кебек пен Қозы да, Шадияров пен Бекежан 
да емес, күнделікті өзіміздің ортамызда ақсия күліп, жадырай 
сөйлеп, асқақтай басатын кәдімгі асанәлі отырған еді. Иә, менің 
қарсы алдымда: баяғыда Сарысудың май топырағын жалаң 
аяқ табанымен басып, күнбатысқа телміріп жол тосып жүрген 
сарыжағал бала, қара жамылып, соғысқа қарсы лағынет айтқан 
Тәжіхан анасының бауырына тығылып, сонау ит арқасы қиян 
Кентаудағы туыстарын іздеп, сапар шеккен бала анасы екеуі 
бірігіп, Ұлы Отан соғысында құрбан болған әкесі Әшімнің 
рухын мәңгі бақи ардақтап өтер жалғыз ұл – жайсаң жігіт отыр 
еді.

– Шешем ерінен жиырма жасында айрылды,– деді ол, 
әлгіндегі ашық-жарқын мінезін күрт өзгертіп. Енді оның 
ойнап тұрған көгілдір көзін жеңіл мұң қабыздады,– әкесін 
іздеген сары тап сағынышы болар. мүмкін, осы сәтте оның 
көз алдына гранатын жоғары ұстап, лапылдаған от, жауған оқ, 
аққан қанның ортасында уралап алға ұмтылған асыл әкесі, сол 
әкесін отыз жыл сарғайған санамен тосып отырған асыл анасы 
елестеген шығар. Бәлкім, ендігі әке, ендігі ана, ендігі бала – сол 
бір соғысты қайтып көрмей-ақ, білмей-ақ қойса еді деп іштей 
тілеген шығар. Әйтеуір менің бар екенімді ұмытқандай жағын 
таянып, ойланған күйі терезеге қарады.

– Өнер институтына 1955 жылы түсіп, 1961 жылы бітіріп 
шықтым. Сосын екі жыл киностудияда істедім. ал киноға түсуім 
екінші курстан басталған. Содан бері «асау Ертіс жағасында», 
«Бір ауданда», «Ән шақырады», «Жол торабы», «Тұлпардың 
ізі», «Ән қанатында», «Қыз Жібек», «атаманның ақыры» 
секілді киноларда үлкенді-кішілі әр түрлі рольдер атқардық. 
м. Әуезов атындағы Қазақ драма театрының сахнасындағы 
ойынымызға көрермендердің өзі куә.

– айталық, сіз театр мен кинода қатар ойнайсыз. Кейбір 
теорияшылардың айтуына қарағанда, қиын әрі актердің 
болашағына қауіпті дейді ғой (менің ойымда: кино сахналық 
актерді бұзады деген сөз тұрды).

– Басқаны қайдам, менің кинодағы азды-көпті табысымның 
негізі – театрда жатыр деп білемін. Театр – шеберлік мектебім, 
ал экран сол мектептен алған тәлімімді сынайтын алаң іспетті. 
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Демек, сахна мен экранды үнемі жалғастырып тұрар алтын 
арқау, өміршең өзек – ол талант пен талап болмақ. Ендеше, 
мен осы екі ұямды да қимаймын, қатар дамытамын. Әсіресе, 
театрды қимаймын.

менің көкейімде асанәліні, Одақтық аренаға алып шыққан, 
талантының көзін ашқан соңғы екі сериялы екі фильм тұрды 
және осынау жас жігітті көрермен жұртшылық «атаманның 
ақыры» мен «Қыз Жібек» арқылы қазақ кино өнерінің ең 
таңдаулы жұлдыздарының бірі ретінде қуана қарсы алғаны 
есіме түсті. Бүгінде оны Одақтағы әр түрлі киностудиялар 
басты рольге ойнауға шақыра бастаса, демек, бұл да соңғы екі 
фильмнің жемісі. Бірақ «Театрым – алтын шаңырағым» деп 
ағынан жарылып отырғанда ренжітіп алармын деп сескендім.

асанәлінің аласы көп өткір көзіне, сол көздің үстіндегі 
қою қасы, қайратты жез шашына, күрең бетіне қарап отырып 
әркімге дари бермейтін мимикалық құдіретіне қайран қаламын. 
Әсіресе, асанәлінің Бекежан роліндегі ішкі толқынысын, 
кесепатты кек буырқанған ашуын паш ететін сан құбылар бет-
бейнесі нағыз көгілдір экран үшін жаралғандай еді ғой. Оқты 
көзін ата бір қарағанда немесе тұлаң-тұта түтігіп ашуланғанда, 
әсіресе, атойлап жауға шапқанда дәтің шыдай алмай, жерге 
қарайсың. Төлегеннің өлі денесін бір уыс топырақ салған сәттегі 
алабұртқан жүзі жан шошырлық еді, бірақ жағымсыз рольде 
ойнап жүрген актердің осыншама қатыгез жүзіне шындап 
үңілген адам қимастықтың, шыңырау түбінде күн сәулесіне 
жылтырар судай мөлдір адамгершілік пен кеңпейілдік сырын 
ұғынар еді.

– мен Бекежанды жақсы көремін,– деді ол қарулы сау- 
сақтарын сыртылдатып.– Өз жүрегінің әмірі мен махаббаты 
үшін күрескен азамат халық қасіретіне әрқашан да ортақ. ауыз 
әдебиетімізде ылғи жақсы адамдар өліп, жамандары тірі қалып 
отырған екен, демек, біз солардан тарасақ керек. Олар да осал 
6олмағаны,– деп әзілдеді асанәлі.

– «Үйрену» дегенді қалай түсінер едіңіз?
– Үйрену деген – қайталау емес, еліктеу. Бекежан ролін 

сеніп тапсырғанда мен құрметті ақсақал актеріміз Құрекеңе 
(Құрманбек Жандарбековті айтамын) барып: «ақсақал, айып 
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етпеңіз мені, сіздің Бекежаныңыздың жақсы жақтарынан 
ұрлаймын» дедім. Құрекең жасаған Бекежанның, әсіресе, 
ожарлығы мен өркеуде жүректілігі ұнайтын.

менің көз алдыма тағы да алдымдағы жігіт ойнаған Беке- 
жан көлбеңдейді. Ол Бекежан басты қаһарман Төлегеннен 
әлдеқайда биік жүрген және жағымды образымыздың мысын 
басатындай шоқтықты көрінген. Бұл қарсыласты мықты көрсе- 
ту арқылы сүйікті кейіпкердің абыройын одан да асырудан 
туған авторлық, иә болмаса режиссерлік шешім емес, өз 
образын жеріне жеткізе меңгерген шын талапкердің табысына 
саяды. Өз өнерін өмірден әсте жоғары қоймайтын, ізденгіш 
актер адам мінез-құлығының тұтастығын, сан қырлылығын 
сақтап, жете зерттей білген де жарқ етікізіп алдымызға тарт- 
қан асанәлінің елестетушілік қабілетін атап айтар едік. 
Көркем ой мен болашақ образдың бар бітімін санасында мың 
мәрте пісіріп алған актер жаңа досының – кейіпкерінің киімін 
киеді де, соның өмірін кешеді. Сөз етіп отырған артисті біз 
«атаманның ақыры» фильміндегі Қасымқан Шадияровын 
айнытпай, өз күйінде, өз хал-қадірінде тануымыз адал ниет, ақ 
сезіммен әр қимыл-қарекетке түскен сайын бірге қуанып, бірге 
қайғырып, алай-дүлей көңіл күйде отыруымыз, асанәлінің 
рольге, рольдің асанәліге нағыз көшкен сәті болар.

– Сахнадағы өміріміз аяқталып, спектакльден үйге оралған 
соң да көпке дейін көз ілмей, әлгіндегі оқиғаны ойша ойнап 
жатамын. Кейде өзім екенімді ұмытып, бағанағы қайғыдан, 
бағанағы қуаныштан, бұдан пәлен жыл бұрынғы оқиғадан 
арыла алмай дөңбекшимін. менің пір тұтар актерім – өзіміздің 
апамыз, СССр халық артисі Сәбира майқанова. мені қайран 
қалдыратыны сол – ол кісі сахнада образға кірген соң тіпті 
шыға алмай арпалысып, кейде театрдан үйіне дейін зар еңіреп, 
жылап барады екен. Бұл ретте Сәбира апай театрдағы бірінші 
«мен» мен екінші «менді» тұтас «жалғыз» менге – Сәбира – 
рольге» айналдырады білем, сондықтан да театрдың әр түрлі 
шарттарынан бейхабар көрермен ол кісіні тәртіппен сызылып, 
сырбаз ойнар бәрімізден ыстық қабылдайды. Серағаң мен 
Сәбира апайдың ешкімге ұқсамас бірегей беті, бөлекше 
қайталанбас мектебі бар.
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автор кейіпкерінің ойы мен сезімінің, образдың толық 
қандылығы мен жандылығын жеткізе білу – актер талантының 
еншісі. Ендеше, тек шығарма шеңберімен шектелмей, өмірді 
зерттеу, талмай іздену, үзбей оқу өнер саласында үрдіс өсудің, 
шеберлік шыңдаудың кепілі. Әлде асанәлінің баяу бастап, 
шырқау биікке бірте-бірте көтеріле жөнелгенінің түп төркіні 
осында шығар-ау. Соңғы екі фильмде шынайы характер 
тұтастығын жасай алған жас актер өз ролін болашақ тұрғысынан 
көре білген дер едік. Сондықтан да өмірлік характерден экранды 
характер, экранды характерден өмірлік характер тудыра білді, 
әлі көптен бері анық бетін аша алмай бұйығылау келген ол нағыз 
лайықты ролін тауып, творчестволық қиялын оятып алды, енді 
алда айқын жол жатыр, соқталы образдар күтіп тұр. Егер актер 
денесінде адамның не ойлап, сезінетіні, қандай мақсатпен өмір 
сүретіні көрінуі керек болса – образдың ішкі жан дүниесін, 
психологиялық ерекшелігін ашуға келгенде асанәлі сол 
денеге еркіндік беріп, сана арқылы бақылау жүргізеді. Оны біз 
Бекежаннан да, Қасымқан мен Дон-Жуаннан да байқар едік.

– Саф шеберлік биік идеяның топырағында туындайды 
дегенді қалай түсінер едіңіз? – дедім мен асанәліге.

– Сұңғыла өнер шындығы– идеялық пен шеберліктің бір- 
лігінде екені рас. Советтік өміріміздің шындығын бейне- 
лейтін осы замандық образ жасау – актерлік те, азаматтық та 
борышымыз. амал не, ондай ірі драмалық шығарма жазыл- 
ған жоқ әлі. Бізді асырап тұрған-тарих: Кебек, Төлеген, Қамбар, 
Сырымдар ғой. Бізге осы дәуірдің алпамыстары мен Құрт- 
қалары керек. Есіңде қалмайтын әлжуаз кейіпкерлер, сахна 
мен экранда қаптап жүр. Өкінішке орай, оларды қуып түсіретін 
батыл тұлғалар өмірге сараң келіп жатыр.

Бұл әдебиетімізге де қатысты сөз екенін білсем де үндегенім 
жоқ. Заманымыздың құрыш білек адамдары тұрғызып жатқан 
алып құрылыстар көз алдымызда, ал сол алып құрылыстың 
иесі қарапайым еңбек адамының сом бейнесін кітаптан оқып, 
сахнадан көре алмай отырмыз. Демек, сол құрылысшыдай 
қимылдай алмағанынымыз ғой. Олар бізге сәулетті қала, 
жойқын заводтар салып береді, біз жақсы шығарма жазып бере 
алмаймыз.
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асанәлі сахна мен экранға өз замандасының шоқтықты 
бейнесін шығаруды армандап отыр.

–«атаманның ақыры» Бүкілодақтық экранға қабылданып, 
еліміздің әр жерінде жүре бастағаннан бермен жан-жақтан 
көп хат алдым. Соның бүгін келген біреуімен ғана танысуыңа 
болады,– деді де, қалтасынан хат алып, маған ұсынды.

«Қымбатты жолдас, ӘШІмОВ!
Ойда-жоқта мазаңызды алғаныма кешірім сұрай отырып, 

өзімнің достарым – студенттердің, сәлемін жолдауды борыш 
көрдім. Сіз Шадияров сияқты аңызға лайық чекистің бей- 
несін қандай тамаша жасай алғансыз. Егер шынымызды 
айтсақ, ызыңдаған оқ Сіз жасаған қаһарманға тиіп кетер деп 
шошынғаннан жылап та алдық. атаман Дутовпен жекпе-жек 
сәтіңіз, Сіздің алғашқы да ақырғы ерлігіңіз емес, алда әлі талай 
рет көгілдір экранда жүздесер, тілдесер сүйікті актерімізге 
айналғаныңызға кәміл сендік. Біз сол Сіз ойнаған фильмнің 
әсерінен әлі де айыға алмай жүрміз.

 Бізге өз адресіңізді және суретіңізді жолдауды өтінеміз. 
менің мойнымда студенттердің Сіздің атыңызға жолдар 
сәлемдемесі – грамота мен жүлде-сувенир бар. Суретіңізді 
жалпы курстық альбомға жапсырар едік.

Сізге зор денсаулық, творчестволық табыс тілеуші– 
Дағыстан студенттерінің атынан.

людмила Нородвинд
Біз де сыпаттамамызды людмиланың сөзімен аяқтағымыз 

келеді:–Зор денсаулық, творчестволық табыс тілейміз.

* * *
асанәлі орнынан тұра беріп айтты: «Иә, «талай өліп, талай 

тірілермін», әрине, өнерде...»
1971 ж.



325

АрДАГЕр АМАНГЕлДі ЕлДің Ері... 

ғ. мүсірепов. «Амангелді»,
екі бөлімді тарихи драма 
М. Әуезов атындағы қазақтың 
мемлекеттік драма театры. 
Қоюшы-режиссер а. Әшімов. 
Музыкасын жазған Е. рахмадиев.

Әлі есімде, алғаш «амангелді» кинофильмін көрген соң 
ауылдың барлық балалары бір-бір шыбықты ат қып мініп, 
«шабуылға» шығып едік. Көшенің шаңын аспанға ұйтқытып, 
шапқылаған қазақтың қара домалақ балаларында жалғыз-ақ 
арман бар еді, ол – амангелдідей елдің ері болу. Бір қызығы, 
бәріміз бірдей амангелді болғымыз келгенде, сол қол бастаған 
батырдың сарбазы табылмай қалған. Сонда дейміз-ау, әлгі 
арманшыл, қиялшыл ұлдардың тек амангелді болғысы 
келгенінде не сыр бар? Жұрттың барлығы батыр болуы мүмкін 
еместігін біле тұра, неге ұмтылады, сол хас батырлыққа? 
рас, таудан-тастан қайтпайтын ержүректік екінің біріне дари 
бермейді десек те, ер атанудан бас тартатын адам тағы жоқ, 
Біздің қиялымызды тербеп, түсімізге кіретін алпамыс, Ер 
Тарғын, Қобыландылар кейін Чапаев, Котовский, Корчагин, 
амангелділерге ұласты. Бертін келе матросов пен Төлеген 
Тоқтаров сынды жауынгер болуды көкседік. Содан соң... Содан 
соңғысы – сол, әркім өзі батыр болғысы келді. Тегінде, баланы 
кінәлау ағаттық, баланың жас қиялын қанаттандыратын 
Батыр тауып (жазып) бере алмаған қаламгерді, яки өзімізді 
кінәлауымыз керек шығар. Қазір тек жасөспірімдер ғана емес: 
толайым өміріміз, бүгінгі уақыт заманының заңғар жүгін 
арқалаған қаһарманға зәру болып отыр. Бірыңғай «қатты 
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жүрмейтін, қарап тұрмайтын» кейіпкер бар, бірақ батыр тұлға – 
қайратты (рухани жағынан да) қаһарманы жоқ шығарманы 
шырғалағанымызға біраз уақыт болды. Бүгінгі таңда бүкіл 
еліміз өзгерістің самал желін сезіне құптап, жаңғырып 
жатқанда көркемөнерге де түбегейлі өзгеріс, жаңа бетбұрыс 
керегі даусыз. Ендеше осы заманның амангелдісін сомдап, 
сахнаға шығару – кезек күттірмейтін көкейтесті мәселе.

Бұл ретте барлық үміт пен сенім қазақ өнерінің қара 
шаңырағы – м. Әуезов атындағы академиялық театрына 
жүктелері сөзсіз. Бұдан бұрын көріп жүрген «Келіндер 
көтерілісі», «Түлкі бикеш», пен «Беймаза әйелдің»... өкінішті 
өмірі де көрермен жұртшылықтың эстетикалық талаптарына 
жауап бергенін мойындай атап, тағы да азаматтық, әлеуметтік 
қауқары бар шоқтығы биік қаһарман, яғни эпикалық қуаты бар 
Елдің Ерін іздейміз. міне, кешелер ғана арамыздан аттанған 
классик жазушымыз ғабит мүсіреповтің «амангелді» 
драмасын асанәлі Әшімов сахнаға қайта шығарыпты дегенде 
елеңдей қалғанымыз содан.

Соңғы кезде өзінің таланты мен қабілетін тек театрда ғана 
емес, туған өнеріміздің өскелең саласының бірі кинода да сынап, 
творчестволық белсенділік танытып жүрген СССр халық артисі 
асанәлі Әшімов қашанда, қай кезде болмасын сахнаға деген 
сүйіспеншілігін суытқан емес. Тіпті драматургтеріміз нағыз 
актерлік қуатында тұрған оған лайық образ жазып бере алмай 
жүргеннің өзінде өз болмысындағы мүмкіндіктерін спектакль, 
қою арқылы пайдаланады. Кеше ғана қазақтың, ардақты ұлы 
Шоқан Уәлиханов туралы алғаш рет көп сериялы кино түсіріп, 
кенжелеп келген кино өнерімізді бір серпілтіп тастаса, бүгін 
амангелді сынды азамат соғысының батырына батыл барлау 
жасап отыр. Біз бұдан бұрын асанәлі қойған «ревизорды» 
көріп, қуана қол соққанбыз. Тегінде, а. Әшімов ешқашанда 
ұсақ тақырып, жеңіл дүниеге ұрынған емес, қазақтың асыл 
азаматтарын кинода немесе театрда болсын бүгінгі ұрпаққа 
танытуға құштарлануы– өнерлік мақсаты секілді. Сондықтан 
да ол ы. алтынсарин, Т. рысқұлов бейнесін экранға шығарып, 
қазақтың қадірлі ұлдарынан творчестволық галерея жасасам 
деп армандайды.
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Сонымен ендігі сөз «амангелді» спектаклі жайында. Бұдан 
ширек ғасыр бұрын қойылып, сахнадан түсіп қалған батыры- 
мыздың бейнесімен қайта табысқанда көкейге ұялаған ал- 
ғашқы ой – драмалық шығарма күйінде өте ұзақ пьесаны 
режиссер қалай игерген екен, «өзі жоқтың – көзі жоқ» 
деп, оңды-солды кесіп тастады ма екен, деген күмән еді. 
Спектакльді көре келе күдігіміз сейіліп, асыл мұраға (асыл 
ағаға да) мейлінше жауапкершілікпен қарап, зергерлік 
әдіспен мұқият ықшамдалғанына сүйсіндік. Бұл ретте  
а. Әшімов тағы да режиссерлік шешімін оңтай тауып, нұқ- 
сансыз сахналық нұсқасын жасаған. Біздер «амангелдінің» 
бұдан бұрынғы қойылымын, әрине, көре алмадық. ал қазіргі 
қалпы қанағаттандырып отыр.

 Қоюшы-режиссер ең әуелі көпшілік сахнаны шебер жасай 
алған. Әсіресе, генерал- губернатор Фон Эверс (Т. Жаман- 
құлов) келер тұстағы қыр қазақтарының қылық-мінезі, дау- 
ласып келіп, дабырласып келіп, ішкі наразылықтарын күбірі 
зор, күйбең тірлігі арқылы жасқаншақтана жеткізеді. анау 
Тымақбайдың губернатор алдында малдас құрып алып 
солдатқа адам бере алмайтындықтарын ұзақ-сонар қазақы 
тілмен сипаттай баяндауы – бәр-бәрі өз жарасымымен, 
далалық болмыс-бітімімен, аңқау да адал бейкүнәлігімен көз 
алдымызға елестейді. Сөз реті келгенде айта кетейік: Жапар 
(а. Жолымбетов) секілді жуандардың атқосшысы, сөз бағары 
болып келген Тымақбайдың бейнесін м. Нұрекеев табиғи 
қалпында тамаша ойнап берді. Әсіресе итаршылық қызмет 
атқарып келген, бірақ қулық-сұмдықтаң ада кедейдің екі ортада 
азап шегуі ғабеңдік астарлы юмормен әрі қайғылы, әрі күлкілі 
жазылғанын білер едік. м. Нұрекеев, міне, осы бір авторлық 
ойды да аша білген. Жалпы осы спектакльде режиссер штрих-
детальдарға дейін зор мән беріп, үлкенді-кішілі әрбір кейіпкерді 
көрермен назарынан тыс қалдырмады. Оның мысалы ретінде 
Қ. Қашқабаев кейіптеген Әрелдікті, Қ. Сұлтанбаев ойнаған 
Зілқара мен Ж. мұсабеков бейнелеуіндегі Кенжеқараны атауға 
болар еді. ал .«сол аяқ, сол аяқ» деп сартылдап, сарбаздықты 
үйреніп жүрген мұңайтпас бітімін У.Сұлтанғазин адамдық 
мінез-құлқын аша кескіндеп берді. Сол секілді мыңбасы 
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Жайнақ (Н. Өнербаев), батыр Кете (м. Оспанов), қазақ қызынан 
шыққан алғашқы, сарбаз Бану (р. Дәулетшина), революционер 
Пластунов (О. Кенжебаев), салмақты да сабырлы Тәуке  
(О. Дүйсенов) қойылымның көркемдік тұтастығына, шынайы 
шымырлығына барлық ынта-ықыласымен үлес қосып жүр, 
сондықтан да қосақ арасында бос жүрген эпизодтық қана 
ролді байқамайсыз. Бас тұлға амангелдіге қарсы топтың 
өкілдері: Байтас, Әбіл, Сейіт, Байқараларды да белгілі артист  
ғ. Сүлейменов бастаған актерлер қадери-қалінше сәтті шыға- 
руға тырысқан. Әсіресе, қазақтың солдат аламыз деп, тізімдеу 
басталған көріністе сонау арпалысқа, айқасқа, айтыс-тартысы 
мол аласапыран жылды барлық қайшылықтарымен айнытпай 
көрсетуге тырысты. Бір сөзбен түйіндеген, «амангелді» 
спектаклінде әлі де болса көрерменге көп көріне қоймаған жас 
актерлерге сенім артқан әрі олар сол сенімді ақтауға талпыныс 
жасаған.

Осынау тарихи драманы жазу үстінде ардақты ағамыз 
ғабит мүсірепов орыс халқының бір-біріне кереғар екі өкілі 
логиновтарды кейіпкер етіп алу арқылы драмалық кілтін 
тапқан. Ұлы Октябрь революциясы алдында екі россия болға- 
нын тарихтан жақсы білеміз. ғабең Петр логиновты (Д. Жол- 
жақсынов) қайтпас революционер, ал алексей логиновты қазақ 
ішіне лаң болып келген патша офицері ретінде тартысқа салады 
және бұл екеуі көзқарастары екі басқа болғанымен ағалы-
інілілер екенін білеміз. алексей логиновты кейіпкерлеген  
Қ. Тастанбеков көзі ашылып, көңілі көтеріле қоймаған момын 
елді бір шыбықпен айдап, ашса алақанында, жұмса жұды- 
рығында ұстағысы келген әпербақандықтың, оспадары жоқ 
отаршылдықтың қанды өрім қамшысындай қатігездіктің 
сойыл соғар бейнесін актерлік шеберлікпен мүсіндеп берді. 
Оның (алексейдің) әрбір қимыл-әрекеті, бір елдің кедей-
кепшігін қойып, мыңғырған малы, жылқыдай жусатар жаны 
бар менмен шонжарын тепкілеп алуы, патшалық россияның өз 
қарауындағы халыққа көрсеткен содыр-сойқандығынан елес 
береді. ақырында өзі үйреткен мылтықтың оғы өзіне тиеді де, 
большевик Петрдің ұстанған идеясы жеңіске жетеді, шиыршық 
атқан драманың шырқау биігі де осында.
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Енді амангелдінің өзіне тоқталайықшы. Бүгінгі көрерменге 
амангелді секілді халық батырларының қаһармандық образы 
қандай қажет екенін жоғарыда айттық, автордың өз тілімен 
сөйлесек, амангелді – бәріміздің өз жалғызымыздай. рас, біз 
батырымыздың монументтік бейнесін өнердің басқа саласынан 
да, әдебиеттен де көріп, оқып көзқанықты болып қалғанбыз. 
аң аулап, алыста жүрген мерген жігіттің әуелі қазақтан солдат 
алуға қарсы топты бастап, соңынан орыс революционерлерінің 
көмегімен таптық санасы оянып, азамат соғысының сардары 
дәрежесіне көтеріледі. Сондықтан да халық батыры «өзенді 
өрге қарсы, өртті желге қарсы» айдайтын ұлы күш жинап, бүкіл 
Торғай даласының алқызыл жалауына айналады. «Жолдас 
ленин!- дейді амангелді,– қазақ даласына қызыл ту орнаттық, 
көріне ме осы арадан?». Иә, ол орнатқан қызыл ту желбіреп тұр. 
«Түндегі от алыстан көрінетіні» секілді амангелді Имановтың 
от болып лаулаған өмірі мен ересен ерлігі күні бүгінге дейін 
көз алдымызда. Бүкіл бір халықтың идеалына айналған 
амангелді образын қашанда асқар биіктен көргіміз келетіні 
содан. Жас автор Т. аралбаевтың осынау жауапкершілікті терең 
сезінгенін әрі творчестволық қуатын барынша жұмсағанын 
анғардық. Шапшаң қимыл, жалынды сөз, жігерге толы 
әрекеттер арқылы біршама ұқсағысы келген. аңызға айналған 
адамды асқаралы бітімімен екі сағаттың ішінде қайталап 
беру немесе қас қағымда батыр бола қалу мүмкін еместігін 
біле тұра, біздер, бәрібір өзгеден шоқтығы биік сардарды 
сағынамыз. аралбаев ойынындағы амангелді санамыздағы 
самғау биіктен көрінбегенімен, «мынау батыр емес қой» деген 
күдік те тастаған жоқ. Демек, режиссер трактовкасындағы, 
актер кейіптеуіндегі амангелді ертекті ерліктен гөрі ақыл мен 
сабырлылыққа жеңдірген қарапайым қазақ ретінде бейнелеген. 
Бәлкім, атақты мерген, аңызға айналған батырдың қым-қуыт 
тарихи тартыста, тым болмағанда, бір рет оқ атпай кетуі содан 
ба екен... Әзірге қанағат тұтарымыз– жас актердің тұлпардай 
тұлға жасау жолындағы батылдығы мен талапкер талпынысы.

Спектакльде амангелді сахнаға бір сәт ақ боз ат мініп 
шығады. міне, біздің көз алдымызға елдің ері тап осы 
тұлғасымен мәңгіге қалған. Бұл көрініс амалгелдінің қайта- 
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ланбас образына барарда мінер тұлпарымыз болуға керек. 
Қоюшы-режиссер батырдың үш жылғы жауынгерлік жолын 
сахналандырғанда, яғни өнер тіліне көшіргенде саяси, рухани 
самғауын біртіндеп дамытып, шырқау биігіне көтеруі керек еді 
деп дәмеленгеніміз содан.

Сахнаға сарбаз қыздар шығады, жарасымды, сенімді, аяулы. 
Бірақ олардың қолындағы пулеметтің үнін салатын құрал 
сол заманға лайық па екен, сенімді ме екен өзі... Қазақ аңды 
үркітерде зырылдауық деп аталатын этнографиялық мүлікті 
қолданған. Қазір оны музыкалық аспап қатарына қостық. 
Бәлкім, қыздардың қолына осы зырылдауықты ұстатсақ 
ұтымды болар ма еді.

Спектакльді музыкалық жағынан көркемдеген белгілі 
композитор Еркеғали рахмадиевтің еңбегі елеулі деп айтамыз. 
амангелді сияқты тарихи тұлғаға асқан жауапкершілікпен өнер 
жұмсаған. Әрбір көріністің астарын ашуға лайықты әуен әдемі 
әрі эмоциялық саздылығымен әсерлі.

Сонымен, ғабит мүсірепов драматургиясының шалқарына 
тағы бір талпыныс жасап көрдік. Несі бар, жемісті жеңіс әкелер 
әрекет. Ең бастысы, армандай алыстап кеткен алапат ерліктің 
екі сағаттық куәсі болдық – әне бүгінгі бақытты заман, баянды 
өмірімізбен кімдерге қарыздар екенімізді саналадық. Жылдар 
өтер, талай ұрпақ ауысар, бірақ амангелді секілді қазақтың 
қаһармандары алқызыл туын ұстап, тарих көшінің ортасында 
кетіп бара жатыр.
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«ҚАрАШ-ҚАрАШ ОҚИҒАСЫ»
Кино

мұқаңның сүбелі-сүбелі туындыларын экрандау кезеңі –
көптен бері күтіп жүрген шаруаның бірі. 

Түптеп сөйлесек,осы іргелі істі салқын күйінде ірке 
тастап, ұмытқандай болып салақсып  кетіп едік. ал,«Қараш-
Қараш оқиғасының» киноға айналуы, сол аманатты шаруаның  
алғашқы қарлығашы ғана. Бұл ретте біз  түбі бірге туысқан 
қырғыз киностудиясына рақметтен басқа борышты да болып 
қалған сияқтымыз. Әсіресе, жас талапкер режиссер- қоюшы 
Болат Шәмшиевтің еңбегі елеулі.

Сонымен, «Қараш-Қараш оқиғасы» экранға шықты. 
Құлазыған, құз қаумалаған шатқалда жалғыз үй тұр. Осы 
үйдің түңлігінен бірде түтін шықса, кей күндері тым-тырыс 
жабылып қалар еді. Осының өзінен-ақ, жетімсіреген, жоқ-
жұтаң тірліктің, жоқ-жұтаң тірлікте жоқтан бар құрай алмай 
еңіреп жүрген ердің және осынау ердің шын қажыр-қайратын 
жыға танымай, жыға таныса да қасақана елеп, ескермей жүрген 
алтыбақан ала ауыздықтың бар болмысын, бар қайғысын, бар 
көрінісін зердеңе түйіп, зердеңе түйген сайын еріктен айрылып, 
езге тізгін берген толайым жұрттың әлі де балаң, болашақ 
қылықтарына күйінгендей боласың. Естеріңізде болар, Тектіғұл 
сынды арыстай інісінен, тынысынан айрылған бақыр Бақты-
ғұл – ары таза, жаны адал Бақтығұл, сойқанда тәуекелге мініп, 
Сәлмен байдың боз биесін жайратып тастады ғой. Ендеше 
экрандағы көрініс шығарманың шиыршық атқан тұсы – боз 
биені тас қорымның арасына жасырып, сойып жатқан уақиғадан 
басталып кеткені әбден орынды. Бірақ сойыстың қарбалас 
көрінісі көрерменнің көз алдынан қаша елес беріп, сүлделеніп 
қана өтеді. Керегі – Бақтығұлдың алақ-жұлақ қараған сасқалақ 
дидары, маңдайдан сорғалаған тер, қан-қан қарулы қол мен 
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жалақтаған кездік, әйелі Қатшаның жанталасып, ішек-қарын 
аршуы еді-ау... Әрине, бұл оператордың жіберіп алған аздаған 
кемшілігіне саяды.

Боз биені сойып тастадық. Болар іс болды. Қаңсып жатқан 
қара қазан жерошаққа қайта асылды. Қара қазан да осы бір жас 
етті бұрыннан-ақ көксеп сағынғандай ма, бүлк-бүлк қайнап, 
күбір-күбір үн шығарады, осы бір жылқының жас етін Қатша 
мен екі бала да көптен аңсағандай ма, аса көңілді. Қараша үйге 
жан кірген. Түні бойы жортуыл жасап, ұйықтамаған Бақтығұл 
мызғып отыр. Кенет, жалқы сәт қана жұқалаң қуаныш сәулесі 
кезген шағын үйдің шарана тыныштығы астаң-кестең болды. 
Сәлмен бастаған қуғыншылар аядай есіктеп сау ете қалды. 
Қатшада да ес жоқ. Батырға да жан керек дегендей, Бақтығұл 
да тіксініп қалып еді. Сосын боз биенің етін жеп, Бақтығұлды 
сойылға жығып, Сүлікқараны қосағына алып, тартып берген 
ожар топты көреміз.

Бақтығұл... бет-аузы көнектей боп әрі жасығандай, әрі 
мұңайғандай әлдекімге налығандай іштей таусылып жатқан 
Бақтығұлдың жан-жарасын әйелі Қатшаның құдайдан нәлет 
тілеп, Сәлмен меп Сәлмендей қатыгезге оң қабағымен қараған 
жазмышты қарғап-сілеген зарлы даусы аза бойыңды қаза етіп, 
сіздің де жүрегіңізді тырнай түскендей болады. Бақтығұлдың 
неге болсын көндіккен сірі жан-дүниесін салқындау шыққан 
қоңыр үні айғақтайды. Ол боз бие, атағы ұрлық демесек, табан 
ет, маңдай тері сіңген адал малы екенін сезіп жатыр ғой. Бүкіл 
өмірін Сәлменнің босағасында өткізген жалғыз інісі Тектіғұл 
қотыр тай алмай, жер жастанғанын да біледі ғой. Ендеше, 
осыншалық жерге қаратып, жекен суына жеткізетіндей кінәсі 
не? Ішкен-жегенін екі бетіне жиған Сәлменнің тасын өрге 
домалататын қандай күш? Бәрі де тұманды, бұлыңғырға 
тартқан бұлтақ-бұлтақ дүние... Бақтығұлды Жарасбайға 
кіріптар қылған мүсәпіршіліктен гөрі тағдыр тәлкегіне 
мойын ұсыну, туасы бірбеткейлігінің шым-шымдап болса да 
сабыр тартып, шарасыздық-қайрансыздық аталатын ноқтаға 
өз еркімен барып бас сұғуы еді. Сырты жылмаң, іші жылан 
байдың жылы-жылы сөйлеуі, мәмілесіз мәрттігі шыншыл 
көңілден туған жомарттығы, шыншыл жүректен туған ашық 
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қол аңқылдақтығы ма? Түбінің қайырымы жоқ «жақсылық» 
бәз бір сойыл соғудың қам-қаракеті ғана, күндердің күні шырқ 
айналып келіп, өз басына сор боп тиетін солақай қылықтар 
екенін қайдан білсін бұл бейбақ. Біз бұл ретте «Батыр– аңқау, 
ер – күдік» деген халық даналығына жүгінеміз. алғашқы 
етқызды барымталардан олжалы қайтып жүрген боздақ боз 
биенің бодауы қылша мойнына қыл шылбыр боп оралатынын 
сезбеді емес пе. 

Жарасбайдың басына бақыт құсы қайта қонып, болыстыққа 
сайланғанда бақталасы Сәлменмен қайта жарасып, осы жа- 
растықтың белгісі ретінде Бақтығұлды құрбандыққа шалуы 
кітаптағы іспетті кинода да ашық аңғарылады. міне, Бақты- 
ғұлдың қабырғасын қайыстырған осы әділетсіздік, нақақтан-
нақақ әлдекімнің қанды қанжығасында қор болып кетуі еді. 
Билер үкім шығарып кеу-кеулесіп отырғанда, өмірдің өзіндей 
сұп-суық қара тасқа сүйеніп, ағыл-тегіл жылап тұрған қайран 
арыс, Жарасбайдан әлі де болса әділет ұшығын дәметкендей 
жаутаң-жаутаң қарайды. Бірақ тоң мойын, ерке бай ернін 
жыбырлатпастан өте береді жанынан. Біз дәл осы сәтте 
Бақтығұлдың бүкіл психологиясын, ішкі жан жықпылын, 
еңсесін езген қысас түңіліс пен кекті зілден, жылдар бойы 
беріш боп жатқан шыдамның бірсін-бірсін ушығып, жарылар, 
атылар сәтін іздеп аласұрып, әмбе, өлдім деуді білмейтін өр 
кеуденің, ер еңсенің еңкіш тартқанына куә боламыз. Ендігі 
мезетте Сүлікқараға ырғып мініп, құйындай құйғыта кеткен 
Бақтығұлдың шаңына біз ғана емес, анау Жарасбай ауылы 
да көміліп қала береді. Ол қашып кетті. Ол өзімен бірге зілге 
толы ашуын да ала кетті. Қыран боп туылған қыр боздағының 
қысылтаң шақ туып, қыл көпірге тірелгенде істер ісі, табар 
шешімі, атылар оқ, айтылар серті осы. Ел-жұртын талақ 
тастап, шындық үшін саяқ тартып кеткен азаматтың алды-арты 
Бақтығұл ғана болмаса керек.

Бізді Бақтығұл боп ойнаған артист Сүйменқұл Чохморовтың 
ер тұлғасына сай, егіле білуі қуантты, жалпы бұл жігіттің ойнау 
шеберлігі болашағынан Бақтығұл іспетті сан- сан батырдың 
еңселі тұлғасын жасай алатындығына иландыра түсті. Біз 
экраннан шын Бақтығұлды көрдік. Оның ең әуелі ерекшелігі 
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сол – орынды-орынсыз жұлқынып-бұлқынып айқай-сүреңге 
басып, жұдырық жұмсай беретін ежетекірек ер емес, төрткіл 
дүниенің көп-көп уайым-қайғысын қара нардай көтеріп ішке 
жиятын, салиқалы әрі салмақты азаматты көрдік. Ол – ең әуелі 
адам, мұң-қайғысы бар адам. Ол жылай алады, шын жылай 
алады. «Ер қанаты – ат» деген емес пе. Тірлігінің бар базары – 
Сүлікқара суға кеткенде дауыс шығарып жоқтауы әбден 
сендіреді әрі сіздің де ішіңізді удай ашытады. аттың суға ағуы 
өте сәтті түсірілген. Бұл ретте оператор м. Тұратбековтың 
еңбегін атап өткен жөн.

Тегінде, осы Жарасбай (артисі С. Жұмаділов) бейнесі де  
тәуір шыкқан-ау. айтар едік, рольге лайықты артист таңдалған 
екен. Ол қатты бір қапылыс қимылдың, даңғаза айқай-шу- 
дың адамы емес, тісқақты қулықтың адамы. Ішіне нені тоқып 
отырғанын, бет әлпетінің қимыл-қозғалысынан-ақ оқып 
отырасың. ата-бабасының аруағы жатқан жерді орыс көпесіне 
сатпай жіберуі, ақыры басына іс түскенде тілмәштің азғы- 
рындысына еріп, саудалауы, бірақ жүрек шіркіннің қимай- 
тындығы характерлік толқулармен анық беріледі. Жарасбай, 
түптеп келгенде, Бақтығұлды да қимайтындай еді ғой. Десек те, 
өз данқы мен мансабының садағасы үшін туған әкесін қанжы- 
ғаға байлап беруге әзір тұратын можантопай пенделер арасын- 
да жоқ емес. Тіпті қазір де табылып қалуы мүмкін. Жарасбай 
ақылсыз адам ба? Жо-жоқ! Ол бар ақылын қулыққа, айла-
тәсілге, биік мансапқа сарп етеді. Оның басқадан өзгешелігі де 
осында жатса керек. Жарасбайдың тағы да бізге ұнаған оқыс 
қимылы Бақтығұлдың оғына қарсы шаптыға шабуы еді. Демек, 
бұл да ерлік. Бірақ. бұл ерліктің өзгешелігі тағы да қара бастың, 
дара мақсаттың, қолмен істеген күнәнің ауқымынан аса алмай 
жатуында ғой. Әйтседе осы бір оқыс қимылда Жарасбайдың өз 
ожарлығын іштей әрі ақтық рет түсіну де бар секілді. «ажал 
айтып келмейді», «Қазадан қашып құтыла алмайсың», «Өзекті 
жанға бір өлім» деген терең мағыналы қазақи сөздердің түпкі-
төркінін білетін жырынды байдың Федор берген Бақтығұлдың 
бесатарына қасқая ұмтылуы қайран қалдырады. Осынау 
режиссерлік таза табысқа сүйсініп қалдық.
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Егер мұқият үңілсек, Жарасбайды оққа байлауға Бақтығұл 
да қимайтындай-ау. Ежелгі кесепат кек, арыстан ашу түпсіз 
түңіліс, ел-жұрттан айырған қуғын-сүргін – бәрі-бәрі тоғыса, 
тоқайласа келе жауыз Жарасбайға оқ болып атылған шығар. 
Бірақ есіңізде болсын, Жарасбай Бақтығұлдың тіпті де ата жауы 
емес, қашанғы қастасы ғана, оған кезеген мылтығы оқтын-
оқтын қалтырап, көз жанары бұлдырай беруі осыған саяды. 

Фильм табысы дегенде ауызға ілігері – осы, уақиғаларды 
шынайы қалпында көз алдымызға айшықтауы болар. Сосын, 
төбе-құйқаңды шымыр еткізер қадау-қадау детальдар: мәселен, 
қалың жұрттың қаптап кеп Жарасбай қатыгездігінен тауаны 
қайта таусыла түңілуі, арбалылар артынан «Елім-айды» айтып 
зарлап қалуы немесе жалғыз ұлы Тайлақты барымта жұтқан 
кемпірдің ағыл-тегіл жоқтауы, түн жамылып сойылдасқан екі 
ауыл жігіттерінің қыран-кескі шайқас сәті, тіпті картинаның 
соңғы түйіні де қомағай талғамымызды қанағаттандырып 
тастады. 

ал бізді иландыра алмаған, демек фильмнің олқы соғып 
жатқан жағы қайсы?– деген сауал қойсақ, ол мынау: біріншіден, 
көз алдыңызда өтіп жатқан қым-қиғаш уақиғада тұтас бітім 
жоқ. Бір кадрден екінші кадр өте тез ауысып отырады, ұғымды 
ауырлатады. Оқиғаның байыбына бара алмай қаласыз. айталық, 
Бақтығұлдың ұрлап әкеп сойып жатқаны не және кімдікі 
екенін кітапты оқыған жан ғана біледі, былайғы жұрт ұқпай 
қалуы ықтимал. Екіншіден, улап-шулаған жарлы-жамағат 
тым-тым сұрықсыз, тым-тым кейіпсіз, кеңірдектері сорайған 
аш аруақтар. Соншалық халықтың ең болмағанда біреуі көрер 
көзге көрікті болатыны рас. Кедейлікті көрсетудің реті осы 
екен деп, қайдағы бір ақсақ-тоқсақ, қиқы-шойқыны теріп-теріп 
экранға шығару әсіресе, шетелге – бұл жұрттан хабар-ошары 
жоқ елге қойылатын сәтті фильмнің үлкен ақауы. Халықтың 
жоқ-жұтаңдығын сыртқы сықпытымен ғана емес, іште жатқан 
ашу-кек, қимыл-қозғалысымен беруге болмас па. Сонсоң, 
Жарасбайдың ұлы Тіңгір той жасап жатқан жерінен де «міне, 
қазақтың қызы!» дерлік өңі ашық камзолдыны таба алмай дал 
болдық. режиссер мен оператор тек Бақтығұлды сонарлап 
кетіп, жекелеген көркемдіктерге зер салмаған секілді.
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Сонымен, «Қараш-Қараш оқиғасын» көрдік. Есімізде не 
қалды? Еңсесі езілген ер, еңіреген ел қалды, туған жер, киелі 
ошақты сатқан Жарасбайға деген кек қалды, қазір жылап-
сықтап жатқанымен күндердің күні Талғар суындай ағыл-тегіл 
ағатын қарапайым халықтың ашу-ызасы қалды, қаңбақтай 
қалбаң-қалбаң безектейтін бейбастақ ғұмырдың (Жарасбайды 
айтамыз), құс тұмсығындай келтелігі қалды, жиған-терген 
малдың да, жарамсақ жамиғаттың да баянсыз екені қалды, ең 
бастысы, бодауы жоқ дүниенің болайын деп бола алмай боздап 
отырған ұлы – Бақтығұлдай боздақ қалды.

Біз жалпы «Қараш-Қараш оқиғасы» фильмінің сәтті шығу 
табысы жекелеген актерлер мен қызметшілердің табысы 
деп білдік те, бас басына талдау жасап, сөз көбейтуді шағын 
мақалаға лайық көрмедік. Сондықтан жалпылай айттық та, 
куәға көрерменнің өзін тарттық

Егер мұқаңның басқа шығармалары да дәл осы «Қараш-
Қараш оқиғасы» іспетті экранға сәтімен шыға берсе нұр үстіне 
нұр, алғыс үстіне алғыс арқалар едік.

1969 ж.
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СәКЕН АҒАМЕН ДИДАрлАСУ

Дүниені дүр сілкіндірген Октябрьдің 50 жылдық мерекесін 
ізгі ниетті бүкіл адамзат шат-шадыман шаттық сезіммен атап 
өтті. міне, осынау мереке күніне мұхтар Әуезов атындағы 
Қазақтың мемлекеттік Еңбек Қызыл Ту орденді академиялық 
драма театрының да әзірлеген салмақты тарту-таралғысы бар 
еді. Театр коллективі қазақтың аса ірі революционері, жазушы 
әрі ақын Сәкен Сейфуллин өмірінің ең бір алаулы, алапат 
арпалысқа толы белесін сахнаға әзірлепті. Үш бөлімді бұл 
драманың авторы–әйгілі жазушымыз Сәбит мұқанов.

алатаудай асқар аға, дауылпаз ақын, қазақ әдебиетінің 
сұңқары – Сәкенді көрген де, көрмеген де бар. Көргендер ескі көз 
қимасымен қайта жүздесуді өздеріне мақсұт етсе, ал басқалары 
аты аңызға айналган абзал ағамен бетпе-бет дидарласуды о 
бастан ақ аңсай күткені әмбеге аян. Көрермендер сахналық 
туындыға бір сәттік тыз етпе ойын-күлкі үшін жиналмақ 
емес, кекейтесті қаһармандарымен театр мизансценасы және 
атмосферасының сиқырлы күші арқылы мәслихаттасып, 
күйініш-сүйінішіне, тән жарасы мен жан жарасына ортақтасуға 
жиналатын болып жүр. мұның өзі өмір шындығы және 
адамдар мен олардың тағдырларын көрсетуде, солар өмір 
кешкен тарихи қоғамдық, тұрмыстық ортаны жасауға сіңген 
сахналық енбектің заңды жемісіне саяды. автордың сезімі 
мен ойын, азаптары мен қуаныштарын, демек, бүкіл идеялық 
көзқарасының шынайы мәнін жұртшылық алдында ашып, 
сарапқа салу театр қызметкерлеріне оңай салмақ салмаса керек. 
Сахналық туындыны тәнті етуде автордан екі-үш есе артық тер 
төгуге тура келетіні содан. Сахна шымылдығы көтерілместен 
әлдеқайда бұрынғы Сәкен өмірінің үлкен бір кезеңін көрсету 
жауапкершілігі, әсіресе, артист Ә. молдабековке ұлан-ғайыр 
сенім артты, десек, осы драмадағы кесек тұлға – Сәкен ағаны 
сахна арқылы қалай қабылдағанымызға тоқталайық.
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Үш бөлімді драманы ірке тұрғанда, үш томдық роман 
жазсақ та, Сәкен Сейфуллиннің барлық өмірі мен қызметін 
қамти көрсете алмайтынымыз рас. Ендеше ақынның толайым 
хикметке толы арайлы да азалы бейнесін бар қырынан танытуды 
автор да, режиссер мен актер де міндеттеріне алмаған секілді. 
автордың Сәкен өмірінің бір-ақ кезеңін алуы ұтып тұр. Бұл 
кезде Сәкеннің көзқарасы мен ақындық беті айқындалып, 
танылған. революцияның қазақ даласында түскен алғашқы 
ұшқынын үрлеп тұтатушылардың ең әуелгіде болған жас 
жігіттің достары қандай көп болса, қаскөйлері де жанай шауып 
жүрді. Жеке басының күйін күйттеуге тумысынан жаңы қарсы 
бірбеткей Сәкен атаман анненковтың азап вагонына түскенде 
де достарының жігерін қайрап, өлім мен өмірдің талапай 
тартысында өзін бекем, берік ұстайды.

Сейфуллин сахнада өне бойы көріне бермейді. Қадау-
қадау көріністермен-ақ драманың тұтас өзегін құрап тұр. Ол 
қатыспайтын эпизодтар персонаждардың сөзі мен емеуріні, 
қимыл-әрекеті негізгі тұлғаға бағышталуы арқылы оқта-
текте жарқ етіп, бір көрінген Сәкеннің бейнесін сомдап 
аласыз. Оның үстіне бастаушының сөзі (Қазақстанның халық 
артисі ы. Ноғайбаев), Сәкеннің көңіл күйі мен жан дүниесін 
ашатын романтикалық билер (биді қойған Н. И. Сидоров) 
келіп қосылғанда, тұтас симфонияға айналып, көрушілердің 
жүрегінен лезде-ақ орын алады. Спектакльдің көркемдік 
тұтастығы бұзылмай айшықты шығуына қарағанда, режиссер, 
Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстан 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ә. мәмбетовтің көп күш 
жұмсағанын сезінесіз.

Сөз спектакльдің қалай шыққандығы хақында болғандық- 
тан, шығарманың мазмұнын тізбелеуді жөн көрмедік. Өйткені 
автор спектакльдің сюжетін ойдан алып, фантазиялаған жоқ. 
Баршамызға аян «Тар жол, тайғақ кешумен» Сәкен өмірінің 
нағыз өзін желілеп отыр. Сейфуллинмен иықтас, шоқтықты 
бейненің бірі – абдолла асылбеков десек, ол да жақсылық 
үшін жар салған күрескер ретінде көкейімізде сайрап тұр. 
айтпағымыз – шынайы характер тұтастығының жасалуы.

Сәкен ролін еншілеген артист Ә. молдабеков өзі меңгерген 
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образдың толық қандылығы мен жандылығын жеткізуге 
талпынған қадамдарын біршама сәтті бастаған. Пьесаның 
бүтіл атмосферасының, драма характерін жете ұғынып, 
спектакль авторының ой-сезімін түсініп аяулы, кейіпкеріне 
терең үңілгендігі байқалды. Әсіресе, Сәкеннің анасы Жамалға 
деген (ойнаған Қазақстанның халық артисі Б. римова) балалық 
сезімін-нәзік әрі дөп бере білді.

Сәкен Надяның (орындаушы Қазақстанның еңбек 
сіңірген артисі Ф. Шәріпова) өзіне ауған ыстық, ықыласын 
сүйіспеншіліктің отына теліп, теңгермейді. Сол шақтағы 
өзекті жағдайдың, мұратты мақсаттың мүддесінен туған 
қарым-қатынас, достық көңіл деп біліп, бұл жалқынды 
жақындықты ұлы іске қауыштырады. Немесе Бөкейхановтың 
(ойнаушы Қазақстанның халық артисі Қ. Бадыров) түрмеде 
қамауда жатқан азапты шағын пайдаланбақ боп, идеялық һәм 
рухани сезімінен тайдырмақ ниетін адыра қалдырған сәттері, 
сол іспетті күрескерліктің от-жалынына бірге түсіп, «тар 
жол тайғақ кешудің» ащы-тұщысын бірге татқан абдолла 
асылбеков (ойнаушы артист м. мұраталиев), Шафрандармен 
(ойнаушы Қазақстанның халық артисі м. Сүртібаев) арадағы 
ымыралы қарым-қатынас, әсіресе, ақындықтың бірегей қасиеті 
оңаша толғаныстар тек, Сәкендік келбетпен дараланады. Нағыз 
күрескердің мынау жұмыр жер үстінде болып жатқан қисапсыз 
айтыс-тартысының ағымын қиядан болжаған сом тұлғасы, 
ақынның елгезек әрі еркін сыршыл да жыршыл көңіл күйімен 
өрімдей өріліп келеді де, детальдарды шашыратпай сағыздай 
орамды түйін түйеді. астыртын даярланған топ Сәкенді және 
оның достарын түрмеден босатады. Спектакльдің көркемдік 
шешімі осындай.

ал Сәкеннің осы ірілі-уақты қарбалас шақтарын (асылы 
Сәкен ылғи да қызу қимылда жүреді) ойдағыдай шығарудағы 
ойнаушы артисті еңбегін екшеп отырасыз. Ә. молдабеков 
ізденістерінің табысты, болу себебі – өзі ойнаған адамның 
барлық ішкі рухани құрылысын, ерекшелігін тани білу дер 
едік. Бірер көрінуімен есте қалып қоятын Колчак (ойнаушы 
Қазақстанның еңбек сіңіргін артисі Қ. Әділшінов), Шайтанов 
(орындаған артист ғ. Сүлейменов), Нүрке шал күнделікті 
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ұсақ тірліктің жетегінде кетіп, жалқы сәттік шебер ойынымен 
жұртшылық көңілін аулауға ұмтылған жоқ, адам туралы үлкен 
шындықты алдымызға тартады. Сөз кезегінде айта кетейік: 
жалпы қазақ театры өнерінде характерлік ақсақалдарымыз 
бен кәрі әжелеріміздің образын типтік дәрежеде көтеріп, 
профессионалды өреге шығардық. Бір-ақ мысал – Сәкеннің 
айнасы мен Нүрке шал бір көрінуімен-ақ көрермендер 
көңілін дәл басты. Өкінішке орай, жас қаһармандарымыздың 
бейнесі жасандылыққа бой ұрғыш, кебінесе сенімсіздік 
туғызады. Әсіресе, жұлымыр жұлқыныс, дауысты орынсыз 
мәнерлеп, адамның ішкі сезімін сыртқы қозғалыспен беруге 
талпынушылық сахналық образдың ішкі шындығын сипаттап 
алмайды.

ғұмырлық характер тудыру үшін кейіпкер бейнесінің 
басталуы мен аяқталуының тұтастығы қажет дейміз. Демек, 
спектакльдің басындағы Сәкен соңында қандай биікке шықты 
деген сұрақ бұл. ал біз Сейфуллиннің өсу процесін де, шыққан 
биігін де анық көре алмадық. ақын ағаның ақындық нәзік 
сезімін, ешкімге ұқсамайтын мінезін, салиқалы жүріс-тұрысын 
да көбінесе ажырата алмай топтың топаны арасында жоғалтып 
алып отырдық. Төңкерісшіл Сәкен бар да, ақын Сәкен жоқ, 
секілді.

Драма коллективінің «Сәкен Сейфуллин» спектаклін қою- 
дағы табысын ешкім жоққа шығара алмаса керек. алдағы 
уақытта театр репертуарынан орын алары да сөзсіз.

Пьеса геройларының өмірі актерлердің сахнаға бірер сағат 
шығып, қайта кетуімен әсте тамамдалмақ емес. Ол «өмір» 
спектакль қойылмастан әлдеқайда бұрын басталса, көрермен 
көкейінде де бұдан былай да тіршілікте болуы табиғи нәрсе. 
Драмалық эмоцияның күші де осында. Жалаң жылтырақтық 
пен сырт сымбатқа бой ұрған спектакльді көрермендер 
өздерімен қоса ауылына ала қайтпайды. Жыртылған билеттей 
театр үйінің босағасына тастап кетері хақ. «Сәкен Сенфуллин» 
спектаклінің көрермен ойында үзіліссіз жүріп жатуын игеру 
үшін әлі де сандаған ізденістер керек. 

 1967 ж.
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СпЕКТАКлЬ ҚАБЫлДАНБАДЫ, НЕГЕ?

Жасөспірімдер театрының алдынан өткен сайын көзіміз 
ірі етіп жазылған «Қаралы сұлу» деген жарнамаға түсетін. 
Елеңдеп қалатынбыз. Елеңдеп қалатынымыз мұқаңның 
осы тақырыптағы әйгілі әңгімесін қай-қайсымыз да оқыдық 
емес пе. Жесір әйелдің қаралы басы, жаралы жүрегі – бар 
трагедиясы, психологиялық асқан ептілікпен жазылғаны 
қайран қалдыратын. авторы м. Хасенов деп тұрғанымен, сол 
м. Әуезов әңгімесінің желісі өзек болған шығар-ау пьесаға 
деп ойлауымыздың заңды себебі осыған сайса керек. ал жас 
драматург м. Хасеновты «махаббат неге оянбады? дүниесі 
арқылы білетінбіз. Премьераны тағатсыз күтуіміз – әрине, 
театрдың репертуарын соны бір қырынан көруге деген 
ынтықтық деп ұғыныңыз.

Спектакль басталды. Жақсы басталды. Шалқып бір 
музыка ойнады, әлем-жәлем сахнада кәдімгі өмірдің көп-көп 
қырлары ашылып келе жатқандай әсер ұшық көрсете бастаған-
ды. Сахнада – жесір әйелдің жұпыны ғана шағын бөлмесі 
бейнеленген. Жұқалаң көйлек киген келіншек шарап ішіп отыр. 
Қасында отырған жігіттің өзіне деген ынтықтығы, жалынды 
сөздері оған титімдей де әсер етер емес. Оның дүниенің бәріне 
немкетті раймен қарауы, өмірдің жақсы жақтарына қара күйе 
жағып, орынсыз түңілуі, ал дегенде-ақ көрерменнің көкейіне 
қазақ драма театры қойып жүрген «Жекпе-жек» спектакліндегі 
Нәзидің қылықтарын ұялатады. Бірақ бұл – Нәзи тағдырына 
үш қайнаса сорпасы қосылмайтын Зәуреш. Зәуреш – дәрігер. 
Күйеуі отандық міндет орындау жолында қайғылы қазаға 
ұшыраған. Содан бері аруағын азалап отыр. Бақытын басқадан 
іздеген де жоқ. Зәурештің қазіргі сөйлеген сөзі, қылықтары 
оғаш, бұзылған әйелге көп ұқсайды. Оның пікірі –өмір көңілсіз, 
махаббат деген тұрақсыз, адамдардың бәрі-бәрі қу, еркектерге 
еш сенуге болмайды. Сондықтан да анау біртоға ақылды 
жуас жігіт Ержанның өзіне деген сезімі мен сенімін аяқасты 
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етіп отыр. Ержан мен сені сүйемін десе сықылықтап күліп, 
иланбайды. Еркектердің бәрі екіжүзді, алдампаз екенін, оны 
өз тәжірибесінде талай-талай білетінін, демек талай жігіттен 
аузы күйгенін айтады. Сонымен не керек, 20 минут уақыт осы 
екеуінің салғыласуымен өтеді. Талай шарап ішіледі, ақыры 
Зәуреш Ержанның ырқына жығылғандай болып, аймаласып 
табысады. Ержан құлай сүйген келіншектің оң қабағын таныған 
соң ендігі жолығудың ретін белгілеп қуанышты аттанады. Осы 
екі ортада бөлмеге бейтаныс шал кіреді. Бақсақ, бұл Зәурештің 
қайын атасы Досмұқан қария екен. Ол көрші бөлмеде отырып, 
келіні мен бейтаныс жігіттің сүйіспеншілігі жайлы хикаясын 
естіген. «Шырағым, баламның аруағынан ұялсаңшы. Бұл қай 
қорлағаның?» деген қайын атаға: «Опасыз екенсіз, біреудің 
сөзін неге тыңдайсыз?» дейді. Сосын келіні мен қайын ата 
арасындағы ұзын сонар айтыс басталады. Досмұқан шал: 
«Санасыз жігіт көрінбейді, ұнатсаң батамды берейін», – деген. 
Бағанадан бері айтып отырғанымыз – «Қаралы сұлу»(?). – ал 
қара жамылып, куйеуін жоқтап отырған адал жарды көрмейсіз. 
ықылас білдіріп жүрген Ержанның әйелі мен баласы және бар. 
ал өзінің дардай ұлы қайын жұртында. Сонымен не керек, 
Зәуреш пен Ержан қосылмаққа ниет қылады. Енді өзінен-өзі 
белгілі, олардың бас құрауына кедергі керек, ал кедергі көбейсе 
шығарманың алтын арқауы – тартыс молаяды деген сөз. 
Өкінішке орай, автор қанша тыраштанғанымен жұртшылық 
көкейінен шығып, көркемдік тұтастығын сақтаған тартыс таба 
алмаған. Досмұқан қарт ықыласын берді, Зәурештің бұрынды-
соңды көңіл қосып, көңіл құртын басып жүрген ашыналары 
Ержан төбесі көрінгеннен бермен қараларын батырған, аға 
инженер алтай болса солқылдақтық жасады. Сайып келгенде, 
ол Ержанды қолдайды да, келіншегі меруерттің әр мекемеге 
берген арызы іске аспады. Ендеше не керек? «мен сені тастап 
Зәуреш деген жесір әйелге үйленемін», – деген Ержанға 
меруерт: «Не жазығым бар, оның несі артық менен» деп өз 
намысын қорғаса ол: «Оның жаны – жақсы,екеумізді о баста әке-
шешеміз қосқан», – деп ақталады. Біздіңше, автор меруертті 
қаншама қаралағанымен өз ар-намыс, семья шырықтығын 
сақтау тұрғысынан келгенде іс-әрекеті, күйеуімен айтысып-
тартысуы әбден орынды деп білеміз. ал драматургтың оларды 
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о баста әке-шешесі атастырған еді деуі бос сөз әрі қисынсыз. 
XX ғасырдыд 60-жылдарына дейін құрымай жүрген о не 
деген сірне дәстүр. айтып айтпай не керек, бұл спектакль 
көрермендерді қатты қынжылтты, соңынан талқылау болғанда 
әрбір пікір айтушылардың қай-қайсысы да бұл спектакльдің 
өте төменгі дәрежеде екендігін бір ауыздан айтып өтті.

«Қаралы сұлу» өте сәтсіз шыққан. Бірақ бұлай жеңіл-желпі 
пікір айту обал болар еді. Өйткені сіздің көкейіңізде «Неге 
сәтсіз шыққан?» деген заңды сұрақ тұр ғой. Біздіңше, «Қаралы 
сұлуды» қаншалықты бүгінгі күннің тақырыбы десек те, бәрібір 
шиырланған, жауыр болған тақырып. Өйткені бұл пьесада көп-
көп сахнадан көрген таныс жәйттер белең алып, құрау-құрау 
болып ескі бір дүниені еске түсіре береді. Зәурештің өмірден 
ұстанған идеясы тұманды, сонысына қарамай үлкенге де, 
кішіге де ақыл үйреткіш-ақ. айтар едік, ол жаман адам деп, 
бірақ жақсы қылудағы автордың болымсыз бір дәлелі бар. Ол 
жүз операция жасайды. «Өлмектің артынан өлмек жоқ», басым 
жас, бай тауып, бақытымды ашам деген принципті ұстанған 
Зәуреш өз-өзінен бұлаң-талаңды шығып, белгісіз біреулермен 
айтысып-тартысып жанталасады. Зәуреш кіммен күресіп жүр? 
мықты болсаңыз тауып көріңіз... Оның қарсыласы жоқ. Тамаша 
ойындарымен көзге түсіп жүрген р. Әшірбекованың Зәуреш 
бейнесін қайтсем шығарам деп құрақ ұшуы, адамның тіпті 
жанын ашытар. Өйткені Зәурештің тұлғасы драматургияда жоқ 
болса, сахнаға қайдан шықсын?

Біз әр ойыншының ойнау шеберлігін талдап жатпаймыз. 
репертуарға кіру-кірмеуі екіталай болып тұрған тұманды 
дүние хақында рецензия жазу ниетінен де аулақпыз. Біз 
мынаны құлаққағыс етпекпіз: керкемдік тұтастықтан жұрдай, 
халықтық тәрбие бере алмайтын жасық, қолжазбаны мәдениет 
министрлігі қалай бекітті және театр қалай қабылдап алды? 
Тегі, осы сұрақтың өзі сүбелі бір әңгіменің арқауы секілді-
ау. Біз мәдениет министрлігінің жанындағы драматургиямен 
шұғылданатын бөлімнің ішкі шаруасынан бейхабар болсақ 
та, күнделікті сахнаға шығып жатқан жаманды-жақсылы 
дүниелердің бәріне ортақ әрі еншілес деп білеміз. Олардың 
рұқсатынсыз спектакль қойылмайтыны рас. Егер республика 
театрын үлкенді-кішілі арқауы босаң пьесалар қаптап 
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кетсе, мәдениет министрлігіне өкпе айтуға тура келер. Бұл 
ретте бұрын да баспасөз бетінде сөз болған жасөспірімдер 
театрының жыл өткен сайын жасарып, жаңарып келе жатқанын, 
творчестволық өсу, шыңдалу үстінде екенін білеміз. Тамаша-
тамаша ойындарын көріп, сан рет естен тана қол да соққанбыз. 
Шыққан биік, алған белестен таймау қандай мерей. Егер 
жалтаң тартқан жаманы білінсе кінәламай қайтеміз. «Қаралы 
сұлу» секілді дүмбілез шығарманы талғам, талап сарабына 
салмай, жоқтан тапқандай репертуарға кіргізем деп әурелену 
жөнсіз-ақ. Осы театр бұдан бұрын осы автордың «махаббат 
неге оянбады?» атты пьесасы бойынша спектакль қойған, 
біздіңдше, осы дүние де көрермен жұртшылыққа ұнаған жоқ. 
Демек, кез келген күлдібадам дүниені автордың бет-жүзіне 
қарай қабылдай беру дардай атағы бар театрға жақсылық 
әкелмесе керек.

«Қаралы сұлуды» жұртшылық қабылдамады? Неге?
Шынайы өмір шындығын бейнелейтін, көркемдік тұтас- 

тығы арқандай керілген, идеялық күші мен әсер етер рухани 
жігері өміршең бәрі-бәрі ынтымақты симфонияға айналған 
туынды әмәнда сахнадан өзіне тұлғалық орын таба біледі. 
«Қаралы сұлуда» осының бірде-бірі жоқ. Бүгінгі жастар өмірі 
аз жазылады дейміз. рас. Жазылғанның өзі – сәтсіз, моральдық 
мәселелердің мәнін, жастар ой-қиялын, сүрініс-түңілісінің 
сырын терең аша алмайды. аша алмайтын себебі сол – жастар 
өмірін аз біледі, зерттемейді. Сондықтан да иландырмайтын 
күлді-көмеш өтірікке үйірсек келеді. «Қаралы сұлудағы» 
кейіпкерлердің қай-қайсысы да бір қалыптан шыққандай 
әрі жаттанды сөйлейді. Дүниедегі, демек сөздік қордағы 
жылтырауық сөздің бәрін орынды, орынсыз қолдана берген. 
автор тілді, қазақ тілін білмейді. аударма тәрізді, сөйлем құруға 
шорқақ. Кейіпкері «күлкі шақырады екен» деп орысшалап 
сөйлеп тұрса, шынында да күлкіңіз келеді... Бұл спектакльді 
сәтті шығаруға талпынған режиссердің, актердің, суретшінің, 
композитордың есіл еңбегі сондықтан да далаға кетті. Уақыт 
және қыруар ақша шығын болды.

Спектакль Зәуреш пен Ержанды қосу ишарасын жасап 
аяқталады. Демек, бір баласымен меруертті, немересімен 
Досмұханды далада қаңғыртып қалдырады деген сөз. Бұл – 
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м. Хасеновтың ойлап тапқан «таза» сүйіспеншілік шешімі. 
Сүйіспеншіліктің құрбандығына жастардың моральдық 
бейнесін шалып жіберген. Жалпы осы автор не айтқысы келген? 
Және осы спектакльді қоюға талпынған театр не айтқысы 
келген? Жасөспірімдер бұл ойыннан эстетикалық әсер емес, 
теріс бағыт алып, оларды игі істерге итермелеу орнына теріс 
уағыздайтын шығарма. Егер әйеліңмен шекісіп қалған екенсің, 
басқасын ал... Сайып келгенде, спектакль адам үшін, оның 
сезімі мен ақыл-ойы, рухани жан дүниесіне жақсылықпен 
сәуле тарату үшін қойылса керек. Ешқандай сахналық образ 
өзін қоршаған өмір болмысымен тұрмыстан, өз ортасындағы 
адамдардан тыс өмір сүруді қажет етпейді. ал Хасеновтың 
кейіпкерлері қаншама ақылгөйсігенімен, дәл осы қалпында 
өмірде жоқ адамдар. Сахнаға не үшін шыққанын көрерменді 
қойып, актерлердің өздері білмей жургенде, бұл спектакльден 
мизансцена дәмету әбестік.

Ұлттық бояу, ұлттық характерді ірке тұрғанда жалпы 
адамдық мінез-құлық, ой-түйсік жоқ. Кейіпкерлер құлағын 
бұрап қойса, сайрап қоя беретін радио немесе мінбеден өмір 
жайлы сауатсыз ақыл айтып тұрған ағайынға көп ұқсайды. 
Қолдан жасаған қаһармандардың өмірдегі өз орнын білмеуі 
былай тұрсын, не үшін өмір сүретіндері де тұманды, тіпті 
жансыз, жылбысқы біреулер. Осыларды қалайша сахна арқылы 
жақсылықты насихаттайтын типтік бейнелер дейміз? Тегі, 
«типтік» деген сөзді бұл туындыға айтудың өзі ұят.

Бүгінгі жастар өмірін жазуға келгенде кем соғып кердеңдеп 
қаламыз. Соның салқыны м. Хасеновты да шалған. Бүгінгі жас- 
тар болмысын сахнаға шығарғанда да кенжелеп қалатынымыз 
бар. Жасөспірімдер театры екенін, ойынын кімдер көру 
керектігін ұмыта береді. Сондығы болар, академиялық драма 
театры қоятын шомбал дүниеге құштар. Шындығын қуа 
келгенде, «Қаралы сұлу» жасөспірімдер театрының арқалар 
жүгі емес. Осыны алдағы уақытта баса ескерген дұрыс 
шығар. Кейінгі толқын жастарды тәрбиелеуде творчестволық 
шаңырақтардың тигізер себі ұлан-ғайыр десек, «Қаралы сұлу» 
іспетті боркемік дүниені көрерменнің назарына ұсынып абырой 
таппас та.

Бұл спектакльдің қабылданбауы, сәтсіз шығуы алдағы 
уақытта үлкен сабақ болар деген сенімдеміз.
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«АНАМНЫң АҚ КөйлЕГі»

Творчество адамының өмір жолы өзінің қиындығымен 
қызық деген ұғымға жүгінсек, онда Қадырдың басқа да 
үзеңгілестерінен гөрі өзгешелеу сапарынан бастау керек болады 
әңгімені. алайда бүгінгі міндет осынау ойлы режиссердің 
талант ерекшелігін даралайтын творчестволық портрет жазып 
шығу емес (жазуға да болар), ол қойған «анамның ақ көйлегі» 
атты екі бөлімді драма жайлы қысқаша пікір білдірумен 
шектелеміз.

астанамыз алматыдағы Ұйғыр музыкалық комедия теа-
тры өзінің сахналық репертуарын театр драматургі Ш. Хұсай-
ыновтың «анамның ақ көйлегі» атты драмасымен толық-
тырды. Тегінде, осы ұйғыр театрының творчестволық өсу 
жолын қадағалаған адам, коллективтің үнемі өсу, өркендеу 
үстінде екенін, мейлі жас немесе сақа артистер болсын өз 
шеберліктерін шыңдау, соншалықты бір қанағатсыз іздену, 
сөйтіп көрермендердің көкейіне жол табу жолында екенін 
байқайды. Біз әдетте атақ-даңқы ерте шыққан өнер ордасын 
жаппай жазудан, шиырлай мақтау салқынынан әлі де арыла 
алған жоқпыз. міне, осының әсерінен өзгенің табысы тасада 
қалады, еленбейді, лайықты сый-құрметін алмайды.

«анамның ақ көйлегі» негізінен мелодрамаға жатқанымен, 
айтпақ ойы, сездірмек сезімі жағынан ұтымды. Қазақта «он 
баланы бір әке асырайды, он бала бір әкені асырай алмайды» 
деген сөз бар болса, драматург Ш. Хұсайынов өз пьесасына 
дәл осы жүйелі сөзді өзек етіп алғандай. ана–(Қазақ ССр-
нің халық артисі р. Иллахунова) алты баланы бірдей асырап, 
дүниенің ауыртпалығын қылша мойны талша болып, жеткізеді. 
Соғыстың ауыртпалығы, қарынның аштығы, киімнің жоқтығы – 
асыл ананы мойытпай, колхоз жұмысынан қол үзбестен аянбай 
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еңбек етіп, сонымен бірге шиеттей балаларының тәрбиесін де 
көзден таса қалдырмайды. Ондайлық етінен ет кесіп беретін 
ардақты аналар қайсыбір елде де бар. Бірақ айналайын ана- 
ның осыншалық қуаты мол құдіретті сүйіспеншілігі бала 
тарапынан ақтала бермейтінін білмейді емеспіз. Дегенмен ана 
оған да реніш білдіріп, іштен шыққан шұбар жылан баланы 
бәрібір жамандыққа қимайды. айталық, спектакльдегі ана 
бар баласын жеткізіп – ұлын ұяға, қызын қияға қондырған 
соң, жападан-жалғыз – ауылда шалының моласын күзетіп бір 
өзі қалады. Шаңырақты ұстайтын кенже ұлы – Сәйяр (артист 
а. Әйсаев) қалада оқуда, басқа балаларының өз үй-жайы бар. 
ана оқудағы ұлы Сәйяр үйленіп жатқан тойы үстіне келеді 
де, бар баласының бас қосқан тұсында жан жүрегі елжірей 
шын қуанады. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа бармайды. Балалары 
шешесінің ракпен ауыратынын естіп күйзеледі. Не керек, 
әрқайсысы басқаша, өз мінез-құлықтарына сай күйзеледі. 
режиссер осы сәттегі адамдар психологиясын өте дәл әрі терең 
талдап берген.

Сонымен ана ауру. Не істеу керек? Сайяр болса өзі біреудің 
үйінде тұрады. Инсаф (Қ. абдурасулов) Ұлы Отан соғысына 
қатысып, ауыр жараланып қайтқан мүгедек, ал үлкен ұлы мақсұт 
болса (артист К. Закиров) әлі күнге дейін үй таппай, аядай ғана 
бөлмеде тұрады. ананың жас кезінде көп азаппен өсірген сүйікті 
ұлы Ислам қатыгез, ал әйелі одан өткен қытымыр. Олар туған 
анасын үйіне алып, емдетіп, күткенді қойып, кішкентай қызы 
апалап тұра жүгіргенде ауруы жұғады деп жібермей қояды. 
Сөйтіп, ана балаларының ешбірінен пана таба алмай, кіші 
ұлы тұратын жат, танымайтын шал Әлмуһәммәт (Қазақ ССр-
інің халық артисі м. Бақиев) пен оның кіші келіні Зүләйханің 
(Г. Салимованың) үйінде қайғылы қазаға ұшырайды. ал деп 
қарағаныңызда тым қатыгездеу уақиғаның куәсі бола отырып, 
тәубеңді есіңе аласың. Тәубеңді есіңе алатының мұндайлық 
қатыгез, жат бауырлықтан сақта. Ондай мерездіктің бетін 
ары қылсын, өз анам өз босағамда болсын деген ішкі тілек. 
Әлгіндегі сіздің жалпы драма бойындағы ептеп тіксініп, 
шошынатыныңыз аты шулы композитор латиф Хамиди жазған 



348

музыканы естігеніңізде сейіліп, серги бастайсыз. Жаныңыз 
жақсылық болып ескен әуеннен ләззат алып, театр халқының 
әдемі мұңға лайық қоңыр әнін қанат қып байлап, алысқа ұшып 
кеткің келеді немесе ақ көйлекті анаң алдына алып, әлдилеп, 
тербетіп ұйықтатқандай жарылқана қалғисың.

мен осы ретте талантты режиссердің өзіндік қолтаң- 
басын баса айтып жалықпай, жатпай-тұрмай ізденетін бейнет- 
қорлығына қол соққым келеді. Әлгінде айтқанымыздай, 
көрермендерге ептеп ауырлау тиер нысананың поэтикалық 
шешімін тапқан, сөйтіп екі бөлімді мелодрамадан ана туралы 
шырқалар рухты ән тудырған Қ. Жетпісбаев тапқырлығын, 
егер шынымызды айтар болсақ, даусыз талантын тағы да тани 
түсеміз. Қадырдың режиссурадағы жинақылығы, ойда жоқта 
тауып кетер деталі, өзгеге ұқсамайтын трактовкасы, әсіресе 
әрбір драмалық туындыны поэтикалық шалқыма шешімге 
құруы – творчестволық қолтаңбасын даралайды. Біз сол 
Қадыр жасаған қолтаңбаны м. Әуезов атындағы академиялық 
драма театрынан да, сонау арқалықтағы өз колымен құрған, 
тәй-тәй бастырған музыкалық драма театрынан да, балалар 
мен жасөспірімдер театрынан да көргенбіз, білеміз. Бірақ ол 
еңбегім ескерілмей жатыр деп елеңдеп жүрген жоқ. Ол соны 
бір режиссерлік қиялдардың соңында жүр.

Жетпісбаев өнерпаздығындағы таңбабасты ерекшелік 
сол – профессионалды білімпаздықты қалыпты характерге 
жымдастыра, жалпы ұғымды тым ауырлатпайтын жарасымды 
жеңілдік, яғни шынайы өнердің көрермендерге түсініктілігін 
сахналық жаңашылдық арқылы жүзеге асыру немесе әлем-
жәлем түс-түс қумай-ақ көркемдік шешім табу. Әдетте, 
режиссердің бүткіл ойы тек актерлер арқылы ғана жарыққа 
шығып, көрермен көкейінен – жол табарын ескерсек, онда сол 
актер мен режиссердің арасындағы мәңгілік рухани байланыс 
қана өскелең өнер жасай алмақ. Ендеше Қадырдың әр актер-
ойыншы, актер-ойыншылды бір бүтін творчестволық ұғымда, 
бір бағытта ұйымдастыруы, екі жақтың үні әдемі үндестікке 
ұласып, ансамбльді жарасымдылыққа келуі тіпті де қайран 
қалдырмайды. Ең жас актерге дейін образдың (мейлі, эпизодтық 
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болсын) толық қандылығы мен жандылығын айшықтаған 
сәтте «Кішкентай роль болмайды, кішкентай актер болады» 
деген пікірді қуаттай түсесің. Әсіресе маған «анамның 
ақ көйлегінде» ойнаған Сәйяр жаңа үйленген қалыңдығы 
риманың ролін ойнаған X. Зәйнавдинованың бір көрінсе де 
бірегей әсер қалдырған қызғылықты, тіптен қылықты ойыны 
қайран қалдырды. Жас актриса кесірлі келіннің барлық 
болмысын, мінез-құлқын ішкі бір қалтарыстарын аша ойнады. 
Miнe, мұның өзі режиссер еңбегінің, ойынының актер арқылы 
жүзеге асуы. Демек, режиссердің кейіпкер сырын дөп басып, 
дұрыс түсіндіруінің нәтижесі.

Туысқан халықтардың шынайы достығы, әсіресе, өнер 
ордасында бауырласа түседі. Өнер тілі – ортақ. Қайсыбір елдің 
де жүрегінен жол табады. Оның тағы бір айқын куәсі – ұйғыр 
театры сахнасына қазақтың талантты жас режиссері қойған 
татар драматургі Ш. Хұсайыновтың «анамның ақ көйлегі» 
спектаклі.

«АДАМДАрДЫң БірЕУі БұлТ, БірЕУі ЖЕр СЕКілДі»

Біз көркем шығармадан болсын немесе сахнадан 
болсын іздейтініміз өз замандастарымыздың тәлім аларлық 
тұлғалық бейнесі ғой. Егер жаныңды жақсылыққа бастар 
құрбы-құрдасыңмен өнер арқылы сырлассаңыз өмірдің сан 
қалтарысындағы әлі де белең, алып жүрген жақсылық пен 
жамандық хақында пікір толғап ойлансаңыз қандай жақсы. Өз 
замандастарымыздың тағдыры жайлы талай-талай шығармалар 
жазылып, таңғажайып бір сыры шыншылдықпен көз алдыңызға 
көрініс беріп жатса қуанбасқа не шара. ал енді іргедегі абзал 
адамдарымызды салтанаттап, солардың ішінде іріткіде жүрген 
жетесіздерді көркемөнер тілімен түйреп отырсақ, дәуір 
тазалығына қосқан үлес болмақ-ты. Ендеше замандастар 
бейнесі, деп зар илеуіміз әрі заңды, әрі табиғи. Өйткені мен, 
әрине, сіз де көркемөнерден өзімізді көргіміз келеді.
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республикамыздың астанасында қасиетті қос шаңырақ, 
ағалы, інілі екі театр бар. Тарихына тоқталудың қажеті жоқ, 
көз алдыңызда өсті, жаңа ғана ойынын көріп келдіңіз. Осы қос 
театрдың қойып жүрген спектакльдері тақырыптық жағынан 
сараласақ мүшелесі сан алуан екен. Бір кезде мұқаң бастап 
берген тарихи тақырып драмалық бітімі сом шығармалар қою 
дәстүрі әлі жалғасып келеді. ал соңғы кезде осы академиялық 
драма театрымыз жастар өміріне жазылған пьесаларды да қоя 
бастады. Бұл өте қуанарлық жай. Өкінішке орай, жасөспірімдер 
театры бұл ретте кенжелеп жүр. Өткенде м. Хасеновтың 
«Қаралы сұлу» спектаклін дайындап, бірақ жұртшылыққа 
жетпей құлатып алуы сабақ болуға тиіс. Көркемдік дәрежесі 
таяз, тәрбие бере алмайтын жасық дүниелерді мәдениет ми- 
нистрлігінің қабылдай беруі ағаттық, әрине. Шынайы өмір 
шындығын бейнелейтін, көркемдік тұтастығы арқандай 
керілген, тәлімдік күші мен әсері күшті, рухани жігері өміршең 
туынды дайындағанда ғана актер мен көрермен арасында 
ынтымақты симфония тумақ әрі сахналық тұлға жасалмақ. 
Бүгінгі жастар өмірі аз жазылады деген емеуірін білдірсек, ал 
жазылғанның өзі сәтсіз, жеңіл күлкі, оңай оқиғаға құрылған, 
моральдық мәселелердің мәнін, жастар ой-қиялын, сүрініс-
түңіліс сырын терең аша алмайды. аша алмайтын себебі сол–
жастар өмірін аз біледі, зерттемейді. Тіпті театр актерлерінен 
де жастар бейнесін жасауда жасандылыққа ұрынатындары бар. 
Осы тұрғыдан келгенде жасөспірімдер театры аға театрдан 
үйренгені абзал.

Жуықта бұл театр замандастар өмірін сахнаға шығарды. 
Туысқан Башқұрт драматургі азат абдуллиннің «Ұмытпа 
мені, күнім» атты екі бөлімді поэтикалық драмасын қойды. Бұл 
драманың өзегі қыршын кеткен жас ақын С. И. Чекмаровтың 
алауға толы өміріне құрылған. 

Өне бойы қалада өсіп тәрбие алған, жоғары оқу орнын да 
москвада тамамдаған Сергей Чекмаров өз бақытын даладан 
іздейді. Башқұртстанның тыстағы бір ауданына тартады. 
Совхозда бас зоотехник болып істеп жүріп, нағыз өмірдің, 
нағыз күрестің жаңа ғана басталғанын сезеді. асқан романтик, 
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не нәрсеге балаша сенетін әрі елгезек, сонысына қарамастан 
күшті рухты жас жігіттің алдынан небір қиын-қыстау кезеңдер 
тап болады. Сергей ақынжанды. Дүниенің бәрі бірыңғай 
жақсылықтан тұрса екен деп тілейді, ол өзі бар қуатын осынау 
адамгершілік, ар жолында тәрк етеді. Ол–ең әуелі күрескер, 
сонсоң ақын. Ендеше қаншалықты азып-тозып жүрсе де, күдер 
үзіп меселі кайтқан емес. Оның өне бойынан жас адамға тән 
жалын лапылдап тұрса, жалынды жырынан да аңғарасыз.

Сергей ең алғаш сүйген, құлай сүйген қызынан қарымта 
ықылас таба алмай, ауылға аттанады. Тоня өзін алдап кеткен 
жігіттен балалы болса да, оған деген ынтық сезімін сөндірмейді. 
Қайта екеуі арасында қаншалық кедергілер ұшырасса, сон- 
шалық сүйе түскендей. Оның бір беткейлігі, алған бетінен 
таймай тек алға тартуы жұмыс орнында тереңдей береді. Ол 
совхоз директоры Карпов, тіпті аудандық партия комитетінің 
хатшысы Бағаевпен пікір таластырады, тек жоспар қуып 
жұмысшылардың тұрмысын назардан тыс қалдыратындарын, 
жалған атақтың құрбандығына шаруашылықтың қоймасында- 
ғы толайым астықты өткізіп жіберіп қорсыз қалатындарын 
бетің-жүзің демей тура айтам деп әділеттік үшін таяқ жейді. 
Драматург Сергей бейнесі арқылы күнделікті шаруашылық 
өмірінде болып жататын кейбір ағаттықтардың бетін ашып, 
оны болдырмау күресіне шақырады. ал Карпов пен Бағаев 
болса саясат, мемлекет дегенді жамылғы етіп, қара бастың 
қамы үшін шоқпар етіп ұстағысы келеді. Бірақ халық көреген, 
ондай бұлтаққа жол бермек емес. Сергей Отанға жан-тәнімен 
берілген, шыншыл, нағыз жанашыр азамат ретінде танылады.

Ол айтады: «адамдардың біреуі бұлт, біреуі жер секілді».
Шаруашылық басшыларының бәрі бірдей Бағаев пен Карпов 

секілді ме? Жоқ. мынау алмағайып дәуірімізде бірен-саран 
кертартпалар болғаны рас. Бірақ әмәнда жақсылық жеңеді. 
айталық, Сергей қол ұшын берер жанашыр таба алмай тауаны 
қайтып, ауылдан безіп бара жатқанда оған вокзалда ауданға 
келген жаңа хатшы Гайсин жолығып, кері қайтарады. Сергейге 
ағаның ақылды сөзінен кейін жаңа бір қуат, тың күш біткендей, 
жақсылық жолындағы ұлы күреске бел шешіп, бекем кіріседі. 
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Не керек, жалындаған жас шанағынан асып, тасып жатқан 
өзеннен малтып өтем деп суға кетіп өледі. артында бір дәптер 
өлеңі ғана қалады.

Жоғарыда айттық: Сергейдің махаббатта жолы болмады. 
Тоняны сүйді. Бірақ Тоня оның сезімін бағалай алмады. 
Дәрігер қыз Ягда керісінше Сергейді ұнатады. Жүрек біреу 
ғой. Ендеше Сергей Ягданың бұл ұнатуына жауап бере алған 
жоқ. Дос ретінде қалады.

Сергей Чекмаровтың ролін орындаған Қазақстан мемле- 
кеттік сыйлығының лауреаты Әнуар молдабеков жаңа бір 
сахналық қырынан танылды. Көбінесе алыс-жұлыс, арпа- 
лысққан адамдар образына жиі бара беретін Әнуар осымен 
екінші рет ақын бейнесіне барлау жасады. Біз оны бұрын Сәкен 
образында көргенбіз. Әрине, бұл актердің өзіне тән ойнау 
шеберлігі деп қимыл-әрекетті аса табиғи қаз-қалпында көз 
алдыңызға елестету дер едік. Ол сахнада емес, байтақ өмірдің 
өзінде тірлік кешіп жүргендей сезінеді, сезініп қана қоймайды, 
сізді де иландырады. Сондығы болар, кім болып ойнаса да 
жасандылыққа ұрынған емес. Дегенмен Әнуар азамат Сәкенді, 
азамат Сергейді лайым жарқ еткізіп, көрерменнің көз алдына 
алып-ақ келеді, әйтсе де ақындық болмысты, ақындық жан-
жүйені беруге келгенде шорқақ. Ол жалынды сөз, елгезек 
қимылды қаншалық үстесе табиғат сыйға тартқан ақынның 
психологиясы мен мінез-құлқын айнытпай салу жағы босаңдау, 
Сергейдің, өлең жолдарын оқығанда жүректен туған жыр емес, 
сахнаға шығып тақпақ оқығандай мақамдап кетері бар. Десек 
те, бұл рольді де сәтті шығарды.

Тоня мүлде бөтен қырымен танылады. Ол қаншама 
қателесіп тұрса да кінә қойып, айыптауға дәтің жетпейді. Ол 
өз сүйгенін алып бір бейнеде көргісі келді. Ол еліктегіш әрі 
сенгіш. Сондықтан да алданды. Сергейдің аулына артынан іздеп 
барады. Бірақ көп тұра алмады. Бұрынғы алдап кеткен жігіті 
қайтып орал, табысайық деген соң қимай, тағы да Сергейден 
жырақ тартады. Опасыз болса да сол бір жігітті жақсы көру 
ниетін аңғарасыз. амал не, оның жолы тағы да болмады. 
Әлгі өз нақсүйері және де сан соқтырып кетті. Сондықтан ол 
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Сергейге: «Сережа, сенің маған деген сүйіспеншілігің мүмкін 
жақсылықтың қадірін түсіндірер» дейді. Сондықтан біз Тоня 
тіпті де ойсыз емес өз сезімінің бейкүнә құлы демекпіз. 
Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Фарида 
Шәріпова Тоня сырын, ерекшелігін өте жете түсінген, терең 
зерттеген әрі психология қалтарыстарын дәл тауып, дөп басқан. 
Қанша қателессе де жаны таза. Ол Сергеймен қыдырып жүрген 
қыз шағында алаңсыз, бақытты күлкінің құшағында әбден 
масайған. адамдардың бәрі-бәрі Сергейдей адал, Сергейдей 
үлкен махаббат иесі деп ойлады. Кімге болсын қалтқысыз сенді. 
Осы алаңсыз сенім мерт етті. Бірақ ол өкінген жоқ. Өйткені 
өзінің Сергей іспетті рухани сақшысы, жарылқаушысы барын 
сезді. Сондықтан да мынау өмірдің хал-қадірін тусіндірген өз 
қателігінен гөрі, Сергейдің аянышты өлімі деп ұқты. Жалпы 
Фарида тағы да бір қырынан көрінді.

Осы драмада Ягда деген дәрігер қыз бар. Ол да елең еткізеді. 
адамдарға тілейтіні жақсылық. Ол сүйе білді, ол сүйіспеншілік 
жолында күресе алған жоқ. Ягда ролінде ойнаған Г. Әспетова 
болашағы бар, үміт күтүге болатын жас актер екенін танытты. 
Богаев болып ойнаған Қазақстанның халық артисі К. Қармысов 
та бірер көрінуімен-ақ жұртшылықтың көкейіне жақсы әсер 
қалдырды.

«Қазақ драма театры жастар жөнінде спектакль қоймай 
жүр» деп өкпе артқандай едік, енді оның реті жоқ та секілді. 
р. Сейтметовтің аудармасы және режиссерлік етуі бойынша 
қойылған «Ұмытпа мені, күнім» драмасы көрерменнің көкейіне 
жақсы сәуле болып тарар деген сенімдеміз. Әттең, жастар 
жайлы осындай сүбелі драмалық шығарма тума өнеріміздің 
топырағынан туса...
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әрі МүМКіН, әрі МүМКіН ЕМЕС...
Сыпаттама

1
ССPO халық артисі, ССрО мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты атақты әншіміз Бибігүл Төлегенова өзінің бір сөзінде: 
«менің өнер жолым – ұзақ та сенімді жол» дегені бар еді.

Біреулер бар – бойында бір шөкім таланты болса, соны 
айғай салып, адақтап жұртқа паш етуге әзір тұрады. Бойындағы 
болымсыз бар дүниесін «міне, менің мына табақтай тарту» 
өнер адамына тым лайықсыз әбес қылық екенін көп ескермейді. 
рас, ондай өзін-өзі насихаттайтын адамдар тез жанып, тез 
сөнетініне куә болып жүрміз де.

Біреулер бар табиғат сыйға тартқан арыңды болмаса да оны 
қолдан қондырып алады, әрине, олар еңбекшіл, күндіз-түні 
безектеп жүре беруден жалықпайды, түртініп іздене берудің 
нәтижесінде едәуір биікке тырмысып көтеріледі де. Бірақ ең 
қызығы сол, жұртшылық көп мойындай бермесе керек оның 
табысын, көп елеп-ескермесе керек, өнеріне сүйсіне отырып, 
әйтеуір басқа-басқа саф талантты іздейді.

Біреулер бар табиғат үйіп-төгіп берген талантты бола тұрса 
да, өзін тым қарапайым, тым салқынқанды ұстап, көрермен 
көзіне орынсыз көріне бермейді, өйте берсе мезі қыларын, 
айнытып аларын біледі. Сондықтан да текті өнердің кербез, 
табиғи тәкаппарлығын әмән бабында сақтап қалмақ. Ендеше 
олар шығар ұшпақ халықтың жүрегі болмақ. Олар асықпай 
басып, алысқа шабады, дара озып, дарқан сахнаның саңлағына 
айналады.

мен алғашында сені қай топқа қосарымды білмедім. 
Өйткені әлі жассың, өміріңнің бар қиыр-шиыр жолдары да, 
қызығы мол дәм-тұзы да алдыңда. Иә, алдында тапталмаған, 
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басталмаған өнердің еңку-еңку жолдары жатыр. Сол жолдан 
биікке де шығарсың, әлде мүмкін күйікке де қаларсың. Сенің 
де, менің де әзірше білетініміз – өнерді құлай сүю, талмай 
талаптану, бойдағы талантты орынсыз рәсуалап алмау.

міне, біз жылауық күздің нөсерлі бір күнінде қатар аяңдап 
келеміз. Неге екені белгісіз, осы бір салқындау жаңбырды 
ертеден аңсағандай сабылысқан жұрттың қай-қайсысы да 
жүгіріп, үй-үйдің, ағаш-ағаштың қалқасына ұмтылған жоқ. 
ақ жауын сыбдырлап жауып тұр. Біз аяңдап келеміз. Біз өнер 
жайлы ойымызды ортаға салып келеміз.

– мен, – деді ол, – өз өмірбаянымды тізбелемей-ақ қояйын, 
оны елуге толғанда айтармыз. Бірақ осы әншілік жолды таңдау 
қандай оңай болса, ары қарай дамытып әкету соншалық қиынға 
түсті. ал дегенде әлі балаң дауысты айқындай қою, сөйтіп өнер 
табалдырығынан енді-енді аттағалы тұрған жастың болашағын 
бағдарлап беру – аса бір сақтықты қажет ететін іс. Сондықтан 
да өнер институтындағы ағайлар мен апайлар маған да қатал 
сын көзімен қараған еді... Қатал сын көзі,– деді сосын ол бір 
нәрсе есіне түскендей мұңая алға қарады. Жағасын түріп, 
қусырынып тітіренгендей болды да:– Тезірек жүрсек қайтеді,–
деді. Бізді күзгі нөсердің толассыздығы ақыры жалықтырды 
да, Үлгілер үйіне кіруге мәжбүр болдық.

– «Өнер адамы ешкімге ұқсамаса ғана дараланады» деген 
сөз бар. Әрине, ешкімге ұқсамау жақсы қасиет, әсіресе өнерге 
керек. Бірақ әр өнердің өз мектебі бар, айталық, ғарекеңнің, 
Жүсекеңнің... соларша шырқау – халықша ән айту ұғымын 
қалыптастырды ғой. Халық екеуін де, ардақты ағаларды да, 
оған еліктеушіні де сүйсіне тыңдайды.

– Бірақ, – дедім мен, – бірақ жас талант қаншама мәнерлеп, 
өзінше шырқап тұрғанымен, жұрттың мынау ғарекеңше айтады 
екен деуі хақ қой. ал өсер жастың ағадан асып түскісі келуі пәс 
бәсекелік емес, өмірдің өз даму заңына сыймақ.

Ол жауын тамшылары сабалаған терезеге үнсіз телміре қа- 
рап отырды да: – маған да «Бибігүлше айтасын» деп жүр, ал мен 
үшін Бибігүлше ән айту да жетер. Оны былай қойғанда Бибігүл 
екеумізді бір ұстаз тәрбиеледі, мүмкін соның әсері бар шығар. 
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меніңше, әнші бақыты оның атақ-даңқында емес, құрметінде. 
айталық, кейде қалада басқаша, далада басқаша айтуға тура 
келеді. Дала қостарында немесе ауылдың аядай сахнасында ән 
салып тұрғанда жүздерін күн қаққан қарапайым адамдардың 
алдында тіпті де артистік қимыл-әрекеттің қажеттілігі жоқ, 
сымбатты көрінем деп сызылғанша осынау қасиетті еңбек 
ерлерінің зейінді зердесінен қалай орын аламын деп өзіңді 
қамшылағаның дұрыс. ал қалада, ән әуезінен гөрі, жүріс-
тұрысыңа, бет әлпетіңе көбірек мән беретін түрі бар. Бірақ екеуі 
де керек секілді... мен ойлаймын, бес жыл өнер институтында 
оқып, осы «Қазақконцертке» жолдама алғанымда дәл осындай 
қиналысқа түсіп, дәл осындай терлеп-тепшимін, дәл осындай 
толғанамын деген ой қаперіме кірген жоқ. Бағамдашы өзің, 
айталық, сен бәйгеге қатыстың, үміткерлер көп – сыйлық біреу, 
сонда қандай ала құйын сезімде (әрине, шындыққа жүгінсек, 
егесті қызғанышқа) болар едің. Әншілер өнері де үлкен бір 
бәсеке, сайыс сахнасы. Ешкім бірін-бірі сойылмен салып 
қалмайды, бірақ іштей... іштей бір-бірін... Әлбетте, әркім әр 
түрлі мәнермен айтқанымен–әділ төреші жалқы, ол – халық, 
ал халық өзіне керегін ғана қабылдап қалғанын беті-жүзіне 
қарамай қағажу тастайды. Сондықтан бәріміз де сол халықтың 
жүрегіне таласамыз... таласамыз. ал көбіміз ондай беделге ие 
бола алмасақ, өзімізден көрмей, әлгі халық қалап алған адамға 
қызыл көз қызғанышпен қараймыз-ау. Әнеки, дүздараздық 
осыдан қорқар едім. Бірақ көндігесің... мәжбүрсің... іздену 
керек, тағы да мазасыздық...

Ол тағы терезеге қарады. Жауын толастар емес. Үлгілер 
үйіне біреу кіреді, біреу шығады. Бәлкім, өздеріне лайық үлгі 
жасатып жүрген шығар.

мен ойладым, тағы да мазасыздық.... тағы да іздену. Сонда 
әншіні мазалайтын не? адамдар ең әуелі уақыт, мезгіл, әр 
дәуірдің әр тыңдаушының өз талап-тілегі бар, ұлы шеруден 
қалмай ілесіп отыру қажет, әйтпесе жұртта қаласың, жұтап 
қаласың. Ел алдында жарқ етіп танылып алып, іле аяғына жем 
түскен аттай ілбіп қалу өнер адамы үшін өлім демейік, әйтеуір 
соған таяу дүние... Өнер адамы сондықтан да мәңгі мазасыз, 
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үрдіс өсіп отыруы керек. маған, неге екені белгісіз, мынау 
жанымда отырған әнші қыз аянышты секілді. Ол ертеңін 
ойлап уайымдайды. Әйтсе де тылсым бір алапат күш, әзірше 
жұмбақты жалын жасырынып жатқандай-ау бойында. Өйткені 
оның ертеңіне сеніммен қарайтыны сендіре түседі. Ол жоғарғы 
біз келтірген екі топтың екіншісіне, ақырын жүріп, анық 
басатынына қосылатын сияқты. Жұрт оның орындауындағы 
«алқоңыр», «Бір бала» секілді халық әндерімен қоса Қазақстан 
композиторларының әндерін сан рет тыңдап жүр. айтар едік, 
әлі толық тыңдап үлгермегендер де бар. Өте өміршең даусы 
барын мойындап келе жатқандар бар.

– Неге үндемейсің? – деді ол.
– Сен неге үндемейсің? – дедім мен.

2
лениндік сыйлықтың лауреаты расул ғамзатовты бір 

дарынды ақын ретінде танушы едік. Жуықта Семей облыстық 
абай атындағы Қазақ драма театры артистері «Тау қызы» 
драмасын қойып, Өскемен жұртшылығына Дағыстан ақынын 
жаңа бір қырынан аңғартты.

Шаңырағын марқұм мұхтар Әуезов көтеріп кеткен осынау 
театр «Тау қызы» драмасын репертуарға 1965-1966 жылдың 
маусымында ғана енгізсе де, спектакльді бірсыпыра меңгеріп 
алған екен.

...мектеп өмірінің оныншы жазы. ақырғы жазы. Он 
жылдықты бітіріп, тау басына шыққан үш құрбы қуаныштың 
құндағына бөленіп тұр. Көңілдері – көктем. Бұл бүгінгі алтын 
ұя мектебімен қоштасқан жастардың бәрі-бәрінде болатын хал. 
Бір үйдің ерке бұлан қызы Әсият өмірдің ащы-тұщысын татқан 
жоқ. Қыр гүліндей құлпырып, ерке өсті. айлакер ашураның 
«Байға тиесіңдер» деген сөзін мазақ етіп, «Тисек, тиеміз» дейді 
ойнақы қыздар. Бірақ ертеңгі күні не болатынын тау қызы 
білмеуші еді. Иә, әсем Әсият ойыннан от шығып, жалыны өзін 
шарпитынын, бейбастақ әрі дарақы, ішуден қолы тимейтін 
дарбаза жігіт Османның атастырған қалыңдығы екенінен де 
бейхабар.
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Әсият торға түскен тотыдай Османның тырнағына ілініп 
бара жатқанда ғана жан ұшырып, жанталасады. Қол ұшын 
берер пенде жоқ, ет жүрегі қан жылап, шарасыз күйге түседі.

Әсияттың әкесі Әли шопан – қатал әрі катыгез адам. 
Туған қызының бақытын Османның қанды қанжығасына 
байлап бермекші болады. Өз дегеніне көндіру үшін Әсиятты 
қорқытады, арбайды. Қызының: «Қызғалдағыңды жат біреуге 
үздіресің бе?» дегеніне бар айтары: «Таудың қызы, қайда сенің 
ұятың! ата-бабаның зиратын сыйла, жолын аттама! айттым – 
бітті!» Әсият макачкалаға кетіп, ел сөзі жүрегіне инедей 
қадалған сәтте ғана Әлидің Кавказдың қарлы шыңындай қатып 
қалған жүрегі жібиді. Бірақ кеш еді.

Әли образы айшық, сом шыққан. Бұл рольді ойнаушы артист 
Б. Имақанов жүріс-тұрысы, сөйлеу мәнері, қимыл-әрекетімен 
көрерменді бірден баурап әкетеді.

Әсияттың анасы – Хадижат қызының жан дүниесін 
артынан түсінгенімен, әуел баста тым-тым қаталдық жасайды. 
Әсияттың көз жасын көрмей, аналық қарызын таулықтардың 
көне салтына береді де, қолын мезгілінен кеш сермеп қалады. 
Бірақ ананы жазғыра алмайсың. Бұл бейнені артист м. ақылова 
да өз дәрежесінде нанымды шығарған.

Бас қаһарман Әсият тағдыры–қайғылы. Ұстазы Вера Васи- 
льевнаның ақылымен құдаларға: «Басымды кессеңдер де 
Османға бармаймын, сүймеймін оны!»– деп үзілді-кесілді 
жауабын береді де, макачкалаға тартып береді. Оқуға түседі. 
Сүйгені Юсуфпен табысады. Осы тұста біз Әсият тұлғасын 
жасаушы Ш. Бақтинованың талантты артист екенін атап 
айтуды жөн көрдік. махаббаттың парқын түсіне білген Әсият 
әуел баста дәрменсіз, ата-ананың шылауынан шыға алмайтын 
жылаудан, әлсіз қарсыласудан басқа қолынан келері жоқ қыз 
боп көрінгенімен, уақиғаның ең бір шарықтау, кақтығысында 
өзін ақтап алады.

Көрерменді ауық-ауық күлкіге көміп отырған айлакер әйел 
ашура (орындаған Қазақ ССр-інің халық-артисі К. Сәкиева) 
болды. Күләш өзін жаңа бір биіктен көрсетіп кетті. ындыны 
жымысқы, көлгір, сұрқия әйел ашураның пиғылындағы 
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бұғынып жатқан ерен арам мақсаты ашуыңа ашудастай дөп 
тиіп, оны қарадай жек көріп отырасың. Күләштің қимыл-
әрекеті, мимикасы ашура характерін, психологиясын шебер 
ашып берді. мимиканың, күлкінің күшіне еріксіз табынасың. 
Театрға керегі де осы ғой.

Осман – әулекі, топас жігіт. махаббат қадірін түсінбей 
қанжардың үшіне, білектің күшіне сенеді. момақан, жаны да, 
ары да таза, бірақ шайпау шешенің дегенінен шыға алмайтын 
дәрменсіз қыз Сұпайнаттың өмірін өксіткенімен қоймай, 
Әсиятты өлтіреді. Жалпы тәкаппар, ақыл орнына қанжар 
жұмсайтын кешегі тағы таулықтардың ең соңғы жұрнағы 
осы Осман. Дәурені өткен айуандықтың жинақ тұлғасын, 
әмбесінде ең соңғы тұлғасын драматург реалистік жолды берік 
ұстай отырып, әйгілеп берген. Қазақ ССр-іне еңбегі сіңген 
артист Ә. Жаңбырбаевтың ойнау шеберлігі кейіпкер мінезіне 
тән, оның характеріне бүкіл қимыл-әрекетімен қабаттаса өріле, 
аса нанымды шықты. Осман психологиясының әрі мен нәрін 
бажайлап берді.

Османның досы лабазан да (ойнаушы м. Бұланов) бірер 
көрінуімен-ақ есіңде қалып қояды.

Сайып келгенде, семейлік артистер драманың идеялық-
көркемдік мәнін меңгеріп, спектакльді тартымды шығарған.

Көп көрерменнің, бірі ретінде пікірімізді білдіре отырып, 
тілек ретінде айтарымыз: сахна тілінің техникасын ұштай 
түссеңіздер екен. асығып, уақиғаның жетегінде кеткендіктен 
бе, кейіпкерлердің характерін жете ашпай, кейде жеңіл күлкіге 
ойыстырып жүрдіңіздер. Сөз ұғынықсыз, солғын естілді. 
Орынсыз әндете сөйлеумен сөз аяғын жеп қою тамаша ойынның 
кәдіріне нұқсан келтірген жайлары да болды.

«Жалындасын махаббат» деп араға түсіп, арашашы боп 
жүрген ақынға да (ойнаушы а. Түгелбаев). Әсияттың сүйгені 
студент Юсуфке де (Сырбанов) айтарымыз сол: көп сөздеріңізді 
ұқпай қалдық.

Тоқсан ауыз сөзді түйіндесек: «Тау қызы» – Семей облыстық 
абай атындағы қазақ драма театрының репертуарын байыта, 
сүбелей түскен жаңа табыстарының бірі.
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– Сен үндемеген соң...
– мен де сен үндемеген соң...
– мен сенің не ойлағаныңды білем, – деді ол маған қарап, – 

сен мен туралы «Осының өзі күні ертең ұятқа қалып қоймас па 
екен?» деп отырсың-ау қалай деп те болмайды...

– мен де сенің не ойлағаныңды білемін, – дедім мен. – Сен 
мына жаңбыр қашан толастар екен? Үйге тезірек жетіп, тамақ 
ішетін...» деп отырсың.

– Жоқ, – деді ол сөзімді бөліп,– қателестің, мен түсте 
тамақ ішпеймін, режим сақтау керек. Әйтпесе дауысыма зиян. 
Консерваторияны бітірген жылы Германия Демократиялық 
республикасына барғанымызды ойладым. Біз немістерге 
концерт қойдық. Елте ән тыңдап отырғанда осылар қалайша 
соғыс ашты екен деп ойлайсың. Бірақ соғыс ашқан олар емес 
қой, – деді іле өз сұрағына өзі жауап беріп. ал 1968 жылы 
арменияда өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің күндеріне 
бардық. Осылайша жүре бергім келеді, ел-жұртты аралай 
бергім келеді... Ол үшін Бибігүл апамдай мықты болуым керек. 
Иә, мықты болуым керек!

мүмкін, апаңдай жасқа жеткенде сен де сондай құрметке 
ие боларсың да.

– Әрі мүмкін, әрі мүмкін емес, – деп кесіп айтты ол.
«Ой, жауын басылды» деп орнынан қуана секіріп тұрды. 

Біз көшеге шықтық. Қала нөсер суына шомылып, бусанады. Ол 
«Қазақконцертке», мен жұмыс орныма беттедім. Ол – жаңадан 
құрылған «Самал» ансамблінің негізгі әншісі Сара Боранбаева. 
ал мен – Оралхан.
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АСУДА

Бір маман бар. Істен гөрі көпірме сөзге үйір. Ондайлар 
лайымда аудан басты, кеңсе басты болып келеді де, үнемі бір 
мұрыннан шаншылып жүреді. Қоғам деп ұран тастай тұрып 
«өзім» десе өзеуреп тұрады. Ия, ол әлгі «қоғам» деген сөзді 
«өзім» деген сөздің игілігі үшін пайдаланады. Бір қызығы, 
ондай мамандар көзге лезде түсіп, әп-сәтте зіңгіттей лауазымға 
ие болатынын қайтерсің. Бір қызығы, тіршіліктің тірнегімен 
жүріп, пендешіліктің күйкі күйбеңіне қалай душар болғанын 
аңдай бермейді. мұндай маманның өсуі қандай тез болса, өшуі 
де сондай шапшаң. 

– Жоқ, менің айтпағым ондай маман емес. 
– Бір маман бар. Дүние өртеніп бара жатса парық қылмайтын 

жайбасар саппас. Әдетте ондай маманның басынан гөрі қарны 
ертерек өседі де қызу қандылығынан жұрдай болады. Ол 
барлық жұмысты тапсырма мен талапқа жүктейді. айтпақшы, 
дәл осындай мал маманының өз шаруасы мықты, екі үйдің 
төртеу, екі сиырдың бесеу болуы да қиынға соқпайды. 

Сүйрегенінен сүйенгені күшті мұндай адамдар тасбақа 
жүріспен-ақ талай-талай боздақтың шашын ағартады-ау. 
Не істеп жүргені бимағұлым, зердесінде тұнып жатқан игі 
тілекті сыр екенін, жоқ болмаса пәле-қала толы кір екенін 
ажыратқаннан екі қап тұз жеген әлде қайда оңай, ондайлардың 
әрқашанда сырты жылмаң, іші жылан келеді.

– Қателесіпсіз, ол ондай маман емес. 
– Әлде, ауызға ерте ілініп, ел таныған беделді адам ба?
– Жоқ, қарапайым...
– мүмкін орден, медалі бар шығар.
– Жоқ, басқаны қайдам, біздің облыстан наградталды деген 

мал маманын естісем құлағым керең болсын.
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– О несі екен-ей. республика көлемінде де жоқ-ау деймін. 
Биылғы көп награданың біреуі мал дәрігерлерінің біріне 
бұйырмағаны қалай осы? 

– Қағажу қалтарыста қалтыра береді де.
– Күндік жоспарын неше процент орындайды?
– Оның ісі процентпен емес, мал басының амандығымен 

өлшенеді.
– Үйленген бе?
– Жоқ. Сақа басы. 28-ге шықса да бойдақ жүр, –деп бүкіл 

Көктерек ауылы шулайды. Жел сөз ілесе бастапты.
– Сонымен ол қандай маман өзі?
– Ол мынандай маман:

БылТыр
...Шіркін, ұйқы қандай тәтті. Әсіресе түнгі сағат үш пен 

төрттің арасындағы. Қыстың түні ұзақ-ақ осы. Биылғы қыс 
тым-тым сақылдап алды ғой. Бір жұма ұлыған боран кеше 
толастаған. Қар кеңірдектен. алтай өңірінің қысы баяғыда 
жұмсақтау болушы еді, биыл тіпті шекесінен қарап тұр. аяз 
буғанда дем алдырмайды.

Шіркін, жылы төсекте басыңды қымтай түсіп ұйқыға дізгін 
берген қандай жақсы. Ұйқы де...Иә, өмірден ұйықтап өтпесең 
бопты да. Ұйқының тәттілігі – еселі еңбекте-ау деймін. айталық, 
мәлік күні бойы жанталасып қимылдамаса, талықсып барып 
көзі ілініп кетпесе дәл осылай тұяқ серіппей ұйықтамас та еді.

Терезені әйтеуір бір нәрсе дамылсыз сабалайды. Ол не 
екен? Үйді ала көлеңкелеп тұрған сәуле қайда? Көзге түртсе 
көрінбейтін қою қараңғылық жайлапты. мәлік мұның бірде-
бірін сезбейді.

Ұйқы... Түнгі ұйқы қандай қымбат шіркін! мәлік талаурап 
жатыр. Ұзынды қара кеш қыстақтарды аралап үдере жортып 
келіп, басы жастыққа жаңа ғана тисе, кім де болсын осылай 
ессіз ұйықтайды...

... Ұйқы... шіркін...
– мәлік! ау, мәлік өлгенбісің??? . аш есігіңді. Құрыдық...! 

Әлдекімдер есікті ұрып тұр. Есікті түн ішінде дүрсілдеткен 
қандай қорқынышты... мәлік тыртиып барып, ішкиімшең есік 
ашты.
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– Бұл қайсың түнделетіп жүрген? 
– Қызыр деймісің, өзіңнің қойшыларың баяғы. Ту, басқа 

бермесін, сүңгілесіп кеттік қой.
– Немене, жауын жауған ба? 
– Жұт болайын деді ғой...
– Февральда нөсер жаууы не жақсылық дейсін. арты 

қайырлы болсын де. 
– апырай, мал не болды екен. Қораға күргейлей алды ма, 

өрісте қамалып қалды ма...
Үйге дабырласа кірген үш-төрт адам мәлік шам жаққанша 

осы реуішті сөздер айтып үлгерген-ді. Бұл кезде қарлы-жаңбыр 
әлі де толастамай құйып тұрған. Әлгілер сырт киімдерін шешіп, 
суын сыға бастады.

– апырай, – дей береді бірі,– апырай қиын болды-ау. 
– О не күңіренгеніңіз... – деген мәліктің салқын қанды 

самарқау сөзі өртенген өзегіне май құйып жіберді ме, мұқтар:
– О не дейді ау, мал қырылып жатса. алтайдан көшкі 

түсіп, Өтес асуын алып қалыпты. Кеше... кеше күн шайдай 
ашық болған соң көмекшілерімізді малға тастап ауылға түсіп 
едік, көрмеймісің қырсыққанда қымыран ірігенін... Қайтар 
жолымызды кесіп тастады. мұнысын білгенде тырп етер ме 
едік жылы апанымыздан...

мұқтар сөзін шорт үзді де ұртынан су быршып тұрған кірзі 
етігін мықшыңдап шеше бастады. Қали:

– Қапияда қалдық, – деп басын шайқайды.
Сәду:
– Жә жігіттер, түбі қайырлы болсын деңдер. Онда қалғандар 

да бойында жаны бар пенделер ғой... – дейді найын саспай 
тұтатып.

– Басқа жұрт тас санағанда, сіздер құм санаған есепшіл 
едіңіздер, оңбай ұтылған екенсіз. Өкінгенмен бола ма, 
шайланып алып, аттанайық бірге.

Таң қыла бере атқа қонған төртеу «іш пікірім ішімде» 
дегендей бүктүсіп атанша шөгіп жатқан алтайға атойлай 
жөнелді. Жүрістері суыт. Есік пен төрдей қабырғалы қаракер 
атқа мінген мәлік оқ бойы озып кетеді де, сапарластарын тосып 
алады, көңілі алақұйын, көңілі алабұртқан. Қаракер де әлденені 
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сезгендей ауыздықпен алысып, шиыршық атып тоқтамайды. 
Дала тарғақтың жұмыртқасындай шыбартып жатыр. 

Бұлар бет алған таудағы қыстақ – жақсы атқа сәскелік жер. 
амал не, көшкі түскен тұсқа келгенде тұйыққа тірелді. Жол 
жоқ.

ат таңбалығынан келетін қисапсыз мол қар жентектерін 
мәліктің қара аты бірталайға дейін бұзып барды да төбеден 
ұрғандай табандап қалды. Бағанадан бері қайтқан тырнадай 
бірінің артынан бірі тізіліп келе жатқан шеру де ошарылып тұр. 
мәліктің мінгені күдіс емес, жазаң да зор қар бұзғанға бәлекет 
еді. Беріштеліп қалған қасатты ет қызуымен едәуір омыраулап 
барды да, екі бүйірін солықтатып әрмен қарай баспай қойды. 
мәлік қара керден одан да зор ерлік дәметті білем, тебініп 
жіберіп, жұқа шапты оқыс тартып өтті. ауыздығын қарш-қарш 
шайнап, аспанға тік атылған қаракер шатқалды жаңғырықтыра 
кісінеп жіберді, мұздақталған оппаны күрс-күрс айырып алға 
тура тартты. мәлік ердің қасынан ұстап әрең отыр.

Өтес асуы жон арқасын күдірейткен сайын жол ауырлай 
түсті. Бұл кезде қарлы жаңбыр толастаған. аспанды құрсаулаған 
қара сұр бұлттар да қаймақшып, сейіліп ыдырай бастапты. 
Көкжиек айқындалып, дүниені жанды сәуле кезіп жүр. Әуеде 
ақ мамық бұлттар баяу қалқиды.

Жүргіншілер жүрістері мандымаса да өздерін жинақы 
ұстап, тас-түйін отыр. Күннің көзі жылтырай бастаған соң, 
көңілдегі уайым бұлты тарқаған-ды.

Қаракер болмаса жолда қалар ыңғайлары бар. мүбәда 
сенген аты бұрлыға бастады. 

Күн жылы. Қар пышпақтап еріп жатыр. Төменде – Суықшат, 
алда – Өтес асуы, Шопандар қыстағы – Құдасқа дейін әлі де 
бір қауым жүріс бар. Жайшылықтағы екі сағаттық жол сегіз 
сағатқа созылды. 

Қара күнгейде қар жоқ, бәрі сырғып құзға құлап кетіпті. 
Қияны белдеулей салған жол керенесі ғана күртік қарға толы. 
Жүргіншілерді қинайтын да осы-тын. ат тұяғы сәл тайқып 
кетсе, сонада – Суықшатта жатасың.

мәлік сақ келеді. Өзі ат үстінде болғанымен көңілі ана – мал 
қыстауларында, отар қамында. «апырай қара кер болдырып 
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қалды-ау». Қаракердің тегенедей төңкерілген жаясына тартып-
тартып жіберіп еді, ат оқыс бұрылып, жалт берді де ылдиға 
қарай ала жөнелді. Қапелімде не болғанын аңғармай қалған. 
мәлік бірталайға дейін құр-құрлап ат үстінде қоқшақтап барды 
да бас айналатын шатқалға беттеп бара жатқанын сезгеннен 
кейін қарғып түсіп қалды. Қаракер үй орнындай қасат қармен 
бірге жұлдыздай аға жөнелді. Енді біраздан соң көзден ғайып 
болды.

– Енді қайттық?..
– Ой, ол өлмейді. Қалың қармен кетті ғой.
– атты осы жерге тастап, жаяу құлдасақ қайтеді.
– мал қырылады ғой, мал.
– апырай, қиын болды ау, жығылған үстіне жұдырық деп.
– Өлмесе –жатар. Жүріңдер жігіттер, не болса да отарға 

жетелік, бізге бір аттан гөрі үш мың қой қымбат,– деп мәлік 
қатты қардың үстімен жаяу тартты.

Қой өрісте қалыпты. Жете алмапты қыстаққа. Көмекші 
шопандар отардың басында екен, өңдері боп-боз, әбден 
қалжыраған. Бұл қоңсы отырған – мұқтар, Сәду, Қабидың 
қыстауы еді. Қойдың алдын ашып, қораға жеткізді. Екі қораның 
есігін де қалың қар алып қалған. Ол да тазаланды. Ұжымды 
жігіттер етек-жеңіп жинап алған соң қаракерді естеріне алысты. 
мәлік те мінісін уайымдады ма, үндемей, тұйық жүрген. Бесіңді 
бетке ала қаракер көшкіге кеткен Қазан сынғанға аттанысты. 

* * *
Құзардан беліне арқан байлап түкен мәлік нөпір қардың 

үстінде итше шоқиып отырған қаракерді көргенде көзі шырадай 
жанды. Тірі! 

Иесін көрген соң ат оқыранып жіберді. Үсті су-су, 
дірілдейді.

– Қаби! а... Қаби! Күрек сырғытып жіберіңдер. ат тірі 
екен. – мәліктің даусын бір-біріне міңгесіп-ұшқасқан алтай 
құздары дамылсыз үздік-создық қайталайды. мәлік қаракерді 
оппа қардан аршып алды. Бәрібір шатқалдан шыға алмайды. 
Қалдырып кету жөн. Беліне арқан байлап түскен жігіттер үй 
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орнындай жердің қарын аршып, қаракерге от жасады. Таудың 
күреңсесі күлтеленіп жатыр екен, атқа екі-үш күнге талғажау 
боларлық. Шопандар өз қыстақтарына беттеді. мәлік Сәдудің 
атына мініп «Қазақпай», «Қали қорасы» участоктарына барып, 
шопандардың халін білуге аттанды. Жалпы осы алтайдағы 12 
отар қой, 2 табын жылқыны түгел аралап, болжап шығу ойы 
бар. 

* * * 
– Ой, онда тұрған не бар, Кім болса да сөйтеді.
– мәлік сол күні бармай қойса қайтер еді.. Бірақ ожданы 

жібермейді ондай жамандыққа. менің міндетім жол бастау 
емес, мал емдеу дейтіндер де бар ғой.

– Қаракерді қайткен екен?
– мәлік үш-төрт күнде бір шаңғымен барып жем апарыпты, 

қар қазып от ашыпты. Қар азайып, күн жылынғанда, аман-есен 
шығарып алса керек.

– Ертектеу екен...
– Осы заманда ертек бар ма, бәрі де шындыққа айналып 

жатыр емес пе.
– рас-ау.

* * *
Бұл мәліктің бір күні ғой. ал мұндай төтенше уақиғалар 

екі күнде бір болып тұрады. Түн ұйқысын төрт бөліп малым 
ауырып тұр деп жылы төсегінен суырып әкететіндер қаншама. 
мал дәрігерінің адам дәрігерінен айырмашылығы жоқ-ау. Иә, 
өз жанында әмір жоқ бұлардың.

* * *
Биыл Семейдің мединститутынан іздеп келген қыз 

мәліктің орнын сипап қалды. Есігі ашық, өзі жоқ. Жол соғып 
қалжыраған қыз, жазу столына сүлесоқ отыра кетті. Көңілі бей-
жай. Үстел үсті жинақы. Сырты қоңыр қалың дәптерді қолына 
алып оқи бастады. асыға ақтарып, ең соңғы жазылған сөздерге 
көз жүгіртті.
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«Әдеттегіше таңғы сағат алтыда тұрып товарлы-сүт 
фермасына бардым. Бұл – Тасқора участогы деп аталады. мен 
барғанда сауын жаңа басталған екен. Ферманың тазалығын 
тексеріп шықтым. 

малдың күтімін қадағалап, туатын сиыр мен туған сиырдың 
халін, төлдің жетілу қабілетін тексердім. Телуге жараған 
бес бұзауды бөліп беріп сауын сиырлардың емшегін болжап 
шықтым.

Әзірше жарылғандары жоқ. Сүт сапалы, үйге оралдым. 
ауқаттандым да бөлімше кеңсесіне барып, басқарушы ғ.Омаров 
ағайға бүгін қандай жұмыс атқарып, немен қаракеттенетінімді 
баяндадым. Ол кісі пікірін айтты. Санитарларға міндет жүктеп, 
мал отарларына бақылау жасауға аттандым.

Бүгін әлгі бір қолдан күйек алу науқаны сылбыр жүріп келе 
жатқан Сарыбел участогіндегі С.Тоқтасыновтың, Н.Имашевтың, 
м.Садықовтың отарларында екі-үш сағат айналуға тура келді. 
Әзірше мал басынан шығын жоқ. Садықовтың бір қойы ғана 
таңертең өріске бармай қалыпты. Бұл отарға ертең қайта 
соғатын шығармын.

Күн ашық. Бірақ суық. Қар жауатын түрі бар дейді қариялар. 
Балғындағы сүт фермасына жолшыбай соға кеттім. мұндағы 
жағдай да ойдағыдай көрінеді, ауырған мал жоқ. Соңғы кезде 
мені ауыр ой мазалап жүр. анау көрші шаруашылықта бірлі-
жарым мал аусылмен ауырыпты. Оның бетін ары қылсын. міне 
үшінші жыл жұқпалы індет болған емес бізде.

Бүгін аса қуаныштымын. Семейден Г... келем депті. Қашан? 
Белгісіз. 

Көктерек жастарының талабы қуантады мені. Әнеу күні 
Өскеменде көркемөнерпаздар байқауына қатысып бірінші 
орынға ие болды.

«Шындық» пьесасын қойғанбыз. мен Бықсыбайдың ролін 
жете меңгеріп алдым. Бұл «Еңлік-Кебектегі» Есеннің ролінен 
ауыр емес екен. Есенді әлі зерттеп жүрмін. Осымен бүгінгі 
күннің ирек жолдары тәмәмдалады. Сағат 7. Дайындыққа 
кеттім.
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мӘлІК
Қыз күнделікті ақтара отырып, әр бетінен жігіттің әр күнді 

қалай өткізгенін, немен шұғылданғанын аңғарды. мәліктің 
өзімен жолықпаған күндерімен дидарласып,хабардар болды. 
«Соңғы кезде ауыл адамдарынан осы үйленбейтін жігіт пе. 
Қызға қырындап тұрғанын бір көрмейсің,– деген сөз ести 
бастадым. айтса-айта берсін. Кімнің аузына қақпақ болайын» 
деген жолдарды оқығанда жымиып күліп алды. 

Дөңгелек қара көзінде өзгеше бір ризашылдықтан, аса 
бір сүйсінуден туған ұшқын бар. Әмісе осынау ұшқын 
сөнбесінші!

Қыз сырт киімдерін шешіп ілді де, жағын таянған күйі 
күнделіктің басынан бастап оқи бастады. 

* * *
Таң! Шағырмақтанып дала жатыр. алтай сілемдері, әр төбе, 

толайым табиғат ақ көрпеге оранған. Түнгі жауған ұлпа қар 
бүтін, бірде-бір із түсіп, кіршік шалған жоқ. Күн әлі шықпаса 
да әсем сағым ойнап, толықсып тұр. ауыл таң сәтіндегі тәтті 
әрі өлі ұйқыда. Тек Көктеректен шығып, аудан орталығы 
Большенарымға қарай беттеген екі салт аттының ізі сайрап 
жатыр. Көңілдері осынау аппақ ақша қардай таза жандардың, 
қос дәрігердің таң рауанында аттануы да тегін емес, үлкен бір 
ырымның, игі тілектің сапары.

мәліктің үйінен басталған із екеу еді...

* * *
– Е... е. Сенің айтпағың осындай маман екен ғой. Иә, ондай 

мамандар да бар.
1967 ж.



Үшінші бөлім

жАстық жАлыны
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ЖАрҚ ЕТКЕН ЖАлЫН – ЖАН АҒА-Ай!

Мұхтар әуезов:
Семей семинариясын тамамдасымен, 1919–20 жылдары 

Семей губерниялық революциялық комитетінің Қазақ саяси 
бөлімін меңгерді. 1921 жылы губерниялық атқару комитетінің 
председателдігіне жоғарылатылды. Бұдан соң 1921 жылдың 
қараша айынан 1922 жылдың желтоқсан айына дейін Орынбор 
қаласында ҚазЦИК-тің Президиум мүшесі қызметінде болды.

* * *
1922 жылы Орынбордан шағын ғана араб әрпімен 

басылған кітапша жарық көрді. Сыртында қазақша, орысша 
«Қорғансыздың күні» «Жизнь без защитных» деген жазуы 
бар осынау сырты қораш кітаптың ішінде сай-сүйегіңді сыр-
қыратып, төбе құйқаңды шымырлататын салхар бір көркем 
дүние жатқан еді.

«С. қаласының оңтүстігін жайлаған елдің қалаға қаты-
насатын жолының үстінде арқалық деген тау бар» – деп, жай-
ма-шуақ қоңырқай басталатын әңгіме оқыған сайын көзіңді 
суырып өзіне еріксіз еміндіреді. Сіз сонда ақ кебінге оранған 
құла дүзден азынап соққан боранды, ат арытып, үсіп-жығылып 
келе жатқан қос жолаушыны, қарға көміліп шеменденіп қалған 
қайғы-мұң арқалап жатқан ескі қыстауды, ондағы тағдырдан 
таяқ жеген, бірақ өмірге деген үмітін үзбеген сорлы жандарды, 
анау арсыз ақан мырза мен қасиетсіз Қалтайды көресіз. Сіз 
сонда жел оңынан соқса да, солынан соқса да паналығы жоқ 
абажадай арқалықтын, қауқарсыздығына, анау жесір әйел, 
жетім қызға қамсау, ықтасын бола алмай қайта азынаған азбан 
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үскірікпен бірге зікір салатындығына налыр едіңіз. Жоқ! Сіз 
тіпті оған да емес, күнәсіз бейшара халдегі жазғандардың 
аузындағыны жырып жеп, ендігі сүйеніш-қуаты, бар ділімен 
сенері – ғазизаға алпауыт арсыздың аранын аша ұмтылуы, 
ұмтылуы дейміз-ау, уыз жүректі балғындай баланы латтауы- 
ның алаңсыз куәсі болып, төбе-құйқаңыз шымырлап 
жиіркенесіз екі ессізден. міне, жазушының бақыты – осы; 
оқушысын жылата білу, жұбанта білу. 

апырай, осы әңгімедегі тынысы кең ғаламат дала 
суреттері – қазақтың өз даласы бар болмысымен алдыңызда 
көлеңдеп жатады. апырай, осы шағын әңгіменің балдай тәтті, 
сағыздай орамды тілі-ай десеңші. Тіпті бұл сақа, тіс қақты 
жазушылардың қолынан келе бермейтін, шоқтығы биік жатқан 
аса көркем әңгіме бозбаланың қолынан қалай ғана туды екен? 
ғажап. Естеріңізге түсіріңізші, «Қорғансыздың күні» былайша 
аяқталушы еді ғой: 

«...Өлер сағатына шейін қабағын басқан қайғы бұл уақытта 
жадыраған: ізі қалған жоқ. Балалық жүзінде: «менде жазық 
жоқ, мен – тазамын», – деген ашық тазалықтың белгісі, қайғы-
қасіреттен сейілген жас баланың ажары бар. 

Жауыздықтың жас құрбаны қасіретке толы өмірінің азапты 
ақ түнегінен адасып өліп, мәңгі толас тапқандай».

мұхаң осынау албырт аламан шақтарында «Еңлік – Кебек», 
«Бәйбіше – Тоқал» пьесаларының алғашкы нұсқасын, «Оқыған 
азамат», «Қыр суреттері», «Қыр әңгімелері», «Үйлену», «Сөніп-
жану», «Кім кінәлі» секілді әңгімелерін жазып үлгерген екен. 

Осынау қайталанбас сом дүниелерді тудырған жарқ еткен 
жалын жай аға-ай, сол кезде Сіз небәрі 25-ке жаңа ғана иек 
артқан екенсіз-ау.

Ғани Мұратбаев:
1925 жылы 17 апрельде россия лениншіл Коммунистік 

Жастар Одағы Орталық Комитетінің Жастардың Коммунистік 
Интернационалы Шығыс бөлімін меңгерген жалынды жас 
ғани мұратбаевтың қайтыс болуына арналған барлық 
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комсомол ұйымдарына және рлКСм-ның барлық мүшелеріне 
үндеуін жариялады. Онда «Үстіміздегі жылдың 15 апрелінде 
рлКСм Орталық Комитетінің, Жастардың Коммунистік 
интернационалы атқару Комитетінің мүшесі ғани мұратбаев 
жолдас мәңгі көз жұмды. 

мұратбаев жолдас біздің Одақтың ең бір көрнекті қыз- 
меткерлерінің бірі, Советтік Шығыстың жас революцияшыл 
өрендерінің ең талантты өкілі еді» – деген жолдар бар.

ал рлКСм-ның Қазақ Өлкесі Комитеті бұл ауыр қаза 
туралы: «Қазақ комсомолдары партия басшылығының арқа- 
сында нық та сенімді – мұратбаев жүріп өткен соқпақпен 
сенімді түрде алға басады», – деп үлкен ұстаздарына деген 
ыстық ықыласын алқалады.

ғани өмірден жас кетті. Бірақ ол өкінішті өлім емес, артына 
өлмейтіндей із қалдырған, болашағы жарқын қазақ. Жас болса 
да бас болған жігерлі азамат. Тертедей ғана қысқа өмірінде 
мағыналы да марқайған ұлы істі басқарды, ұлы істер тындырды. 
От болып туды. От болып лаулап тұр... Ол от – ғани жүрегінің 
жылуы, әсте де сөнбек емес. Қайта жылдар жылжыған сайын 
дауыл шалқытқан шамшырақтай лапылдай түспек. Өйткені ол 
отты үрлейтін кейінгі толқын жас ұрпақтар, бақытты ұрпақтар 
бар.

Жарқ еткен жалын – жан аға-ай, сіз сонда бар болғаны 
жиырмадан жаңа ғана асқан едіңіз-ау. 

Саттар Ерубаев:
Ол он үш жасында ленин комсомолының қатарына өтіп, 

мектеп бітірген соң Түркістан аудандық комсомол комитетінде 
істеді. 1930 жылы ленинград институтының философия және 
тарих факультетіне түсіп, бітіріп шықты. Қазақстанға келген 
соң республикалық орысша газет «ленинская сменаның» 
мәдениет және әдебиет бөлімін меңгерді, бұдан соң «лениншіл 
жас» газеті редакторының орынбасары, алматы жоғары ауыл 
шаруашылығы мектебінің философия кафедрасына ассистент 
болады, диалектикалық материализмнен лекция оқиды. 1934 
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жылы Жазушылар одағына мүшелікке өтеді. 1935–36 жылдары 
ленинград аспирантурасында оқиды, өмірінің ақырына 
дейін Қазақ педагогикалық институтының қазақ әдебиеті 
кафедрасында доцент болады. 

Бұл уақыттың ішінде бірнеше очерктер, мақала, өлеңдері 
жарық көреді.

* * *
«менің құрдастарым» – роман.
«менің құрдастарым» – ол сенің де құрдастарың, жас 

жаран. Ол – өмірбақи қартаймайтын немесе көш соңында қа- 
лып шаршап-шалдықпайтын қуатты құрдас. Ол құрдас – бүгін 
де, ертең де, тіпті енді бір отыз, жүз жылдан кейін де мәңгі 
лаулап тұратын ардақ. Ол – жастықтың хас өзіндей туасы 
жарқын, жастықтың дәл өзіндей әмісе жайдары, жастықтың 
бейне өзіндей отты әрі аңғал да аңқау ғой. 

«менің құрдастарым» – өндіріс өрісінде шоғырланған 
әумесер қыз бен жігіттің алқам-салқам сал-сері, итіс-тартыс 
өмірі емес, өркениетті қолдан қалап жатқан асқаралы жастар- 
дың асқан өмірі, еңбек пен жазиралы жас дәуреннің бүтіндей 
сазға толы симфониясы. Бақыт махаббат деп аласұрып жар 
салған жасампаз жүректің құдіретті үні. Неге? Кітапты оқып 
шығыңыз. 

«менің құрдастарым» – еңбек тақырыбына жазған алғашқы 
шығармалардың бірі ғана ма екен? Көмірлі Қарағандының 
бүгіні мен ертеңі хақындағы тізбелері ғана ма, жоқ болмаса 
аға-ұрпақ –Шектібай, Ілияс, алексей, Бейсен, Әлипалардың; 
кейінгі толқын – мырзаш, Қали, аркаш, Ұлбосындардың өмірі 
турасы эпизодтар жиынтығы ма? Немесе бас тұлға рахметтің 
алыс-жұлыс, күйініш-сүйініші ме? Жоқ. Оның бірі де емес. 
Бұл сүрінетін, қателесетін, өкінетін, жылайтын, күлетін бірақ 
бойындағы барын сарқып туған еліне беретін жастықтың 
соқтырмалы соқпағы – сенің соқпағың құрбылар. 

«менің құрдастарым» – отыз жылдан кейін Қазақстан 
лКСм Орталық Комитетінің әдебиет жөніндегі сыйлығына ие 



374

болды. ВлКСм-ның Құрмет грамотасын алды. Осынау өлмес 
шығармаңды дүниеге келтіргенде, жарқ еткен жалын – жан 
аға-ай, не бәрі жиырмадан жаңа ғана асқан едің-ау: 

Талғат Бигелдинов:
Қақырығы қан татып, жау қайдалап, қасқая шапқан мар- 

қасқа жігіт кең-байтақ қазақ даласының көзге елеусіз қораш 
қана аулы айбалықтың азаматы екенін алакөз жауы түгелі төс 
тиістірген достары да біле бермейтін. Иә, ол – айбалықтың 
түлегі. Шыр етіп дүниеге жар сала келгенде «Сенің атың 
– Талғат» деп, сол айбалық та құлағына айқайлаған. Осынау 
шалғайдағы шағын ауылда туғанын ел қорғаны – есіл ер тек 
есейгенде ғана білген. Егер ер – елдің ұлы, – деген халық 
даналығына жүгінсек, Талғат – айбалықтың ғана емес, Қазақ- 
тың ұлы. Қалың ел, қайран жұртының боздағы. 

Сонау ер етігімен су кешіп, ат ауыздығымен су ішкен 
шатқалаң кезең – 1942 жылы мамыр айында Талғат әскери әуе 
училищесін бітірді де, от оранған майданға аттанды.

...Талғат аға, біз сұрапыл соғысты көргеніміз жоқ. Бесіктен 
беліміз шықпаған біздерді неміс фашист басқыншыларынан 
қорғап қалған сіздер, сіз сияқты өрен жастар екенін ерлік 
шежіресінен ғана білеміз.

Талғат аға, біздің көз алдымыздан темір сұңқарыңызбен 
қаптай ұшқан жау самолеттерін жер қаптырған каһарлы 
самғауыңыз әсте де кетпейді. Ол – жастықтың өне бойы 
өшпейтін мәңгі маздақ рухындай, Отанға деген шынайы 
сүйіспеншіліктің символындай керемет ерлік еді. 

Талғат аға, сіз 1944 жылы Днепр үшін болған шайқаста Совет 
Одағының Батыры деген атақ алдыңыз, бір емес қатарынан екі 
рет алдыңыз.

Жарқ еткен жалын жан аға-ай, сонда сіз бар болғаны – 22-
де ғана екенсіз-ау.
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әлия Молдағұлова:
Бұл 1944 жылдың 15 қаңтарында Калининград облысы, 

локнянск ауданы, Казашиха селосы үшін ұрыста болған уақиға 
еді. Уақиғасы сол – Қазақтың қарлығаш қызы, мерген Әлия 
молдағұлова ерлікпен қаза тапты. 

Ерлікпен қаза тапты! Қайталашы, қайталайықшы осы сөзді. 
Бірақ жүз рет, мың рет ауыз жаппай қайталаңыз, Әлия әруағын 
тірілте алмайсыз. Ол – жоқ. Бірақ ол – мәңгілік. мәңгілігі 
сол, оның қаһармандығы жүз жылда бір қайталанатын, тіпті 
қайталанбайтын да алатаудай асқақ жатыр. Егер өмір дегеніңіз 
адам баласына жалқы берілетін болса, сол өмірдің жастық 
аталатын абат бағын әншейін бір сандалба, бойкүйез, күйкі 
тірлікпен емес, нағыз қыранша биікке ұмтылып, дауылпазша 
саңқылдап өткізген қандай жақсы. Қыран қияда өліп кетпес 
пе. Әлия ерлігінің жыры әр жастың жүрегінде мәңгі маздап 
тұрмақ.

Әлия, осынау жан түршігерлік арсыз соғысқа сен ерік- 
кендіктен бармадың. Сенің бақытың, арманыңның арайлы таңы 
алда еді. Қайтейік, аяулы апа!

Осынау алапат жалында көзсіз ерлік жасап, мәнгі көз жұмып 
толас тапқаныңда – Совет Одағының Батыр қызы атанғаныңда, 
жиырмаға да ілінбепсің ғой, жарқ еткен жалын – жан апа-ай!

 
рахымжан Қошқарбаев: 
– маған қойылар сұрақтың төркіні Ұлы Жеңіс күнінің 30 

жылдық мерекесі төңірегінде болар деген оймен, ерлік пен 
қорқыныш жайлы, соғыс жайлы ойымды түйіндей-түйіндей 
сауалсыз-ақ айтайын деп отырмын, – деді рахаң оң жақ бүйірін- 
де безілдеп жатқан телефонның ешбіріне назар аудармаған 
қалпы (рахаң осы мейманхананың директоры). Бұдан сон, 
абажадай терезеден абай атындағы опера-балет театрына 
қарап, үнсіз ойлана біраз отырды да, әңгімесін бастады. 

– Шындығына жүгінсек, абай да ерлік жасаған адам. 
аттың бауырына, қамшының астына алса да, сол бір заманда 
суырылып шығып, замана шындығын ашынып айтты, ашығын 
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айтты. Тегінде, ерлік еріккендіктен жасалмаса керек. Сол секілді 
батырлық көрсету тек соғыстың ғана еншісі емес, күнделікті 
бейбіт өмірдің өзіндей-ақ жасала берер, адамшылдықтың 
асқарлы үлгісі дер едім. Олай болса, майдандағы ерліктің 
айырмашылығы неде? Өмірін қиып, қанын төгуде ме? Уралап 
алға ұмтылып, ұрымтал жерден бас салар ұрлық шабуылда 
ма? Жоқ болмаса өзің секілді екі аяқты, жұмыр бас пендеге 
өлім отын бүрку ме? Жо-жоқ! меніңше, ерлік өз ісінің әділдігі 
үшін, өз жүрегіңнің өмірімен жасалар жасампаз дүние. мен 
ойлаймын: Жауған оқ пен лаулаған оттың ортасынан шыбын 
жанымызды сүйретіп есен-сау оралған біздерден бақытты 
ұрпақ жоқ шығар. ал енді сол соғыстан қаншама адам қайтпай 
қалды. Ендеше Ұлы Отан соғысында шейіт болғандардың 
барлығы – батыр. Ендеше шын батырлық, жалпы ерліктің 
өлшемі омырауға таққан белгімен ғана емес, шын батырлық 
белгісі – Отанға шын берілгендікпен өлшенеді. Жұрт Баукең 
екеумізді батыр деп ардақ тұтады, батырлық белгің қайда деп 
сұрамайды? Сонымен өткенге там-тұмдап оралайық. 

1939 жыл. Балалар үйі.
– Әке-шешеден жастайымнан айырылған мен үшін бала- 

лар үйі – кең сарайдай өз үйім болды. Әрине, атаның ақылы, 
ананың мейіріміне не жетсін. Басқа түссе баспақшыл деген 
ғой, аста төк болмаса да ішер ас, киер киімге зәру болмадық 
әйтеуір. Бірақ бұдан қиындық көрмей, қиналмай өстік десек 
бекершілік болар. Егер менің бойымда Отанға деген ерекше бір 
ықылас, өзгеше бір сүйіспеншілік бар болса, ол жетімдік зарын 
тарттырмай, білім мен білікті тәрбие бергенінің өтеуі еді.

Иә, содан бері қаншама жылдар жылжыды десеңізші. Бүгін 
де кең әрі әсем бөлмеде отырып, сол тар жол, тайғақ кешкен 
уақыттың артта қалғанына, келмеске кеткеніне қайран қаласың. 
Сондықтан да қазіргі жастарға «біз не көрмедік» деп естелік 
айтудың өзін ыңғайсыз санайсың. Іштен тынасың, емірене еске 
аласың. мен айтар едім: балалар үйінде тәрбиеленген мыңдаған 
қазақ жасының барлығы да Отан үшін жанын аямай шайқасты, 
тамаша ерліктің үлгісін көрсетті. мен сол ашаршылықтан 
қалған көп замандасымның тірі куәсі ғанамын.
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1945 жыл, 12 апрель. Одер өзенінің шығысы. 
– мені алғаш рет соғыстың от жалынына жаңа кipген 

жастығымның алдында Отанға, туған ел, өскен жерге деген 
сүйіспеншілігімді, жауға деген қаталдығымды дәлелдейтін 
ұлы шайқастар, үлкен сындар күтіп тұрған-ды. Бір жағынан, 
пендешілік те ғой, жау жерінде партияға өтіп тұрып, «апыр-
ау, осыншама сенімді ақтағанша не өліп қалсам, не соғыс 
аяқталып қалса ерлікті қалай жасаймын» деген балалық ой 
келген. Өйткені жеңіс туы желбіреуіне санаулы-ақ күндер 
қалып еді. Иә. сонда мен балалығымды ерте жоғалтсам да, 
жастығымнан, жастық шақтың алаулаған отынан айыра көрме 
деп тілеген едім. 

1945 жыл, 30 апрель. Таңертеңгі сағат 10. Берлин. Гимлердің 
үйі.

– менің қазір әрбір қадау-қадау оқиғаны сағат, минутына 
дейін дәл айтып отыруым таң қалдыруы да мүмкін. адам 
ретінде бір қуанар қасиетім – осы еске сақтағыш қабілетімнің 
жүйріктігі. Берлин! Отанға ойда жоқта шапқан ордалы 
жылан осы қаладан, осы біз отырған үйден шықты дегенге 
сенбейтіндейсіз. аспанда қалықтап біздің самолеттер ұшып 
жүрсе, тас көшелі, тас қабырғалы сұрғылт үйлердің арасы 
толған атыс, бір-бірін аңдыған ажал оттары. Түу, ит арқасы қиян 
кер даладан жаяу шыққан қойшының қара домалақ баласы жер 
жаһанды алпауытша жайқаймын деген неміс басқыншыларын 
тықсыра қуып Берлинге жетіп, оның ішінде Гимлердің өз 
үйінде партиялық билет алып тұрса бұдан асқан бақыттың, 
бұдан артық қуанышты күннің керегі де жоқ еді. Білемін, 
өмірде қуанышты күндер көп-ақ, бірақ мен үшін алғашқысы 
30 сәуір еді. Партия билетін өз қолымен, жау ордасына тік 
түрегеп тұрып, ант беріп алу да ерлік екен. Қаншама жауынгер 
сол Берлинге жете алмай жер жастанды, қаншама солдатымыз 
партия билетін оққа тестіріп, жүрегіне басып құлады. Бірақ 
олардың рухы, олардың асқан ерлігін ешкім оққа ұшырып 
жерлей алған жоқ, бізбен бірге атойлап Берлинге кірді. 

1945 жыл, 30 апрель. 18 сағат 30 минут. 
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– Біз отырған Гимлер үйінен 300 метрдей жерде ғана 
фашистік Германияның астанасы, адам жанын азаптаудың 
лабораториясына айналған рейхстаг тұр. маған ол үй емес, 
адам қайнататын ажал қазаны сықылданған. Егер тыныш 
уақыт болса көзді ашып-жұмғанша жүгіріп-ақ баруға болушы 
еді. Дегенмен, өлер алдында ақырғы рет ышқынып қалмаққа 
жанталасқан жау оғы жаңбырша жауып беттетпей тұр-ау. мен ол 
кезде 150 СД 674 атқыштар полкі бірінші батальондағы үшінші 
рота, екінші взводының командирі болатынмын. Батальон 
командирі К.Н. Давыдов мені шақырып алып, рейхстагқа 
өз батальонымыздың туын тігу керектігін айтты, өйткені ол 
үйге ең бірінші жеткен де, ең жақын тұрған да біз едік. Сосын 
бір құлаштай матадан қызыл ту жасап, сыртын мықтап орап 
тастадық. Жауынгер Болатов екеуміз жақын да болса алыс, 
азапты да ардақты сапарға аттандық. мен сонда өзіме жүктелген 
жауапкершіліктің салмағын тұңғыш рет сезген едім. мен сонда 
бір шаршы алқызыл мата емес, төрт жыл жаумен алысқан туған 
халқымның қанына боялған сенімін, үмітін, қуаныш-мұңын 
арқалап бара жатқандай едім. Жүрегімді билеген қорқыныш, 
шынымды айтайын, даңққа деген аз-мұз әуестік Гимлер үйінде 
қалды да, рейхстагқа дейінгі тасбақаша жылжу басталды. 

300 метрді жеті сағат жүрген жиырма жас. 
– Иә, бар болғаны үш жүз-ақ метр екен. Ондай таусылмас ұзақ 

сапардың алды-арты сол болған шығар-ау. Терезеден көшеге 
қарғып түскен сәтімізден басымызды көтерместен, жермен-
жексен болып жата қалдық. Жаудың жаңбырша жауған оғы 
қыбыр еткен нәрсені қырқып тастап тұр. рейхстаг пен Гимлер 
үйі екі арасындағы алаңқайда жайрап жатқан еліктен аяқ алып 
жүргісіз. Біздің де, қарсы жақтың ешбір жазықсыз жауынгерлері 
де құрбандыққа кеткен, ал мұндай бейкүнә жандардың қанына 
ортақ болған кім? Ол анау рейхстагта отырып, елім жоспарын 
жасаған Гитлер. мені рейхстагқа бірінші болып жетсем, сол 
бас кесерді ұстап алып, өз қолыммен ататындай сезім билеген. 
Тек алға жылжу керек, алға...

алаң – аса лайсаң. Иығымыз талып, білегіміз бен екі 
тіземіздің сау-тамтығы қалмады. Жауған оқ толастар емес, 
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бізді сол жауған оқтан қорғаған оққағар – мынау мен паналап 
жатқан солдаттардың денесі еді. айтып-айтпай не керек, 
қаншама қорықпадым дегенмен, кеудесінде жұдырықтай 
жүрегі бар пендеміз ғой. Батырға да жан керек, тіпті кері 
келген ізіммен қайтып кетпекке де бекіндім. Бірақ шегінерге 
де жол жоқ еді. Тек алға жылжу керек, алға! Жанымда әрбір 
қимылымды бағып, қоса еңбектеп келе жатқан Булатовқа 
былай дедім: «Байқаймын, екеуміз осы сапардан оралмайтын 
секілдіміз. рейхстагқа жүз қадамдай жер қалды, мұншалықты 
іргесіне жақын келген біздер ғанамыз. Ендеше өліп кетсек 
ерлікпен қаза тапқанымызды, сынық сүйем шегінбегенімізді 
білсін, туға аты-жөнімізді жазайық». Сосын тудың орауын 
ашып, сол етбеттеген қалпымызда қара қарындашпен  
«674. СП. Г. Булатов. P. Қошқарбаев» деп сойдақтата жазып 
шықтық. алға жылжу... тек қана алға! Жауған оқ бәсеңсігендей 
болды. Қолымдағы сағатқа қарап едім, біз шыққаннан бері тура 
алты сағат өткен екен. Кенезем кеуіп, шөлдегенімді білдім. 
мені қинаған жаудың мылтығы емес, осы бір таңдай кептірген 
шөл еді. Есеңгіреп көзімді жұмдым, дүниенің бәрі алқызыл 
от. Көзімді аштым, дүниенің бәрі алқызыл отқа оранған. атып 
тұрып тұра жүгіргім келді, әлдебіреу келіп, «тұр, тұрлап» 
құлағыма сыбырлағандай болды. ал анам, айналайын анашым: 
«Шыда, шыда ұлым» деп маңдайымнан сипағандай. Талып, 
ұйыған денемді зорға дегенде қозғап шалқамнан жаттым, көк 
түтіннің ара-арасынан аспан көгерді. мені сонда туған жерге 
деген сағыныш биледі. Сол сағыныш тағы да алға жетеледі. 
Булатов екеуміз бір терең шұңқырға түсіп кеттік. Қан араласқан 
шалшық су екен. алғашқы сәтте алды-артымызға қарамай 
жұтып-жұтып жібергеніміз әлі есімде. Сол шалшықта 30–40 
минут жатқан шығармыз. Бірақ туға су тигізбей, қолымыз 
талса кезек-кезек көтеріп, жан дәрмен шұңқырдан да шықтық-
ау. Жауған оқ мүлдем саябырсыған секілді. Біз рейхстагқа ең 
бірінші болып кірдік. Булатовты иығыма шығарып, туымызды 
ілдік! Иә, мен 300 метр жерді жеті сағат еңбектедім. Уыздай 
жас кезімде рейхстагқа ең бірінші болып, Отан жалауын тіктім. 



380

Сонда Гриша екеуміз құшақтасып тұрып зар еңіреп жыладық, 
қуаныштан жыладық.

1410 күн. Жеңіс! 
– Бізден кейін рейхстагқа капитан С.а. Неустроев бастаған 

басқа ротаның солдаттары келді. Бізді құттықтады, арқамыздан 
қақты. Сосын жоғары өрмелеп рейхстагтың ұшар басына 
туларын тікті. мен Гришаға айттым: «Давыдовқа жүгір. Біздің 
ерлігіміз басқа ротаның еншісіне кеткелі тұр». Булатов етігін 
сыпырып тастап, жалаң аяқ, жалаң бас безектей жөнелді. Бірақ 
кеш еді... Дегенмен біз үшін жалғыз-ақ нәрсе кеш емес. Ол – 
жеңіс! 1410 күннен кейінгі жеңіс! –деген сөзді есту, 1410 күнгі 
шайқастың жеңіс туын желбіретіп жау ордасының төбесіне ілу, 
жау шаңырағын талқандау. Бірақ мен үшін бір-ақ нәрсе кеш емес, 
ол – Отан сенімін ақтау, ұлтымның ар-намысына кір келтірмеу, 
өзіме тапсырылған міндетті нағыз қазақша орындап шығу. 
мен әсте де ерлік жасадым деп aйтпас едім, қарапайым Отан 
солдатының кез келгені орындар бұйрықты атқардым. менің 
ерлігім қарапайым қазақ баласының рейхстагтың төбесіне 
бірінші болып ту тігуі емес, Жеңіс деген асыл сөзді әлдекімнің 
аузынан естімей, рейхстагты жаңғырықтыра айқайлап өзімнің 
айтуым, халқыма хабарлауым. Осы ерлігіміз үшін Сиянов, 
Гриченков, Неустроев, Давыдов, лотвиненко жолдастарға 
Совет Одағының Батыры деген құрметті атақ берілді де, 
Булатов екеуміз Қызыл Ту орденімен наградталдық...

1945 жыл, 5 май. «Воин родина» газетінде басылған «Олар 
жеңіс туын көтерді» деген мақаладан:

«...лейтенант рахымжан Қошқарбаевты нағыз ер жүрек 
жауынгер ретінде білетін еді. міне, сондықтан да капитан 
Давыдов осы жігітті таңдап, өзіне шақырып алды. Давыдов 
Қошқарбаевқа ту ұсынды, бұл бір шаршы метр алқызыл мата 
еді, бұл – Берлинді алу жолында қан төккендердің қан көтеруі 
символы, азабы мен арман туы еді».

1948 жыл, 18 январь. Борис Горбатовтың «литературная 
газетаға» шыққан мақаласынан: 

«...Шынында да, біздің армияның жауынгерлігін бүркітке, 
сұңқарға теңеуді қоятын уақыт жеткен секілді.
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менің көзімше, басқа жолдастарыммен бірге жеңіс туын 
рейхстагқа тіккен қазақ Қошқарбаевты қандай бүркітпен 
салыстыруға болар еді. міне, мұндай қаһармандарды көрсету 
үшін мүлдем басқа поэтикалық құрылыс, мүлдем баска образ, 
тіпті мүлдем басқа поэзия, нағыз поэзия керек».

30 жыл – 50 жас.
– Жеңіс туын көтергеннен бермен аттай тулап, 30 жыл өткен 

екен. мен 50 жасқа толыппын. Қандай бақыт, қандай қуаныш! 
Ендеше бар дауысымызбен «Жасасын Ерлік, жасасын Жеңіс, 
жасасын Бейбіт өмір!» дегіміз келеді.

* * *
Берлинге Отанның алқызыл жалауын тіккенде небәрі 

жиырма жаста екенсіз-ау, жарқ еткен жалын – жан аға-ай!..

 1975 ж.
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