
Сара саңлақ

САрА 
САңлАқ

Алматы
“Жазушы”

2014



Сара саңлақ/ Құраст. Ш. Бейсенова-Әшімбаева. – 
Алматы: Жазушы, 2014. – 432 + 16 бет фотожапсырма.

ISBN 978-601-200-482-3
Қазақ мəдениеті тарихында өшпестей аты қалған, ұлттық өнеріміздің 

көрнекті тұлғаларының бірі Сара Тастанбекқызының мұрасы бүгінгі 
ұрпақ үшін қымбат рухани қазынаға айналды. Ақын Сара есімі сөз 
сайысында бақ сынасқан өнерпаздардың пір тұтары болып жүргені де 
ақиқат. Бұл жинаққа ақын Сараның өлеңдері мен айтыстары, сондай-ақ 
өнерпаз қыздың өнері мен өмір жолын арқау еткен мақалалар, естелік 
əңгімелер, ақын өнеріне бас иген кейінгі толқын ақындардың өлең-
жырлары, қаламгерлердің туындылары топтастырылды.

Кітап қалың оқырманға арналған.
ӘОЖ 821.512.122 
КБЖ 84 (5қаз)

ӘОЖ 821.512.122 
КБЖ 84 (5қаз)
     С 22

© Құраст. Ш. Бейсенова-Әшімбаева, 2014
© “Жазушы” баспасы, 2014

С 22

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі 
«Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» 

бағдарламасы бойынша жарық көрді

Жоба жетекшісі және идея авторы:
Шəрбану БЕЙСЕНОВА,

«Алаш» Халықаралық сыйлығының иегері,
Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, жазушы-журналист

Редакциялық алқа төрағасы:
Фариза ОңҒАрСЫНОВА,

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
Қазақстанның Халық жазушысы, ақын;

Мүшелері:
Ж.Әскербекқызы, ақын, филология ғылымдарының докторы;

Б.Ердембеков, филология ғылымдарының докторы, профессор;
С.Нұржан, ақын; Д.Берікқажыұлы, ақын; 

қ.Сарекенова, филология ғылымдарының кандидаты.

ISBN 978-601-200-482-3



3

Менің Шолпан жұлдызыМ

(алғысөз орнына)

Білгіштер дүниеде кездейсоқ ешнəрсе болмайды деседі 
екен. Менің ол жағынан хабарым жоқ. 

Мен кітап оқуды ерте бастадым. Біздің балалық 
шағымыз теледидарсыз, компьютерсіз, ұялы телефонсыз 
өтті. Бар арман-мақсатымыз – кітап, газет-журнал оқу. 
Дүниенің небір қызықтарын кітаптан іздейтінбіз.

Кешкісін ауыл адамдарына ертегі, батырлар жыры 
секілді дүниелерді дауысымыз қарлыққанша айқайлап 
оқып беретінбіз.

Үйдегі аға-əпкелерім жинаған көп кітаптардың ара-
сында жасыл түсті қабы бар «Айтыс» (ұмытпасам) деген 
қалың кітап көзіме түсті. Оның ішіндегі Біржан мен 
Сараның, Құлманбет пен Жамбылдың айтыстарын оқи 
бастадым. Басқаларын бір сыдыртып шықтым да, əлгі екі 
айтысқа тоқталдым.

Әсіресе, Сараның түйдек-түйдек шумақтары мені 
бірден баурап алды. «Ойпырым-ай, қыздар да ер адам-
дармен айтыса алады екен-ау» деп таң-тамаша қалдым.

Ол менің кітап, газетті бас алмай оқитын жылдарым 
болатын. Өлең жазу деген ойымда да болған емес. Біздің 
көршілерімізде мен ғұрыптас қыз бала атымен жоқ, мен 
амалсыз ер балалармен ойнайтынмын. Доп, шілдік, мəлік, 
асық ойнағанда, коньки тепкенде мен олардан жеңілмеуге 
тырысып, қызарақтап бар күшімді салатын едім.



Сара саңлақ

4

Біржан мен Сараның айтысын жастанып жатып оқып, 
«Сара жеңсе екен» деп тілейтінмін. Кейде Сара ақынды 
түсімде көретінмін: үстіне етегі кең ақ көйлек, басына 
үкісі бұлғақтаған тақия киген сұңғақ бойлы бейнесі 
анандай жерден елестейтін.

Содан бері Сара ақын менің Жыр-Шолпаным болып 
қалды жəне сол жарқыраған күйінде қала береді. 

Кейін 5-6 кластардан бастап шатпақтап бірдеңелерді 
жаза бастадым. Кейін Сараға арнап «Сайраған Жетісудың 
бұлбұлымын» атты өлеңдер топтамасын жаздым. Оның 
кіріспесін:

Ақын Сара, саңлағы жыр-жарыстың,
Шашылғандай бейуақта шыңнан ұшқын,
Арманшылдау жанымды алау шарпып,
Қанатымды жырыңа шыңдап ұштым.

Арман-жолда шың-құздар өріндегі
Адастырмай албырттау көңіл мені –
Жалқы Темірқазығым – Махамбет те,
Жыр-Шолпаным – өзіңсің көгімдегі!

Жыр-əлемде жолдар аз таң нұрындай,
Зулап өтер дауылға, шаңға ұрынбай,
Бұралаң жол, бұрқасын өткелімен
Сендік тағдыр менің де тағдырымдай...

Бас тарттым да басқаның соқпағынан,
Жол таңдадым жел ұрып, шоқ қарыған.
Адаспайын адассам, шағылысқан,
Темірқазық, Шолпанның оттарынан! –

деген шумақтармен бастағанмын.
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Мені ақындыққа талпындырған жəне жазғыш ер-аза-
маттардан қалыспауға үйреткен Сара апамыздың тағ-
дыры, шығармашылығы.

Қазақ даласында Сара, Дина секілді ғажайып талант 
иелері – талай апаларымыз ғұмыр кешкені ақиқат деп 
ойлаймын. Тек тарихтың тылсымдарында қалған.

Біз о бастан «ауылдағының аузы сасық» деп өзіміздің 
асыл дарымызды елемеуге тырысатын халықпыз. Бұл – 
бір. Екіншіден, ұлтымыздың өмір шежіресіне келгенде 
біз тіптен салақпыз. Әйтпесе, Сара Тастанбекқызының 
шығармашылығы тек Біржанмен айтысы ғана емес деп 
ойлаймын.

Бұл ойыма себеп – Сара ақынның өз өмірбаяны туралы 
баяндаған «Тағдыр тəлкегі» атты жалпы атпен берілген 
бір топ өлеңдері. Осы топтамаға «Ашындым», «Жүрек», 
«Торығам», «Ортақ мұң» секілді əрқайсысы бір балладаға 
тұрарлық бірнеше жеке өлеңдер енген.

Мүмкін ол өлеңдерге тақырып қойған «Тордағы тоты» 
атты шағын жинақты құрастырушылар болар. Қалай бол-
ғанда да Сара Тастанбекқызы қазақ жыр өнерінің тарих-
намасынан өз орнын ойып алатын ақын екені шындық.

«Қазақ – ақын халық» деп жиі айтылады. Сол ақын ха-
лықтың талай-талай талантты ақын қыздары да болғанына 
күмəн келтіруге болмайды. Әрине, олардың туындылары 
уақыттың шаңына көміліп, бізге жеткен жоқ. Оның үстіне 
«əйелдің жолы жіңішке» деген Шығыстың философия сын 
қағидаға айналдырып өскен ұлт өздері де «байтал шауып, 
бəйге алмас» деп, ақылы болмаса да, басында қисайған 
бөркі бар біреудің тіркесін мəтел қылып, қыздардың 
өздерін де, өнегелі сөздерін де жоққа шығаруға тырысқан. 
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Алайда дана халқымыз Тұмардай, Әлия мен Мəншүк, 
Хиуаздай батырларды, Алпамыс, Қобыланды, Ер Тарғын, 
Қамбар секілді батыр ұлдарға ақылшы да, қорған да бола 
білген Гүлбаршын сұлу, қыз Құртқа, Ақжүніс, қыз Назым 
жəне Қарашаштай данагөй қыздарды туған, аялап өсірген.

Халқымыздың жады соның бəрін ғасырлар бойы 
ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, кейінгіге өнеге етіп 
келеді. Сара жазу столының басына оңаша отырып өлең 
жазбағаны белгілі. Әр жерде айтқан жырларын əркім 
жаттап алып, кейінгі хат білетіндердің қағаз беттеріне 
түсіруі тумысынан ақын халықтың өнерге, оның ішінде 
əдебиеттің негізі – поэзияға деген ықылас-ілтипатының 
қашанда шексіз болғанын айқын көрсетеді.

Дейтұрғанмен, Сара ақынның шығармашылығы түге-
лімен бізге жетпеген деп ойлаймын.

Он үш жасынан қолына домбыра алып, өлең жолына 
түскен ақын өзінің тым қысқа өмірінде үлкенді-кішілі 
бірнеше айтыскерлермен жыр-жарысқа түскен болар, 
бірақ олардың бəрін кезінде оқу-тоқуы жоқ ауыл адамдары 
жазып не жаттап үлгере алмаулары əбден мүмкін.

Сара бұрынғы Талдықорған (қазіргі Алматы) облы-
сының Ақсу ауданында Тастанбек пен оның жұбайы 
Жанкөкшенің отбасында 1878 жылы дүниеге келген. 
Тастанбек сіңірі шыққан кедей, Сарадан үлкен Сахари 
атты ұлы болған. Тастанбек ертерек өмірден озады. Оның 
немере інісі Жайсаңбек батыр денелі, қарулы жігіт екен. 
Ағасы Тастанбек өлгеннен кейін ол Сахари екеуі бірлесіп 
Ақсу ауылының шет жағындағы кедей-кепшіктер тұратын 
жерден шағын үй салады. Сара сол жерде анасының 
жанында өседі. Анасы Жанкөкше аурушаң адам екен. 
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Сараның өлеңіне қарағанда Жанкөкше өкпе ауруымен 
сырқаттанады.

Салынған сал қорадан аласа үй,
Есіксіз, терезесіз, қараша үй,
Қазандық, көне алаша, тозған қомша,
Жетімсіз жарлы тұрмыс – іштегі күй.

Әйнек жоқ, терезеге тартқан қарын,
Азынатқан босағадан қыс ызғарын.
Төрт жағын төңіректің қар үрлеген,
Жан да жоқ келіп-кетер бірлі-жарым.

Жылтылдап сол бір үйден шыққан жарық.
Кейде өшіп үзіледі, кейде жанып.
Сол үйде тынбайтұғын мен ғанамын,
Уыстап тамызыққа отын салып.

Міне, Сараның көз ашқалы көргені – осы жоқшылық, 
жас өреннің көңіліне қайғы ұялатқан қасірет. 

Алайда бұл отбасын тағы да қасірет бұлты торлады. 
Ауылдағы байсымақ Арнай болыс «менің малымды 
ұрлап сойып алдың» деген жаламен Жайсаңбекті түу 
десе түкірігі жерге түспейтін, ауыл-елге үкім жүргізетін 
Тұрысбек қажының алдына əкеліп шағымданады. Ал, 
Тұрысбек қажы болса, Жайсаңбекке менсінбей қарап:

– Қарындасыңды Жиенқұлға берсең, бостандық ала-
сың, – дейді.

Ал, Жиенқұлды Сара былай суреттейді:
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Өлшеу жоқ қиялымның өрісіне,
Шыдаймын, шығармаймын көбісіне.
Айттырған күйеуіңіз, Арнай аға-ау,
Сыйғандай бір тоқтының терісіне.

Сөйлетті елім мені ұлға балап,
Сатпаймын əнімді мен бұлдамалап.
Мұңымды сендерге айтпай, кімге айтайын,
Қоржиған өл демесең құлға қарап.

Кейін атақты Біржан Қожағұлұлымен айтысқанда да:

Арғынға жол бермеген есіл тілім,
Күн өтпей, қор боп ұшқан қызыл гүлім,
Сіздерден ұялғаннан үндемеуші ем
Есекке қосақтаулы өтті күнім.
Өзі білер деуші едім жақсылардың
Ақыры қайғы болды енді мұңым.

Алтайдың саңлағымен сөйлессем де
Жоқ екен жүйрік иттей өлсем құным.
Сіздерге сенетұғын сорлы басым,
Келгенде Жиенқұлға шықпайды үнім.

Өздерің Жиенқұлды көріп едің,
Құдайдан қорықпай шыдап беріп едің.
Шақырған «Найман шалдың» аруағын,
Бəріңе қыз да болсам серік едім.
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Біржанға көрсетіңдер Жиенқұлды,
Ол мені осы жерде тірі өлтірді.
Ұяттан кісі өлмейді, сағы сынар,
Қайтейін Құдай қосып ием қылды, –

деп көкірегі қарс айырылып ашына сөйлейді.
«Мына Арғыннан біздің кесірімізден жеңілді-ау» деп 

жəне Найман руының намысы кеуделерінде бас көтерген 
жақсылар ақыры ақын қызға бостандық беруге мəжбүр 
болады.

Бірақ ақын қыз азаттық алды дегенмен, шын мə нін-
де оған бостандық əкелмеді. «Атастырған жерін мен-
сін беген», «Жынды қыз» деген секілді əртүрлі қаңқу 
сөз дер соңынан ерді, оның үстіне қазақ ақындарды қа-
дір легенмен, оларды кейде ақыл-есі дұрыс еместей кө-
ретіндер ел арасында əлі де бар екенін білеміз.

Ақырында Сара өзінен біраз жас үлкен, адамгершілігі 
мол Бекбай деген азаматпен бас қосады. Бірақ жастайынан 
көрген жоқшылық, нəзік жүрегін жылатқан жетімдік 
пен Жиенқұлдай көкірегінде сəулесі жоқ мүгедекке 
өзінің еркінсіз атастырылуы – осының бəрі ақын Сараны 
денсаулығынан айырып, ол 1916 жылғы көктемде отыз 
сегіз жасында жарық дүниемен қоштасады.

Азаттық деп аласұрған дара саңлақ арманына жете 
алмай, өмірдің ағынына, талантының жалынына өрте-
нумен өтті.

Содан бері тұлпар-уақыт зымырап, бір ғасырға жуық 
тірліктің таңы атыпты. Біз ылғи тырнақ астынан кір 
іздеуге, əйтеуір сын тағып мін табуға əзір тұрамыз.

Кейбіреулер Біржан мен Сараның айтысы шын мə-
нінде болмаған, оны ойдан шығарып жазған Әріп ақын 
Тəңірбергенов дегенді айтатын көрінеді.
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Енді біреулер «Сара анандай болған, мынандай бол-
ған» деп оның төсек-орнын қопарып сөз етіп жүр. 
Атастырылған адамы ақсақ, соқыр, Сарадай əрі сұлу, əрі 
ақылды, дүйім ел қадірлеген ақын қыз бас бостандығын 
сұрап ағаларға назын айтса, оның не оғаштығы бар екен. 
Әріп ақындай озық ойлы ағайына жауап хат жазса, ол да 
қазақ қызына тəн қарындастық наз емес пе екен.

Жанын, мұңын түсінетін ел ішінен пана таппай арманы 
алыстап, көңілі нала, торға түскен торғайдай шырылдаған 
ақын қыздың талантына ұрпақтардың ғасыр өткесін шүбə 
келтіруі, оның өлеңдерінің өмірден ашынып айтқан əр 
жолынан көңірсіген иіс іздеп, тіміскілеп тінту жүргізу – 
қыз баласын төрге отырғызып, жақсы киімді иығына 
жауып, үйдегі дəм-тұзының тəттісін аузына тосқан қазақ 
деген ұлттың ар-намысына балшық жаққанмен бірдей.

Өле берсін күншілдер күйігінде,
Өз ғасырым өзімнің иінімде.
Ақ жаңбырлар тоздырған тау сияқты
Мен өлемін өзімнің биігімде, –

деп Төлеген ақын жырлаған ақындық биіктік Сара 
Тастанбек қызына да ортақ.

Қазақ елі жыр-жарыстың теңдессіз ақтаңгер жүйрігі – 
өзінің Сарасын ұмытпайды, оның есімі Жер деген киелі 
мекеннің бетінде қазақ халқымен бірге жасай береді. 
Еліміздің театр өнерінде өзіндік орны бар «Біржан – Сара» 
операсы – ақын апамызға қойылған өнер ескерткіші.

Әдебиеттің бір шетінде жүрген мен үшін Сара апамның 
сонау бала кезімде елестеп биіктерге жол сілтеген жарқын 
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бейнесі əлі күнге дейін бір сəт көмескіленбей, Шолпан 
жұлдызым болып алдымнан сəуле шашып тұрғандай 
сезінемін.

Фариза Оңғарсынова,
Мемлекеттік сыйлықтың иегері,
Қазақстанның Халық жазушысы

12.10.2012
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ақын Сара арМаны

(немесе ақын Сараның кітабын шығару
туралы ой қалай туды...)

Кім-кімнің де «оқып шығайыншы» деп жинап жүретін 
кітабы болады ғой. Уақыт тапшылығынан, оқуға мұрша 
болмай жинала-жинала бірталайының жатып қалатын 
кездері де бар. Кімнің, кітап оқуға қалай уақыт табарын 
қайдам, өз басым алда-жалда ауруханаға түсе қалсам, 
өзіммен бірге бір құшақ əлгіндей жиналып жатқан 
кітаптарды ала барамын. Алаңсыз, өндіре оқып тастауға 
қолайлы орын. Өткен күзде ауруханаға кетіп бара жатып 
біраз дүниелер ала шыққан едім. Ішінде Тəңірберген 
Қалилахановтың «Ақын Сара» атты қалыңдау еңбегі 
де бар. Оны маған алдында Гүлша Тəңірбергенқызы 
сый лаған болатын. Ем-домдардың арасында оқып тас-
тадым. Жеңіл оқылады екен. Оқып шыққан соң кітапты 
парақтап отырып, ақын Сара туралы білгенімнен 
білмейтінім көп екенін аңғарып, өзімнен-өзім қысылып, 
ұялыс тапқандаймын. Біздің білетініміз – ақын Сараның 
Біржан салмен айтысқаны. Одан қалды, «Біржан-Сара» 
операсы ғой. Қолымдағы кітапта Сараның айтыстарынан 
басқа бірталай өлеңдері жарияланған, талданған екен. 
Өлеңдерінің келісті сөз өрнегі, алмастай өткірлігі, табиғат 
суреттері мен ақын көңіл-күйінің жымдаса өрілгені еріксіз 
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өзіне баурайды. Ақынның өз тағдырын өзі өлеңмен жа-
зып кеткені тəнті етеді. Оқып отырып ойға қалдым...

...Есіме көп жылдар бұрынғы бұлыңғыр елес жаң-
ғырығы қайта оралды. «Қазақстан əйелдері» журналында 
қызмет істеп жүрген кезім еді. Талдықорған облысында 
іссапарда бірталай аудандарын аралағаным бар. Сонда 
жол бастаушы жергілікті азамат: «Апай, біздің ауданда 
ақын Сараның бейіті бар», – деген соң, арнайы алып 
баруын өтінгенмін. Жолдан бұрылып, жазық дала төсіне 
шықтық. Айнала мидай жазық. Көне қорым алыстан 
қарауытады. Жапан далада қорымға қойылған ескерткіш 
көзге еріксіз шалынғандай. Қорым басы жым-жырт, өлі 
тыныштық. Күз уақыты еді. Күн желді. Денеміз тоңазып 
қалтырағандай. Желмен бірге сыңсыған мұңды əуен 
құлаққа жеткендей. Көңілді мұң торлады... Ақ мəрмəр 
тасқа Сараның:

«Дүниеге келіп, кетер əркім қонақ,
Солардың біреуі мен – өмірі шолақ», –

деген өлең жолдары қашалып жазылыпты. Өмірдің өткін-
шілігін, пенде баласының бұ дүниенің қонағы екендігін 
тағы бір мəрте еске алдық... Білген дұғамызды оқып, əрі 
аттандық.

Өнерпаз ару туралы кітапты оқып шыққан соң көкі ре-
гіме сондағы мұң қайта оралғандай. Осы жолы оған кі -
таптағы ұзақ талдаудан алынған мына жолдар тікелей се-
бепші болған еді:
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...Адаммын мен де сондай ұқыбы жоқ,
Құр тілді санап жүрген көңілге тоқ.
Қағазға жалғыз сөзім түспеген соң,
Ұмытылып қалар Сара құр аңыз боп.

Жүргендей көмекейім текке гулеп,
Солды өмір шешек атып, бір-ақ гүлдеп.
Белгілі байлауы жоқ, матауы жоқ,
Есіл сөз босқа кетті желдей улеп...

Аяулы ару ақынның өксікті үні ғасырлар тереңінен 
естілгендей. Тіпті ақын Сара маған тіл қатып тұрғандай 
қабылдадым. Сыңғыр қаққан даусы құлағыма келгендей 
болды. Жапандағы жалғыз қорым тағы да есіме оралғаны. 
Тебірендім, толқыдым. Ақын мұрасына қатысты бір нəрсе 
істеуім керектігін анық ұғындым. Әлгі өлеңді ақынның 
ақтық аманат сөзіндей қабылдадым. Ақын Сараның 
шығармашылығы, жарық көрген кітаптары жайлы дерек 
іздей бастадым. Соңғы рет (бəлкім алғаш рет) 1980 жылы 
«Жазушы» баспасынан «Тордағы тоты» деген атпен 
өлеңдері шағын кітап болып шыққан екен. Бұл кітап қазір 
табылмайтын құнды библиографиялық сирек туынды 
іспетті. Алматыдағы, Астанадағы ұлттық кітапханаларда 
бірер данасы сақталған, бірақ оқу залында ғана пайдалануға 
рұқсат етіледі, үйге оқуға, қолға берілмейді. Сонда қалай? 
Кітап қолжетімді болу үшін не істеуге болады? Қайтадан 
мол таралыммен шығару керек екен деген ой түйдік. Кітап 
шығарудың жолын қарастырдық, демеуші іздедік. Ақын 
Сара мұрасына қатысты жарияланған материалдарды, 
зерттеулерді жинастыра бастадық...
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Осы күзде Қазан қаласына жолымыз түсіп еді. Қазан 
көне шаһар, көнеліктері мол дегенді көп естіген едік. 
Төң керіске дейін біздің інжу-маржан жыр-дас тан да-
рымыз Қазанда жарық көрген дегенді де көкі ре гі мізге 
жат тағанбыз. Жол түсіп, барып қалған соң сол асыл-
да рымыздан не бар, не жоқ, іздеп көрсек пе екен деген 
де ой түскен. Қазан университеті кітапханасының, қол-
жаз  балар қорының, ұлттық кітапханасының сирек кі-
таптар қорының каталогтарын ерінбей-жалықпай екі күн 
ақтарып қарағанымызда көңіліміздің бір түкпірінде «Бір-
жан – Сара» айтысы шықпас па екен деген де үміт оты 
бар еді. Іздеген жоғымызды Татарстан Республикасының 
Ұлттық мұрағатынан таптық. Бұл арада төңкерістен 
бұрынғы қазақ тіліндегі əдебиеттер бөлек қор болып 
жиналыпты. Белгілі шығыстанушы ғалым Н.Ф.Катанов 
жинақтап өткізіпті. Мың алғыс, жатқан жері жарық бол-
сын! Бұл арада: «Қисса. Біржан сал менен Сара қыздың 
айтысқаны» деген атпен айтыстың 1900 жылы Жүсіпбек 
қожа Шайхысламұлы бастырған нұсқасының кітабын 
ұшыраттық. Бір ғасырдан астам жасаған жəдігер! Қуа-
нышымызда шек жоқ! Ұлпадай жұп-жұқа қағазын аямай 
ұстап, тоқыма өрнегіндей өрілген əсем жазуына жүрексіне 
үңілеміз. Жүз жыл бұрынғы кітапты қолыма ұстап тұрып, 
ақын Сараның:

... Белгілі байлауы жоқ, матауы жоқ,
Есіл сөз босқа кетті желдей улеп, –

дегеніне ойша дау айтқым келеді. Жо-жоқ! Дау айтпас 
бұ рын, алдымен аманат сөзін тегіс жинап, кітап етіп 
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шығартып алғанымыз абзал болар. Кітапқа осылайша 
қызу əзірлік басталып кетті...

Мен бұл арада ақын Сараның ғұмырбаяны, өлеңдері 
туралы сөз қозғамадым. Оны осы кітаптан Сараның өз 
аузынан естігендеріңізді жөн көрдім, қымбатты оқырман.

Бір-ақ нəрсені бөліп айтқым келеді: қазақ елі, жері аман 
тұрғанда ақын аты, оның сөзі өлмейді. Ұрпақ алмасқан 
сайын жаңа толқын ішінен кешегісін, бүгінін, ертеңін 
саралайтын оғландар туатыны сөзсіз ғой. Ел аман, жұрт 
тыныш, тəуелсіздігіміз баянды болғай! Қолы ңыздағы 
кі тап ақын Сараның аманаттай сөзін сізге жеткізіп, 
көкірегіңізге сəулесін түсіре алса, біздің мін детіміздің 
орындалғаны. Ақын Сара аруағы алдындағы па ры-
зымыздың өтелгені. «Қағазға жалғыз сөзім түспеді», – деп 
өкінбеңіз, ғазиз жан. Сөзің кітап болып шығып жатыр, ел 
руханиятына қызмет етуде. Есімің ел аузында, аяулы ару 
Сара!

Шəрбану Бейсенова



Бірінші бөлім

ӨлЕңДЕр. 
ДАСТАНДАр
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ТаҒдыр ТӘлКеГі

1. Жоқшылықта

Ақша қар алғаш жауған қыстың басы,
Көңілсіз көк салбырап қабақ-қасы.
Бекеті Абдыраның ашық дала,
Ақсудың жарғабақты босағасы.

Ышқынған оқтын-оқтын дала желі,
Жаныштап жер үйлерді бекеттегі.
Көшіре айдаланың аппақ қарын
Бүркеді борандата аяз демі.

Салынған сал қорадан аласа үй,
Есіксіз, терезесіз, қараша үй,
Қазандық, көне алаша, тозған қомша,
Жетімсіз жарлы тұрмыс – іштегі күй.

Әйнек жоқ, терезеге тартқан қарын,
Азынатқан босағадан қыс ызғарын.
Төрт жағын төңіректің қар үрлеген,
Жан да жоқ келіп-кетер бірлі-жарым.
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Жылтылдап сол бір үйден шыққан жарық.
Кейде өшіп, үзіледі, кейде жанып.
Сол үйде тынбайтұғын мен ғанамын,
Уыстап тамызыққа отын салып.

Сақырлап қазан толы қайнаған су,
Үй-іші қара түнек қаптаған бу.
Қақталып көн үстінде жатыр апам,
Естілмейд үйде дабыр, ешбір у-шу.

Телмірген екеу едік түнді күткен,
Дəмелі секілдіміз бір үміттен.
Қазанда қара судың құр қайнауы,
Айтып тұр үйдің халін азық біткен.

Ақысын жалға жүрген Сахаридың,
Бермеген жартылап та, болмаса тым.
Көшіріп іргесінен Абдыраға,
Бұл үйді тентіреткен Арнай мығым.

Жайсаңбек – кіші інісі Тастанбектің,
Қорғаны жесір кемпір, жетімектің.
Абдыра бекетіне қоса келген,
Қорланып ағайыннан алған кектен.

Палуан қажырлы адам қайраты асқан,
Белдескен көп мықтымен бала жастан.
Жоталы жолбарыстай жойдасын ер,
Жүлде алған талай-талай той мен астан.
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Тастемір, Арнайы болыс, Телібай би,
Сайысқа Жайсаңбекті салып ылғи.
Батыры Байғазының Мүсəпір де,
Жайсаңбек он жасынан алатын сый.

Бас қосып ас, жиында халық ана,
Сайысқан əрбір ерді сынға сала.
«Жайсаңбек нағыз палуан, жарайтын ер», –
Дегенді айтар еді солар ғана.

Елдің сол ардақтысы ер Жайсаңбек,
Бекетке туыстарын сүйрете кеп,
Қамы үшін жесір кемпір, жетім бала,
Ел кезіп кеткен еді азық іздеп.

Ал біздің жарлы үйіміз түн күзеткен,
Сарғайдық Жайсаңбекті тосып көптен.
Үй жылытып, құр қазанға су қайнатып,
Ырыздық тілеуші едік күнде көктен.

...Мінеки, ауытқыды түн жарымы,
Көрінбей күңгірттенді от жарығы.
Сол кезде үй жанына жақындады,
Бір дыбыс күртілдеткен тыста қарды.

Жай басқан ауыр жүктен Жайсаңбек ер,
Сартайжан, үй аман ба? Есік қай жер? –
Дей беріп арқасындағы ала өгізді,
Ақырын жерге қойып, бір сүртті тер.
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Қарт ана қалтыраған қолын жайып,
«Бұйырсын, адал асы берген ғайып!» –
Деп, бетін сипай бата беріп жатыр,
Қалғандай бір-ақ күнде малға байып...

2. Зорлық

Ақырған аяз кетті, басылды жел,
Ашулы ақ бораннан ашылды жер.
Қар күреп, күресіннен жол салынып,
Қатынап, бір-біріне тасынды ел.

Жалғыз үй жапан дүздің жолындағы,
Бекеттен шеткері бір орындағы,
Елеусіз ел көзіне бір қалыпта,
Өзгермей өте берді өмір-дағы.

Не болды ондағылар, бар ма, жоқ па,
Тіршілік халі қандай, аш па, тоқ па?
Із салып, барып қайту дегендерді,
Бекетте ешкім ойға алған жоқ та.

Әйтсе де көктем шыға басылған қар,
Дегендей: «жария болсын жасырғандар»,
Көзіне ит пен құстың түсе берді,
Күл-қоқыс, сүйек-саяқ шашылғандар.

Жарлы үйден, үрлеу басқан жеке қоныс,
Көбейіп шыққан түтін иіс-қоңыс.
Білініп бірте-бірте бекетке де,
Сөз болып оңды-солды жатты сол іс.
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«Жаз бойы жар құлағы жастық көрмей,
Жүретін жарлы кемпір азар өлмей.
Қырық үйден қысқа күнде есік ашып,
Тынбайтын арқан есіп, желбау өрмей.

Неліктен қар түскелі қадам баспай,
Қыдырып ешбір үйден есік ашпай.
Тығылып сыртқа қалай шықпай қойды,
Күн-түні молыққан ба дайын асқа-ай».

Дегендей күңкіл сөзден күннен-күнге,
Көбейіп айтылды ақыр ашық түрде.
Бір жат іс жарлы үйінде бар деген сөз,
Таралып ел ішіне кетті мүлде.

Тараған өсек-аяң осындайдан,
Айтылмай Арнайға да тұрсын қайдан.
Бұл хабар құлағына тиісімен,
Шешілді, – деді Арнай, – менің пайдам.

Қан шеңгел, қайсар болыс, қара ниет,
– Қамдан! – деп шабарманға қақты иек.
Құдайын танымайтын асау кедей,
Арнайдың алдына енді басын иед.



Сара саңлақ

23

* * *

Абдыра алақандай абыр-сабыр,
Алпарыс, шапқыласу, айқай-дабыр.
Қамаған қараша үйді қырық шақты атты,
Шуласып бір жаяуға дейді «жабыл!».

Көлденең күресінде тұр Жайсаңбек,
– Жалынам, жазығым жоқ, ағайын! – деп.
– Ұрысың қанды балақ, түстің қолға, –
Дейді Арнай, – кете алмайсың малымды жеп.

Жарлыда қора болсын кілет қайдан,
Жөнімен азық жинап етін жайған.
Кесектей қар астына көмген еттен,
Қызарып қан көрінді анадайдан.

Ай топыр есік алдын атпен басып,
Жүргендер сойыл сүйреп, мылтық асып.
Қазбалап қар астына көмген етті.
Жабылып алдақашан алған ашып.

Жайсаңбек жалбарынад жауап қылып,
– Бір маған жабылуға келдің қырық.
Азығын жетім-жесір тартып алдың,
Отырған жан асырап, талшық қылып.

Келген жоқ ешқайсыңа менен зиян,
Десем де бермейсіңдер сөзіме ырық.
Туысым, елім емес, жау болсаңдар,
Кетіңдер біржолата бізді қырып, –
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Деді де ашу қысқан арынымен,
Арнайды ат үстінен алды жұлып.
Белбеумен омыраудан қымти ұстап,
Дегенше: «жіберейін жерге ұрып».
Баж еткен дауысымыз тоқтау болды,
Апам мен екеуміздің ара тұрып.

– Ағатай, етке бола елді шаппа,
Ерлікке ерік беріп жазым таппа.
Қорыма ит жейтін бір өлексені,
Болғаны аман болсаң біздің баққа.

Жиылған елдің жақсы адамдары,
Жабылып жұмысың не ағамдағы?!
«Күміс пе күн бетінде жылтыраған?»
Жарлының жанын баққан адал малы.

– Ағатай, «шашпа топырақ – деген, – көпке»,
Шешілер өз жайымен бар болса өкпе.
Азығын қарт анамның алмаңыздар,
Біздің күн көргеніміз елге көп пе.

Арыны əлсіреген Арнай болыс,
Бергендей тілге көніп, сөзге қоныс.
«Шешуге дау аяғын ертіп жүр!» – деп,
Айдауды Жайсаңбекті көрді жөн іс.

Астыртын адамдардан хабар беріп,
Ізінен Жайсаңбектің қылмыс теріп.
Арнайдың ақылымен шақыртылған,
Дау күткен Тұрысбек те отыр келіп.
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– Қажыеке, қапа болып ғазиз басым, –
Дейді Арнай, – бойға сіңбейді ішкен асым.
Алдында бір ұятқа душар қыпты,
Мал ұрлап мынау менің жақындасым.

Ағайын Құдай сүйіп, қыдыр қонған,
Болғаннан сізбен қыңыр кім бар оңған?!
Ырысты Маман – əкемнің ұрпағынан,
Ішінде жалпақ қазақ кім бар озған?!

Болғанмен жері-суым өз алдыма,
Арыма ағайындық ой салдым да.
Ұрымды өзім барып алып келдім,
Айыбын əперуге көз алдыңда.

Тұрысбек маңызданып қарқ-қарқ күліп,
«Кім өзі салып жүрген елге бүлік?!
Қасқыр да қас қылмайды малымызға,
Матайдың үш баласы түгел тұрып».

Жайсаңбек қусырулы екі қолы,
Кеудесі керіскедей кекке толы.
Бас иген сəлемін де қажы алған жоқ,
Көкиіп көрмегендей болып оны.

«Жə!» – деді сақал сипап қажы бір кез,
Дегендей өз ойымды ішіңмен сез!
– Артын айт, шаруаның, Арнай мырза,
Бұйымтай бізге келген шешілсін тез.
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– Отырмын, – дейді Арнай, – мен де қам ғып,
Әнеки, мал ұрлаушы қолын қан ғып.
Астында аты, иінінде шапаны жоқ,
Қу кедей із-тозы жоқ жүрген қаңғып.

Айыпқа ат орнына тіксін басын,
Өтесін сөйтіп ішкен арам асын.
Жабатын бұл жарлының шапаны жоқ,
Бермесе күңшілікке қарындасын, –

Дегенде қалт түсіп бір қажы есіне,
Қарады Жайсаңбекке ол тесіле.
– Құтқарса Жиенқұлдың қиқағынан,
Емес пе татығаны бір бестіге!

Бұлар сөз берер емес Жайсаңбекке,
Келтіріп жатыр бəрін өздері епке.
Қарсылық бір-екі ауыз пікір айтты,
Жайсаңбек отыра алмай тектен-текке.

– Мен малын қажы аулының ұрлағам жоқ,
Қалайша бұйырдыңдар арам ниетке?
Малының терісін кім танып отыр,
Сөйлессін əкеліңдер бетпе-бетке.

«Айып» деп күңшілікке бере салар,
Шығарған адамым жоқ əзір шетке.
Мүлкіндей қолындағы саудалайсың,
Абайлап, Арнай, сен де сөзіңді епте!
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Маманның маңын басып мал алғам жоқ,
Қажыеке, ақты айнытып, қате кетпе.
Ақырын Арнай деді: – Ей, Жайсаңбек!
Көкисің қалай сөйлеп, миымды жеп.
Мамаекең дəулетінің аздығынан,
Отыр ма қажы келіп, пəле іздеп?!

Қажы да қабақ түйген, қашқан сұры:
– Қалжақтап, нені айтасың, – деді, – ұры!
Ар көріп отырсың ба, ақымағым,
Болғанға құтты аулымның қара құлы.
Көнбесе билігіңе – көрсін біраз,
Айдатып жібер бізге! – деді, – мұны.

– Құп болад, – деді оған – Арнай болыс,
Асауға лайықты тегі сол іс.
Сонымен Жайсаңбекті абақтыға,
Апарып, қараңғы үйде берді қоныс.
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3. қорлық

Баяғы бекеттегі қараша үй,
Көмілген қар астына аласа үй.
Кеткелі Жайсаңбекті Арнай айдап,
Тартуда жылауменен жаңаша күй.

Сахари отар кеткен жылқышы боп,
Қыс бойы бір айналып келе алған жоқ.
«Бір бала, бір кемпірді асырар!» – деп,
Санайтын Жайсаңбекті көңіліне тоқ.

Басқадай жақын да жоқ жаны күйер,
Жас бала, жаман кемпір басын сүйер.
«Жетім ғой, жесір ғой» деп мүсіркеген,
Жəрдемші болды жалғыз көрші үйлер.

Күн өтті, айлар өтті, уақыт озды,
Хал кетті, ас таусылды, киім тозды.
Қамалған жетім, жесір қараша үйге,
Қайтадан қайыршылық қолын созды.

Қыс қатты, жұт болатын белгісі бар,
Сірескен беті мұздақ – тізеден қар,
Ауылында Тұрысбектің тыныштық жоқ,
Азайып қала ма деп мыңдаған мал.

Шөп тартса, күрек ашса, отар барса,
Бұларға жұмыс қолы керек қанша?
Маманның балалары осыны ойлап,
Шығады көзін ілмей таң атқанша.
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Тұрысбек болғанымен қанша үстем,
Осылай Жиенқұлға ісі түскен.
Ешқашан қол жазғысы келмейді бір,
Топ құрап мал қоритын даяр күштен.

Тілегі, талабы бар олардың да,
Деседі: «сəті осылай оралды ма!»
Қажының көңілін аулап, ойын тауып,
Жасамақ өзінше бір той аулында.

Бұл кезде Тұрысбек те бəрін ойлап,
Серпілді көзінде арам ұшқын ойнап.
Жағдайы Жайсаңбектің еске түсіп,
Болды оған табанасты бір шарт қоймақ.

Шақыртып Жиенқұлды өз үйіне,
Сөйледі содан кейін сəл иіле:
«Саған бір қалыңдыққа қыз айттырдым»,
Деді де тоқтады істің жай-күйіне.

– Қамаудан Жайсаңбекті шығарып ал,
Айттырып қарындасын құдалық сал.
Жəне де өзің əбден ойлана кел,
Бермекшісің қаншама қалыңға мал.

Жүрегі Жиенқұлдың мұздап қалған,
Секілді үміттен бір жылу алған.
Үй болып, өз алдына бала сүйіп,
Қайырылып қарағандай дүние-жалған.
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Әлгі сөз алды да бар есіл-дертті,
Айрылып ақыл-ойдан есі кетті.
«Қажыеке, қайда айдасаң біз даяр!» – деп
Жиенқұл Тұрысбекке берді сертті.

Сұраусыз Жайсаңбек те жатқан сұлық,
Босанды қамау үйден келіп бұйрық.
«Қажы өзі құда болам депті!» – дейді,
Белгісіз: не жақсылық, не бір қулық.

Білмейді не істерін, Жайсаңбек таң,
Істепті құдалыққа қажы өзі қам.
Тіл алмай, тағы тентек атандырса ел,
Қол ұшын беретұғын табылмас жан.

«Жер қайсы?!» – тағы бір іс бастағанмен,
Сыятын жаман кемпір, жас баламен!
Құрығы Құдайға да жеткен қажы,
Жəбірлер тағы қандай масқарамен.

Қуат бар қайда қашып құтылатын,
Не деймін көрінгенге тұтылатын.
Қажының тілін алмай қарайтыпты,
Десе жұрт тағы мен ғой ұтылатын.

Салмақтап өз басының жай-жағдайын,
Жайсаңбек ой түбіне барған сайын.
Мойындап қарсыласар халі жоғын,
Көнетін құдалыққа айтты ыңғайын.
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* * *

«Абдыра, Ақсу беті қатқан көк мұз,
Ақ боран аяқ алсаң жабатын із.
Жалбырап желге етегім жар басында,
Келемін су көтеріп мен сорлы қыз».

Жанымнан жанап өтті екі атты адам,
Біреуі жерден тоқтап төрт-бес қадам,
Асыға аттан түсіп, мені құшып,
Қуанып сүйіп жатыр, – деп, – Саражан.

«Әрі ағам, əрі əкем – ол Жайсаңбек,
Қамаудан шыққаны осы көргені көп.
Жиенқұл қасындағы кейін білдім,
Келіпті құда түсіп кетейін деп».

– Қайттың ба, ағатайым, аман-есен,
Жан көкем, сен екенсің, – «бұл кім» десем.
Сен үшін жаратқанға жалбарынып,
Зар қақтық далада мен, үйде шешем.

«Ол күнде жас екенмін əлі бала,
Толмаған қулық-сұмдық, ақыл-сана.
Аға деп Жиенқұлға құлдық еттім,
Бұл күнде маңын баспай жүрген Сара».

...От жағып, зыр жүгіріп, шайын құйып,
Бір мезгіл құлақ тігіп, сөзге ұйып.
Жарқ етіп жайы келсе жауап қатам,
Жайдары мінезіммен, емес тұйық.
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Жиенқұл – жантақ жамбас, шолақ аяқ,
Жантайған жағына оң қолын таяп,
Қадайды қысық көзін маған ұдай,
Күнде ойнап жүрген ашына құрбымдай-ақ.

Бір мезгіл құжырайтып құныс белін,
Жия алмай, сілекейлі дүрбік ернін.
Қызығып қыз құшардай қиялына,
Шайнауды ұмытады шайдың жемін.

Қарт анам – көкірек ауру, күрк-күрк еткен,
Өз-өзін шымшылайды екі беттен.
Айтарға амалы жоқ, ернін тістеп,
Дер едік, – сорақылық мынау неткен!

Таң да атты. Жиенқұлдар атқа мініп,
Қажының ауылына кетті жүріп.
Қасына Жайсаңбек те қоса ілесті,
Қайтпақ па, əлде қалың жайын біліп.

Жайсаңбек сол кеткеннен қайтпады тез,
Қажының қалауына болды да кез.
Отарға жылқы айдасып кете барды,
Кедейде кер қай заңдық жоқ қой мінез.

Күркілдеп көнде жатқан сорлы ана,
Шақырып, деді маған: – Ботам Сара!
Қай, қозықаным, бақытты бол,
Қуанар ештеңе жоқ жүрек жана!
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– Апатай, жайын айтшы, болды қалай?
Біреуге болмақшы ма Жайсаң малай?!
Әйтпесе, түндегі бір сұмырай адам,
Сұқтанып отыр еді көзін қадай...

– Я, қарғам, түндегі сол қисық көзді,
Айтып ед бытыстырып бірер сөзді.
Болыпты сені соған атастырмақ,
Келісіп қажы аулында өзді-өзі.

Баж етіп, көн үстінен түстім атып,
Қос қолдап бетті басып қалдым жатып.
«Құдай-ау, менен сорлы жан бар ма?!» деп,
Налыдым қабырғама қайғым батып.

«Құдай-ау, əкемді алдың туа сала,
Атанттың «жесір кемпір, жетім бала».
Тезегін теріп елдің, отын жақтым,
Жоқ болып босағамда жалғыз қара.

Ұмтылып істегенмен қанша талап,
Қолдайтын бір адам жоқ жақын санап.
Дүниенің барлық қайғы-қасіреті
Тұрған ба түгел күтіп, маған қарап?!

Апатай, осы ма еді қорлық деген?
Қорлыққа көндіретін зорлық деген?
Жан шошыр – ақсақ, соқыр бір есектің,
Қорланып, қосағында болдық деген.
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Беріп пе ең ақ сүтіңді анам қарғап?
Тауып па ең дүниеге осыны арнап?» –
Деп жылап, ащы үнімді ағыттым мен,
Анамның құлағын жеп, күн-түн сарнап.

Қарт анам қолмен сүртіп көздің жасын,
Тіземде жылап жатты қойып басын.
«Жылама, сабырлық ет, – деді ол сосын, –
Тағдырға жазса осылай, не қыласың?!

Кетесің жылай берсең қор боп жасып,
Қорлықтан құтылмайсың бұлай қашып.
Онан да азат болар жолыңды ізде,
Ақылың мен қайратың судай тасып».

Анамның бұл ақылы ішке қонып,
Әр сөзін ұшқыр қиял отыр жорып.
Көз жасы емес, іспенен бақыт табу –
Көңіліме ұялады мақсат болып.
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4. Бекіндім

«У да-шу шақырысқан таңғы тауық,
Көп болды түн ортасы кеткелі ауып.
Күсембай, Павел қартпен үшеуіміз,
Сырластық түні бойы есік жауып.

...Түн бойы Павел аға берген ақыл,
Барады бойға сіңіп тақыл-тақыл.
Өмірдің үміт күнін елестетіп,
Жас жанды ұмтылтқандай апыл-тапыл.

Соңында: «Енді өздерің ақылдас» деп,
Қарт кетті бөлмесіне ұйқысы кеп.
Оңаша отырысып қалдық бірге,
Талпына таңды күткен екі жүрек.

Үнсізбіз екеуміз де, байланған тіл,
«Мен сендік, – дегендей-ақ, – енді өзің біл!»
Көңіл мас, тілге артық сөз оралмай,
Шерткендей үнсіз тілмен жүректер сыр.

Жабырқап қалған көңіл жалын шалып,
Тұрмыстың түрткісінен тотық алып.
Жайдары сабасына келгендей боп
Жылылық тұла бойға жатыр дарып.

Айнымас айтылды ант, берілді серт!
Ыдырап кеткендей бар кеудеден дерт!
«Сақталсын құпиямыз сырт көздерден,
Әйтпесе боп қалармыз дұшпаннан мерт!».
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– Саражан, енді осыған белді бекіт,
Қосылсақ тірі жүріп сертке жетіп.
Татымай бір күнгіге ұмытылар,
Бұл күнгі тұрмыстағы кем мен кетік.

Жан қалқам, жасымасқа белді байла,
Айтарсың ағайынға ақыл-айла.
Бірер жыл хат қарасын таныған соң,
Жүрмеспін мен де бекер бұл маңайда!

– Бекіндім, жолың болсын, Күсен жаным,
Болашақ сен деп күтем атар таңым.
Қақтыққан қарақұсқа ілдірмеудің,
Қамдарсың қайда жүрсең, қалқам қамын.

Осындай сертке келіп қос жарлы жас,
Күреспен болашақта қосуға бас,
Қол беріп, қош айтқандай Павел аға:
«Жүрейік, – деді, – Коля, қақпаны аш!»

Көк арба ямщик жеккен тауды беттеп,
Ақсудан малшып өтіп барады ептеп.
Артынан ере тысқа шыққан басым,
Жөнімді ұмытыппын қайта кетпек.

Жағалай Жаркөз деген жардың басын
Сорлыға түсірді алғаш күн шұғыласын.
Ерте ескен таудың таңғы самалымен
Желбіреп тұра бердім жібек шашым.
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Көрінбей өскен сорлы күйелеш боп,
Секілді ем көз тартарлық көрігім жоқ.
Енді мен жар басына жайнай шыққан,
Нұр шашқан секілдендім гүл қызыл шоқ.

Сол күні домбырамды тарта бұрап,
Анамнан алдамалап рұқсат сұрап.
Бекетте бір кеш бойы өлең айттым,
Бозбала, қыз-келіншек басын құрап.
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жҮреК

Жүректен жанға жылы сөз бар ма елде,
Жүрексіз тірлік бар ма суда, жерде?
Қашанда өмір жыры – жүрек сыры
Біреуін сол жүректің айтам мен де.

Аяулы болғандықтан асыл жүрек,
Өз орнын кеудеден кең алып бөлек.
Шаң-қоқыс, тозаң-топырақ кіре алмайтын,
Күмбезде берік, жылы өмір сүред.

Бəрінде мұндай жүрек жан-жануар,
Жұрт білед, тулай соғып тұрары бар.
Жерде де мұндай жүрек бар деп айтсам,
Көрмеген көп адам-ақ күлед шығар.

Түстіктен орай жатқан Жоңғар жоны,
Қоңырау тау терістікте қорған-қобы.
Қапалдың жанға жайлы аясының,
Төрінде жер жүрегі біткен орны.

Не болмақ жер жүрегі жерден бөлек,
Жүректің бəріне ортақ шерден бөлек.
Кəдімгі жүрек қандай – ол да сондай,
Сипаттап айтары жоқ елден бөлек.

Жалғыз тау жазықтағы басы мұнар,
Талай сыр, қойнын ашсаң асылы бар.
Көзіңмен көргің келсе жер жүрегін,
Қапалға келіп қайтуға асығыңдар.
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Осындай ерек біткен Жүрек тауын,
Жағалай біткен жасыл алма бауын.
Күн сайын жылы леппен жауып тұрад,
Кербез шың – «Кер» бұлтынан сепкен жауын.

Күз келіп демін алды суық леппен,
Алғашқы ызғарлы шық шымшып беттен.
Жаз бойы жайнай өскен жасыл гүлдер,
Құнысып қорыққан жандай дір-дір еткен.

Қайрылмай кетіп барад жайдары жаз,
Көбі өтті өмірінің, қалғаны аз.
Дегендай бүрін бүркей жасыл шешек,
Жаутаңдап жаныма кеп айтады наз:

Түн іші. Күзетте жоқ, Сара қайда?
Еш жерден көрінбейді бұл маңайда.
Жүректің үстінде ол жүресінен,
Отырған арыз айтып аспанда айға.

Мұңдасып жер мен адам – екі жүрек,
Сыр тыңдап бір-біріне құлақ түред.
Бұлардың қайғысынан қараңғылап,
Аспанда жұлдыз жымып, ай мүдіред.

Белгілі, – дейді Сара, – менің дертім,
Ақ жүрек адамым бар берген сертім.
Душар боп қажы ауылының қақпанында,
Таба алмай босанудың жүрмін ретін.
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Бүгін күн мойыныма түспек тұзақ,
Өмірім өспес болды бұдан ұзақ.
Ақтарып жүрегімді саған қосып,
Атанып өлсем деймін «Жынды қыз-ақ!».

Өзіңдей менде де бар біткен жүрек,
Жаралы жалындаған жадап-жүдеп.
«Жаманға басыңды жар етпе!» – дейді,
Асаудай арманымды алға сүйреп.

Сенің де қызғалдағың қурап бүгін,
Жоғалтқан қыстан қорқып қызыл гүлін.
Кəрідей көрге кіруге əзірленген,
Күңкілдеп естілмейді күңгірт үнің.

Айтатын ақылың бар ма, кəрі жүрек?
Дертіме бермейсің бе дəрі, жүрек.
Жер болып қалуыңның жəйі қалай,
Көп ғасыр тұрмақпысың жадап-жүдеп?

«Жүрек пен жүрек сыры бір емес пе,
Сыр ұрлау бір-бірінен мін емес пе?
Жөніңді айт, жөнге сілте, өлген жүрек,
Мендегі тыңдар сені тірі емес пе?

Қозғала бүлк-бүлк етіп жер жүрегі,
Жас қызға жаны аши елжіреді.
«Жүрегі ем мен де өзіңдей бір сұлудың
Жер болдым, тыңда, – дейді, – енді мені!»
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Заманда сонау, сонау өтіп кеткен,
Бір қыздың Баян деген жүрегі ем мен.
Арманым өз өмірімде азат жан боп,
Өтпекші ем өзім сүйген жігітіммен.

Қоңтəжі деген ханның қызы Баян,
Ару ед аты шыққан əлемге аян.
Хандығы, əкесінің қыруар малы,
Аруды шаққан ақыр болды шаян.

Болғанмен алтын, күміс, дүние көп,
Жыл сайын аза берді Баян жүдеп,
Көрікті дүниеден пайда қанша,
Жай таппай жана берсе жалғыз жүрек.

Дейтұғын қалмақ жігіт Сайын-Бөлек,
Кедейден кесек туып өсті ерек,
Баянның бар арманы болды сол жан,
Айттырып алмағанмен қалың төлеп.

Арманды бір-біріне болды екі жас,
Бəз-бəзда сəті түсіп қосылса бас, –
Жастардың елжіреген мейірімінен,
Еріткен қорғасындай балқитын тас.

Жастардың бір-біріне құмары артып,
Тұтанды ғашық оты жалын шарпып.
Сайынға қызын бермей, көшемін деп,
Бір күні хан бұзылды жүгін артып.
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Ханның бір батыры еді қалмақ Сайын,
Қашанда қажетіне тұрған дайын.
Елінің арқа сүйер ері сол еді,
Өзгелер қалмақ жерін шапқан сайын.

Айыбы жалғыз еді, кедей еді,
Еңіреген ер ішінде егей еді.
Атса оқ, шапса қылыш өтпес күшін
Қоңтəжі қоңыр қойға теңемеді.

«Қызымды жан алмайды ханнан басқа!
Қалыңға берген қазына, малдан басқа.
Ендеше атсыз, затсыз кедейлерге,
Тиісті Баян қызым алданбасқа!».

Қоңтəжі сол кеткеннен «Қораны» асып,
Өрмелеп тау басына кетті қашық.
Жоңғардың мəңгі қарлы жотасына,
Шығарды қашырға артып, жүгін тасып.

Көшірмек болғанында қызын зорлап,
Қозғалмай Баян көрін қаздырды орлап.
Жары үшін – Бөлек үшін жан тапсырып,
Қалды ол ақ жүректің сертін қорғап.

Осыдан түстік жерде Бөлек өлген,
Оны да тау басына бөлек көмген.
Екі тау: Сайынбөлек, Баянжүрек,
Өзгеден сондықтан да еректенген.
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Ару қыз ақ жүрегін қорғап өлген,
Өзінің жүрегін де жерге көмген:
«Жан сүйген Сайын-Бөлек жар қабірін,
Көріп тұр мəңгі бақи, – деген, – көзбен!»

Қыз өлді, жүрегі оның жерге айналды,
Арманы таудай тола шерге айналды.
Күйіктен қайнап шыққан ыстық жасы,
Толтырған «Жүрек» астын селге айналды.

«Жер болып сол жүректің сырты қатқан,
Сақталып түскен жалын махаббаттан.
Қазіргі «Арасандағы» ыстық бұлақ,
Жас еді сол жалыннан қайнап аққан.

Баянның сол жүрегі болып бір тау,
Жоңғардың саласынан тұрады оқшау.
Қасында Сайынбөлек шоқысы бар,
Әлікүн қарауылдап тұрғандай жау.

Қорадан мойын созып Қоңтəжі тұр,
Ызғарлы тілсіз, мылқау ақ шоқы құр.
Баянды көктей солған бір көре алмай,
Зарланад, деп: «Балам, бір мойныңды бұр!»

Осылай сырын айтып «Баян-жүрек»,
Кеудесін бір күрсінді кере уһілеп.
Кеше мен, ал бүгін сен, дертіміз тең,
Ғасырлар ашылмайтын неткен түнек.
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Бəрі бір: қалмақ па, əлде, ұлты қазақ,
Осылай қыздарының көргені азап.
Қосылмай жүрек сүйген жігітіне,
Өтеді махаббаты болып мазақ.

Сара қыз, еліктеме Баянға сен,
Шыдай тұр бұл өмірден қаяу көрсең.
Өзгеріс ел салтында болмай қалмас,
Өлме əзір, қорға өзіңді, аялда сен!

Саңқ еткен таудың үні осылай деп,
Сабыр боп жүрегіме ұйыды кеп.
Мен сергіп орынымнан тұра келдім,
Жүректен өз өміріме алғандай леп.

Түн жарымы, ел ұйқыда, ауыл жым-жырт,
Маужырап жусаған мал күйсеп бырт-бырт,
Өзгенің бəрі үйінде, өз орнында,
Бұл рахат тыныштықтан тек Сара сырт...
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аШындыМ

Ашулы, арманы арта түскен Сара,
Ой – улы, қиял – қышқыл, жүрек жара.
Аттандым ашындым да, белді байлап,
Болудың мағынасы жоқ енді бала.

Аралап өмір сырын ойым сергек,
Саралап алды-артымды, ақыл тербеп.
Арман мен ақ сырымды өлең қылып,
Ән салу домбырамен болды ермек.

Аңырап ақ домбыра бозінгендей,
Наз-мұңым қос ішектен шығады еңірей.
Той, жиын, шілдехана болса қайда,
Сайрайтын болдым енді даусым сембей.

Қызымын Тастанбектің атым Сара,
Жасымнан жылап өскен мен бір бала.
Он үште өміріме ор қазылып,
Жүрекке өшпестей боп түсті жара.

Жетпеген балапандай темір қанат,
Жан едім жасы балғын, жаңа талап.
Арман боп ақ жүрекке қадалды оқ,
Қандайлық атты екен жау сығалап.

Көз жетпейді ой түбіне, білімім аз,
Ағайын, аясаңдар дертімді жаз.
Білетін дүние сырын апа-жеңгем,
Алдында ақ жүректен айтамын наз.
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Қуансам əн салар ем саңқылдатып,
Азынаған ақ домбыраны аңқылдатып.
Айрылған балапаннан қоңыр қаздай,
Қоймаса қарт анамды қаңқылдатып.

Дүниеге неге туып, неге келдік,
Көретін болсақ өңкей қорлық, кемдік?
Жетімдік, жеткіліксіз шерлі өмірдің
Дүниеде болған ба тек бəрі мендік.

Бұғаудан босанудың кілтін таппай,
Іздеймін, халқым, сенен тұрмай, жатпай.
Көрінбей көп ішінде кетсем деймін,
Жайыннан жаны қалған ақ шабақтай.

Айтамын күнде еліме арыз-арман,
Әркім-ақ қамығады құлақ салған.
Кемсеңдеп кемпір жылап, қатындардың
Арманы «аһылаған» жүрек жарған.

Болғанмен малды, жанды кейбір ана,
Көңілінде көбінің-ақ болған жара.
Әйелдер тағдырының бəрі де ұқсас,
Зарлаған, – деп ойласам, – жалғыз Сара.

Қамығып, – дейді көбі, – күшіңді алма,
Ашылып, ойнай-күліп көңіліңді алда.
Өзіңдей он үшімде өңменді үзіп,
Мені де берген, – дейді, – жұртым шалға.
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Жыладым, жалбарындым, амалым жоқ,
Сатылып кете бардым алған малға.
Қылғынта көгендеген ақ тұсақтай,
Қалыңнан қыз құтылып қалған бар ма?

Өмірін өрістетпей өре салып,
Тұқыртқан тұрмыс талай бағландар да.
Әйелге бұл заманда атқан таң жоқ,
Не өнеді айтып бəрін зарланғанда?

Мұны айтып апаларым кеңкілдесіп,
Еске алып, ескі арманын еңкілдесіп.
Жаны ашып, жұбатады мен сорлыны,
«Қайтейік, əйел солай еншің» десіп.
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арСалаң алдында

Қызымын Тастанбектің атым Сара,
Арман көп, айта берсем, көңлім нала.
Қорғалар көп ішінен бұта таппай,
Шырылдар бозторғайдай мен бір бала.

Еңіреттің ерте бастан, туған елім,
Кір жуып, кіндігімді буған менің.
Кең жатқан Садыр, Матай елдерінен,
Бір теңім болмады ма ұлдан менің.

Жеткізіп сабырлықпен ұстап бақпай,
Бəйгеде топқа қосып, тұмар тақпай.
Желкемді көктейінен қидыңдар да,
Бөріге байлап бердің жетім лақтай.

Несіне жасырамын, елім сенен,
Еріксіз бір жетіммін дертім терең.
Адамдай құтыла алмас, қорлық беріп,
Көрдіңдер қанша жазық, жапа менен.

Немді айтам, басымдағы мұңымды айтпай,
Сатылған бір жемтікке құнымды айтпай.
Қаны бір қарындаспын, Арнай аға,
Қарқ қылып қажы берген пұлымды айтпай.

Елімнің биі де бар Телібайдай,
Бергеннің біреуі сол мені байлай.
Бəрі де қажы аулының қамын істеп,
Жабысад терідегі шелі майдай.
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Елімде батыр да бар Мүсəпірдей,
Жүрген жоқ жағдайымды көрмей, білмей,
Алдында Тұрысбектің құрдай болып,
Жорғалайд жақсылардың бəрі бірдей.

Мұңымды əнмен айтам жылай алмай,
Қайғыға жастай көрген шыдай алмай.
Өшетін көрінбейді қасірет оты,
Қоржиған Жиенқұлды Құдай алмай.

Бүйтермем болсам егер баласы бай,
Тұрса егер əкем тірі, төрт жағым сай.
Бұлаңдап асау кердей жүрген басым,
Тоқтыдай борышқа кеттім, уа дариғай!

Мүсəпір күнде алатын елден шауып,
Мен үшін бере алмай ма бір ат тауып?!
Неткенің осыншама, Арнай ағай,
Қоя алмай бір тентектің ісін жауып.

Секілді айтпасам дерт арылмайтын,
Жүрек мұз, жаудан қорқып жарылмайтын.
Ағайын Жайсаңбекке жаны ашыса,
Жөн бар ма ед бір тайынша табылмайтын.

Таусылмас сөйлей берсем айтар сөзім,
Сүйенген қызыл тілге шын сорлы өзім.
Шырылдап шынжырлаған жас күшіктей,
Төрт болар құлға барсам екі көзім.
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Өлшеу жоқ қиялымның өрісіне,
Шыдаймын, шығармаймын көбісіне.
Айттырған күйеуіңіз, Арнай аға-ау,
Сыйғандай бір тоқтының терісіне.

Сөйлетті елім мені ұлға балап,
Сатпаймын əнімді мен бұлдамалап.
Мұңымды сендерге айтпай, кімге айтайын,
Қоржиған өл демесең Құлға қарап.

«Ақ бата», «Ақ қой қаны» деген атақ,
Әрқашан көлденеңдеп алдап жатад.
Дегенде-ақ: «Құдай», «Құран» құл боласың,
Қайсыңнан бұл қамалға қолың батад?!

Қор болып дінге уланған ел жүрегі,
«Бұйрыққа ылаж бар ма?» деп жүреді.
Көзсіз ел, көргенсізге жем болғанша,
Суға ағып бір күн өлгім кеп жүреді...
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орТақ Мұң

Ортақ мұң əркімнің-ақ ойын тербеп,
Азаттық жыры айтылса-ақ арман кернеп.
Намысы əр əйелдің түрткілейді,
«Сараны сайратуға жəрдем бер» деп.

Біреуі ақық моншақ, бірі тана,
Алып кеп: «Омырауыңа, – дейді, – қада».
Шеріктеп, кездеп шығып шəйі көйлек,
Табылды қамзол тігер Қатипа да.

«Құралмақ көп түкірсе – көл» дегендей,
«Жармысын бүтініңнің бөл» дегендей.
Біреуге біреу осылай пейіл тауып,
Азаттық жыр тыңдауға шөлдегендей.

Аз күнде-ақ «қыз» атандым бойым сылап,
Оқалы қамзол киіп, белді қынап,
Шоқпардай үкі таққан кəмшат бөрік,
Ақша жүз ажарыма тұрды ұнап.

Көтерген көп көмегі бір баланы,
Көрікті киімдерге жырғалады.
«Базарлық», «орамалым» деген атпен,
Сақина, болды күміс сырға-дағы.
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Кешегі күл-көмеште өскен басым,
Толықсып, толған айдай ырғалады.
Ары өтіп, бері өткені «сыйлық» тастап,
Көбейді қызға «ұнамақ» мырза-дағы.
Көркейіп, сырт пішінім өзгергенмен
Кетпейді жүректегі ызғар əлі.
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аққУ

Қымбатты апа, жеңгем, құрбы-құрдас,
Қайғыма қатар ортақ мұңы мұңдас.
Ғажайып түсімде мен бір іс көрдім,
Көп болып бұл түсімнің жоруын аш.

Білмедім ауысқан ба ай менен күн,
Болмаса өзгерген бе дүние бүтін.
Түсімде батыс жақтан таң сібірлеп,
Шығысты басып тұрды бір көк түтін.

Адасып орынынан аспанда ай,
Көміліп көк түтінге тұр табылмай.
Күн батқан ұясынан кері шығып,
Аспанға сəуле шашты бұрынғыдай.

Айдын көл – күн шағылысқан алдым ашық,
Көзімше көбеюде тасқын тасып.
Сол көлдің ортасында бір аққу құс,
Қорғанып дұшпанынан қонды қашып.

Шүйіліп аспандағы бір қара құс,
Аққуға алдындағы көрсетті сұс.
Көл толқып көбігімен көлегейлеп,
Тудырды қарақұсқа қиын жұмыс.

Ойладым: көл дария – халқым, елім,
Өсетін ортасында қалқып менің.
Сенемін, қара ізіме түскен жауға,
Мені де жегізбес деп халқым тегін.
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Аққудай бұдан былай қанат сермеп,
Ағытсам асыл сөздер қиял тербеп.
Бостандық бір басыма тумас па екен,
Болатын еркін жүріп, еліме ермек.

Замандас – мұңы бірге апа, жеңгем,
Бір жанға көп көмегі тимес пе екен!
Жинаңдар үкі, тана, киім маған,
Аттанып ел ішіне шығайын мен.

Қоңыр күй қобызындай Молықбайдың,
Үкісін домбыраның толықтайын.
Айтайын елге шынын, əйел мұңын,
Сайрайын сансыз топта, қорықпайын.
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қарлыҒаШ

Толғанып терең ойға баттым, ағай,
Бір таңға көз іле алмай жаттым, ағай.
Жайдары жүрегіме от боп түсті,
Әр сөзі сіздің жазған хаттың, ағай.

Сөзім жоқ жалғыз ауыз қарсы қояр,
Әр сөзің ем секілді-ақ дертті жояр.
Қорғаған бұтағыңмен бəйтерек ең,
Қай жағынан болса да көңілім тояр.

Таба алмас қазақ қызы сіздей аға,
Етегін жел жаққа ұстап болған пана.
Ақ жүрек, адал ниет, асыл сөзді,
Тең тұтқан ғылым, білім артық баға.

Артық деп айта алмаймын сізден басым,
Қыз алып, қызық көрер қамал жасың.
Сырымның бір түйінін түйіп салдым,
Шешсін деп өзі аңғарып мағынасын.

Гүл еккен қаратасқа бір қарлығаш,
Мəпелеп өсірем деп шыбықты жас.
Тамырын балшық тасып орнықтырып,
Қорекке тасушы еді аузымен ас.

Шырылдап қос қанатын көлеңке ғып,
Қорғайтын гүл тамырын қызғанда тас.
Қандырмай гүл сусынын қоймаушы еді,
Тамшы ғып ағызса да көзінен жас.
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Қарлығаш қанатымен су себелеп,
Өскен гүл болып шықты елден ерек.
Сол шыбық мəуелі ағаш болған шақта,
Көбіне-ақ жан-жануар болды керек.

Құрт мұжып, гүлін сормақ көп көбелек,
Шынарға жабылғанда өскен бөлек.
Мейірімді бір қыранның көзі түсті,
Ерте ұшып қалықтаған тау көбелеп.

Шынардың басында еді құзғын қарға,
Қожаңдап сұс көрсеткен басқаларға.
Тырнағын батырып ол гүл бүріне,
Шайқалтып жас шынарды салған зарға.

Қыран құс қиялап кеп шыңнан ұшқан,
Қанатын қағып өтті қарға тұстан.
Сол құстың қанатынан соққан желден,
Шынардан құрт, көбелек, қарға да ұшқан.

Баяғы бейнет көрген жас қарлығаш,
Гүл егіп тырнағымен қашаған тас.
Қыранға мың бір рахмет алғыс айтты,
Жүректе қуанышы, көзінде жас.

Ойлады ол өзімдік деп енді шынар,
Кетті деп құрт, көбелек гүлге құмар.
Шынарға енді өзі ұя салып,
Емген ед еңбек жемісін көңіл тынар...
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Батырдай қорғау үшін туған елін,
Сата ма қанатының қыран желін.
Мен бір жан қарлығаштың қамын күткен,
Ағатай, əділдеп шеш осы жерін.
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ТорыҒаМ

...Қысылма, қызым! – дейтін Павел ата,
Болды ма айтатұғын сөзі қата?
Жақындап Жиенқұлдың қыл шылбыры,
Барады буындырып жанға бата.

Қайда өзі, азаттығы «ішкі жақтың»?
«Арманы болмақ», – деген ісі ақтың.
Айтқалы Павел ата үміт күтіп,
Қажымай жылға тарта шыдап бақтым.

Қай жақта, Омбы деген қандай қала?
Көз жетер төңірегім мидай дала.
Күсембай қарт Павелмен қатар барып,
Омбыдан үйренбекші қандай сана?

Жұмбағын Павел қарттың жете білмей,
Ойланам оңашада көзімді ілмей.
«Түбінде жетім-жесір жеңеді», – деген,
Сөздері таңдандырад ішке кірмей.

Айтса рас, болса-дағы қай халықта,
Секілді кедей күйі бір қалыпта.
«Бірлесіп барлық ұлттар жеңіс табад!»
Деген сөз ұға алмаймын, шын анық па?

Шынында, орыстан көп халық бар ма,
Көп жерден шықпай ма көп зарыққанда!
Бостандық туын солар көтермекші,
Шынымен сенер болсақ Павел шалға.
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Қарт айтқан: «Батыс жақтан ататын таң»,
«Әлемге орнап келмек əділдік заң».
Көзімен еш белгісі көрінбейді,
Ол үшін ел ішінде істелген қам.

Тосушы ем жақсылықты шын қуанып,
Қарт айтқан жұбанарлық сөзге уанып.
Көңіліме ешбір медеу көрінбейді,
Айналам қалыбында тұр қуарып.

Төңірегім үнсіз, тілсіз меңіреу дала,
Ыстық жел өрт жүргендей бетті шала.
Өзгенің өзегінде сілкіну жоқ,
Қарт сыры мəлім бе тек маған ғана.

Ақылсыз ағайындар, елім-мешеу,
Селт етпес күнде күйіп жатсың нешеу.
Бүгінгі жіберілген қателікке
Демейді түзетуге ертең кеш-ау.

Қарт Павел Күсембаймен басын қосып,
Жүр ме екен бостандықтың жолын тосып.
Келуі солардың кеш бола ма деп,
Қорқамын Жиенқұлдан жаным шошып.

Адам жоқ ағайыннан ақылдасар,
Жерім жоқ жаудан басымды алып қашар.
Ертең күн екі адам кеп дұзақ салса,
Істермін қанша қайрат мен бір нашар.
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Сарғайдым, сағынып көп, Күсембайым,
Қинады қиындалып менің жайым.
Жарамның дертін жазар сен деуші едім,
Көлеңкең көкейіме түскен сайын.

Қайтейін, қазір жоқсың сен де мұнда,
Қалмады қақсай-қақсай менде құн да.
«Тағдырдың бұйрығынан» бұлтара алмай,
Күн жетті таба болар Жиенқұлға.

Осылай күңіренемін есіз үйде,
Бұраймын домбырамды мұңлы күйге.
Кеудемді тыныс кере уһілесем,
Омыраудан үзіледі таққан түйме.
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ШыМылдық

Көк жайлау, көтеріңкі ел, көңілді жаз,
Мал күйлі, жайылым гүлді, жан-жануар мəз.
Өрмелей тау бөктерін өскен қайың,
Бұралып жел қозғаса айтады наз.

Жалтылдап жасыл жапырақ күн нұрымен,
Ырғала күле қарайд бір қырымен.
Бұтаққа-бұтақ тиісіп, гүл сүйісіп,
Сырласып əрқайсысы өз сыбдырымен.

Жоңғардың жотасын тең екі жара,
Талқандай тау кеудесін аққан Қопа.
Жарасып, жасыл жайлау ортасында,
Арқырайд асау тасқын күшке тола.

Арудың бұрымындай Бұрқан бұлақ
Басынан кербез Кердің төмен құлап.
Сұлудың өкше соққан шолпысындай,
Жайлаудың табынына тіреп тынад.

Болғанмен қанша қатал Қоңтəжі шың,
Ызғарлы ақшалмалы басы мығым.
Жайната жасыл кілем жайған жазға,
Амалсыз бастырғандай екі иығын.

Жайлы жаз, жасартатын əлем жанын,
Талқандап тауға салған қыс қамалын.
Ызғарлы мейрімсіз хан-Қоңтəжінің,
Жылытып қозғағандай жүрек қанын.
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Жылыған жаз нұрына қатыгез хан,
Кеудесін қозғағандай боласың таң.
Көк арша, шар қарағай, аю жүндер,
Бұл таудың баса шыққан көкірегін паң.

Айрықша біткен мұнда əулие тас,
Көп адам тілек тілеп, иетін бас.
Жайнаған жаз нұрына қынасымен,
Құбылып көрінеді ол-дағы жас.

Жайнаған жан-жағымның бəрі де өмір,
Кенелген жаз нұрымен бүкіл өңір.
Өбісіп мал да, құс та, шөп те, гүл де,
Жадырасып жас жарлардай жарқын көңіл.

Қажы ауылы сол жайлауда көшіп-қонып,
Әркім мəз аяқ қолын еркін созып.
Қызынған қымыз ішіп бай-манаптар,
Қыдырып қыз іздейді қырсық қозып.

Қызды да алдыменен мал іздейді,
Қалыңмал бере алатын хал іздейді.
Сондықтан бозбалалар былай тұрып,
Малы көп, байып алған шал іздейді.

«Басы бос» дейді халқым ақын Сара,
Азаттық алған жылап кеше ғана.
Көптеген қызқұмарға болдым душар,
«Сара» деп ынтығатын жүрек жара.
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Әуре ғып, қалмаған жоқ құрық созып,
Бəсеке, бақ таластық, намыс қозып.
Басымды шатыстырды шал-шақпыт та,
Бірінен аламыз деп, бірі озып.

«Құтылмас көптен қоян» деген мақал,
Қалжың сөз бірі майда, бірі қатал.
Сөзі өтпей өкінішті боп жүргендер,
Дейді екен бай таңдағыш «бедеу байтал».

Қылжақ сөз тұс-тұсымнан мазамды алып,
«Әмеңгер» əлегіне басым қалып.
Азаттық алдым деген сорлы басым,
Күңіренем тағдырыма күнде налып.
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КӨп СӘлеМ ыБеКеМе, дұҒаЙ-дұҒаЙ

Әй, Шəке-ай, қабырғамды кетті-ау тіліп,
Айтқаны Ыбекемнің қадір біліп.
Қажыған қайғы басып, аға-екеме.
Тілеймін ұзақ жылдар ғұмыр-тірлік.

Мен неге толғанбайын, толғанса ол,
Ұлына сəлем еттім, қусырып қол.
Мəйіттен қалайша аяп қалармын мен,
Халқымның қонақ күткіш ықыласын мол!

Санасын Ыбырай аға мені өзіндей,
Баласын күтіп алдым өз көзіндей.
Мен де ортақ қайғысына, жүрек жалын,
Әбішке айтқан оның зар сөзіндей.

Қонағым тірісіндей Әбіш бүгін,
Көтерем артсаңыздар нардың жүгін.
Тай сойдым құрметіне қысыр емген,
Бал тамған қазысынан тартса түгін.

Төгілтіп бал-бауырсақ дастарқанға,
Ақ ниет, адал жүрек тұрмын алда.
Даярмын шырақ қойып күзетуге,
Әбіштің аруағын ұзақ таңға.

Төрімде ол да отырсын сіздердей боп,
Жайнаған жас өмірі алқызыл шоқ.
Риза боп, ойнап-күліп аттаныңдар,
Арқаның бағландары – аяулы топ.
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Жасымнан танушы едім жақсы сырын,
Жақсы үшін құрбандық ед əн мен жырым.
Ыбырайдың аяулы ұлы қонақ болса,
Емес пе мен үшін бұл жақсы ырым.

Бұл сенім, мен ғана емес, бүкіл елге,
Қадірін білмес мұның қандай пенде?!
Күйзелді Найман елі түгел дерсіз,
Қайғыдан көкірегі толық шерге.

Көп сəлем Ыбыкеме, дұғай-дұғай,
Көңілін шат, ғұмырын ұзақ қылсын Құдай.
Көп жерге ере шығып қарындасың,
Қош айтып қалды дерсіз қолын бұлғай...
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қоШ Бол, еліМ!

Жүргенде бір шапандық олжа сынды,
Ел-жұртым көрген еді көз жасымды.
Қанды көз қарақұстың тырнағынан,
Босатып зорға алып ем өз басымды.

Сонда бір қызыл гүлім сарғайып ең,
Жаралы жүрегімнен зар жайып ем.
Бұтаға қорғалаған бозторғайдай,
Халқымнан көмек тілеп қол жайып ем.

Ел-жұртым тілегімен құлақ салып,
Шығып ед жаным күйген өрттен алып.
Қайықтай дауыл қуған қалтылдасам,
Сен едің пана болған, қалың халық.

Мен риза, риза шығар жұрт та маған,
Сезе ме тұщы-ащыны ұрттамаған.
Ақ жүзім күзгі гүлдей солғын тартты,
Күн қаққан шүберектей жұртта қалған.

Ел едік Үйсін – Найман аулы аралас,
Қосылған төскейде мал, төсекте бас.
Көптен-ақ өздеріңе мəлім еді,
Көзімнен жас аққаны қан аралас.
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Жалайыр жалпақ жуас берекелі,
Жасымнан мəлім еді ел екені.
Арықтап, аңсай іздеп келгенімде,
Ортаңнан қызық көрдім мерекелі.

Бір кезде сайраушы еді тілім бұлбұл,
Жүйткіген желдей өсіп ойым дүлдүл.
Қанаты қиялымның қайрылса да,
Баяғы қалпында тұр көңіл құрғыр.

Сəлем де Жалайырдың қариясына,
Жасы үлкен, ақылдың кен-дариясына.
Кім білсін көрер қанша жарығым бар,
Әйтеуір жеттім тірі елге асыға.

Ортаңда көп күн болдым Балғалы, Андас,
Рахымың, құрметіңе иемін бас.
Дертіме шипа іздеп келіп едім,
Жегі құрт жей берген соң жаныма қас.

Балпық пен Ескелдідей кемеңгер де,
Айтуға сөзге жүйрік тереңдер де.
Ақылмен хан, төрені бағындырған
Қадірлі Қарынбайдай зереңдер де.
Дарынды Дарабоздай бəйбіше өткен,
Ақылы асып туған ерлерден де.
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Дұшпанның он екіде шебін бұзған,
Атақты Тəттібайдай мергендер де,
Солардай ұлдар менен қыз туғызған,
Кім алғыс айтпас сіздей өнерлі елге!

Сəлем де Мəулімбайдай ақыныңа,
Жас түлек Ақшабектей батырыңа.
Еліне он екі ата Жалайырдың,
Жұрт сүйген ел басшысы – ата ұлына.

Қырымпоз жігіт екен Қыдыралы,
Көбірек қызды ауылды қыдырады.
Түбінде үлкен ақын болар деймін,
Көрінед басылмаған қызуы əлі.

Сөздері салмақты екен қорғасындай,
Құр сөзде құн бола ма үн қосылмай!
Серпінді, зор дауысты əнге шебер,
Жақсы ақын Қыдыралы – міне осындай.

Дейді екен жеңгелері Молдабала,
Кететін сөзге жылжып жорға қара.
Артына хатқа жазып сөз қалдырса,
Ұмытпас халқы оны сонда ғана.
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Сəлем де Керімқұлдай шешеніңе,
Шежіре, əрі білгір көсеміңе.
Аузына орыс, қазақ қарап тұрған,
Кісі екен көрнекті де, көшелі де.
Аулында, көке, сіздің көп күн болдым,
Бір күнім татығандай неше күнге.
Сары қымыз, сансыз болған зор құрметтің,
Тіпті бір жете алмаймын есебіне.
Сіздердің сый-сияпат, ықыласыңыз
Күш беріп, ем болғандай кеселіме.
Дүние бір ұзақ жолдың керуеніндей,
Тоқтаусыз жүре беред көшеді де.
Білтелі шамнан нəзік сорлы өмірім,
Жоқ болып қалар бір күн өшеді де.

Дүниеге келіп-кетер əркім қонақ,
Солардың біреуі мен – өмірі шолақ.
Сырықтан қазық жасап ала алмайтын,
Ұқыпсыз болмаушы ма ед кейбір олақ.

Адаммын мен де сондай ұқыбы жоқ,
Құр тілді санап жүрген көңіліне тоқ.
Қағазға жалғыз сөзім түспеген соң,
Ұмытылып қалар Сара құр аңыз боп.
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Әргендей көмекейім текке гулеп,
Солды өмір шешек атып бір-ақ гүлдеп.
Белгілі байлауы жоқ, матауы жоқ,
Есіл сөз босқа кетті желдей улеп.

Дəм татқан қадірлі елге тартып бұйрық,
Осы бір он ауыз сөз менен сыйлық.
Хикая, кітап жазып бере алмадым,
Әріптей болмаған соң хатқа жүйрік.

Кемді күн қызмет еттім дос-жаранға,
Өнерім аз болса да мақтанарға.
Мені де баламыз деп еске ал, жұртым,
Сараның айтары осы аттанарда!



Екінші бөлім

АЙТЫСТАр
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Біржан Мен Сараның аЙТыСы

Қызы екен Тастанбектің ақын Сара,
Бəйгеден күнде келген жалғыз қара.
Қыз да болса адамның жүйрігі екен,
Көрмедік сөзді адамда ондай дана.

Қызы екен ақын Сара Тастанбектің,
Жақыны Маман, Толқын, Есімбектің.
Сауық қып Садыр – Матай жиылысып,
Аулына алдыртыпты Тұрысбектің.

Аулына Тұрысбектің Сара кепті,
Өлеңді жүндей сабап дүрілдетті.
Сол кезде он жетіде ақын Сара,
Жел сөзге адам болмас одан епті.

Сараның атын білер Арғын, Найман,
Жүйрік шыққан аталық Қаптағайдан.
Баласы Қожағұлдың сері Біржан,
Сараны іздеп шықты əлдеқайдан.

Елі Керей, ұраны Алтай – Қарпық,
Қызыққа тірлігінде жүрген батып.
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Атасы Алтай – Қарпық, елі Арғын,
Сауықпен жүрген сері дуылдатып.

Сараны есітіпті Біржан анық,
Бұған да жүрген жігіт өнер дарып.
Құдай берген дəулетті аясын ба,
Шығыпты он бір жігіт жолдас алып.

Серілік Құдай салған мұндай өнер,
Пендеге əр не болса тəңірі берер.
Мың жарым жылқысы бар атасының,
Уақыты екен отыз сегіз жасқа келер.

Келеді он бір кісі жолдас алып,
Дулатып түрлі-түсті əнге салып.
Ат жіберіп Сараны алдыртармыз,
Аулына Тұрысбектің жетсек барып:

– Сара да болар, – дейді, – сөзге мығым,
Айтысып Сараменен қылсақ шығын.
Найманның асыранды бұлбұл құсы,
Сараның айттырармын барлық шынын.

Баралық Тұрысбектің ордасына,
Сараның қоямын ба болмасына.
Он бір кісі жолдасым ертең түсте,
Біржанның қарық боларсың олжасына.
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Арғыннан артық болды салған əнім,
Найманға Арғын түгіл болдым мəлім.
Ән салып тоқсан екі түрлендіріп,
Найманның бір жияйын тірі жанын.

Сара да жетік дейді, сөйлер сөзге,
Найманда аты шыққан осы кезде.
Ауызын қарсы келсе аштырмаспын,
Адамға мақтанар ол менен өзге.
Бөденедей қырғи алған жұмарлармын,
Құдайым қуат берсе енді бізге.

Əлқисса Жүсіпбек қожаға Сара қыздың Біржанмен 
айтысқанын қыздың өзі аузынан осылай деп бастан-аяқ 
баян қылғаны айтысқанның келер жылында.

Сараның сөзі:

Қызы едім Тастанбектің атым Сара,
Ішінен ер Қаптағай шықтым дара.
Он үште домбыра алып сөз сөйлеп ем,
Келемін бір сүрінбей жалғыз қара.

Қолдай көр, ер Қаптағай, ата-бабам,
Сөзімді тыңда, құрбым, келсе шамаң.
Ақсүйек пайғамбардың тұқымы деп,
Сөзімді естірткелі келдім саған.
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Тақсыр-ау, күні құрсын ұрғашының,
Билігі болмайды екен бір басының.
Тері-терсек берген соң ит те алады,
Бұлындай берекесіз арбашының.

Әкемнің төрт түлігі бəрі де сай,
Алты ауыл аруақты үш ағам бай.
Бұлаңдап асау кердей жүрсем-дағы
Тоқтыдай борышқа кеттім, уа дариға-ай!

Бұйрықсыз нəсіп етпес зарлағанға,
Тұңғиық сезім терең барлағанға.
Тақсыр-ау, он жетіге биыл шықтым,
Сан жүйрік ілесе алмас самғағанда.

Хан, қара шаршы топта сан сөйледім,
Көз көрмей, бəрі бекер нанбағанға.
Арсалаң, сал Ниязбек іздеп келіп,
Шошыған жүгірістен танбағанға.

Сөйледім қаз мойынды жарма-жалмен,
Әкеме ұлдай боп ем біткен малмен.
Аулында Тұрысбектің сөз сөйлестім,
Баласы Қожағұлдың Біржан салмен.
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Үйінде отыр едім Тұрысбектің,
Бұл үйге Құдай айдап дұрыс кеппін.
Қасында жеті-сегіз жат кісі бар,
Сөйлес деп даусы шықты Жүнісбектің.

«Бұл үйде кім бар?» – деді келе сала-ақ.
Отыр ем домбырамды қолыма ала-ақ.
Есімбек, Маман құтым, ер Шерубай,
Қасына еріп келген өңшең манап.
Кісі екен отыз екі жолаушымен,
Ақ үйдің жабығынан көрсем санап.
«Сүйінші, іздеген қыз осында – деп,
Біреуін тонап жатыр жаудай талап.
Сырлаған домбырасын қолына алып
Ән шырқап қоя берді жүндей сабап.

Тұрды атын ұстап біреу шаужайынан,
Сөзінің білдім Біржан ыңғайынан.
Толықсып, төңкеріліп əн шырқап тұр,
Сүйтсе де шошымадым айғайынан.
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Сонда Біржанның қызды шақырып айтқан сөзі:

Бұл үйде Сара бар ма, шықсын бері,
Іздеген келіп тұрмын Біржан сері,
Жолықпай сөзі өктемге жүрген шығар,
Ауылында Тұрысбектің өлер жері!

Сайраған орта жүздің бұлбұлымын,
Арғынның Алтай – Қарпық ақтан кері,
Барабар сөзі теңдес адам болса,
Көңілімнің тарқаушы еді қайғы-шері.

Қырандай аспандағы желді күнгі,
Дауысымның көтерілер шықса тері.
Суырған жер танабын майталманмын,
Жасымнан маған мағлұм қыз не дері.

Алтын менен күмістің нақысындай,
Міні жоқ, бізден шығар сөз бедері.
Шатыр тік көк майсаға, бір тайды сой,
Кешікпей шықсын үйден болса өнері.

Ақ иық мұз балақпын жерге түспес,
Кең қолтық арғымақпын алқымы іспес,
Басайын аптығыңды, тез шық, Сара,
Сен түгіл əкеңдеймен болдым істес.
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Бұл үйде Сара бар ма, отыр неғып?
Қарсы ұшпай тоты құстай қанат қағып.
Жел қабыз, жез тағалы еңіреумін,
Қара тер шыққан сайын кетем ағып.

Ғаламда мəшһүр болдым өлең жаттап,
Қысқартам адымыңды бір-ақ аттап...
Көмейден құйылады қайран сөзім,
Айғайлап ұран салсам «Қарқабаттап».

Сараның сөзі:

Көктемде Тұрысбектің ауылында,
Көруші ем істің жеңіл, ауырын да.
Біржанның төңкерілген əніменен,
Ешкіөлмес ел жиылды бауырында.

Арындап дəуірлейді барған сайын,
Екпіні соққан желдей, көрдім жайын.
«Шырағым Сара, саған не болды?» – деп,
Есімбек кіріп келді, ағатайым.

«Шырағым, Арғынға орай бар ғой Найман,
Бала едің атағыңды жұртқа жайған.
Кең жерде келістіріп душар болмай,
Қапыда қажы үйінде келді қайдан.

«Тартынба, енді балам, – деді қажы. –
Адымың аттан артық, шықты тайдан,
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Сөзі бұлақ антұрған көрінеді,
Бар еді бір кісідей өлеңге айлаң,
Аптыққан қу Арғынды бір дөңгелет,
Ағаңа осы болсын тиген пайдаң.
Өнері ұлдан артық қарағым-ай,
Тұрайын мен де тілеп бір Құдайдан».

Қажының əлгі сөзі болды себеп,
Қолтықтап көтере көр, аруақ демеп.
Дулат, Сабыр, Кеншімбай, Сұртай, Жылтыр,
Жанұзақ, қолда! – дедім, – бəрің жебеп!

Аспаннан бойға түсті ғайып пірім,
Даусыма жаңғырығар тұрған жерім.
Ән шырқап ақ ордадан шыға келдім,
Көрген соң аттан түсті Біржан серің.

Қозғадым қырмызыдан сөзді талдап,
Басында баяуладым Біржанды алдап,
Төрт қызы Тұрысбектің қасыма ерді,
Ақ үйден шыға келдім «Найман шалдап».

Таңданып жиылған жан қарап тұрды,
Қыз да болсам Біржанға балап тұрды.
Кəмшат бөрік, күлдəрі белбеуі бар,
Көк торған шапанды адам қарсы жүрді.
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Түрінен мен таныдым осы Біржан,
Сандалтып Орта жүзді əнмен қырған.
Сарысұр адам екен, тым өңді емес,
Құбылар тоты құстай əлгі антұрған.

Біржан салдың айтқаны:
Осы ма бұл Матайдың бұлбұл құсы?
Көп іздеп бүгін таптым жазы-қысы.
Әуелі қазақшылап көріселік,
Жарқыным берірек кел, жасың кіші.

Баласың, – деді, – менен жасың кейін,
Көрінді Біржан салдың сөзі бейім.
«Көрісем, бері кел», – деп сəнсіп тұрды,
Толғанып үндемедім оған шейін.

қыз көріспеген соң Біржанның айтқаны:
Мен Біржан қызға барман аяғымнан,
Шын қызсам дəуірлеймін баяғымнан.
Бері кел, ұрғашылық қылма жаным,
Дəндеме наймандағы саяғыңнан.
Найманның болады екен қызы надан,
Үлгісіз қалай халық түрі жаман.
Ағаға іні келер біздің елде,
Көп боп па, сұрасуға есен-аман.
Баласы Қожағұлдың Біржан салмын,
Сен түгіл сенен артық құмар маған.
Жалымнан тұтқан қызда арман қалмас,
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Жібек жал арғымақпын тұмарлаған.
Еркек тілін алмайтын жының бар ма?
Адам деп сөз айтамын Сара саған.

Сонда қыздың берген жауабы:
Ей, Біржан, кімге дəрі амандығың?
Сөз білсең бұ да сенің жамандығың.
Қыссасул-əнбиядан естімеп пе ең?
Белгілі мағлұм болды надандығың.
Адамды топырақтан жаратты хақ,
Надандығың білінсін бұл сөзге бақ.
Хауаға бұрын барған Адам ата,
Бұл салттан кетпекшісің қалай аттап?
Данышпан білгіш қой деп ойлаушы едім,
Арғын да тантиды екен жоқты мақтап.
Найманда екі жүзді наркескенмін,
Желкеңді қимақ үшін қойған саптап!
Тозаңың анда-санда бір бұрқ етер,
Саулатсам бейпіл желді екі жақтап.
Күн көргелі көрдің бе құрдым Арғын,
Жинауға сынық малта Найманды ақтап.
Абыройың ашыларын білмейсің бе?
Көрпеңді көсілсеңші бойға шақтап.
Жерге кіріп кетерсің жынды антұрған,
Шын қазсам асты-үстіңді жездей қақтап.
Делбелігі емес пе Біржан салдың,
Кісісін жеңетұғын жаңа тапты-ақ.
Талпынған жас баланың білегіндей,
Сендейге ұстатпаймын қолымды аппақ!



Сара саңлақ

82

Сонда Біржан сөйлейді:
Сал Біржан домбырасын көкке сермеп,
Жіберді түрлендіріп əннен өрнек.
Сөзіме ызаланып алғаннан соң,
Дауысқа салды Біржан аспанға өрлеп:
Мың жарым жылқы біткен Қожағұлға,
Сөйлеткен сені балап қазақ ұлға.
Асықша ақ жамбыны сұлуға аттым,
Тиыным шыққан емес сендей тұлға.

Сайратқан Орта жүздің бұлбұлымын,
Қызығып жүргенім жоқ алар пұлға.
Күшігін асыраған өлекшіндей,
Азғындап шөктің Сара жылдан-жылға.

Қырсығың өз басыңнан арылған жоқ,
Тегістеп айыбыңды тізсем қылға.
Қолыңды ұстатпайтын ерке болсаң,
Күлімсі берді əкең неге құлға?

Бар екен жаннан артық сөйлер сөзің,
Сүйенген қызыл тілге шын сорлы өзің,
Қолға түскен қалмақтай ықтиярсыз,
Төрт болар құлға барсаң екі көзің.

Сөзіңе таң қаламын сынай алмай,
Айтқаным кетті саған ұнай алмай.
Көзіңді күшік құрлы бір ашпайсың,
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Қортиған шірігіңді Құдай алмай.
Есекке қосақтаған бір қашырсың,
Күң сырын көпке жаяр жылай алмай.
Құшақ толар еркекке көңілің бар,
Сəнсисің күйгеніңнен шыдай алмай.

Жан жетпес əн шырқасам өрісіме,
Құданың ризамын берісіне.
Елден таңдап айттырған қортық байың,
Бір қойдың сыяр тұлып терісіне.
Алыстан тілеп ұшқан түз құсындай,
Біржанның жан таң қалар келісіне.

Мойыным жүзген қаздай иіледі,
Орта жүз əн шырқасам сүйінеді.
Арғынның жалғыз тоны қолға түссе,
Төрт Найман орта бойлы киінеді.

Найманда байлық бар ма біздің елдей?
Жүрсем де адам боламын мұнда келмей.
Қыз сөзін кек көрмейтін сайтаным бар,
Онымды тастамаймын өзім өлмей.

Атадан Біржан сал боп тудым артық,
Ұраным «Ер Қарқабат, Алтай – Қарпық».
Аққумен аспандағы əн қосамын,
Қозғасам ащы күйді түптеп тартып.
Қырмызы, асыл бекзат бір мінезім,
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Кетер ем еркек болсаң бір-ақ тарпып.
Қыз итті сыйлайтұғын бар мінезім,
Самғаймын бəйге атындай артып-артып.

Көкшетау дуанына даңқың барған,
Мен Біржан алтын тудай айқындалған.
Естігелі, Сара, сені үш жыл болды,
Сері едім төңірекке құлаш жайған.

Түлкінің жүгірісін қыран байқар,
Ұялсаң, сөзің емес маған айтар,
Қанды көз май жеп алғыш ақиықпын,
Сен түгіл қасқыр көрсе бір-ақ шайқар.
Қайрату сұрамаймын келсе аңым,
Қыз сөзін парық қылмайтын ескі заңым.
Күнінде он көрінсе де айнымаймын,
Көк төбет болды деме мені, жаным.
Түстіктен жұрт таң қалар көргеніме,
Жеңбесем, қуанбаймын келгеніме.
Ақ марал, осы жолы жығылмай кет,
Алтайдың душар болдың мергеніне.
Өзімдей бір басты адам сөз білмейді,
Құданың мың шүкірлік бергеніне.
Қыз сөзі батқан сайын жаным кірер,

Қарамай қатты сөйле өлгеніме.
Адымым күні бүгін қалыбында,
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Апшымның қуырылып қай сасқаным,
Өтірік ентелетіп желгеніңе.

Көзімнің Көкшетаудан қыры түсті,
Аталық Қаптағайда жүргеніңде.
Аю болсаң да басамын «əп» дегенде,
Түспеймін жаман құстай көргеніне.

Сонда Сараның айтқаны:
Ей, Біржан, жасың үлкен, өзің аға,
Қымбаттығым белгілі білсең баға.
Қамысты терең көлдің сұқсырымен,
Қаңғырған ілдірмеймін қаршығаға.

Ежелден сен белгілі желді көрік,
Таң қалдым сəулетіңді сенің көріп.
Сені айдап ажалыңа алып келген,
Құт Маман, ер Шерубай қасыңа еріп.
Сөйлетпей шыға сала кеттім дерсің,
Түрімді көрсетейін сөйлеп беріп.
Қарны ашқан қырсығы бар еркек мысық,
«Сасық» дер аузы жетпей, майдан жеріп.
Сөйлеспей мен сықылды өнерпазға,
Дəндеме жүрген күңнен тезек теріп.
Өлеңді қолқа қылсаң ағытайын,
Самарқан жібегіндей оннан өріп.
Әншейін сыпайы деп қимай тұрмын,
Көзіңде төрт қылау ем иттей керіп.
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Сөзбенен жеңемін деп ойламаңыз,
Бір жерден мүдірер деп көңіл бөліп.
Тіліңді тарта сөйле, Біржан батыр,
Жарамас жүдеп қайтсаң, іздеп келіп.
Тартылып таразыға тең келмейсің,
Тірілсең ертең кешке, бүгін өліп.
Арғынның тантықтығы міне осындай,
Кім байқар ер қадірін сөз қосылмай.
Жай тастап құлашымды кең созамын,
Сен түгіл Қожағұлдан бір шошынбай.

Күшпенен көндіремін болмасаң да,
Сестеніп тамам жерден қозғасаң да.
Аптығып арғынсынып сандырама,
Ойлайсың артықпын деп оңбасаң да,
Найманға жалғыз тиын керегің жоқ,
Келесің қайыр сұрап анда-санда.

«Мен пəлен» дегеніңе сескенбеймін,
Шошыр деп қоразданып алдасаң да.
Ақыр өнер барлығын байқасармын,
Өзіңді-өзің мақтап, нанбасаң да.
Қарамды əр-беріден соң бір көрмейсің,
Соңымнан үмітті боп қалмасаң да.

Тоймайтын жеті басты жалмауызсың,
Ескі-құсқы елден жиып жалмасаң да.
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Қуып жетіп озамын Найман шалдап
Пысықсып ə дегенде самғасаң да.

Әй, Біржан, əліңді біл, жүр жайыңа,
Әке десең көнбеймін ыңғайыңа.
«Жау аяған жаралы болар» деген,
Шын тілеп сөйлейінші Құдайыма.

Жылқының арығындай Арғын кедей,
Тойғансып мас боласың ішпей, жемей.
Құр айғай салғаныңа кім шошиды,
Жеңермін иттей қылып, адам демей.

Найманның аруағынан кет садаға,
Әзəзіл бола берме екі араға.
Жанақ та қобызымен түк қылған жоқ,
Оңай ма сендей сорлы бишараға.

Орынбай іздеп келіп, кеткен қаңғып,
Жеңген жоқ Кеншімбайды о-дағы аңдап.
Жанақ қашан жол алды Сабырбайдан,
Жаманын көтереді Арғын сəн ғып.

Біржанды əке десе менсінбеймін,
Жаратты қыз да болсам сонша паң ғып.
Жынды бота сықылды бір делбені,
Құдайым тірі қойған несін жан ғып?
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Біржанның айтқаны:
Арғынға, жете алмайды Найман өлмей,
Ежелден артық тумай теңдік бермей.
Жеңбесем, Сара, сені осы жолы
Өлгенім жақсы емес пе үйді көрмей.

Сара айтады:
Ей, Біржан, өнер біткен қай жеріңе?
Бұл жолы пайда ілінбес құр теріңе.
Жеңбек түгіл келмейсің ширегіме,
Әкеңнің менен қорықсаң кір көріне!

Біржанның айтқаны:
Арғынның көз жеткісіз аймағы бар,
Төңірек жеті дуан ойнағы бар.
Кім жетер Жанайдарға Алтайдағы,
Алты жүз бота мен тайлағы бар.

Шалқыған Жəнібек пен Тұрсын, Жанай,
Ит қосты Нұрмұхамбет, Досан, Қанай,
Солардың хисабына көз жетпейді,
Ол түгіл бір Шақамдай болсаң қалай.

Қаржаста бір құтым бар Мұса, Шорман,
Үзілмей келе жатыр ескі қордан.
Қажының белбаласы Садуақас,
Құтқарған сан қыранды түскен тордан.
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Ұл тумас Қазанғайып ата ұлынан,
Тұқымы дегдар шыққан жатынынан.
«Полковник» шен алады туа сала,
Шырылдап түскен бала қатынынан.

Шыныбай асып еді бір шағында,
Жан жетпес ер Қазекем аруағына.
Жамантай, Құсбек, Шыңғыс, Сартай төрем
Ілінген талай Найман қармағына.
Тəттімбет ардагерім Арғын асқан,
Қырық түрлі күй ілінген бармағына,
Ежелден əрі баймын, əрі молмын,
Шын қызсам шыдамайсың зардабыма.

Адамның ақиығы қажы Құнанбай,
Сан жүйрік сау кеткен жоқ бір сыналмай.
Найманның əулиесі батыр Барақ,
Ішқұста болып кеткен түк қыла алмай.

Ыбырай жас жолбарыс білектенген,
Дұшпанға арыстандай жүректенген.
Өзінің заманының бозбаласы,
Перінің жігітіндей реңктенген.

Ей, Сара, қайсының бар оған жетер,
Өнерін көрген жанның есі кетер.
Адамның жалғыз баста білімпазы
Әлі де жамандамас Найман бекер.
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Орта жүз Абай қойды атын батпай,
Үйіне ояз кірмес жауап қатпай,
Арғынның асылдығы міне осындай,
Наймандай ағайынын жүрген сатпай.
Бар болса, бұған орай қоймай сөйле,
Әйтпесе сөзіңді қой, босқа шатпай.

Сонда Сараның айтқан жауабы:
Ей, Біржан, сөз сөйлейін анықтатып,
Көңілің ауырмасын қабақ қатып,
Көкшетау, Қызылжарда талай Арғын,
Күн көрген жанын жалдап, жатақ жатып.
Найманнан қай жерің бай мақтанғанмен,
Тентіреп нан жемейміз шілік сатып.
Бармаған соң жайыңды білмейді деп,
Құр босқа мақтанасың тəңірі атып.

Найманда Қаракерей, Сыбан, Мұрын,
Жеті ата Жолымбетке құйған нұрын,
Шерубай, Тана мырза, ер Тəукебай,
Қай қазақ сөз бастаған онан бұрын?

Баласы Қозыбайдың Тілеуберді,
Әліхан оның ұлы əркім көрді.
Құдайдан қорыққан Арғын осал демес,
Қарадан хан боп шыққан Қисық ерді.
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Жан жетпес Бабатайға жəне Жанақ,
Аққожа би, Ақтайлақ асқан манап.
Ақтамберді, Алтыбай, Райымбек
Жайратқан жауын түгел қойдай қамап.

Кенжеқұл қазақ жетпес бабасына,
Төрт арыс билік айтқан баласына.
Байтоқа, Кеңесбай мен құт Данияр,
Тоймаған сөздің сөйлер шамасына.
Арғын жоқ мақтағанмен Тойғұлыдай,
Қор құйған Қыдыр келіп сабасына.
Бірін-бірі аңдыған қу Арғынсың,
Мақтанған мінсең орыс шанасына.
Екі жыл бақ айналса біреуіңе,
Қайдағы жаулық қылған данасына.
Арғында кісілік жоқ мен білмейтін,
Қарны ашса қастық етер анасына.
Кім жетер Қабанбайға дуа қонған,
Үзілмей тұқымына қуа қонған.
Қожағұл, Әлі, Жақаш, ер Әділбек,
Сүлеймен оның ұлы шықты соңнан.
Ботабай, Байжігітке құт Шиямбай,
Сасан би, шапты Кенже жауға аянбай,
Шынымен құлаш ұрып самғай берсем,
Қаласың жетпек түгіл бір таянбай.
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Таласпас Тəнекеңнің жан бағына,
Жеңермін егер тартса іс ағына,
Шетінен Қыдыр қонған өңшең құтым,
Мың-мыңнан құт тастаған арт жағына.

Арғынның болады дейтін қызы сойқы,
Шот маңдай, иегі ұзын, мұрны кейкі.
Бұйра шаш, дөң жауырын, қысқа тұмсық,
Дүрбелжін дорбиған күң ойқы-шойқы.
Жігіті Қоқандықтың аңғалындай,
Аптығар өрттің шалқып жанғанындай,
Асыққа ақ жамбыны ертіп құйған,
Найманның жігіт қайда бағланындай.
Екі ауыз əн білгені ақынмын дер,
Қыдырдан түсте бата алғанындай.
Ұятсыз сіздің елдің бəрі даңғой,
Айтпасаң мұнан басқа қалғаныңды-ай,
Қапыда қалдым деме, ақын Біржан,
Көңліңнен қоймай сөйле арманыңды-ай.
Сара ақын екеніне көзің жетпей,
Осындай қайдан білдің қармануды-ай.
Найманнан қарның тойып кетсең-дағы,
Қоймайсың жылда келіп жалмануды-ай.
Елу күн ғайып білген тоты құспын,
Білмеймін, əкеңнен де алдануды-ай...
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Өз басым ұрғашының қара тілі,
Иранбақ бет бітісім қызыл гүлі.
Біржан сал, ажал айдап өзің келдің,
Іздеуге ойланып ем өткен жылы.

Майысып нəзік белім бұраң қаққан,
Қырық түрлі дана кеудем өнер тапқан.
Сөйлесе май тамызған бұлбұл тілім,
Сықылды гəуһар сағат нақыс шапқан.

Ажымсыз он саусағым бəрі де аппақ,
Болғанда аузым сағат, ернім қақпақ.
Міні жоқ отыз тісім меруерттей,
Ерінбей тіздіргендей адамзатқа-ақ.

Мойыным сұңғағындай жүзген қудың,
Лебізім шырынындай шəрбат судың.
Қаққанда төңкерілген қас бітісім.
Ашылған айбатындай жібек тудың.

Қырмызы қызыл жібек маңдайым кең,
Арғынның айтшы кəне, қай қызы тең.
Тал бойым ұзын да емес,қысқа да емес,
Азар дұшпан болсаң да қай жерім кем?
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Тамағым жас баланың білегіндей,
Иығым тік сандалдың тірегіндей.
Бет алдым қоңыр қаздың кеудесіндей,
Тал бойым жолбарыстың жүрегіндей,

Арғынды мақтасаң да, жетті Найман,
Жетпек түгіл байлыққа өтті Найман.
Бұралқы үйге сіңген күшік иттей,
Бай болсаң мұнда Біржан, келдің қайдан.

Найманның арғын жетпес қоғамына,
Қаласың бекер мақтап обалына.
Қымыз бенен қыз сатып күн көресің,
Естимін таянды деп жоғалуға.

Мақтанып жоқ нəрсеңді айтпа маған,
Рас, жаным ашиды, Біржан саған.
Сөз білсең көп таласпа меніменен,
Алысып құр кеудеңмен қалмас бағаң.

Ей, Біржан, шыдамаймын қылығыңа,
Мақтанба Құсбек, Сартай ұлығыңа.
Үстіне Жамантайды сомдап қоссаң,
Барақтың пар келмейді сынығына.

Ұстаған Тобықтыға дүре соғып,
Аққан қан ат суарған тұнығына.
Қапанның Байқарамен қосы қонса,
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Жетпеген қалың тоғай қорығына.
Қазыбек Құнанбайды найзалаған,
Төрем түгіл Төленгіт жорығына.

Садырбай, Жаманбала, Арқабайым,
Тел емген екі енені марқадайын.
Есілге, Едіреймен қамалған қу,
Көкмайса жерің бар ма Арқадайын.

Ақ найман Қожамбетке Арғын жетпес,
Төртуыл Қаратайдан қазақ өтпес.
Көкжарлы Сарыжомарттай қайсының бар,
Қызығы Мысыр шəһардай естен кетпес.

Ерлерім, айта берсем, жатыр талай,
Ойласаң есің шығар санай-санай.
Бура жатыр көптігі толық дуан,
Атасы əулие өткен ер Қонақбай.

Дəулетке Бура-дағы артық асқан,
Кім баймын дегенменен жағаласқан,
Жаяубайлар көрді ғой малдан ыза,
Қозғалып көшіп жұртқа жете алмастан.

Қайсы Арғын жетеді Аман, Көшеріме,
Мен дайын сөзді қалай десеріңе
Кең қолтық өзім теңдес кез келмесе,
Алтайдың көзім толмас есеріне.
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Тойке мен Жоламандай тумас қазақ,
Дұшпанын иттей байлап қылған мазақ.
Менімен айтысуға қайдан жеттің,
Жыл сайын өлуші едің сүйек қажап.

Өнердің күш көрерсің өкімінен,
Сөзімнің түйсең керек секілінен.
Жарыған жалғыз Арғын көрінбейді,
Жас қызын ұстап берген кекілінен.

Қаракерей Матайға жау болған жоқ,
Барақтың артық қайрат етуінен.
Түйеше құр бойыңа сенгенсисің,
Ісің жоқ Найман қуып жетуімен.
Тойғұлының асында бəйге тікті,
Тоғыз қыз Арғын берген жетімінен.
Төлеуші ең бір түйе ұрлап екі бала,
Антұрған ұялмайсың бітіміңнен.

Құтырмай жайыңа жүр жынды делбе,
Келіп кісі болма сен біздің елге,
Сөз білмейтін жеріңе мақтана бер,
Бұл жақта құр айғайың кетер желге.

Ей, Біржан, көңіліңді тындырайын,
Аруақ пенен Құдайға ұрдырайын.
Найманда түлеп ұшқан ақиықпын.
Топшыңды қанатыммен сындырайын.
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Ей, Біржан, бұ да жетер бір басыңа,
Құл болып одан-дағы тұр қасыма.
Сен-дағы жас күніңнен ардагерсің,
Құрбың мен жеткізбеген құрдасыңа.

Әуенің жез сырнайдың көмейіндей,
Әніңнің қазақ жетпес бұрмасына.
Ақын емес, жігітсің əңгімешіл,
Мұныңмен шыға алмайсын қыр басына.

Жүз жанақ, он Орынбай жолдас алсаң,
Мен кепіл сен жеңілмей тұрмасыңа.
Есің болса, осымен тоқта, Біржан,
Арғынды бос қаздырмай ұрғашыға.

Сонда Біржанның айтқан жауабы:
Құтыма тіл тигізбе, ер Құнанбай,
Алашқа аты шыққан кер бұландай,
Ескермес он ақынды есіл басым,
Қадалдың маған, Сара, сұр жыландай.

Сен түгіл, жеткен емес еркек қуып,
Төмен болған жерім жоқ, өзім туып.
Шынымен жайпаң қағып самғағанда,
Тұсыма келген емес адам жуық.
Менсінбей қапы қалып өкінермін,
Ызғарлы көрінеді сөзің суық.
Болдырып түстен кейін сандырарсың
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Байталсың қапелімшіл бір жел қуық.
Барынша өнеріңнің аянбай сал,
Көңілімді көтермей-ақ сөзбен жуып,

Жорғамын сарынымен самғайтұғын.
Бəйге аты серпінімді шалмайтұғын.
Әнімді он екі звод жіберейін,
Есіңнен өле-өлгенше қалмайтұғын.
Ежелден құлаш мойын көк айылмын,
Ылауға жеті күнге талмайтұғын.

Болатпын екі жүзді, жетем құрыш,
Күйсеуін шапқан түйе танбайтұғын.
Гəуһармын бозбалаға сəуле берген.
Дəндеме жаманыңнан жанбайтұғын.
Ой желке, қамыс құлақ қара көкпін,
Тұнықтан жүзіп ішпей қанбайтұғын.
Ұрғашылық қылмасаң бір басыма,
Қазақ жоқ Біржан десе нанбайтұғын.
Даусымның жаңа түсті кəрі жыны,
Дəуірлеп барған сайын болмайтұғын.
Қарқабат, Қарқожа ата-бабам,
Осындай ерегісте қолдайтұғын.
Қырымға қарайтұғын қара кермін,
Аң алмай жерге бекер қонбайтұғын.
Айнымас қанды балақ ақиықпын,
Тұяғым тиген қасқыр оңбайтұғын.
Асылмын аспандағы, құс болғанда,
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Қаңтарда қалшылдаған тоңбайтұғын,
Тұлпармын «Көрұғлының» ғиратындай
Алдында жүгірсе мал салмайтұғын,
Рүстем дастандаймын дəл өнерге,
Меңгеріп кісі билеп алмайтұғын.
Бір итке елің неге берем дейді?
Сол ма екен лайығың таңдайтұғын?
Он бестен ұрғашыға саятшымын,
Күн сайын қанжығамды қандайтұғын.
Аңдап бас аяғыңды, байғұс Сара,
Мен сенің кісің емес алдайтұғын.

Сонда Сараның айтқан жауабы:
Қазақ жоқ хан Бараққа теңгерілген,
Күшімен Арғын, Найман меңгерілген.
Есіл ер аруақ біткен заманында,
Тоқтыдай сан Тобықты өңгерілген.

Өзіңді ат та қылдың, құс та қылдың,
Дүниеде бар жақсыға теңгерумен.
Жайымды адам күймен айтайын мен,
Басылсаң ала қашпа өрлеуіңнен.
Өнерге екі жағым бəрі бірдей,
Еркек жоқ өз басыма теңгерілген.
Құр босқа бөгелемін келіспей нем,
Сөз пірім он жасымнан меңгерілген.
Небір нəзік көзге олқы көрінсем де,
Сан жүйрік қойдан өңкей өңгерілген.
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Ұшырған тəрбиелеп ақ тұйғынмын,
Матайдың Қаракерей сеңгерінен.
Даусыма аспандағы құс айналар,
Құбылып тоты құстай төңкерілген.
Антұрған, Құдай қане, жасырмай айт,
Сөзім жоқ бір кісіден кем көрінген.
Сайраған тəмам Найман бұлбұлымын,
Қапаста жел тигізбей жем берілген.
Жұрт сыншы, өзі білмес екі даугер,
Белгі жоқ адымында теңгерілген.
Мақтанғаным болмас-ау, осы кеудем,
Он Арғын шалымынан кең көрінен.
Бірінен бірі дамып асып түсер,
Дауысым алтын тудай паң керілген.
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Сонда Біржанның айтқаны:
Жарайды, жаным Сара, осы сөзің,
Тас түлек тұрымтайдай екі көзің,
Сөз айтар қандай кісі деген кезде,
Алдымнан Құдай айдап келді кезің,
Бір асқанға, бір тосқан бар-ақ деген,
Талайдың қисық деуші ем құрған тезін,
Шіркін-ай, мұндай жүйрік туармысың,
Сөйлейсің алтындай ғып сөздің жезін.

Қанатын күн шалмаған ақ тұйғынның,
Жапалақ иемденер басқан ізін.
Қор болдың бір қортыққа, Сара қалқам,
Армансыз қылар кімнің үйі-түзін.
Дені сау адам емес Тастанбегің,
Жүр екен тастай алмай о да қызын.
Біліп ем, Сара, сенің сыңайыңды,
Баса алмай армандамын құмарымды,
Ақ үйден айғай салып шыққан кезде-ақ,
Сезгенмін сөзге қайрат қыларыңды.
Сөйлейсің төрт құбыласы түгел жандай,
Білместен неден зар боп жыларыңды.
Майысқан сегіз қырлы жүйрік-ақсың,
Қай жерден болжамайсың тынарыңды.
Шақыртып күйеуіңді осында алдырт,
Көрейін таңдап қосқан сыңарыңды.
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Тез алдырт күйеуіңді, Сара саңлақ,
Көрейін еркегіңді тиген таңдап,
Рас-ақ жаны ашыса Тұрысбектің,
Белгісі білінеді келсе сонда-ақ.

Шыбықтай жігіт шығар өңі нұрлы,
Өнері өзің теңдес сегіз қырлы.
Шеберден мін алатын мініскерсің,
Ер шығар тоты құстай неше түрлі.

«Жақсыны көрмек үшін» деген Сара,
Өзі түгіл ел қамын жеген Сара.
Мырзаңды Жиенқұлдай шапшаң шақырт,
Ұялып бөгелесің неден, Сара?
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Сонда Сараның Найманның жақсыларына шағы
нып айтқаны:

Қажеке-ау, мынау қалай ақырады,
Жиенқұл тез келсін деп шақырады.
Көрсетсең асылыңды əпкеліңдер,
Аулыңда ол келгенше отырады.

Арғынға жол бермеген есіл тілім,
Күн өтпей, қор боп ұшқан қызыл гүлім,
Сіздерден ұялғаннан үндемеуші ем
Есекке қосақтаулы өтті күнім.
Өзі білер деуші едім жақсылардың
Ақыры қайғы болды енді мұңым.

Алтайдың саңлағымен сөйлессем де
Жоқ екен жүйрік иттей өлсем құным,
Сіздерге сенетұғын сорлы басым,
Келгенде Жиенқұлға шықпайды үнім.

Өздерің Жиенқұлды көріп едің,
Құдайдан қорықпай шыдап беріп едің.
Шақырған «Найман шалдың» аруағын,
Бəріне қыз да болсам серік едім.

Біржанға көрсетіңдер Жиенқұлды,
Ол мені осы жерде тірі өлтірді.
Ұяттан кісі өлмейді, сағы сынар,
Қайтейін Құдай қосып ием қылды.
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Итіңді келмесе де, келтір байлап,
Бітпесін зығырданым күнде қайнап.
Ағалар, нəсіліңе дұрыс болса,
Құдайға тапсырамын «Қаптағайлап».

Қажеке-ау, көріп келдің хақтың үйін,
Мен түгіл бөтенге де зорлық қиын.
Жиенқұл ерім болып тұрар ма екен?
Күнінде таңда-махшар болса жиын.

Көзімді аш, көңілімді нала қылмай,
Кетсең де өкпеледім бала қылмай.
Сыртынан өлеңменен шақырайын,
Біржанға өзімді-өзім таба қылмай.

Сəлем де Жиенқұлға келсін жатпай,
Келуге шошынады неден батпай?
Әркімнің қолда бары өзіне алтын,
Біржанға бір тырнағын тұрмын сатпай.

Көрінсін Біржан салға ай секілді,
Ақ құйрық көңіл ашар шай секілді.
Ұсынса қол жетпейтін арғымағым,
Арғынға баламаймын тай секілді.

Тез келіп амандассын Біржан салға,
Көрінсін айбаттанып Арғын шалға,
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«Әркім теке қояды өз ылағын»,
Әйтеуір мені сатып алды малға.

Бермесін дұшпаныма намысымды,
Біледі, Арғын-Найман дабысымды.
Бар болса шыбын жаны шапшаң жетсін,
Ел таныр арғымақтай шабысымды.

Қылмасын дос Жиекем сөзге сынық,
Шəрбаттай ағып жатқан сөзім тұнық.
Қамалдан тартынбайтын қайран ерім,
Көлге кеп қойып кетсін көзді жұмып.

Асылым Құдай берген өз бағыма,
Теңелмес жеті Біржан тырнағына.
Найманда ұлы дария саяткерім,
Балық боп ілінгенмін қармағына.

Бағының зор екенін көрсін Арғын,
Сықылды салтанатым батыр Тарғын.
Көрмеп пе Біржан ондай болам десе,
Сескенбей шапшаң жетсін біздің балғын.

Бесіннен қалмай жетсін жаны болса,
Бөгелмей жете көрсін əлі болса.
Елден қайыр сұраған кедей Біржан,
Алмай ма мендей қызды малы болса.
Көрінсін салтанатпен менің серім,
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Сол енді Құдай қосқан барар жерім.
Кедейге қонақ асы тай əкелсін,
Талабы Тəттімбеттей асыл серім.

Сонда Біржан сөйлейді:
Көрейін, кісі жібер, күйеуіңе,
Көнбейді жаман болса сүйеуіңе.
Сабазың қандай екен, көзім көрсін,
Адамның таласатын біреуіне.

Жасырмай көрсет көзге келтіріп-ақ,
Сөзбенен жүдеттің ғой өлтіріп-ақ.
Ұялмай осы топқа көріне ме
Өнерсіз, жігері жоқ делқұлың-ақ?

Сараның айтқан сөзі:
Қажеке-ау, кісі жібер балаңызға,
Әзəзіл болды Біржан арамызға.
Сыртынан мақтасам да керек болды,
Көрсетпей жігітті ұрлап қаламыз ба?

Өзіңнің құла жорғаң барсын оған,
Жиекем Бижан ерін салсын оған.
Біржанды бір қаққаннан қалдырмас ем,
Құдайым мені қайдан қосты cоған.

Қажеке-ау, алдыртыңыз қонақ кетпей,
Біржан тұр көремін деп сөзі бітпей.
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Ажал да кісі таңдап алады екен,
Сол итті неге қойған алып кетпей?

Қонжиып мінер құла жорға болса,
Келе алмас сол шіркінің қорғаласа,
Рас бізді масқара қылар сонда,
Қорс етіп бармаймын деп онда қалса.
Кісі емес ел намысын ұққандай-ақ,
Ербиер елсіз тауға шыққандай-ақ.
Жиенқұл күжірейіп келер ме екен,
Он мата арқасына тыққандай-ақ.

Бар еді ұлы-қызың, Қажы аға,
Қалдым ғой Біржан деген беймазаға.
Өзіңнің болып тұрған заманыңда,
Дені сау кез болмадым бір тазаға.

Арғынды бір дөңгелет деп едіңіз,
Мен түгіл Найман қамын жеп едіңіз.
Меке мен зиярат қып Байтоллаға,
Бақытыма есен-аман кеп едіңіз.

Көрмейсіз неге менің көз жасымды,
Жеңбек боп Біржан солай сөз қашырды.
Жиылған Қаптағайдың жақсылары,
Басқаға айырып бер өз басымды.
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Алдырып не қылады оны Біржан,
Көруге ынтық емес соны Біржан.
Арғыннан асып кеткен бай болмайды,
Жеткенмен Жиенқұлға қолы Біржан.

Сонда Біржанның айтқаны:
Шырағым Сара, сендей тумас бала,
Шежіре болармысың мұндай дана.
Обалың Есімбек пен Тұрысбекке,
Жігітің жөндеу екен, ей бишара.

Ел-жұртың қорықпайды екен көз жасыңнан,
Қиып кеткім келмейді мен қасыңнан.
Кемітер қай жеріңді дұшпан шіркін,
Адамзат озар емес өз басыңнан.

Жіберме Жиенқұлға шақыруды,
Өнерсіз үйде білер аһ ұруды.
Қайнайды зығырданым көргеннен соң,
Алдырма бекер мұнда кəпіріңді.

Білесің, Арғын-Найман тегіс затын,
Алашқа шығып еді Біржан атым.
Кісіге сен секілді малын шашпай,
Қазақ та қылады екен кімді қатын.
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Дұшпаның жамандайды не деп сені,
Белгілі жарар саған берсем нені?
Өнбойың өнер толы жан екенсің,
Айбатың əлемге айқын ай бедерлі.
Садаға тырнағыңнан кетсін Сара,
Сан жүйрік көріп едім мен нелерді.
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* * *

Сөз айтты сонда Біржан біздің жаққа:
– Ұмытпан, Сара, сені əр уақытта,
Қайырған сөзбен жетіп есіл шіркін,
Көремін қайта айналып қай уақытта?

Есімбек, боққа сатпа асылыңды,
Сыйлай көр қыз да болса, нəсіліңді.
Ұқпасаң, Арғын жоқты айтты дерсің,
Есек-ау, құлағыңа ал осынымды.

Қылайын көп ұзатпай сөзді қысқа,
Өлеңге жан көрмедім мұнан ұста.
Аты ұрғашы демесең қарындасың,
Адамның артығы екен осы тұста.

Шынымен бапты күнде дуға салса,
Ілеспес ақын түгіл ұшқан құс та.
Көңлінде мұңы жоқ деп ойлар еді.
Көрмеген дауысын естіп тұрса тыста.
Обал тұрған орында сауап та бар,
Жиенқұл тең емес қой бұл байғұсқа.

Законде зорлық болмас жанды адамға,
Жақсыны қор ғып болмас бір наданға.
Жəне де аят пенен хадисте бар,
Жылатып берме деген еш адамға.
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Қажы барған Қаптағайдың арыстаны,
Жалғыз сіз осы күнде данышпаны,
Өзіңе Құдай беріп қойған шақта.
Дұспанның топ етеді алысқаны.

Көрмеп пе Сарадай қыз қатын қылса,
Ішінен өнер қысар аузын жапса.
Қор қылып Жиенқұлға жібергеннен,
Қытайша он есе артық басын шапса.

Тұрысбек, Есімбек пен сау тұр Маман,
Таянды қайтар уақытым елге таман.
Айналып ендігі жыл бір келермін,
Тысқары топырақтан болсам аман.
Сараны Жиенқұлға бере көрме,
Қыз түгіл ер құнына келер шамаң.
Бар болса сүйегінде ойларсыңдар,
«Өлі тілін тірі алмас» деген заман.
Байлаулы бала құстай Сара сорлы,
Жоқ екен осы күнде мұнан жаман.

Әлқисса, Сараның күйеуінен ұялып, Біржанға Жиен-
құлды көрсете алмай: жамиғ Найман тоқтады, мен де 
тоқтадым дейді. Намыс қылып жақсыларым Жиенқұлдан 
айырар ма екен, деп дəмеленіп ем, болмаса айтар сөзім 
басқа еді, – деді.
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Енді Сараның өзінің айтқан сөзі:
Сал Біржан, жүріп кетті амандасып,
Екі күн арпалыстым табандасып.
Шіркінге қимағаннан жорға бердім,
Басында сөйлессем де жамандасып.

«Қош Біржан, сау бол, – дедім, – сағым-керім,
Арда күрең жігітсің алым-берім.
Қашан өзің өлгенше есіл-көзел,
Күнде той, күнде жиын жүрген жерің.

Жүре көр ақын Біржан бізді сұрай,
Тысқары топырақтан қылса Құдай.
Аптығып Арғынсынып сандырама,
Көзіңе қыз көрінсе мұнан былай.

Жолықтым, атағыңа құмар едім,
Болмаса, келместей ғып сығар едім.
Сыйладым сағың жерде қалмасын деп,
Аттатпай адымыңды қияр едім.

Боп қалды бір көргенім көз таныстай,
Сен-дағы жол бермедің бір қалыспай.
Есекем еркек болса бере қоймас,
Кісідей қарапайым бір салыспай.



113

Сара Мен ТӘСіБеК

Сара қыз кезінде Тəсібек деген жігітпен айтысқан 
екен. Тəсібек Кенжеге сіңген аз ғана ауыл Ошақтыдан 
шыққан өлеңші жігіт көрінеді. Айтыс кезінде Сара 13 
жаста, Тəсібек 30 шамасында болса керек. Бұл айтыстың 
өлеңдері мынадай:

Сара:
Қонады қалың үйсін Қараталға,
Мінеді Сарбас ағам өрме жалға.
Тəсібек, өтірік айтпай, шыныңды айтшы,
Өзіңнің Айтқожадай атаң бар ма?

Тəсібек:
Кем емес Айтекеңнен атам Дүзен,
Қаракөк үзілмеген тіпті бізден.
Айтекең, би Дүзекең біздің қазақ,
Қалмақтың шебін бұзып, шідер үзген.
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Сара:
Мен едім ақын Сара күлімдеген,
Дұшпанға басқан ізім білінбеген,
Мақтанба көрмегендей ау, Тəсібек,
Ілікке ата-бабаң ілінбеген.

Тəсібек:
Ауылым өрлей көшіп, өр қыстаған,
Жұғымды малға жайлы жер қыстаған.
Ей, Сара, өтірік айтпай, шыныңды айтшы,
Би болып неше қалмақ мөр ұстаған?!

Сара:
Тəсібек, жеңіп кетсең, жебегенің,
Қалмасын бүгін маған демегенің!
Лə-илəһи, иллиолла, мұсылманмын,
Мені қалмақ дегенің, не дегенің?

Тəсібек:
Өлеңім таусылмайды молдығынан,
Сарбастың құтылмайсың зорлығынан.
Үлкен шешең қалмақтың қызы дейді,
Сені қалмақ дегенім сондығынан.
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Сара Мен ерМеК

Атақты халық ақыны Қуат Терібаев Сараның бір-
сыпыра өлеңдерін жатқа білуші еді. Сол кісі айтатын ақын 
Сара өлеңдерінің бірі – оның Арғын мен Найман рулары 
шекарасында өткен бір тойда арғын жігіті Ермекпен 
шайқасы. Оны Қуат былай деп əңгімелеуші еді:

Той бастап ақын Сара əн салады,
Дауысын естіген жан таң қалады.
Сол күнде жастау кезі жалындаған,
Құбылып тоты құстай толғанады.
Екпіні соққан желдей болғаннан соң,
Әркім-ақ айтысудан қорғанады.

Осындай Сарадан жасқанған ауыл ақындары аузын 
ашпай отырып қалған соң той иесі Сараға: «Шырағым, 
тойды сен баста, тойбастарың əзір» депті. Сонан соң Сара 
тойды бастап, əр түрлі өлеңдер айтып отырыпты.

Сара:
Әуелі сөз сөйлейін бір Құдайдан,
Кім қалар ажал келсе өлім жайдан.
Сиынып бір өзіңе сөз сөйлейін,
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Қолдай гөр аруағы Арғын, Найман!
Құлаштап нелер жақсы өткен дүние,
Сұңқардай тоят алып қанат жайған.
Құсындай құдіреттің кез боп қалдым,
Дəм татпас тірі жүрсе адам қайдан?!
Бұл тойдың құрметіне кез болған соң,
Азырақ сөз сөйлейін жақсы жайдан.
Қызы едім Тастанбектің ел білетін,
Жел сөзді ғадетім бар желдіретін.
Ортада білгенімше сөз сөйлейін,
Ешкім жоқ бұл маңайда мен білетін.
Қолыма домбыра алып, əн шырқасам,
Әркім-ақ əуеніме телміретін.
Білдіріп жағдайымды халайыққа,
Азырақ сөйлейтұғын келді ретім...

Ермек өз ауылындағы тойды өзі бастап əдеттенген өжет 
жігіт екен. Есіктен кимелеп кіріп келе жатып айғайлап 
қоя береді.

Ермек:
Кім едің менен бұрын той бастаған,
Алдымнан жүйрік аттай ойқастаған?
Той болса бұл өңірде мен бастаушы ем,
Қандай қыз тəртібі жоқ далбастаған?!
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Сара:
Сен кім ең, маған қарай қырындаған,
Дауысың əнге келмей қырылдаған?!
Той иесі ағайым өлең айт деп,
«Тойбастарын» ұсынды бұрын маған.
Дауысымды естіген жан сүйсінеді,
Бойы ұйып, сүйек балқып шымырлаған,
Он үште домбыра алып өлең айттым,
Түсімде бата берген Қыдыр маған!
«Бұл кім деп далбастаған» кемітесіз,
Сабырсыз жан екенсіз шыбындаған.
Бастасаң бағанадан қайда жүрсің,
«Тойбастар» бүгін сізге бұйырмаған!

Ермек:
Сұрасаң менің атым ақын Ермек,
Тоқтатпас көкірегімді өлең кернеп.
Той болса бұл өңірде мен бастаушы ем,
Өзіңдей надан қыздар үлгі көрмек!
Әншейін сыпайылық-сыйлап тұрмын,
Әйтпесе тастар едім қатты жерлеп.
Маған да Аққожа атам бата берген,
Білмесең жағдайым сол айтып бермек.
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Сара:
Саған ба, Аққожа атаң бата берген?!
Жігітсің қараны ақ деп қата көрген.
Надан қыз мен сықылды көріне ме,
Орынсыз дұрыс па екен шата берген?!
Кернеген көкірегің өлең болса,
Аянбай өнеріңді мата бермен.
Жел сөзім өңменіңнен өтіп кетсе,
Қашарсың бой тасалап таса жермен!

Ермек:
Өзіңе өзің болдың арыстандай,
Білмейсің жақын қандай, алыс қандай,
Озған ба байтал шауып арғымақтан,
Қайратсыз қатарласып, қағысқанға-ай.
Сен де бір сондай байтал қара жілік,
Қамшыла, қатарымнан қалыс қалмай.
Мен емес қыздан қорқып қорғалайтын,
Жөндеп айт өлеңіңді шалыстанбай.

Сара:
Ей, жігіт, байқап сөйле, көп есірме,
Абайла, əлің қалай егесуге.
Ақын емес, дəлбірік ақымақсың,
Қарғаша қаңқылдайсың күресінде.
Атаң ұл, анаң қыз боп көрмеген бе,
Сен неге қарамайсың рəсімге?!
Ер, əйелдің алдына олжа түссе,
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Алдымен кім аларын білесің бе?!
Құлдықтан құтылмаған бір сорлысың,
Мұңыңды қуаныш қып жүресің бе?!
Дəлбірік біліп қалдым мінезіңді,
Менімен жарамайсың тіресуге!

Ермек:
Сен бе едің ақын Сара жан мақтаған,
Қолыңда домбыраң бар бармақтаған.
Қайткенде тұзағыма түседі деп,
Бір қусың құр құдыққа қармақ салған.
Өзіңдей сан ақынмен айтысқанмын,
Жеңілген талай қыздар қалжақтаған!
Сөзіңе сөз табарлық өнерім бар,
Айлаңнан қорықпаймын далбақтаған.

Сара:
Тауып айт өлеңіңді сен ант ұрған,
Жауабың дəмді болса, сонда бұлдан.
Мен Сара талайларға тағлым бергем,
Ел-жұртым жауабыма мойын бұрған.
Жасымнан домбыра алып өлең айттым,
Қиналып көргенім жоқ өлең, жырдан!
Өзіңдей арсыз ақын кез келгенде,
Асырып тастаушы едім алты қырдан!
Сан жүйрік кездескенде шаршы топта,
Мен едім шақ келтірмей сөзбен қуған.
Соларға жол көрсеткен асыл сөзім,
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Тұрсың ба сескенер деп сендей сұмнан?!
Өлеңге а дегеннен ағындаймын,
Іркілсем – бойыңа өлшеп шағындаймын.
Көп өлең көкіректе тұр сақтаулы,
Сескеніп адамзаттан жаңылмаймын.
Той десе топшыл басым қалған емес,
Өлеңге Құдай берген аңырмаймын.
Сен түгіл сенен артық жүйрік келсе,
Ешкімге тізе бүгіп бағынбаймын...
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Сара Мен құдаЙБерГен

Сара Бекбайға шыққаннан кейін оған жеңге ретінде 
қалжыңдай беретін Құдайберген деген ауыл ақыны 
бірде оны мұқатпақ болып, ауыл-үй арасындағы өсекті 
малданып, бір ауыз өлең айтады.

құдайберген:
Келін боп бұл ауылға Сара келді,
Қолына домбырасын ала келді.
Төлімен Тасыбайды көбейтсем деп,
Ішіне бір баласын сала келді.

Сара:
Еліңде, Ермек, Түбек мықты болған,
Құл, қатын сорпасына күпті болған.
Балам тұрсын, төсімде емшегім жоқ,
Еліңде қызың көп пе жүкті болған?!
Күй тартсам бал тамады бармағымнан,
Бассам теңіз ойылад салмағымнан.
Бір тарпып ақ тайлақша тастар едім,
Атаңның қорқып тұрмын аруағынан...
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ТӨреБаЙ Мен Сара

Төребай Есқожаұлы 1850-1910 жылдар арасында 
өмір сүрген адам, руы – Жағалбайлы. Үлкен бабалары 
сонау жаугершілік заманда Жалайыр сиыршы руының 
төрелеріне Төлеңгіт болып келіп, содан қазіргі Қаратал, 
Көксу бойларын мекендеп қалған деседі. Төребайдың бізге 
белгілі айтыстарының бірі 1900 жылдарда наймандағы 
Тұрысбек қажының ауылында болады. Сондағы бір 
шілдехана тойында Сарамен кездескен Төребай айтыстан 
бас тарта алмайды. Бұл айтыстың ішінде болған 
Сейдахмет Кебекұлы «Есімде қалғаны мынау еді» деп 
айтып отыратын еді. Айтысты əуелі Сара бастаса керек.

Сара:
Біледі, Үйсін, Найман Сара екенім,
Жасымнан өлең қуған жан екенім.
Еліне Төребай да болыс бопты-ау,
Ығында жүруші еді Қаракеңнің.
Құда деп жігі-жапар құрметтепті,
Ауылы Тұрысбек пен Тəнекеңнің.
Жалайырлар білместен келген шығар,
Сараның бұл ауылда бар екенін.
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Төребай:
Жиналыпсың шілдеге маңайыңмен,
Сараны естіп келдім, барайын мен.
Қаракеңнің ығында жүрсем-дағы
Айтысқамын қыздардың талайымен!
Арғын, Найман елімен сөзің бітсе,
Бір айқасып көрсеңші Жалайырмен.
Сен де туған анадан мен де туғам,
Бір сөйлесіп сенімен қалайын мен.
Төребаймен əуелі байқасып көр,
Шапанымды жеңілсем жабайын мен!

Сара:
Жалайыр теріс қарап ұйықтайды,
Жылылап текеметін тұйықтайды.
Жылқысын бергі шеттен қуа қашып,
Сексенбайдай батырлар иықтайды.
Күз болса алып келіп жей береді,
Алдыңғы барған ізін суытпайды.
Жалайыр да бірталай ел емес пе,
Өзгелерді қоқаңдап жуытпайды.
Сексенбай алған болса, алаңсыз боп,
«Қалғаны сау болсын» деп ұйықтайды.

Төребай:
Ақын емен жүретін қаздай қалқып,
Сексенбайды мақтадың Сара шалқып.
Батыр деген атақтан адыра қалсын,
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Момын елді жылатып жеген тартып!
Ел қорғайтын батырды мақтасаң ед,
Жөн білетін Сара едің, кеттің тантып!
Бұрынғы ата-баба мақалы бар,
«Енді қортық бүлдірер, қойды – шартық!
Шетте жатқан теріні ит сүйрейді,
Сексенбайдың сол иттен қай жері артық?» –

дегенде өзінің сүрінгенін түсінген Сара күліп жіберіпті де, 
Төребайдың үстіне ішігін жауыпты. Сонда ауыл ақса қал-
дарының бірі: – жоқ, шырағым Сара, бұл жеңіліске кі нə лі 
сен емессің, Сексенбайдай тентекке тию салмай отыр ған 
біз кінəліміз, – деп Сараның шапанын жапқан екен.
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Үшінші бөлім

«ЖЫрШОлПАНЫМ
ӨЗІңСІң КӨГІМДЕГІ...»
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Əріп ТƏҢірБЕрГЕНОВ

СараҒа

Жар тұттым əуелден-ақ өзіме арнап,
Нəзік бел, қиғаш қасты, қалам бармақ.
Жігітке лəзім еді іздемекке
Ол жарға уəжіп еді күтіп алмақ.
Жаманға жақсы тұрып көз салса,
Жігіттің содан еді көңілі қалмақ.
Сəулем ең, ол пиғылдан аман жүрген
Жоқ болсын шарт бойынша сөзден танбақ.
Жан-жаннан жатырқамай келсең қасқа
Ойнар ек əзілдесіп тілді жалғап.
Әншейін анау-мынау сүймесіндей
Жіберген емес едің сөзбен алдап.
Тұңғиық шыға алмасқа кетті суға
Тəуекел дариясына қатар жалдап.
Қаттаудай оқ өткізбес махкамым бол
Самарқан жібегінен өрген талдап.

Секілді Шамсі-Қамар Духтар бану
Затыңды жанға арам мендей тану.
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Заты жоқ жасықтықтың нышанасы
Адамға ар айтқан сөзге жетпей қалу.

Талап бар жаралған соң тірі жанда,
Мұратқа кімі жетіп, кімі арманда.
Базарда бағың сына дегендейін
Басымды бұл майданға қылдым пəнда.
Ықлас ыждаһат пен жиһат етіп,
Шыбын жан шыдай алмас əрбір таңда.
Жеміс ең пісіп тұрған бақшадағы
Ерік бар ма бұйырмаса біз меһманға.
Талпынған көңіл есер бір шəрманда
Нəпсіге ақыл еріп жүр пəрманда.
Шыраққа түсіп жанған мен пəруана
Ес білмес, ол неғылмас, би дəрманда.

Ықлас назарың сал пəрда тартып,
Уақытымда көңіл құсы тудың артып.
Лəйланың Мəжнүні секілденіп
Мас еткен мен ғарыпты нұрың шарпып.

Жар етіп айдың бетін бұлт алсын,
Діңкемді бүйте берсең құрытарсың.
Есілген қырмызыдай қып-қызыл гүл
Махбуб қай мінезін ұмытарсың.
Тауаның аз, талабың қысқа болса
Араға жаман атақ жуытарсың.
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Жасымнан ұмытпаған ойда барсың,
Әл-қуат ақылымды алған жарсың.
Өзіме диуаналық əсер беріп
Ішіме сөнбейтін от салған жарсың.
Тарлықта наздық қылып тұра алмасаң
Бояма əсіре қызыл жалған жарсың.
Арада оттан ыстық қызу кетсе,
Біріндей көз таныстың қалған жарсың.
Сөзде тұр шарттан аумай мейрім қансын
Дұшпанның көре алмаған іші жансын.
Уағдаға бір айтылған тоқтасалық
Шат болып достарымыз бір жұбансын.

Жақтық сөз, жақсы мінез, жайдары ашық,
Жанымды жадыратқан қайран ғашық.
Сегіз қыр, сексен сырмен шарға тартсаң
Түсінбес айтқаныңа кейбір жасық.

Өрнексіз жол білмеген надандарға
Туып ең нақыш беріп өрнек ашып.
Қараңғы көңілімнің ай мен күні,
Жарығың азаймайды күңгірт басып
Сөз бірге, ақыл үйлес, мінез тату,
Тұрады сені көріп көңіл тасып.
Махаббат бізде болмай, жатта болса.
Аһ ұрам у ішкендей ішім ашып.
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Шолпандай адам едің жаһан көркі,
Тіл шаршап көп айтуға жетпейді еркі.
Қымбатты жаннан ғазиз асыл еркем,
Шықпаған бұл қасіреттен жанның беркі.

Бұл сөзге сəулем не деп айтар екен,
Дүние бір бейнесіз сайқал екен.
Күн түскен күзгі шөптің мисалындай
Махаббат базарынан қайтар екен.
Кəмелі өзге жаннан көп санасы,
Әйелдің əулетінде сіз данасы.
Ақылға ишаратпен айтпай түскен
Өткір зейін пікірдің нышанасы.

Баулыған балапандай құсым едің,
Дəм айдап түзден торға түсіп едің.
Құрт жесе қызыл шешек не амал бар,
Тұғырдан жаңа түлеп ұшып едің.
Еш сенде арман да жоқ қазір дəмде
Саяда қызыл гүлдей өсіп едің.
Сатылма он төрт жармақ ақша үшін
Бұл ғайни заманымыз Жүсіп едің.

Бар Құдай жазған тағдыр қалу бəлə,
Жазудан ғайри іске қылма пəла.
Мағлұмың енді қандай халге түсер
Қасіреттің қапасынан мен мұбтала.
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Кісідей арқалаған нахақ жала,
Тағдырға тəбдил таппай қалма шала.
Құр көңіл алып ұшқан ешбір болмас,
Жоқ болсын бір тозаңдай көңілде ала.

Нəрсені іздеу мұқалдір болмайтұғын,
Ой терең дария құйсаң толмайтұғын.
Қанатым тасқа соғып қалды қирап
Қыран ем мұраттыны қоймайтұғын.

Қырық шалғым бəрі бірдей қалды қирап,
Таба алмай ем дауасын жүрмін жинап.
Күте тұр біраз заман, уақыты жетсін
Кəмал толып жеткенше қайта ширап.

Жас ғұмыр далбасалық күнмен өтті,
Жиһатпен көп шаршадым жанды қинап.
Машақат саудасының базарғанын
Тоса тұр жолыққанша толық сыйлап.
Паруана өлім іздеп түсер отқа,
Шын ғашық аямайды басын сотқа.
Ғашыққа тіршіліктің керегі жоқ
Мал түгіл бас байладық расходқа.

Ақ екен раушан жүзің атқан таңнан,
Ай сəулем, жүзің жарық жаққан шамнан.
Жер жүзінің жігітін аралатып
Көңілің ауса маған сонша жаннан.
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Ай мен күн сырнай тартып, жұлдыз билеп
Той қылса көкте Мəлік қуанғаннан.
Шаттанып жер жүзінде император
Сырласып министрлер үлгі салған.
Ойласам сендей жанды қай жан алған
Мен едім атағына көрмей қанған.
Қолынан қой жарысы келмейтұғын
Жамандар құрметі жоқ құмарланған.
Шарапсың мыңнан таңдап бізге тамған.
Ғашықтық халімді мен баян қылдым
Жалының жүрегімнің басын шалған.
Қолы жетпей, наданның аузы жетіп
Құл құтырса, құдыққа қармақ салған.
Сенің тілің шарабан таһурадай
Сорса алтын қасықтай балға малған.
Ғашықтық мен шығарған мирас емес
Жүсіп пен Зылихадан үлгі қалған
Ізденіп Баһрам да Күлəндамді
Михнатпен ақырында сүйтіп алған.
Көп жүріп жиһан кезді Сəйфүлмəлік
Жамалды Иранбақтан іздеп барған.
Ғашықтық майданында шаһит болып
Бозжігіт Ануаз үшін қандай болған.
Бұлардың зар тартқаны Лəйлі–Мəжнүн
Ізденіп ақырында мəнсап қонған.
Зияда, Қорлы, Ғайын, Фархад–Шырын –
Бұл күнде хабарым бар сондай жолдан.



Сара саңлақ

132

Мұштари, Сахаридай жаннан кешіп
Көзімнен аққан жасқа алдым толған.
Ақырын Қозы-Көрпеш – Баяндай боп
Көзімнің қызыл нұры бұ жол солған.
Беліне алтын шоғың алты оралған
Бұл күнде басқа қыз жоқ сіздей болған.
Пəрдеңнен ақ жүзіңді бір шығарсаң
Күндік жер мəшһүрлəніп нұрға толған.
Шараптан əбилəззат сілекейің
Ақ меруерт отыз тісің қырлап жонған.
Кірпігің патшалардың əскеріндей
Жігітке көздің тасы сағым қонған.
Махбуба қазір уақыт қам қылмай біл
Бір күні қыз қияпат кетер қолдан.
Қай жақсы заманыма тұс келер деп
Бұл күнде хабарың бар оң мен солдан.
Уағданы махкам тұтсаң серт байласып,
Босанба жазылса да біздің тордан.
Мұратқа Лəтахнату жетпегі бар
Бұл сөзді молда айтады суал сорған.
Енналлаһо халиқул миғады деп
Аят кəрім құранда мəзкур болған.
Бұл сөздің ишаратын адам білер,
Үлгісіз не деп айтсам надан білер.
Басы жетпес орынға аяқ салып
Жақсы мен не себептен жаман күлер.
Ізденіп жар таппақтық қиын жұмыс
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Бір көрмекке қызулық əркім күйер.
Халықтың бəрі бірдей жаралмайды
Асылды мыңнан біреу тауып сүйер.
Тең тауып жар алғанның кемі бар ма,
Сұңқардай тұғырдағы тоғыз түлер.
Жамандық аз-ақ күні жасырынып,
Жатпайды ұрланғанмен бір күн білер.

Анадан ақылы асқан туар көсем,
Өзіңмен бірдей болсын жарың шешен.
Жасықтан ашық мінез табылмайды
Айта алмас көп ішінде аман-есен.

Талапсыздың талабы қорынуда
Шығады жүз сөйлессең сөзі кешен.
Осындай михнаттан ерте сақтан
Не қасиет қалады пəлен десең.

Көп шер бар көкіректе тарқалмаған,
Тіл байғұс асығыс боп айта алмаған.
Ей қалқа естісеңіз есіркерсіз
Арызым құлағыңа байқалмаған.
Бір Құдай көңіліңе салсын рақым
Жомарттай сұраушыны қайтармаған.
Жасты көз, жылаулы сөз ғарып едім
Ғамкин көз əр тарапқа жаутаңдаған.
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Шығардым мен кітап қып əзіл үшін
Сорлымын арманымды тауыса алмаған.
Қамыс бармақ қайысып іс тіккенде
Бойына ине балқып өте алмаған.
Мен түгіл жансыз темір нұрыңа мас,
Қасыңнан сөкпе мені кете алмаған.
Тауыңда Қауқапты сен бір дарқат,
Алсам деп саядағы екі алмадан.
Сұңқардың қаз алмағы қайырудан
Аққуды қарға қылар күте алмаған.
Ит еркелеп үйреніп ауыз жалар
Сөз көп қой қыз балаға қиқаңдаған.
Жаманды жақсы көріп үйір қылма
Залал бар жылы сөзден сипаңдаған.

Мен кірдім бақшаңызға сайран етіп,
Тұрам ғой тамашаңда халім кетіп.
Көз көріп, көңіл мас боп дидарыңа
Сындырдым сүйегімді ойран етіп.

Мəшрикты мағрипқа жазған Алла
Әзəлде қосар ма екен пəрман етіп.
Ғашықтың талабынан бос қалмайын
Көрейін қолым жетсе дəрмен етіп.

Жаралды тəні пəнде нұрдан жайнап,
Шағылып туған едің нұрдан қайнап.
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Талпынам таза туған ажарына
Белімді тəуекелге махкам байлап.
Наз етіп ғашықтығым айтылған соң
Көңіл үшін көз жасыма рақым ойлап.
Михнатта ауыр жүктер мойныма алып
Бір жанды құрбандыққа тұрмын сайлап.

Айырған асыл сəулем сөздің нарқын,
Байқаған жаман, жақсы кісі парқын.
Тас та асыл гауһардайын адам өлшеп
Нəсілің таза туған затты шəрифім.

Ұядан тудың жеке асыл өсіп,
Сауаптан кім жаман дер үміт кесіп.
Жақсы едің кір шалмайтын сүйегі асыл
Тот баспас сап алтындай бедер көшіп.

Жұпар жел мас боламын самалыңа,
Туып ең нұр безеніп заманыңа.
Сағымдай жазғытұрғы толқын ұрып
Қарасам көз алмасар жамалыңа.

Аларсың менен хабар жазған хаттан,
Бағыма таза гүлсің өскен бақтан.
Я ата, я анада кемдігі жоқ
Асылдан шыққан тегің арғы заттан.
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Жанға рақат айтқан сөзің қандай майда,
Өзіңдей жанның бəрі болу қайда.
Ұжмақтың Нагим атты хор қызындай
Әпзалат Ғишатадан болдың пайда.

Саржадай керілген қас, кірпігі оқтай,
Ішіме қайғы салдың жанған шоқтай.
Шер болып еш жібімес менің кеудем
Хасіреттен жұмарланып жатыр топтай.
Қарағым құшақтасам құмарланып,
Қосылған екі ғашық жұбайланып.
Жан тынып, ішімдегі жалын шықса
Аузымнан ақ сағымдай мұнарланып.
Құшақтап қыл беліңнен бір таң жатсам
Ақ торғын орамалдай жұмарланып.
Ми, тамыр, ақыл ойда арман қалмай
Мастансам қызығына тым алданып.
Бəйшешек көтеріліп көңіл гүлдеп
Семіріп нəпсі мұрат бір жалданып.
Қардан ақ, қаннан қызыл ет пен бетің,
Иықтан қолаң шашың гүл талданып.
От сөнсе жүректегі жанып тұрған
Сорғанда тілден лəззат маһир қанып.
Етке ет, бетіңе бет тиіскенде
Айтысқан сертке жетсем əбден қанып.
Бұл менің ғашықтығым сізге жарық
Айтыспай асыл сəулем білсең нарық.
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Білім, ғылым, ақылды, таза затты
Арасын асыл, жасық қылған парық.

Бір сөзде ақиқат бар инабатты
Алмасаң сыр шықпайды іштен жарып.
Бір сырдың, сегіз қырдың бəрі өзіңде
Неткен жан жамандайды аузы барып.

Шапақтың кешкі батқан қызылындай
Төрт құбылаң тең жаралған дидар шəриф.
Махаббат базарының мағшұғында
Құзырдан құрмет күткен мен бір ғарып.
Жүзіңіз назар салып қарағанда
Еміреніп жан қозғалар ми таралып.

Махаббат шын ғашық жар дегізіп ең,
Әуелден тілің үшін емізіп ең.
Ақырда сөз аяғы қайым болсын
Дегендей қамал тоят жегізіп ең.

Сүйікті заты орайлас, ақылы үйлес,
Гауһарсың бағаң қымбат қолға тимес.
Қызарған бет табылар, ниет табылмас
Жаманды мың көргенмен көңілің сүймес.
Парық кетіп арадағы шарт бұзылса,
Қалайша тəн мен жаным отқа күймес.
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Мүбəдə тастап мені кетсең жатқа,
Ешнəрсе басқа өлімнен хайла емес.

Шын ғашық күллі сырды баян етпес,
Уағда айтқан əуел бастан шарттан кетпес.
Надандар махаббаттан ғапыл болған
Ғашыққа жəрдем беріп тағайын етпес.
Асыл ең жаннан түйін сөзге бекем,
Айнымас, сүйсе қайтпас, сөзден танбас.
Бір жанын менің үшін пида қылып
Ауыздан шыққан сөзді екі қылмас.

Жатайық таң жадырап ашылғанша,
Күн нұры жер жүзіне шашылғанша.
Дүниені сен болмасаң қылам талақ,
Жарым деп бір затсызға асылғанша.

Тұғырда тоят жем боп өлген жақсы,
Қу барып қара құсқа қатылғанша.
Таза құс талпынбай-ақ аштан өлсін,
Жем іздеп бір жемтікке шатылғанша.

Деп ойлап, өз нəпсіме дем беріп ем,
Талғамай тəртіпсізге жем беріп ем.
Жас күнімде қызылға қол сермедім
Бір жеуге өлексені ем көріп ем.
Пəрда ашып бағасыз тəн жыртқанымша
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Әншейін жай жүруді жөн көріп ем.
Бұлардан көңіл суып, қызық тозып,
Таза жүрек нəпсімді меңгеріп ең.
Нəпсіңе жүрегімді сұлтан қылып,
Тоқтатып өз бойыма дем беріп ем.
Жолыққан таңдап жүріп таңдағаным,
Сіз едің бойға лайық қамдағаным.
Бұрыннан іздеп жүріп жаңа тауып
Өзіме ылайық деп сомдағаным.
Көрікті сіздей гүлді бақ жаратпас,
Басқаға өзіңе аян қонбағаным.
Жаралған жаһан көркі нəсілің бекзат
Гүліндей Фирдаусидің солмағаным.
Бұрынғы перизаттай мисал үшін
Дүниенің ақырында орнағаным.

Сіз бір гүл аман тұрған қазан ұрмай,
Тездікпен сола көрме, бақта тұрмай.
Көруге жамалыңды жиһадтамын,
Басқаға хор да болса мойын бұрмай.

Жүзіне көрген құмар, сүйінемін,
Көргенше дидар қосып күйінемін.
Сипатың көзден таса болғаннан соң
Мастанып дəрманда боп иілемін.
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Зат билеп парқ айырса мен де сендік
Көргем жоқ пиғылыңда қазір кемдік.
Сізден соң басқа қызық керек емес,
Егерде осы жолы кетсе теңдік.

Шыға алмай талпынамын торда тұрып,
Биікте миуа алсаң ойда тұрып.
Уағдадан күйсе-жанса жылжымассың,
Арықтап кейін қалма жолда тұрып.
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Фариза ОҢҒарСЫНОВа

«СаЙраҒан жеТіСУдың БұлБұлыМын...»
Сараның жырлары

Арнау

Ақын Сара, саңлағы жыр-жарыстың,
шашылғандай бейуақта шыңнан ұшқын,
арманшылдау жанымды алау шарпып,
қанатымды жырыңа шыңдап ұштым.

Арман – жолда шың-құздар өріндегі
адастырмай албырттау көңіл мені –
жалқы Темірқазығым – Махамбет те,
жыр-Шолпаным – өзіңсің көгімдегі!

Жыр-əлемде жолдар аз таң нұрындай,
зулап өтер дауылға, шаңға ұрынбай,
бұралаң жол, бұрқасын өткелімен
сендік тағдыр менің де тағдырымдай . . .

Бас тарттым да басқаның соқпағынан,
жол таңдадым жел ұрып, шоқ қарыған.
Адасайын, адассам, шағылысқан
Темірқазық, Шолпанның оттарынан!
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Сайраған Жетісудың бұлбұлымын,
айбынды, үнім асқақ, нұрлы жырым,
айтыссам, ақ бұлақтай ақтарылам,
кешпеймін кейбіреудей жыр жылымын.

Өсірген өжет етіп өлке мені,
елдердің елдігімен көркем елі.
Жырымда найзағайдың ұшқыны бар –
тіл тартпай талай ақын өртенеді!

Жырыңнан жүректерде нұр жанбаса,
жықпаса, жығылмаса, жынданбаса,
күймесе, қайғырмаса, мұңданбаса,
жылтыңдап жайдақ судай жылмаңдаса,
жыр емес, ондай жырың – құр далбаса!

Жыршы емес,
елдің жүгін тарта алмаса,
таңдайға алмас сөзді арқандаса,
іштегі буырқанған жай тасқынын
жасқанып, ақтара алмай жалтаңдаса!

Жаныңда құрсаулаған бір ақ шабыт,
таулардан тасқындаған бұлақша ағып,
бір екпін əкелмесе жасыл жайға,
не мазам – ондай жырға құлақ салып!
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Жыртпаса мұң сауытын бұлқып адам,
иығы арылғандай мұң күнəдан,
жыр жанын дауылдарға бастамаса –
мың артық-жыр көгінен бір құлаған!

Құрта алмай шапқыншының сан жасағы,
азапты асыл жыр мен əн қашады.
Жыр сөзі – шындық сөзі. Қашанда да
жердегі жыр күресі жалғасады.

Күн кешсін, азап шексін құлдықта адам,
Бəрібір жоғалмайды шындық тəмəм.
Қашанда асылдарды «арзан» дейді
түйсігі аз, тымырсықтар жырды ұқпаған.

Даланың жазылмайды заңдары да,
Бірақ бас бұрғызбайды зарла, жырла,
ақылға, асыл сөзге, өнерліге
бас иген қаһар төккен хандары да.

Алмас жыр жанарымдай жарқылдасын,
ұқсын да тау өзінің паң тұлғасын,
сезінсін дала өзінің шалқарлығын,
тынбасын, тұма бұлақ сарқылмасын!
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Жетісуым! Кең далам, жақұт далам!
Сұлулықты сендегі жат ұқпаған.
Жұмақ дəмін ең алғаш ес білгенге
жеті өзеннің бойында татыпты адам.

Жаннат жерде көрмеген таңдай қатып,
жыр жанаттын ұрпаққа жалғайды уақыт.
Жүрегіме əн құйған, жасыл өлке,
сенде туып, сенде өскен қандай бақыт!

Сезбей өстім бағыңда жел екпінін,
жырларымды тербеді желек-гүлің.
Сен сіңірдің қаныма туған жерді
Қалай сүйіп өтудің керектігін.

Кернегенде бұлбұл үн дала таңын,
жыр маржанын жұртыма таратамын.
Даңқым кетсе үш жүздің даласына,
Сендік – менің жырым мен бар атағым!

3

Шыңдарға көп қарадым,
қызықтым заңғарларға.
Ой қуып от талабым
Атпаған таңда бар ма?!
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Тар соқпақ жол көремін
тайғанақ шатқалдардан.
Ақ арман өңгеремін
Шыңдағы ақ қарлардан.

Жаңғыртып жоталарын
шырқаймын құз басынан.
Жаныма от аламын
найзағай сырғасынан.

Асқақ бір күйге енемін
шақырып жыраққа арман.
Кішілік үйренемін
күміс үн бұлақтардан.

Құздарды құрсап алған,
етпейтін сұр бұлтты елең,
көк-жасыл шыршалардан
мəңгілік тірлік көркем.

Ұмтылам, жондарды асам,
құздармен кездесемін.
Алатау, сен болмасаң,
биікті сезбес едім.



Сара саңлақ

146

4

Байеке, жаралғансыз нық тұғырдан,
ел билер ерлер ғана жұртты ұғынған.
Ұрлаған бір жылқыны мен төлеймін –
жігітті босатыңыз тұтқынынан.

Қуарып көгал қалар бұлақ кепсе,
есейіп ер шыңдалар сынақ шексе.
Байлығы, бағы барға сөз бе, тəйірі,
жігіттің тақымында бір ат кетсе!

Толғанмен толқынданып жылға малға,
өмірдің сындары көп тұрған алда.
Біреу бай, біреу жаяу, біреу мықты...
Теңдікке дала тапшы бұл заманда.

Ел бастап, ат мінгенмен кем күн бүгін,
жарытпас,сезе алмаған ел тірлігін.
Бостандық – тұңғыш байлық бұл далада,
жігіттің қайтарыңыз еркіндігін.

Бақ деген, байлық деген – жанға қонақ,
шығады ажал бір күн алдан орап:
азабын тартқан ел де қуанады
ұшқанда алтын тақтан хан домалап.
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Мейірім – басты ұраны ерікті елдің,
бір жолға жас жігітке ерік бергін,
Далада қыз тілегі қабыл ғой деп,
Сіздегі мейірімге сеніп келдім.

5

Шалқыды бүгін бір думан,
əнімді мен де бастадым,
думанды көрсем саспадым,
жігітті көрсем жыр қуған
жүректі кернеп асқақ үн,
əуенімменен жасқадым.
Қызыл тіл, құздың жайындай,
шатырлап сынып, шаш жалын!
Жанынан безсін қастарым.
Туласын жүрек тайынбай,
жебесін сөздің тастағын,
шалдуар мінез, шат-шағым
тұрғанда жырдан айырмай
жатталып қалсын жақсы əнім.
Ашырмай аузын басқаның,
шаңқай түс шілде айында
жайнасын лаулап жас жаным,
қызыл тіл, жырдың жақ шамын!
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Аққудай жүзіп айдында
жұптарын жазбай тараған,
бақытқа бөгіп бал арман,
адамның бəрі өмірге
махаббат үшін жаралған.
Қайғы-мұң түссе көңілге
қаймығып ұшар жанардан,
қызығып сонда қарар маң.
Тұмарсыз атар таң алдан,
қатерлі, қауіп жерлерде,
қиындық басқа келгенде
құландар сатпас сыңарын,
қалдырмас жауға тұрағын.
Қос аққу-сынды сендерге
жарасым, жастық бер, күнім,
салма деп мəңгі жер жүгін,
болма деп бақыт кемді-күн
батасын берді ел бүгін.

7

Уа, жарандар, жақсылар,
жақсылар сөзді топшылар,
қадірі болса халқына
азамат-ерге бақ шығар;
тақырдың көркі қақ шығар;
əділет кетсе хандардан
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халқына шаттық аз шығар;
жазықсыз көзден жас шығар,
бірлігі тайып басынан,
ірмекті сүттей ашыған
абыройы елдің шашылар,
жаулары таптап басынар.
Табалап сонда жат сынар,
табанға салса тас сынар,
балтаға тисе басты ерік
талқаны шығар жас шынар.
Алауыз болса ағайын,
қақырар қара шаңырақ,
ұрпағы кетер жамырап.
Қайғыда келмей қасыңа,
бақ құсы қонса басыңа
жаныңа жетсе асыға –
жауың боп шығар түбінде,
ондайға сенбе, жүгінбе!
Далаба дауға дала бай,
ақылмен аңдап қарамай,
өкпелеп кеткен баладай,
қарыстай қара жер үшін
табылмай титтей келісім,
шулату бекер ел ішін
жараспас жайсаң жақсы ұлға,
қара бас қамын күйттеген
жат қылып жандай жақынын
шалғайға тігер шатырын.



Сара саңлақ

150

Азамат атқа шапқанда
қыспаса жұрты тақымын,
күңкілдеп тұрса ақырын
береке кеткен ел болар,
дұшпанға таба, жем болар,
тасқынның алдын тоспаса,
алапат асау сел болар,
жақсының көңілі кең болар.

8

Қызы едім Тастанбектің, атым – Сара,
дарамын туа біткен ақыл, сана,
еркінмін, нəзік жанмын, тəкаббармын –
осылай тəлім берген ақылшы ана.
Жаны ізгі жақсыларға жырым-несіп,
аққудай жүрмін айдын нұрын кешіп.
Жеңгелер, сендер осы неге бүгін
жанымнан шықпайсыңдар күбірлесіп?

«Күйеуге?» Қызық екен мыналарың,
бұл жайлы мен ешкімнен сұрамадым.
«Ұят қой?» Маған қазір қымбатырақ
мынандай күйеуіңнен бұлақ-əнім!

«Не дейміз?» «Жазымыш қой!» Жыла, жаным!
Жаны-жат, керең кеуде – бұл адамның.



Сара саңлақ

151

«Жақсы ауыл?» Ауыл жақсы қай кезде де,
қажетсіз ақ ордалы құдаларың!

«Отырып ...» (Түу.... көнеді-ау бастан өтсе).
Табамын өзім қатар жас-керексе.
Бұл не сөз, Құдай-ау! Сендер үшін
өзгеден менің жолым басқа емес пе?!

Қайда əлгі ағаларым!
Шақыр бермен!
Аялап алақанда, жақын көрген.
Көрмеймін күйеуіңді, жүре алмаймын –
Тұншығып, жасқа толып жатыр кеудем.

Басыма тағдыр құрық салды ма шын,
арнайтын аға біткен бар мұрасын,
көтеріп ат үстінен алушы еді,
жылатып қоя ма енді қарлығашын?

Ағалар – асқар тауым, сүйенгенім,
осы ма жасын отқа күйер жерім?
Маңыма жақындамай құрып қалсын
дəл мұндай жаны соқыр күйеулерің!
Кешсе де қиын жолдар ызғыр, батпақ,
далада əйел сүйген, қызды ардақтап.
Таңдаймын қалауымды! Еркімді бер
табамын дала кезіп, құздарды аттап!



Сара саңлақ

152

9

Үш жүзді даңқы кеткен Сара басым,
Сазымен табындырған дана, жасын,
Айтысып əлек болған талайлардың
Тірідей оқытқанмын жаназасын.

Айтыста келе алмады маңыма адам,
елімнен жанға қуат, жалын алам.
Топан-жыр төгілгенде
ақын біткен
тасқында ыққан қойдай маңыраған.

Далада атады таңдар əлі күліп,
нұрымен аялайды арманды үміт.
Соңымнан ұрпақ келер жас қырандай
кететін жеке жортқан арланды іліп.

Келер жас ой теңіне шашса жақұт –
жоқ менде басқа тілек, басқа бақыт,
құландай құрық көрсе шығандаған
соңына от тұяқтан тас боратып!

Даланың көз ашырмай ақ шаңдары,
өнерді соғар талай тас, жарға əлі...
Аялап еркелеткен елі барда
ақынның болмақ емес басқа арманы.
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Тартқандай шатқалдармен құзға дара,
жыр жолы оңай емес қыз балаға,
тағдыры-толқындары тал қайықтай
сең ұрып шырқ үйірген мұз жағада.

Өнерге жат жасанды, жалған қылық,
қараңғы көңілдерде шам жандырып,
шындықтың ащы үнімен, тəтті үнімен
жаулайды дүниені таңдандырып.

Жыр-сəуле тұмандарда түн аптаған
жақын кеп жанды еліткен, жырақтаған.
Шабыт та – шəлкез мінез, шідерді үзіп
Жылғада жортып жүрген бір ақ табан.

Ақынның жүрегі мен сыры-жырда,
кешеді ойдың тасқын, тұнығын да.
Жан күйі кейде дауыл, кейде нəзік,
көп жұрттар ұға бермес қылығын да.

Өнерге ойдан қашап сөз өрнегін,
қан жүріп, төгіледі өлеңнен үн.
Тыныштық рақатын тұл қып ақын,
өмірін арнап соған берер деймін.
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Өтеді уақыт, өтеді өмір демде...
Қабырғасы жылдардың сөгілгенде,
мылқау мінез құяды мұзды суын
алаулаған сезімге, көңілдерге.

Мəңгі жасыл бақтарды қар басады,
жазғы түндей адамның арда шағы.
Мезгіл желі бағытын тез өзгертіп,
тақсырлар да, тақтар да алмасады.

Түтесе де уақыттың ұшқан шаңы,
адамды өмірлік күш тартады.
Бір-бірінсіз күні жоқ жəне адамдар
бір-бірінің ғұмырын қысқартады.

Көл тартылып, жанартау өртенгенмен,
тіршіліктің заңдарын Жер теңгерген.
Тылсымдарда тұншықсын, бірақ та адам
нұр сəулелер күтеді ертеңдерден.

Тек үміттің отымен ғұмырлы адам,
бұл-тірлікте бүгінгі, бұрындағы əн,
тыныштықта жаны жай күн кешеді
құламаған, тасқынға ұрынбаған.

Далаға жат көлеңке, күңкіл, күдік,
жанға мəңгі нұр шашып бір күнгі үміт,
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ұнатады қырдағы ел найзағайлар
түнектерді түргенде сілкіндіріп.

Дүбірлерден жатады қыр жаңарып,
сілкіністер күтеді мұнда халық:
қан тулаған жүректер елеңдейді,
арғымақтар өткенде зулап ағып.

Өмірің де – шырқайтын жалқы бір əн,
əуенінен өрт екпін, қарқын ұғам.
Аққан жұлдыз секілді ғұмырың да,
мəңгі ұшқындар қалсын тек жарқылынан!

Арғымақтай өтсе де ғұмыр ағып,
(бұл-ежелден тірліктің сыры қанық).
Адам мəңгі жалғайды үміттерді
бір-бірінен көкпардай іліп алып.

Мезгіл көші жылдарды алмастырып,
өтеді өмір, менде де қалмас тұрып.
Жырым қалсын жанымның ұшқыныдай
жүректердің үмітін жалғастырып.

11

Көңілге өкпелемеймін
шатыққа бөлемедің деп,
сыр маржан өрер едім деп,
шабыттың шатқал-құзынан
жыр-бұлақ төгер едім деп.
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Өмірге өкпелемеймін
жүгенде ерен елім деп,
ескеріп елемедің деп,
тылсымды жыр-теңіздердің
тұңғиық тереңі едім деп,
жердегі сан жұлдыздардан
мен тіптен бөлек едім деп.

Наз айтпан төрешіге де
өгейдей алалағаның деп,
тым арзан бағалағаның деп,
елімнің еркесі – мені
жүлдегер санамағаның деп.
Өзіме өкпелеймін:
күнгей ғып сырлы жалғанды
жабыққан мұңды жандарды
адамдай тапқан мұратын
күлдіріп шаттандыратын,
шуақты жырларым аз деп,
халқыма бұлдарым аз деп,
сосын от жылдарымда мен
найзағай жылдарымменен
жылмаң жүз, күңкіл кеуденің
көбесін сөкпедім-ау деп,
сөйтіп бір өтпеді-ау деп
өзіме өкпелеймін.
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Шығанға самғағанда бұлбұл үнім,
серпілген «байтал,бəйге» – шынжыр ұғым.
Ақындар жапалақтар жер құшады
Шалғанша қыл мойыннан жыр-құрығым.

Алқынып атқа қонған сансыз жігіт
қалатын айтысқанда жансыз бұрып.
Арқаның аты шулы Біржанын да
жібергем ащы терге малшындырып.

Жүргем жоқ аз тобырдың тауып тілін,
тақпай-ақ қойдым соның даңқ гүлін.
Ұқпаса ұқпас мені кей кеуделер,
халқыма жетсе болды шабытты үнім.

Сəуле – жат, бұғатындар жай жылымда
күңкілмен көме алмайды Айды құмға.
Халқымның маған деген сезім селі –
даңқым да, бақытым да, байлығым да.

Жыр дарып, бұйырмаған айла маған,
кейде, рас, бармағымды шайнап алам.
Жалпылдап жағынумен барлық жұртқа
жақсы боп көрінеді жайдақ адам.
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Өлсем де, мен бұлайша көріне алам,
дəл содан қонбаса да қолыма арман,
Аз күндік шекпен кисін – ондайлардың
өнерде, өмірде де жолы жалған.

Бағым деп таңдамадым байдың ұлын,
жаны ынтық жақсылармен жайлы күнім.
Ақбоз үй арғымағын мінгізбесін –
алдымнан тосады елім сəйгүлігін.

Туған ел, еркелеттің, жасқамадың,
өзіңмен көңіл – көктем, асқақ əнім.
Самғатқан жыр-құсымды махаббаты
ақ ниет аяулы іні, жақсы ағаның.

Қашаннан сеніп өткен дала жырға,
шаттықта, шайқас толы сан ағында.
Қан тамған жерге əн де сіңген,
сол жөргек мені өсірген балап ұлға.

Ел барда мойыл көзден тамбас мұңым,
Алатау асқарымен жалғасты үнім.
Шырқайын – ұрпақтардың жанарында
мəңгілік жарқылдасын алмас жырым!
     1977 ж.
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МарФуҒа айТхОжиНа

еШКіӨлМеСТеГі еСКерТКіШ

(поэмадан үзінді)

Қыза түсіп өтіп жатыр кештен кеш,
Жайым бар ма кеш қызығын ескермес.
Күні бойы ойлар кешіп, қалжырап,
Мана бір сəт қалғып кеткен Ешкіөлмес.
Самал соқса сипаттырып сауырын,
Қызғалдаққа төсей түсіп бауырын
Жатқан еді жанарымен бір шолып,
Етектегі ақын Сара ауылын.

Ауыл үстін билегендей тылсым үн,
Жатыр еді бұзбай ғана түн сырын.
Әлдеқайдан күрсінеді əупілдек,
Тоқтатпайды байғыз-дағы сыңсуын.

Бұл кештері ауыл жақтан тыныстап,
Сыңғыр үнге ұйып-балқып күміс бақ.
Ақын жанын мазалайды, тербейді
Осынау бір тамылжыған тыныш шақ.
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Аулы осы – əйгілі ақын Сараның,
Дамылдатқан кеудесіне дала əнін.
Қайрылса да қанатынан ақ арман,
Ол – бұлбұлы сайрап өткен даланың.

Зарыңды мен айтпасам да сеземін,
Түңілемін. Сұм заманнан беземін.
Сенің мұңың – қалың елдің мұңы еді,
Ұрпағыңның өртеп кеткен өзегін.

Қиял – соқпақ, шарықтаймын, кеземін,
(дала ғана бермей жатқан өз өңін)
Мұңаймашы, зар төкпеші, Сара-ақын,
Сал домбырамен,
Ән шырқайтын кезегің.

Болсаң дағы қатарыңнан сымбатты,
Жүрегіңде айықпастай мұң жатты.
Әнмен бірге көз жасыңды
Ағытқан,
Айтшы, апатай, кімдер сүртіп, құрғатты?

Ащы жаспен жудың-ау Ай жүзіңді,
Нəзік үнің, айтшы, қайда үзілді?
Қарашы, апа, бір көтеріп басыңды,
Қандай ғажап біздің өмір бүгінгі.
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Ақын жанды барған сайын ұғына,
Үңілемін жырларыңа, сырыңа.
Жалғыз рет қарашы, апа, сен бүгін
Шығып алып Бүркіттінің шыңына.

Қалар ең ғой көз ала алмай таңырқап,
(жатқан жоқ па төрт түлік мал соңырқап)
Құбылтар ма ең бұлбұл үнмен сонда сен,
Төгілер ме ед тасқын жырлар, жаңа ырғақ.

Төгер ме едің зар емес, мол қуаныш,
(Сенің дəуірің бізден, бірақ, тым алыс).
Түсінем ғой көңіліңді сонда да
Ақын жанға қайдан болсын жұбаныш.

Тауға, тасқа толқындарын ұрғылап,
Көз жасың ба – ағып жатқан Мұзбұлақ.
Қарғыс айтып сол бір қатал заманға
Ескерткіш тұр, түн жамылып, тұнжырап.

Ескерткіш тұр домбырасын көтерген,
Ел алдында ақын парызы өтелген.
Ақын болмай, жай сұлу боп жаралсаң,
Кім біледі, армансыздау өтер ме ең...
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Саңлақ Сара

1жыр

Жерге де, елге сонша жарасымды,
Қазақта қыз көп пе екен Сара сынды.
Өмірі өзгеше боп өтсе дағы,
Аты оның заманында дара тұрды.
Аты сай сұлулыққа Сара деген,
Елеңдер, Сара десе,
Дала, белең.
Сара аттас қызды талай кездестіріп,
Тек, ақын Сараны еске ала берем!
Сараның өнердегі орны бөлек,
Өнерге табиғаты қойды бөлеп.
Өнерін өр санаған ұрпақтары,
Өткеріп жатыр міне, тойды да ерек.
Елеңдер, Сара, десем,
Ешкіөлмесім,
Біледі, Саңлақ-Сара, дес бермесін.
Сараның жолын қуған ұрпақтары,
Жандырып жатыр қайта өшкен кешін...
Далаға бітіргендей қалай да тіл,
Қарайлап, Сара десем,
Абай да тұр.
Қазақтың сал-серісін талбесікте,
Тербеумен келе жатыр талай ғасыр.

Қазағым, аспандатқан сазгерлерін,
Көкіректі оларды айтсам,
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Ән кернеді.
Бақыттан кенделеу ғып қойса дағы,
Қазаққа өнерлі қыз аз бермеді.
Солардың дара шығып арасынан,
Жатырсың, Ешкіөлместен таратып əн.
Айналдым, өнерге бай даласынан,
Саңлағы,
Жетісудың Сарасынан!

2жыр

Атың Сара, қызы едің, Тастанбектің,
Тағдырдың сан тартысын бастан кештің.
Айтыстың туын биік желбіреткен,
Өзіңнен бұл кезде де аспайды ешкім!
Ақын ең, кең далама,
Қазаққа тəн,
Күндеуін қойып еді қазақ қашан?!
Заманның заңғары боп қалсаң дағы,
Кешірші, ұсақтықпен азаптасам.
Жеріндей Жетісудың тұрған сəнді,
Құбылтып құстарындай түрлі əн салдың.
Ақындық құдіретің ғой алып келген,
Көкшенің ақиығы –
Біржан салды.
Көкейге тұнық əнді тұндырып ап,
Қалыпты бір сілкініп Мұздыбұлақ.
Жүз он бес жасыңды тойлап жатқан кезде,
Шыңдары Бүркіттінің тұрды жылап.
Жас еді, жалынды еді, қасіретті еді,
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Нəзік гүл, сабағынан сынды бірақ...
Сай еді өнеріне асыл көрік,
Тыңдаған сан серілер қасында еріп.
Кеттім бе тебіреніп қуаныштан,
Бүркіттінің көздегі жасын көріп.
Қалқалап, қалтырыста тұрды-ау уақыт,
Сен едің төгілдірген жырдан жақұт.
Тəуелсіз қазағыңның түлектері,
Жатыр ғой,
Жетісуды думандатып.
Бірде əн, енді бірде күй боп көшіп,
Ақындар, төксін жырды түйдектетіп.
Әруағы Ақын Сара, өзің қолда,
Орныңда мен отырмын,
Жыр боп бекіп!
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СƏкЕН иМаНаСОВ

аЙТыС

Күдік бар бір көздерде,
бірінде үрей,
Дүрілдеп пысықтар жүр бұрынғы кей.
Салдыртып Сарыарқадан Сал келіпті,
Сапырып сахараның жырын күрей.

Қаларын білді ме екен əн-аңыз боп,
Сенді ме илеп-бүктеп аламыз деп.
Арқадан ат арытып
Жетісуға
Жетіпті саңлақ ару Сараны іздеп.

Табынған талантына Арқа қыры,
Жеке өзі жыр тəңірі, əн тəңірі!
Асып та тасып тұрған тұста бұған
Қай ақын қарсы келер бар тағы ірі?!

Қайыспай долы дүлей қамшылардан,
Қаймықпай ханыңа да қарсы барған.
Ән қосқан аққумен де Біржан еді,
Сазарған саз беттен де қан шығарған.
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Жақтасып жарлысына, кіріптарға,
Қасқайып қашан да өзі жүріпті алда.
Амалсыз алдында оның қипақтаған
Қарадан қаймықпаған ұлықтар да.
Сиысып өнер қалай жүрмек кекпен,
Сорлыны сөзбен «сойып», дірдектеткен.
Сөз бермей ауыздыға, асқақ айтып,
Еріксіз жатқа да өзін кұрметтеткен.

Санқылдап жүрген шақта өрлеп көңіл,
Алданбай бос даңғаза ермекке құр,
Нан піскен кеудесіне талайларды
Кететін тырп еткізбей жерлеп те бір.

Тірліктің ғайбатын да, өсегін де
Дарытпай,
Дəуірлеген кеше мүлде.
Астынан алты қырдың əндеткенде
Сан сұлу дөңбекшитін төсегінде.

Қаламай жанға рахат, үлесті көп,
Қашанда шайқас, думан, күрес тілеп,
Жараған жүйріктей жан шыдатпай,
Кететін шулы нөпір тіресте үдеп.

Басынан сөз асырмай дүрілдеткен,
Жасырмай тура айтатын сырын көптен.
Бетіне жан баласын бір қаратпай,
Аңырап
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айқас десе бұрын кеткен.
Сол Біржан –
Сал да Сері,
асқақ ақын,
Жалғанда жан таппаған жасқанатын.
Ауылға əнмен түйрей, түре кіріп,
Қаңтарып үй сыртына тастады атын.

Солдыра солқылдатып жүрегіңді,
Сараны сөзбен түйрей, күле кірді.
Қоғадай жапырылған көп ішінде
Біреулер қабақ шытып, бірі егілді.

Біреулер іштей күліп, бірі ымдасқан,
біреулер əлдекімсіп жымыңдасқан.
Біреулер жалқау ғана бұрылады,
Теңкиіп жатқан жерден сырылмастан.

Біреулер сабыр таппай елеңдеумен,
Біреулер күтіп-ақ тұр желеуді елден.
Біреулер ыңырана ырғалады
Дегендей: «Кем болып па сенен кеудем?».

Әйтеуір жатты бəрі дүрлігісіп,
Сылқылдап, сыбырласып, сыр бүгісіп,
Төрт қызы Тұрысбектің сылаң қағып,
Сараны қоршай берді дүр күлісіп.
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* * *

Басталып қырда солай бір тың дастан,
Лебіне жар қалтырап, сілкінді аспан.
Тартылды таразыға тосыннан кеп,
Кешірген талай тағдыр жұртым бастан.

Бір сарын – жыр сарыны қырда тұнып,
Сүңгітіп, тұнығына шым батырып.
Қалғыды құшағында тау мен дала
Сырлы əуен сиқырына шырматылып.

Ән кетті əу дегеннен желпіп қырды,
Есті алып, ел біткенді ентіктірді.
Жан түгіл, үй сыртында матаулы аттар
Қайшылап құлақтарын елтіп тұрды.

Тербетіп, дірілдетіп жер-түкпірді,
Сал əуен сан сиқырын ертіп түрлі.
Ауылды айбарымен байлап-матап,
Ақ үйдің есігін де серпіп кірді.

Жаңғырта жеткен үнге бар даланы,
Жоқ шығар ауыз ашып қалмағаны.
Аңырып қалды халық: «Апыр-ай!»,– деп,
Бұрын-соң естімеген арбап əні.

Балқытып, балбыратып, қырды əн билеп,
Ауылға төне түскен шың қалғи кеп,
Саз дауыс сай-сүйекті сырқыратып,
Дүниені тылсымымен тұрды əлдилеп.
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Тырп етпей ұйып түгел сырлы əуенге,
Қанатын қақпай ұшып тырна əуенде,
Бұрын-соң естімеген əнге арбалып,
Ес кетіп, есеңгіреп тұрды-ау ел де.

* * *

Апырмау, шықпай ма енді?
Сара қайда?
Тұр ма екен бағанадан қарап айға?
Бар Найман бұлбұлы деп жүрмеуші ме ек,
Суырылып шығуға бір жарамай ма?

Білмей ме осы екенін бақ сынар күн,
Дəл тауып, дəлдеп айтса жатсынар кім?
Елінде барын айтып мақтанбай ма,
Талай бір игі жайсаң, жақсылардың?

Айтпай ма бай да барын, бағлан барын,
Патшадан шен де шекпен алғандарын.
Қала ма бір тіл қатпай?
Қыз еді ғой
Сан қырға жеткізетін салғанда əнін.

Жеткенде желпініп-ақ жұртын мақтай,
Ауызға сал Біржанды, шіркін, қақпай.
Апыр-ау, ару Сара неғып отыр,
Қала ма шынымен-ақ бір тіл қатпай?



Сара саңлақ

170

Шынымен бір тіл қатпай қалмақ па анық,
Біржанға шүйліксе еді самғап барып.
Арылып қажы алдында алмай ма екен,
Запыран жүректегі зарды ақтарып.

Бір сөзбен түйреп түгел, өртеп кейде
Кететін қайран Сара шер төкпей ме?
Жарқылдап шығып тағы топ алдына
Белдеспей беріспеуге серт етпей ме?

Неге отыр домбырасын бұрын қақпай?
Шықпай ма қалың елі, қырын мақтай.
Кетті ме мына Салдың мысы басып,
Қала ма шынымен-ақ бір үн қатпай?

Болмаса ақтармай ма ащы мұңын,
Жүрекке түскен дерттің асқынуын.
Жеңем деп желпініп-ақ тұр-ау Біржан,
Атақты Жетісудың жас сұлуын.

Сал Біржан аңырата дүрілдейді,
Қарамай,
Халық болып ұрын мейлі.
Арқаның ақиығы
Аңсап келген
Қалайша, қаршығасын бір ілмейді?

Апыр-ай, Сара солай сасар ма айқын,
Кез бе осы тартыншақтап, нашарлайтын?
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Әлде оның ақындығы дақпырт па еді
Ауыл үй арасынан аса алмайтын?

Жұрт солай тұрды аңырып, тынып іштен,
Біржанды тоқтата алар кімі күшпен?
Қарайды Сара жаққа ауық-ауық
Сан көздер кекесінмен, кіжініспен.

Осы елде бардай-ақ бір өші өлердей,
Біржан да саңқылдайды есе бермей.
Демінен үй жығардай күпінеді,
Бір сөзі бір сөзінен кесек өрлей.

Сара да тұра алмады төзіп енді,
Біржанның тоқтамасын көзі көрді.
Баптаулы домбырасын қағып-қағып,
Көп күткен жұрт алдына өзі келді.

Қос жүйрік қырда қалай сайысқанын,
Көп сырды көп алдына жайысқанын.
Әлі де аңыз етіп айтады жұрт,
Сараның сан иіліп, майысқанын.

Өлеңнің көз алдында күрт өскенін
Көргенде
Жинай алмай жұрт естерін,
Аңыз ғып кете берген сан ұрпаққа
Қос жүйрік қырда қалай сілтескенін.
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* * *

Басталды айтыс солай...
Тынып халық,
Өзді-өзін таныстырып, іліп-қағып,
Шайнасты көріспейтін қас жаулардай,
Достардай бірде жарқын күліп те алып.

Бір тұста тұтқиылдан ағып барып,
Аямай ащы тілмен шағып та алып.
Алыспай беріспейтін түрі барын
Ел-жұртқа екеуі де танытты анық.

Аямай жеке бастан терісті мін,
Ащы айтып бір-бірінің кемістігін.
Елінің «жақсыларын» тізісті-ау бір,
Тəңірісі солардай-ақ жер үстінің.

Бір тұста қуаныш пен зар алмасып,
Даңғаза құр мақтанға сараң басып,
Аңдамай екеуі де бір-бірінің
Іштегі жан-жарасын алар қасып.

Біресе шатыр-шұтыр, астаң-кестең,
Шарпысып нажағайдай аспанда өшкен.
Тарихын мақтап ала жөнеледі
Өзді-өзі аймағының бастан кешкен.

Біресе тасқындай-ақ күркіреп кеп,
Болады қан майдандай дүркіретпек.
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Белдескен палуандардай əдіс аңдып,
Бір-бірін осал жерден сілкіп өтпек.

Бір тұста асып-тасып, шаттанысып,
Лекіте төгеді сыр ақтарысып.
Өзді-өзі сүйсінгенін жасыра алмай,
Көп мұңмен кеудедегі жатты алысып.

Біресе екеуі де мұңсызданып,
Шенейді бірін-бірі тым сызданып.
Біресе іштегі оймен арпалысар,
Бір сəтке екеуі де үнсіз қалып.

Сараның бірінші монологы

Білетін ар қадірін, наз қадірін,
Жан едім баламаған азға құнын.
Дариға-ай, бəрі бақыт деп жүруші ем
Тəңірдің маңдайыма жазғанының.

Сұқсыр ем көлде ұшатын күн-түн демей,
Қарайтын қабағыма жұрт үндемей.
Елімнің қызығы ма деуші едім-ау
Ән десе бүлкілдейтін шіркін көмей.

Ал бүгін ауыр ойдан арыла алмай,
Отырмын құсалықтан жарылардай.
Жүрек те дір-дір етіп тыншымайды,
Тартатын тақсіреті тағы бардай.
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Бұл күні «құрысын да ұрғашының,
Билігі болмаған соң бір басының».
Найзадай қадалады жүрегіме
Естісем шалқып күлген құрдас үнін.

Өмірдің керегі не іңкəр мына,
Жарқырап шыға алмасаң жұрт алдына.
Қапастан босатпаған, қайран, тағдыр,
Шыңдарға шырқап ұшар сұңқарды да.

Дүние-ай, мына сұлу кең тірлікте
Ақын боп туа тұра серпілдік пе?
Қайтейін, қалауымша қанатымды
Келемін бір қаға алмай еркіндікте!

Өтем бе қанатымды бір қаға алмай,
Кетер ме армандай боп шыңдар арбай.
Сөз ұғар төңіректен жан таппай кеп,
Шарқ ұрам қарап тұрып жынданардай.

Шерімді кімдерге айтып, кімге шағам?
Мұндайда болмай көрші мүлде есалаң.
Айнала қалың елің ақын демей,
Қатын деп қарар болса күнде саған.

Бұзып бір өтсем-ау дей ой тұманын,
Кернейді көкірегімді жойқын ағын.
Бұлықсып бойжеткенің құрысын да
Мерт болып балаң арман, бейкүнə күн.
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Таптырмас жанға тоят бір күнгі оймен,
Дүние-ай, біздің заман сүргін ғой кең.
Даланың ақмаралы ем үркек ескен,
Еріксіз ноқталанып тұрмын ғой мен.

Еріксіз отырмын-ау ноқталанып,
Қамсыз да көрінген боп, жоққа нанып.
Жас жүрек аласұра тыпыршиды,
Түсердей өзі барып отқа да анық.

Отырған қартқа да ұнап, жасқа да ұнап,
Сал Біржан неге менен асқағырақ?
«Ақиық арғымақпын, асылмын!» – деп,
Тұр екен өнеріне мастанып-ақ.

Тұр екен өзіне-өзі сұқтанып-ақ,
Ақын ғой жолы даңғыл, жұтқаны бақ.
Шалқып жүр Орта жүзді еркін шарлап,
Бір өзі қанша қызға сырттан ұнап.

Өзі де жан екен-ау өте көсем,
Шынымен, шынымен-ақ кете ме есем?
Жо-жо-жоқ, бойдағы бар зарды ақтарып,
Қайтсем де не жеңемін, не теңесем.

Ақындық, алыстағы от-елес ең,
Дəрмен бол, тəуекел деп төтелесем.
Алыстан ат арытып келген Салға
Апырмау, қалай ғана кетеді есем.
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Тұрса да тілім қышып, сөйлегім кеп,
Бастағы тежей берем ой легін көп.
Айтсам ба, адымымды ашырмастан
Кіріптар жесір етіп қойды елім деп.

Несі сəн күле алмасаң жарып көңіл,
Сен де бір – қайыршы мен ғаріп те бір.
Тордағы торғайдай ғып шырылдатып,
Биікте бір самғатпай налытты өмір!

О, мейлі, тағдыр мені азаптасын,
Айтар да тарих əлі қазаққа сын.
Бар ма екен қызыңда арман басқа жұрттың
Еркекпен тең ұстаған азат басын.

Ары өтіп, бері өткенде Әріп ақын,
Соны айтып, ағынан бір жарылатын.
О дағы көп күрсініп, күңіреніп,
Тірліктен тірек таппай тарығатын.

Самғап та кетпеген соң көсіле бір,
Ақын ғып жаратты екен несіне өмір?
Шынымен мына Салдың жоқ па мұңы,
Болмаса қыр көрсеткен сесі ме құр?

Шалқиды, шамырқана шарықтайды,
Асаудай бойына қол дарытпайды.
Сұңқардай саңқ-саңқ етіп тоқтады-ау бір,
Жүрекке от, көкірегіме жағып қайғы...
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* * *

Жалғасты айтыс əрі...
Ел тынды іштен.
Түп-түгел топырласып,
Серпілді істен.
Бір-бірін бастырмалап кетті ақындар,
Сахара көрмеген бір еркін күшпен.

Айғайды кезек-кезек асырып ап,
Сырт көзден өз міндерін жасырып-ақ.
Толассыз, тоқтамастан сілтеседі,
Бірінен-бірі түсіп басымырақ.

Бір-бірін басып-жаншып кетер ме деп,
Жатты жұрт даурығыса көтермелеп.
Шалғайда шұрқырасқан жылқылардан
Басқадай құдірет жоқ етер бөгет.

Сапырып, сары қымызды құрақ ұшып,
Елпілдеп, ептілер жүр шын-ақ ұшып.
Сауымы өтіп кеткен құлындар да
Елеңдеп, желісінде тұр алысып.

Ақындар домбырасын ұрып қатты,
Бір-бірін тұтқиылдан іліп-қақты.
Алыста ат тұсаған ақсақал да,
Аңырып, ауыз ашып тұрып қапты.
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Талайдың маңдайынан бақ тайғанап,
Тура сын талайларға жақпай да қап,
Мелшиіп, меңірейген біреулер де
Аңқиып қала берген қақпай қабақ.

Айтыстан айнала бір тарап айбар,
Жер шұқып, жасып қалған бар ағайлар.
Дірілдеп Ешкіөлместің тауы да үнсіз,
Балбырап, балқып тұрды қарағайлар.

Меңіреу көкірек бар ұқпаған қай,
Сұңқылдап, бұлақ жылап-сықтағандай.
Бозторғай тас төбеде безілдейді
Біржан мен Сара сөзін кұптағандай.

Ақындық кұдіреттің көр еңсесін:
Ақ үйлер ұзартыпты көлеңкесін.
Сара да шүйлігеді жемтігіне,
Борандай бұрқыратып өлең сесін.

Сөз селі боран болып бұрқырады,
Белгісіз қайда барып бір тынары.
Шегелеп біреулерін тұрған жерде,
Жүрегін біреулердің жұлқылады.

Біреудің сай-сүйегі сырқырады,
Біреудің қанып-ақ тұр шын құмары.
Айыбын енді аңғарған баз-біреулер
Кірерге тесік таппай бұлқынады.
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Ұмыт боп ел біткеннің дерті мүлде
Ұйыған осынау бір елтіп үнге.
Бұлбұлдар көмекейін бүлкілдетіп,
Бақалар балпылдайды жер түбінде.

Тигендей мүлгіп тұрған баққа дауыл,
Кесек сөз бір-біріне атқан ауыр.
Әйтеуір үнсіз мүлгіп, тілсіз күлді
Ешкіөлмес етегінде жатқан ауыл.

Қияли тартты Сара қашыққа ұшып,
Жанардан манағы бір қашыпты шық.
Соңғы рет сөйлеп қалсам дегендей-ақ
Бір тұста Біржаннан да асып түсіп.

Біржанның бірінші монологы

Ерекше көзге түсер жұрт ішінде,
Бір мін жоқ жан екенсің түр-түсіңде.
Табиғат бөлек етіп жаратыпты-ау
Сымбатын, сыңғырлаған күлкісін де!

Бала екен бұлбұл қонған таңдайына,
Тағдырдың кез боларсың қандайына?!
Сорың боп жармасар ма жаман біреу,
Бақпысың бір жігіттің маңдайына?

Ортаңнан оқшау тұрған дара тұлғаң,
Құр емес қыз екенсің ар-ақылдан.
Жұлдыз ба деп те қалам жарқыраған
Бар қазақ аспаны үшін жаратылған.
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Өлеңді тал шыбықтай иіп кейде,
Қайтеді –
сорғалай ма, биіктей ме?!
Самғаған көктің қыран құсындай ма,
Немесе қырдан қашқан киіктей ме?

Дəл атып сұр жебедей сөзін бейне,
Қайтеді –
ашына ма, безілдей ме?!
«Қайғым бар зіл запыран көкірегімде,
Сөз ұқсаң – түсініп көр өзің», – дей ме?

Бір сөзін бір сөзінен əрі асыра,
Не дейді? –
тиме дей ме жарасына?..
Немесе жеткіз дей ме басындағы
бар мұңын жалпақ қазақ даласына?

Не дейді? –
Соның бəрін жеткіз дей ме,
Сөзіңді біреулерге өткіз дей ме?
Даусында діріл бар ма?
Еркелік пе?
Асылық, астамдықпен жоқты іздей ме?

Бал жүзі ұқсай ма əлде тұнған шайға,
Көсіліп кететін бір қырды аңсай ма,
Мұнысы тағы қандай жұмбағы еді,
Бойында мына қыздың тұр қанша айла?
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Болмаса көңіліне – у,
зарға етегі
толып та жүрген жан ба əлде тегі?!
Әйтеуір, еңірете, ес кетіре,
Тербеле, тебірене əндетеді.

Өзінен сұрап бəрін білсем бе екен,
Немесе балапандай ілсем бе екен?
Шайлығып, шалдығатын түрі жоқ қой,
Дегендей жыр нөсерін бір селдетем.

Қырғи боп тұтқиылдан төнсем бе екен?
Жеңісті осыған-ақ берсем бе екен?!
Қосағы қандай екен перизаттың,
Шақыртып жан жұбайын көрсем бе екен?

Өрленіп кетеді екен еңсең кейде,
Не дейді? –
Илеп-бүктеп жеңсем дей ме?
Біресе тау суындай тасып барып,
біресе егіле ме, кемсеңдей ме?

Жақының жан демеген еркіңді елеп,
Қыз ба едің өртің де көп, дертің де көп.
Жалғанда жай оғындай жарқылдауға
Жүр ме екен бата бұзбас сертің бөгеп?

Бала екен өзі де бір нұр сымбатты,
Байлаған кімдер екен қыршын бақты?!
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«Бəйге алмас байтал шауып» –
деп кемітіп,
Сараны көрмегендер былшылдапты...

Жаным-ай, бұл екпінің бармақ қанша?
Тұратын жан екенсің жар мақтанса!
Қайғыңды қақ бөлісіп кетсем бе екен,
Тəңірі-ай, сендей қызды зарлатқанша.

Құтқарар қанша дейсің менде де ерік,
Қарағым, қала көрме сен бөгеліп.
Сыртыңнан сүйсініп-ақ жүрсеші елің
Аққудай таранғанын көлде көріп.

Құлап деп қақ суына үркіп өтпес,
Бір əн деп əуенінен күлкі кетпес,
Аялап жүретін-ақ жан екенсің
Сыртыңнан болып елің шын тілектес.

Іркілмей, қуатыңмен бұрқырап бар,
Шырқап қал, топ алдында шырқырап қал.
Іштегі іркіп келген көп сырыңды
Аянбай осы жолы сілкіп ақтар!

Бойыңда не бар –
төгіп, сарқып ақтар,
Кез емес тізгін тежеп, жан тұрақтар.
Маңдайға сыя қоймас жан екенсің,
Бір рет, кұрығанда, жарқырап қал!
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Халқыңның шерімісің, зарымысың,
Аямай көкірегіңде барын ұсын!
Жаралған жұрттан ерек жан екенсің
Жарқырап жұлдыз болып жану үшін.

Жарқ та жұрқ жарқыра да айнадайын,
Қалғанын білмей де қап қайда уайым,
Осы тұс өз еңсеңмен көрінші бір,
Қаракөз қарындасым, айналайын!

Болсын да қайғы-мұңнан үміт үстем,
Жырыңмен шердің бəрін жібіт іштен.
Ақынның тірлігі де тірлік емес,
Ақымақ надандарға күні түскен.

Біз де сол болмаса деп кіріптарлық,
Енесін ел сөзінің ұрып барлық.
Бас қосқан болыс-бидің үстіне де
Қасқайып, қаймықпай сан кіріп бардық!

Жақсыға жақын тұтар санап анық,
Жастықта «мықтыларды» жағаладық.
«Қанеки, соныменен шыққан мүйіз?»
– Талады-ау талай «тəбет» қамап алып!

Жасықтан айырған ба алмасты олар,
Өзіңді, кезі келсе, жамбасқа алар.
Жармасты жағама да, домбырама
Жанбота,
Поштабайлар Һəм басқалар.
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Шыға алмай шын жақсыны қорғап ағаң,
Сырым көп саған əлі толғамаған.
Көл тұнды көкірегімде
Көз жасынан
жақсының жанарынан сорғалаған.

Ақындар жатты айтысып іркілместен,
Жолды айтып,
жорықты айтып жұртым кешкен.
Талайлар таңдайларын тақ еткізіп:
«Сөзім-ақ!
Уай, пəле!
Шіркін!» – дескен.

Жалғанға өлең өзі билік құрып,
Тұрды бір түгелдей сол күйді ұқтырып.
Арбасқан ақындарды бір-біріне
Қырандай қия шыңнан шүйліктіріп.

Ерке жыр еміндірте қуатты алып,
Жүректен бірде жалын, у ақтарып,
Дұғалап, арбағандай осы аймақты,
Жан-жақтан жетіп жатты шұбап халық.

Әртүрлі əн сиқыры бағаланды,
Ашылмай біреулердің қабағы əлгі.
Қой-қозы əлдеқашан жамырасқан,
Пісілмей сансыз бүгін саба қалды.
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Айтылмай абысында өсек қалды,
Жиналмай түнде салған төсек қалды.
Бір тынбай əн бораны бұрқырайды
Қарсы атып қақ маңдайға кесек қарды.

Ортада қымыз күңсіп ішілмеген,
Ет сылынып ошақтан түсірмеген.
Сиқырлап тастап бəрін, тербеледі
Өзінің қан қыздырар күшінде өлең.

Қарамай бас-көзіңе кетіп енді,
Сал Біржан самғай шырқап, екіленді.
Сапырды сары өзендей өлеңді бір,
Бөріден үріккен қойдай етіп елді.

Шықпаған шыңы қалмай самғап барып,
Көп сырын айтпай келген салды ақтарып.
Сал əуен сахараның самалымен
Таспадай тарап жатты тармақталып.

Асау жыр ағынды арна тапты ма анық?
Алқынта сан жүректі қақты барып.
Түп-түгел тұтқындалып, тынып іштен:
«Да...ри...ға...ай, қайтсін!.. – десіп,
жатты халық.

Қараса қам көңілі, көз жасына,
Жетті ме көзі шын-ақ озбасына,
Тұтқиыл бір бүйірден төніп те кеп,
Тиісті Сара қыздың өз басына.
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Жоқ!
Тіпті жеке бастан таппай да мін,
Есті-ау бір үскіріктей жат қайдағы үн.
Дүбірге еті қызған тұлпар тегі
Басқаның қамын ойлап, сақтай ма арын?!

Сол болып сүріндірер бір тапқаны,
Сал Біржан нөсерлете шырқап тағы,
«Алдыртшы сүйгеніңді, көрелік!» – деп,
Сараны соңғы сөзде бұлтартпады.

Апыр-ай, қатыгез ең өмір неткен!
Сараны алды-ау тағы кеңірдектен.
Онсыз да аз болып па жас басынан
Есесі өзгелерге небір кеткен.

Онсыз да қырдың заңы етіп үстем,
Жасынан шердің улы отын ішкен.
Көкірегі қақ айырылып, ақ ұратын
Көп тартқан күйініш пен өкініштен.

Аз ба еді əулетті мен ездегі кек,
Өршітті-ау Біржан тағы сөзбен іреп.
Өлеңмен қайтармақ боп барша мұңын,
Ойламай тұрған шақта өзгені көп.

Санап па саңлақ ару өзін кемге,
Өткізген шаршы топта сөзін де елге.
Ақылы асып тұрып,
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Қорланады-ау,
Тағы да дəрменсізін сезінгенде.

Не қылсын мына заман өткірлігін,
Өлеңін, өнерін де, от тірлігін.
Өрде озар көңіліңді зілмен басып,
«Өтерсің шерменде боп!» – деп тұр бүгін.

Салың да ұстар жерін білген екен,
Сараны сағағынан ілген екен.
Шынымен аз қызығын көп көрді ме,
Мына бір тірліктегі түрмеге тең?

Сараның екінші монологы

Дариға-ай, тура келген оқты мына
Дарытпай кетер айла жоқтығы ма?
Бар жайды баса-баса төксем бе екен,
Жүргенім жетті емес пе көп бұғына?!

Апыр-ау, несіне енді тартынамын,
Қарапты ашынғанда артына кім?
Ақтара айтсам ба екен, тақсам ба екен
Елімнің əділетсіз салтына мін?

Сан ғасыр сыннан өтіп дəріптеле,
Жан-жаққа жатқандай-ақ дарып келе.
Шыға алмай соның торлы шырмауынан,
Тіл қатпай қалып едім Әріпке де.
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Ол да бір ер-жігіттің төресі еді,
Лебінен сөйлеп берсе жел еседі.
Оның да өр кеудесін баспақ болып,
Келеді тыным бермей ел өсегі.

Біліммен жүріп тұрған өктемі елге,
Бақытқа соның қолы жетпегенде,
Бұлқынып, бұғау үзіп шықпадым деп,
Шырылдап, шарқ ұрам ба текке мен де?!

Қаншама алдыма иіп ардақты атын,
Жолдады жылап өлең, зарлап хатын.
Немесе біржолата елден безіп
Болмадым сол бір ғашық жанға-ақ қатын.

«Көп сыр бар көкіректе тарқамаған,
Тіл байғұс асығыста айта алмаған».
Дегені тағдырға айтқан наласы ма,
Біздерді екі жаққа арқандаған?

Жеңдіріп келемін көп арды заңға,
Армансыз шөлім менің қанды зарға.
Жаланған Сал алдында қорланбай-ақ,
«Сүйіктім» Жиенқұлды алғызам ба?
Алғызып көрсетем бе көрмесіне,
Қайтермін бұра тартса ол да есіре?
Кекетіп: «Ақын Сара барыпты, – дер, –
Дəл танып, тура тауып теңдесіне».
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Сара да теңдесіне барыпты дер,
Болмаса бəрін де өзі танып білер.
Демінен жел соқтырған Біржан салдың
Дер шағы туды білем анық күлер.

Алдырмай қайда барып құтылармын,
Біржола күйреп, күйіп, ұтылармын.
Тағдырдың тəлкегінен қайда қашам,
Сынармын, шағылармын, шытынармын.

Болмаса осыған да тоқтау етіп,
Тынсам ба сөз аяғын жоқтау етіп.
Жо, болмас,
Біржан Салдың ащы тілі
Ет түгіл, сүйектен де кетті-ау өтіп.

Несіне енді жасып, жасқанайын,
Менен бе бұйырмаса басқаға айым.
Салдың да жүрегіне дəлдеп атар
Оқтан да өткірірек тас табайын.

Тəңірден тілемей-ақ жəрдем де мен,
Асаудай ала қашып, алға өрлеген,
Кетсем бе бет қаратпай қарсыласып,
Қуатты кеудемдегі бар демменен.

Жоқ əлде барлық сөзін жалған ұғып,
Жарқылдап жүйткиін бе Салға күліп.
Жөнсіз бір түтейін бе жүндей өзін,
Болмаса күтейін бе алдан үміт?
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Шерімді жеткізем деп енді кімге,
Қобыздай күңіренемін мен бүгінде.
Тірлікте азап бар ма, түкке түрмай
Кеткеннен өнерің де, ерлігің де.

Қайтемін?
Көнемін бе, кектенем бе?
Не дермін қорлығы көп өткен елге?
Дүние-ай, мазағыңа душар еткен
Өзіңнен ақыл-есі көп төменге.

Қайран тіл қайрылдың-ау, күрмелмеген,
Жасыды-ау, көңіл де еркін шыңға өрлеген.
Бір күдік, бір үміттер елеңдетіп,
Қараймын арман алыс күндерге мен.

Кім білсін жылатар ма, жұбатар ма,
Алаңдап қарай берем мына таңға.
Қосауызды мылтықтай күңіренем,
Оғы болмай қаңсыған бір атарға.

Бір сөзі бір сөзінен өктемірек,
Сал Біржан өлең сөлін төккен үдеп.
Жаныма əдейі арнап тиді ме екен,
Қайғысы бір басына жетпеді деп.

Білмеймін, жүрмін қалай тұншықпастан,
Әйтеуір асып та тұр қырсық бастан.
Өтуді жазды ма екен маңдайыма
Арманның биігіне бір шықпастан.
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Ән десе көмекейі бүлкілдеген,
Бұлбұл ем,
Неге бүгін іркілді өлең?
Бетіме жоқты-барды шіркеу етіп,
Не жаздым тəңір атты шіркінге мен?

Жазығым əйел болып туғаннан ба,
Аяқты жіпсіз тұсап буғаннан ба?
«Тумай-ақ кетсем еді!» – деп те ойлаймын,
Көкірек запыранға уланғанда.

Жасаған ұрғашы етіп, «қарғағасын»,
Кімдерді пана тұтып зарланасың?
Не дерсің Біржанға да сері-сүрей
Дəл тауып тиіскен соң жан жарасын.

Сал Біржан – əріптесім, қанаттасым,
Сараның тең жүйрікке санап басын,
Келіп ең əдейі іздеп, амалым не,
Осылай халқым жерге қаратқасын?

Сұңқарды сілімтікке талатқасын,
Адалды ит пен кұсқа жалатқасын.
Не дейін табиғатқа,
Өнер беріп, –
Өзімді төмен етіп жаратқасын.

«Бұйрықсыз кəсіп етпес зарлағанға,
Тұңғиық сөзім терең барлағанға,
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Тақсыр-ау, он сегізге биыл шықтым,
Сен жүйрік ілесе алмас самғағанда.

Жан едім еркегіңе теңгерілген,
Сөз пірім он жасымда меңгерілген.
Нəп-нəзік, көзге олқы көрінсем де,
Сан жүйрік қойдан оңай өңгерілген».

Сал аға, тұрмадым ба сертімде мен,
Қай қыздан өзің көрген көркім де кем?
Шегіне қол тимеген қақ төрдегі
Халқымның домбырасы ем шертілмеген.

Елімнің болсам-ақ деп мақтанары,
Күй едім тартылмастан жатқан əлі.
Құтылып қайда кетіп, қайда барам,
Бұйырып қойғаннан соң жатқа бəрі.

Жар етпек жүрегімді жалғыз үптер,
Айт енді ағайынға, алғызып көр.
Не соған мені мүлде қосып бер де,
Болмаса арамызды мəңгі үзіп бер.

Сал Біржан, тағы асып, тасарсың да,
Бетіме салық етіп басарсың да.
Тағдырдың маңдайыма жазбағы сол,
Салған соң тəңірі басқа қашарсың ба?

Осылай Сара біраз үнсіз қалды,
Бал жүзі бір қызарып, бір сыздады.
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Біреулер сүртіп көзін, Тағы біреу
Ішінен табалайды «құнсыз қарды...»

Апыр-ай, барып-барып біраз үдеп,
Қалдың ба, қайран Сара, сірə жүдеп.
Қай ақын қай заманда дəуіріне
Көріпті тірлігінде разы боп?!

Қай ақын барда таза мына жүрек,
Көріпті заманына разы боп.
Парықсыз көп шіріктің несі кетер,
Қаңғып өт,
қу далада құлазып өт.

Көрініп бір үміттер көзіңе алдан,
Әрдайым кетпейтін бе озып арман.
Тарих көп біледі ақындарды, –
Өзі өліп, өлмейтұғын сөзі қалған.

Сиыспай бойыңдағы күш тілекпен,
Іздейсің қолға түспес кұсты көктен.
Қарғайсың қайдағы жоқ Құдайыңды,
Сарнатып, сар далада мүшкіл еткен.

Қалған соң көкірегінің оты еленбей,
Қайтсін ол саяқ шығып жекеленбей.
Жарқырап жай оғындай өтсе екен-ау,
Торығып, тынып іштен кете бермей.
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Теңдік жоқ жететіндей өрті көпке,
Кеңдік жоқ – қанатын бір серпімекке.
Ұға алмай немесе өзін ұқтыра алмай,
Кетіпті-ау, шіркіндер-ай, көр-түнекте!

Ұландар өтіпті-ау бір дүрілдеген,
Қырандар көздегенін бір ілмеген.
Жүйріктер айлап шапса алқымы іспес,
Тұяғы тасқа салса сүрінбеген.

Дауылдың өтінде өткен қырдағы ұдай,
Сыр бермес сырттағыға, шыңдарым-ай!
Кешегі кер заманда нысанаңа
Кетіпті-ау атқан оғың бір дарымай!

Көз жасын Саралардың көтере алмай,
Қара жер бұлқынып қап... кете барды-ай!
Тастадық бел асырып бір дəуірді,
Тұрғанда қара дауыл етек алмай...

...Өтті де сусап қырда, кейде шөлдеп,
Жетті ме осылай да бір сөйлесем деп,
Кетті олар кең даласын талмай жырлап,
Көріктей кеуделерден ой нөсерлеп.

...Оларға өлеңің не, өнерің не,
Көр көңіл селт етпеген нелер үнге.
«Намысты жіберме», – деп күпініскен,
Сал Біржан Сараны іздеп келерінде.
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Қызынған бəсекеде, ерегесте,
Бақталас Арғын-Найман елі емес пе.
Сараны сасық намыс құралы етпек,
Қалмаса қараң қалсын өлеңі есте.

Жаныңды өртей ме бір дертің мейлі,
Құлағын бөгде сөзге ел түрмейді.
«Шырағым, Сара, саған не болды?» – деп,
Ағасы Есімбек те елпілдейді.

Әйелге еңкеймейтін салтты бүктеп,
Қажы да қалбалақтап аптығып кеп:
«Аптыққан Арғынды бір дөңгелет!» – деп
Сараны жалбарына жатты үгіттеп.

Атаны, абыройды, бақты айтысып,
Ақылын əркім солай жатты айтысып.
Көбінің көңілі шын елжірейді,
Сараны іштей енді жақтай түсіп.

Қала ма Сара даусын күрт үдетпей,
Салынды соңғы рет бір сілкіп өтпей.
Шоқтығын өзгелерден бір асырып,
Тілеуін төңірегіне бір тілетпей.

Қалатын қарсыласы үркіп өтпей,
Кеудеден сөз дариясын күркіретпей.
Апыр-ау, Сара неге үнсіз қалды,
Қабақтан манағы бір бұлты кетпей.
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Біржанның мына соңғы сөзі өтті ме,
Шынымен шықпай ма енді өжет күле?
Тұсап-ақ тіл құрғырды тастады ма,
Өкініш өртеп барып өзекті де.

Біржанның екінші монологы

Бір сөз үшін аузымнан шыққан ағат,
Аусар ма деп, Саражан, шытпа қабақ.
Мезі етіп біткен мені бірі ұнатпай,
біреулердің қылымси құптағаны-ақ.

Жамандарды жататын жоқтап ұлып,
Жаралайды жаныңды көп тағылық.
Оза шыққан дүлділге ор қазғанын
Көрген сайын саламын топта бүлік.

Арыла алмай сол «күнə-кеселден» де,
Ұқсай да алмай, ағайын, не сендерге,
Барлығыңнан бір сəтке жеріп кетіп,
Еріп кете беремін «есерлерге».

Не күнə бар деймін де, тұрған мұнда,
Көзсіз кіріп кетемін бір даң-дұңға.
Еріккеннен емес-ау, сендерден сол
Зеріккеннен келеді «жынданғың» да.

Қателеспей,
Қайғырмай,
Жаңылыспай,
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Жұлқа сүйреп жүрегің алып-ұшпай,
Қыз-қыз қайнар жыр қайда?
Қаһарыңнан
Қарсы келген тірліктің бəрі ығыспай!

Содан шығар...
Ат жалын тартып мініп,
Шалқып-тасып келемін, артық күліп.
Қарқаралы басынан əн шырқадым
Құшағында сұлудың балқып тұрып.

Осылайша барыңды қанша ақтарып,
Жүрген шақта, дүние-ай, жан шаттанып,
Көтере алмай,
көре алмай жөнеледі-ау
Бір ісіңді қалың ел сан-саққа алып.

Баптаумен бəйге атындай сөз сəндеген,
Өнердің өріне қол созсам деп ем.
Балағыма жармасқан көп шіріктен
Ойым да жоқ тірлікте озсам деген

Қазынасы, деуші едім, көптің кеудем,
Жақпай жүрген жайым бар отпын деумен.
Алты алашқа атымды жайды жұртым,
Бірі мақтап,
біреуі тек күндеумен!

Сері аталып,
елінде Сал аталып,
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Азамат боп ат міндік, қара танып.
Жүрек шіркін сонда да тыншымайды,
Тағдыр қайда тастар деп тағы апарып.

Толып та сол көңілге тіршілік кей,
Басқа бақыт тəңірден жүрші күтпей.
Жаның тоят табар ма Жағадан ап,
Жағаласқан жауыңды бір сілікпей!

Отты іздеумен, қайдағы жоқты іздеумен,
Алағызып тұрады-ау көк құз кеудең.
Соның бəрі
еркіндік,
бір кеңдіктер
Қайда барсаң қашқақтап жеткізбеуден!

Малша оралып біреуге, аңша ауланған,
Жеткізбей-ақ кеттің-ау, аңсаулы арман!
Дара қалған басым мен
көп шайлығып
Жараланған жүрек бар шаршаулардан!

Үлесіңді алатын ірі уыспен,
Жазылмапты-ау маңдайға жүру үстем,
Бақытыңды тонаған пенде қанша
біреулері қулықпен, бірі күшпен.

Арыстандай атылған көкке бейне,
Асып тудым атадан деп те кейде,
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Сыртқарыға сыр бермей шалқып алам,
Қалсыншы деп көп күшік беттемей де.

Шоқтығына жармасып көп тілектің,
Жасымнан содыр-сойыл соққыны өптім.
Күңіреніп бақсыдай дала кездім,
Көкірегім қан жылап оқтын-оқтын!

Еліміз деп, еңіреп жүрдік күнде,
Тізгін тартып туғалы сыр бүктім бе.
Адалдықтан не таптық, жасаған-ай,
Тақсіретін көп тарттық тірліктің де.

Мұзбалақтай самғауға өрлеп өрге,
Сау басыңды саудалап ел көнер ме.
Атылардай боласың, аһ ұрардай,
Көкіректі көп ойлар кернегенде.

Ақылымен алдына топты иірген,
Абайдың да көріп ем «тоқ» күйін мен.
«Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім», – деп,
Көп күңіреніп,
Жол таппай, көп күйінген.

Қалың қазақ басынан бағы ұшқанын,
Алауыз боп қырқысып, шабысқанын
Егіле айтып, еңіреп отырды-ау бір,
«Мыңмен жалғыз алысқан» – арыстаным!

Қайда барсаң жалғанның бəрі апаттай,
Жазылады жылаумен жарақат қай?
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Қыз – зорлықта,
жігіті қорлықта өткен
Заманына жүр ол да шара таппай.

Шығамыз деп тұманнан жарып қалай,
Данышпандар да өтіпті-ау анық талай.
«Ел қыдырған кешегі есер шақта»
Дүниеңді келіппіз парықтамай.

Шыжғырылған шырылдап шоққа кеуде,
Сендегі шер, Саражан, жоқ па менде?!
Кең тірліктен таяныш-тірек таппай,
Талай сезім дарымай кетті-ау елге!

Ой мен ақыл зынданға тұр қамалып,
Бұйырмай-ақ еркіндік жырға да анық.
Қайғымды айтып кеттім бе, қайран Сара,
Бір сөзіммен жараңды тырнап алып.

«Жиенқұлға жіберме шақыруды,
Үйде білер өнерсіз аһ ұруды.
Зығырданым қайнар да көргеннен соң,
Мұнда бекер алдырма кəпіріңді!».

«Күйеуіңді алдырт тез!» – дегенге өзің,
Қалдың ба шын жасып-ақ, көген көзім.
«Байлаулы бала құстай», қарағым-ай,
Жеткені ме тағдырға көнер кезің.
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Жамандауға өзіңді көз қияр ма,
Өмір, шіркін, еңсеңді езді ұяңда.
Мерт те болып кетпепсің құрығанда
Қалқып ұшып қырандай өз қияңда.

Қайтпексің еліңе осы ұнаса дау,
Ойымда жоқ оларын күнə санау.
Есімбек, Тұрысбектей туысыңды,
Саражан, тағы да бір сынасақ-ау!

Қайрылмастан қайдағы күдік бөгеп,
Сынасақ па, сынасар жігіт пе деп,
Шырылдатып қосқанда Жиенқұлға,
Обалыңды көзіңе іліп пе елеп?

Сынасақ бар...
Шынымен жақтамай ма?
Абыройын еліңнің сақтамай ма?
Тырнағына Сараның тұрарлықтай
Бір еркек тумап па екен Қаптағайда?!

Артығы екен адамның мына Сара,
Етекбасты көп көріп жыласа да.
Әйел түгіл,
Мен көрген еркектердің
Жиылып кеп өзінен бірі аса ма?!

Түксиісіп, теңселіп, не жымиып,
Тебіренген туысың сөзіңе ұйып.
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Ақсұңқарын талатып жапалаққа,
Сені қалай жылатар көзі қиып?

Көз жасыңды көрмеген, іркілмеген,
Болып еді жатбауыр жұртың неден?
Боқтығына тірліктің сені қиған,
Тастанбектей не десем шіркінге мен!

Даңқыңды естіп, Арқадан көре келгем,
Қош бол, Сара, ел жаққа жөнелем мен.
Енді қалған жасымда əнге қосып,
Алты алашқа танытам сені өлеңмен.

Терезеңді тең ұстар баласынбай,
Жан екенсің жұртыңның данасындай.
Сені көріп ұқтым мен сырын қанша
Жүрген қазақ қызының бағы ашылмай.

Заман-ай, бұл! Жараңды жаспен емдер,
Қайда деп те қиналам басқа ерендер.
Қойғаннан соң еңсеңді бір көтертпей,
Ащы үніңді естімей «тас кереңдер».

Деп тиетін сөз қайда бұрын кейде,
Жасымаған жүрек те дірілдей ме?
Екі күндей зарлаған жан сырыңды
Мыналардың құлаққа бірі ілмей ме.

Тартынып қалар тіпті кез бе бүгін,
Осы ма кетіргені сөз де құнын?
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Бір қызды жылатпауға жарамасақ,
Қалайша жұтабпақсың өзге мыңын?

Қалса да ойың айтылмақ еңсерілмей,
Осы жолы барды сап көрші ерінбей,
Жыр не керек, қысқасы,
Болмаған соң
Қас батырдың бір сілтер семсеріндей.

Сілкіндірген дауыспен шың-құзды да,
Қалың елдің құлағын түргіз мына.
Тасынасың несіне, ала алмасаң
Арашалап, апыр-ау, бір қызды да!..

Екі күндей ақындар сілкілесті,
Найзағай ғып өлеңнің бұлтын есті.
Бебеу қағып, бір тұста баяулап кеп,
Шамырқана қайтадан күрт үдесті.

Шарпылатын шабыттың шағына бұл,
Жаны қалмай шабылды шағын ауыл.
Жаны кіріп сүйсініп тұрғандар көп,
Баса-баса айтса деп тағы да бір.

Балқытып қара тастың өзін де өлең,
Бойды алып, бебеу қаға безілдеген.
Тамырда қыз-қыз қайнап, тасып қаны
Қыз да көп өткен түні көз ілмеген.
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Арқырап кеп, біресе жайлап ағып,
Саңлақ əн самғап тынар қайда барып?
Айнала емін-еркін өзі билеп,
Жүрегін жұрттың жіпсіз байлап алып.

Көшкіндей сан-бөгеттен сырғып өтіп,
Қарқынын қақарлы жыр тұрды үдетіп.
Біресе қорқып қашқан киіктей боп,
Елеңдеп, ентігеді дір-дір етіп.

Біресе орман болып күңіренді,
Арман болып ындыны құрып өлді.
Біресе бүркіттей боп дəл түседі,
Түп-түгел тас шеңгелмен бүріп елді.

Біресе өзен болып сарқыла ағып,
Өзгеге ес жиғызбай қарқыны анық,
Жүректі шымырлатып, шыңылдатты-ау,
Сезімді шыңыраудан тартып алып!

Біресе жігіт болып жар мақтасты,
Біресе үміт болып алдап қашты.
Біресе Арғын-Найман асылы боп,
Тең түсіп таразыға салмақтасты.

Біресе жұрт сүлдері құрып əлгі,
Атылған жолбарыстай ыңыранды.
Біресе тура тиген найзадай-ақ
Жүректе дір-дір етіп тұрып алды.
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Біресе аспан астын шайқап тағы үн,
Өрттей-ақ өршеленген жайпап бəрін.
Азынап, аласұра айһай, дүние,
Адуын айбатын бір байқатты арын!

Арғымақтай арынын кеш үдеткен,
Екпіндеп кете берді осы бетпен.
Жатты жұрт қозғалып қап,
Қазекеңнің
Қашаннан өлең десе есі кеткен.

Дей ме қыр: «Бəрін-бəрін ақтардым, көр!»
Таңырқап, таңдайын да қақты əркімдер.
Көлеңдеп көз алдынан бір-бір ұшып,
Зымырап, сулап ағып жатқан күндер!

Естілмей екі күндей ат дүбірі,
Матайдың жырға балқып жатты қыры.
Біреулер ессіз күліп, есінесе,
Алапат ауыр ойға батты бірі.

Көрмеген көңілдер де өзгеге иіп,
Жиырылып-жазылады сөзге күйіп.
Жаншылып бара жатқан сияқтанды,
Ар-ұят ауырлығын сезген иық.

Өр екпін омыраулап, бұрқағанда,
Қайысып қала берді-ау қыр табанда.
Көрместен, көзге ілместен басқа əлемді,
Не жетсін осылай да бір шырқағанға!
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Қызығың болмай-ақ та басқа білген,
Кетердей жаншып-езіп тасты арынмен,
Армансыз ақтарыла бір сөйлесең,
Жалғанды жалғыз жайпап жасқар үнмен!

Айнала асқақ үнмен бөлеп тіптен,
Қайда да қарсы атылып күйге ентіккен,
Арылып пенделіктің шаң-кірінен,
Айыға ақсаң-ау бір күйректіктен.

Жан сырын жатсын қанша ол ақтарып,
Ақынға қимайтының сол-ақ, халық!
Өлсе де – өледі екен о сабаздар
Әлемді от құшаққа орап барып!

Өрт болып ездері де маздап өткен,
Өмірден үлесті де аз дəметкен.
Бас берген бəсекеде, Құтқарам деп,
Шіркіндер сұлулық пен назды əлектен!

Білмеген жағына да, табына да,
Ұстаған пенделіктен жанын ада.
Көрмепті тəуелді боп, керек десең,
Қан тамған қылышынан ханыңа да.

Құлы боп, құмартпаған мəнсапқа онша.
Ежелден еркіндікті аңсап қанша,
Жаяу ма?
Жарлы ма əлде?
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Елеместен,
Жетті деп жүре берген жан шат болса.

Кейде бір жаның күйіп, құлазысын,
Кеудеңде от барына разысың.
Еңсеңді тірлік қанша езгенде де,
Қырыңның жұртқа жасар біразы шын.

Біреуге атын айтып сұс қылмаған,
Керексе, көзге ілмеген «күштіңді» арам.
Жұртқа айтар сыры барда, жыры барда
Басқаңды көтіне де қыстырмаған.

От кеуде,
аппақ ары,
өр тілекпен,
Қапасқа қамасаң да – еркін өткен.
Сонда да басына бір бақ дарымай,
Әйтеуір асып жатқан дерті көптен.

Көнбеген ел сөзінен ол шеттеуге,
Көрмеген бақталас боп, өлшеп кеуде.
Асқақтай түскені рас, басқаларға
Былайғы көп шерікті көрсетпеуге!

Шыдатпай кейде тіпті тасыған кек,
Мақтайтын өзін-өзі асыра əрлеп.
Жарқырай түсіп қанша,
Сырт көздерден
Басқаның жамандығын жасырам деп.
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Елікпей даңқыңа да түрлі арбаған,
Елім деп еңіреген, бұлданбаған.
Жалғанға жалғансыз-ақ ғашық болып,
Арманға тірлігінде бір қанбаған.

...Сал Біржан, саңлақ ару Сара бүгін,
Танытып тағы да сол даралығын.
Армансыз аңырай бір жосылда-ай кеп,
Жиналған топ алдында қара-құрым.

Аянбай ойдағыны ақтарысты,
Бар болса бойда құны – мақтанысты.
Төстесе, тістесе бір тұрып алып,
Біресе жығылуға шақ қалысты.

Әйтеуір сілкілесті сөзді ірікпей,
Біреуін бірі басып озды күтпей.
Ақындық құдіреттің ақ сайтанын
Бос кеуде иттерге де сездіріп кей.

Кейде бір кетісіп қап ардан да əрі,
Айтпаған, ақтармаған зар қалмады.
Жаңбырдай шартарапқа тегіс тарап,
Қуаныш, күйініші, армандары.

Борандай бұрқап өлең небір енді,
Тамсана, таңырқап жұрт лебіне ерді.
Тілегін жеткізем деп елге тегіс
Соңғы рет Сара қыз да тебіренді.
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Сараның соңғы монологы

Көңілдің осындайда оты өрлемей,
Қу тағдыр, келгенің-ай бекер бөгей!
Байлаулы бұлбұл етіп қойды елім де,
Обалым ез мойныңда кетер демей.

Тілемей басқа тілек Алладан мен,
Арманға жетсем деуші ем самғап əнмен.
Тірліктен өтсем деуші ем бір гүл болып,
Жарқырап жұлдыз болып қалмағанмен.

Бұлағың толқып аққан көлге айналып,
Тұрмай да қазіргідей қол байланып.
Аққу боп, айдындарда жүзсем деп ем,
Аңырап, араға бір қонбай барып.

Жүйріктей қашқан аңын құтқармаған,
Еселеп өссе деп ем сырттан бағам.
Тұп-тұнық тұма болып тұнсам деп ем,
Суынан сусап ішіп, жұрт қанбаған.

Асқарға балап елде бар төбені,
Асырып көрсем деп ем мəртебені.
Жыр етіп жеткізсе деп сан ұрпаққа,
Жоңғардың жылдарға айтып қарт емені.

Ақтарып айнала бір назды армандай,
Арқырап өтсем деуші ем азға алданбай.
Түп-түгел төксем деуші ем туған жерге,
Кеудемде сыңсып аққан саз бар қандай!
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Жалғанды жалт қаратқан жарылыспен,
Атылып жанартаудай жалын іштен,
Жүректі алыстырып көрсем деуші ем
Қырдағы долы дүлей тағы күшпен.

Жаныма табам демей маза қайдан,
Кұшағын дүниеге таза жайған,
Болып та өтсем деп ем далама бір
Шарт та шұрт шатырлаған нажағайлы əн!

Жастыққа болсам-ақ деп батпаған ай,
Шырқап ем шұғылалы арай жаққа қарай,
Топшымнан ұша бере үзіп түскен
Қаншалық қатыгез ең, хақ-тағала-ай!

Алыстан ақ жаңбырдай төніп келіп,
Туған жер, тұрмас па едім төгіп-төгіп.
Бұлбұлдай сайрамас па ем,
Қойсаң, елім,
Басыма бұлттағы жоқ ерік беріп.

Жұлдызым жоғарырақ жанса көкте,
Деуші едім,
Салдың, тағдыр, канша əлекке,
Армандап келіп едім жалғыз сөзім
Суымай соңғы ұрпаққа барса деп те.

Дариға-ай, жұртыма сол жетсе тілек,
Кернеген көкіректі кек сетінеп.
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Алаңсыз ақсұңқардай заулар ем-ау
Туған жер топырағына өкше тіреп.

Асқақтап, айнала сан жайды ұқтырып.
Қарамай,
Қарсы келсін қай «мықтылық».
Тұрды жыр дос төбесін көкке тіреп,
Жүрегін дұшпаныңның шайлықтырып.

Тірліктің балы көп пе, зəрі көп пе,
Тыңдамай,
Тарта берсең əрі үдеп те.
Шырқап та шартарапқа кетсең шіркін,
Арналып бойдағыңның бəрі көпке!

Қайда деп ұқсап тынар асқақ арын,
Сол болып асқарың да жасқанарың,
Соны іздеп кетсең-ау кең кеңістіктен,
Көрместен, көзге ілместен басқаларын.

Сағымдай сабылдыртқан қашық бар ма?
Жүйткісең омырауыңды ашып таңға:
Аңыз боп қалар да едің, кұрығанда,
Жарық пен жарды аңсаған ғашықтарға.

Лебіңнен есіп ыстық құдірет-дем,
Сапырып сахараның жырын өктем,
Асқарлы арманыңа жетсең барып,
Қалса да қарамастан құрып өкпең.
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Жұртымның жүрегіне жетсе арманым,
Кешеден соларды айтып көп сарнадым.
Түлкідей қырдан қашқан, қайран үміт,
Бір сөніп, бірде жанған отша алдадың!

Біржан да көп көздерді ақырайтып,
Қарамай бас-көзіне,
Батыра айтып,
Булыға безілдейді-ау:
«Бұ заманға,
Амалдың жоқтығы-ай, – деп, –
апыр-ай, түк?!»

Жақсы аға, жақсылыққа құштар аға,
Қызғыштай шыр-шыр етіп түсті араға.
Тірлікті тəлкек етіп қойған күн-ай,
Соқырдың қолындағы ұстараға!

Өктемсіп зымияндық, сұрқиялық
Тұрғанда,
Қайтсін одан жұрт ұялып.
Сөзді ұғар,
сертке тоқтар жігіт қайда?
Жүйріктей шығатын бір жұлқи ағып!

Өзгеден өнерімен озған аға,
Қоя-ақ қой, соны тіпті қозғама да!
Кеткенін көріп, қалай күйінбессің,
Жүректен жылап шыққан сөз далаға!
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Сол, аға, сөзден есе бермей келген,
Көріндің бұрқ-бұрқ еткен ер бейнеңмен.
Қаншалық бақытты едім, шүкір, мен де
Сан қыздан сендей жанды көрмей де өлген!

Қайтем деп қолға түспес бақты аңсап та,
Тынсақ па?
Қалған сырды ақтарсақ па?
Сөз бе екен Сараңыздың шері де сол,
Қыз біткен шыр-шыр етіп жатқан шақта.

Заманның шынымен бұл кезі ме азған?
Таппасақ төңіректен сөз ұғар жан.
Тірлікке шараң қайсы?
Болғаннан соң
Әйелдің сөзі түгіл, өзі де арзан.

Қарамай қаншама ақсын қанды жасың,
Сұр жылан жұтып жатсын қарлығашын,
«Құдай» деп, «құран» деп-ақ кетер ме елім,
Аударып шариғатқа бар күнəсін?

Шырылдап арманды аңса, қашықты аңса!
Жұлқынып шыға алдың ба тасып қанша?
Көп қыздың бірі де етпей қойды-ау тəңір,
Ой беріп, сезім беріп – жасытқанша!

Өрт қанша арпалысқан мұзды ағыспен!
Дерт қанша жеп баратқан сыздап іштен!
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Қаратып қойған күнге шараң бар ма
Құстың да қанатына қызғанышпен!

Арта алмақ ағайын мен елге міндет,
Қараймын еркін өскен желге күндеп.
Қызығам ақкөбік боп тұрған атқа,
Бəйгеден осылай да бір келмедім деп!

Өкінем, –
Тұңғыш рет өр-белеңде
Қасқайып, қас бəйгеден келмегенге.
Қып-қысқа ғұмырды да мына тағдыр
Біржола өз еркіме бермегенге.

Бұлыңғыр беталысым, тұмандаумын,
Соны айтып шырқағанда ұғар ма аулың?
Тағы да тақсіретін сездім анық,
Жұлқынып, жүген үзіп шыға алмаудың.

Жұлынған гүлдей болып бір күн көктеп,
Қалтырап кетті-ау жүрек шын дірдектеп.
Шегіндей домбыраның қала бердім,
Тосыннан шарт үзілген күмбірлеп кеп!..
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***

Калғанын білмей де қап кім қай тұста,
Екпіндеп, еліріп кеп тынды айтыс та.
Зарды айтып..,
Жанған жүрек..,
Жалғанды айтып,
Күніреніп тоқтады-ау бір жыр байғұс та.

Ел-жұрттың есін алып шын-ақ күллі.
Қаншама қам көңілді жылаттырды.
Біреулер қозғалақтап, күрсініп қап,
Біреулер біреулерді сынап күлді.

Арулар ажарынан ерте от көшкен,
Жастыққа жас төкті елге көрсетпестен.
Сазарып қала берген пенде қанша,
Сырлы əуен сиқырына селт етпестен.

Аңырап тоқтағанда жыр демігіп,
Біреулер біреулермен бірге күліп,
Біреулер қарғыс айтып заманына,
Сырқырап, сай-сүйегі тұрды егіліп.

Біреулер қастағысын күліп арбай,
Жымыңдап, жұрт білмеген сыры бардай,
Шөгіп те қалғандар бар жатқан жерге,
Шарасы біржолата құрығандай.
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Сараны жаңа ғана танығандай,
Біреуі сүйсініп тұр жаны қалмай.
Аңырып, əр ауызға бір алаңдап,
Біреу жүр не болғанын əлі ұға алмай.

Біреулер үрке қарап, шошығандай,
Қарайды Сара жаққа өші бардай.
Біреулер іштегі отпен арпалысып,
Әлекке түсіп жатты өшіре алмай.

Әннен соң есеңгіреп, үрпиісіп,
Жер шұқып қала берді жұрт ұйысып.
Серт ұстап, сілкінісіп шыққандар бар,
Бір-бірін көзбен атып, қыртиысып.

Күдік бар біреуінде, бірінде үрей,
Пысықтар үнсіз қалған бұрынғы кей.
«Сарыарқа қайдасың» деп қайтты Біржан,
Сапырып сахараның жырын күрей.

Міне сол, –
Шығарып сап əн, жыр төресін,
Сара отыр жинай алмай тіптен есін.
Ашынып қайдағы жоқ Құдайына,
Маңдайға бармақтай бақ бітпегесін.

Кеше бір шырылдап та, безілдеп те,
Қаншама мақұлдатты сөзін көпке.
Асқақтап көмейінен əн кеткенде,
Жүргендей сезініп-ақ өзін көкте.
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Ақтарып жатқан сырды жанға айтылмай,
Сартта-сұрт лапылдап бір жанбай тынбай.
Бұлақ боп бұрқырап та ағып еді-ау,
Қалың ел аңсап келіп қанбайтындай!

Дарынын өрде оздырып анық күшпен,
Арынын айналаға танытты үстем.
Ұмытып өзін-өзі,
Болам демей
Жұлдыздай жарқырап кеп, жанып түскен.

Көңілдің қай-қайдағы бұлты ыдырап,
Әр сөзі астам айтқан жұртына ұнап,
Қарамай қайғысына самғап еді-ау,
Біржан сал сəл сүрінсе, бір күліп ап.

Суырып мұң-зарыңды жүрек түптен,
Кететін Сара қайда үдеп тіптен?!
Айтыста соның сағы сынбасын деп,
Өзіне ауған жоқ па тілек біткен.

Қыр сонда құптап тегіс жаңғырмап па?
Сара да жұрт мейірін қандырмап па?
Қайысып Қаптағайы тұрды емес пе
Бұлбұлы бұрқыратқан зарлы ырғаққа!

Басына қаншама мұң үйіп-төкпе,
Көңілі шалқып-тасып, тиіп көкке,
Жағалай жұртты өзіне бір телміртіп,
Ерекше кетіп еді-ау биіктеп те!
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Айнала жалт қаратып жыр ұғарын,
Арындап аспанға өрлеп шығып арын,
Танытып төңірекке тұрып еді-ау
Өнердің қаншалықты құны барын!

Шарқ ұрып кезіп келген бұрын қырды,
Қалың ел сөз кұдіретін бүгін білді.
Өзіне жөн көрсеткен талайларды
Жыр шіркін, алдына əкеп жүгіндірді.

Тұрғандар əлдекімсіп, еркектеніп,
Сараның жатты алдында жентектеліп.
Барды да шырқап-шырқап,
Қалды-ау үнсіз,
Лебімен айнала бір өртеп келіп.

Ән болып дүниеге таралып кең,
Жан болып өту үшін жаралып та ең!
Қыз да едің жүзден жүйрік жеке шыққан
Бір ғасыр маңдайына дара біткен.

Қаймығып қара дауыл – ел сесінен,
Қайғыға батып өткен белшесінен.
Айтыста арқырап та, жарқырап та
Көрініп қалып еді өз еңсесімен.

Сол-ақ па бұйырғаны бақ-талайға?
Бұлқынып, бұғау үзер таппады айла.
Ақын боп ақырғы рет бір көрініп,
Қатын боп қала берді Қаптағайға!..
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ақұшТап   БақТЫГЕрЕЕВа

ақын Сара аУылында

Деген сөз өзекті өртеп жесір, жала,
Жатыпты-ау күңіреніп иесіз дала,
Даналық сөзің қандай мір оғындай
Қатыгез ісің де көп, кешір, баба.

Бақытын ұрпағыңның тілеп күнде,
Жүйрік ат, асыл жарды жыр еттің де,
Көз жасын сұлулардың ескермедің
Ол үшін болмаған ба жүрек мүлде.

Сен өзің жауға шапсаң шегінбедің,
Мерт болсаң тізе бүгіп жеңілмедің.
Жыр етіп Қозы Көрпеш, Ақ Баянды
Ояттың талай жастың сезімдерін.

Қатал заң қалса да елде қалыптасып,
Көрмеді сүйген жүрек налып, жасып.
Жүз күндік тыныштықты бұзған да сен
Бір түнде сүйгеніңді алып қашып.

Өлшеніп ақыл-оймен əр қадамың,
Кеудеңде бола тұра арман-ағын,
Дара бұлбұл Сараны Жиенқұлға
Қорықпай қиғаныңа таң қаламын.
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* * *

Билер жүр Жиенқұлға сертті байлап,
Қандай күш жүректегі дертті жоймақ.
Кеудеңді қарс айырған ақын үнің
Кең дала Сарыарқаны кетті жайлап.

Атағың ерте тарап ел ішіне,
Айтыста қол соқтырдың жеңісіңе.
Алдында өнеріңнің бас игіздің
Арқаның Біржан салдай серісіне.

Құрбыдан ойың озық дара туған,
Мөп-мөлдір пəк сезімнен жаратылған.
Билеген төре-заман, баста қайғың
Ертерек айырды ма қанатыңнан.

Біржандай сүрінбеген жарыста мың,
Жігітпен қатар самғап қалыспадың.
Босатса билер сені кей тұзақтан
Ақынның сөзі оятты намыстарын.



Сара саңлақ

221

* * *

Сол заман қыздар үшін қатал заман,
Әйелдің аты дұрыс аталмаған.
Шешімін ақсақалдың аттамаған
Бақытсыз болады деп бата алмаған.

Ертерек ақ бетінің гүлі семіп,
Ертерек от жанардың нұры кеміп.
Қыз сорлы мал бергеннің олжасы боп
Күңдікке кете берген күңіреніп.

Қыз солай жүре берген күйік ішіп,
Тағдырын билер шешкен жиылысып.
Солардың көз жасынан жүрексіздер
Киіпті түлкі тымақ, иық ішік.

Еркектің артық санап бақыр басын,
Көрмеген Сарадай да ақын жасын.
Білмеген қызды еріксіз сатқан надан
Арманның, махаббаттың сатылмасын.
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зайда ЕлҒОНдиНОВа

алаШТың арУ қызы ақын Сара

Жанынан мұң төгілмей, жыр төгілген,
Рухы көне түркі күн тегінен.
Жүрегі жанартаудай жарылса да,
Текті ару жан сезімін ірке білген.

Хан қызы ақордада арда өскендей,
Жарқ етіп қарағаны жар дескендей.
Қуанса жан-жүрегі шұғынықтай,
Намысы Тұмар ұстар наркескендей.

Жымиса көз-қарасы жан жібіткен,
Сырласып ай, жұлдызбен таңды күткен.
Самғаса Алатаудың асқарына,
Шаңқ етіп айнымайды қантүбіттен1.

Тау қызы тауда өсіп, тауды сүйген,
Жетісу – жер жəннаты бауды сүйген.
Тұлпары жер тарпыған ақын Сара,
Аумаған шəулі бүркіт шеулісінен2.

1 Қантүбіт – екі жасар бүркіт.
2 Шеулі – бүркіттің ұрғашысы.
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Алтайдың арқар жортқан сеңгіріндей,
Таста өскен Тарбағатай өндіріндей.
Алашқа өліарада таң боп аттың,
Атойлап, айқайламай сен білінбей.

Келерін сен білдің ғой қай кезде өлең,
Сырластың түу ғарышпен, ай кезбемен.
Жанарың қара түндей қаһарлансаң,
Сөзбенен түйреп өттің сəйгез3 деген.

Ұстадың домбыраңды жазылыдай4,
Жарқырап көкірегіңде жазың ұдай.
Шарқ ұрып шаршы топта алдүзіктей5,
Тəңірге жетіп жатты назың ұдай.

Ақсудың асау, асқақ арнасындай,
Сыр бермей, «дат» десе егер ханға сынбай.
Өмірден өтті біздің ақын Сара,
Дарабоз ақындардың жалғасындай.

Дəмелі жұлдыздан да, айдан əркім,
Білер ме асылдардың майда парқын?!
Патшасы аққу жырдың ақын Сара,
Әкпесі Марфуға, Қанипа, Зайдалардың.

3 Сəйгез – жебенің түрі.
4 Жазылы – қылыштың сабы.
5 Алдүзік – шапқан бетте суырылып шығып, шашасына шаң 

жұқпайтын жүйрік.
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Жарқырап шолпан жұлдыз, жанарында ай,
Жанынан шұғылалы таң арылмай.
Жасырып махаббатын жүрегіне,
Алтайдың жаралы бір маралындай.

Өттің сен. Әйел ғұмыр өткелектен,
Қанша ақын болсаң дағы көкке жеткен.
Еншіңді ала алмадың бұл өмірден,
Басыңды қорғай алмай жекпе-жектен.

Ақыным, асыл жырдың пырағындай,
Сонау бір өткен ғасыр мұнарындай.
Бүгінгі аққу ақын қыздарыңның,
Мəңгілік жол көрсетер шырағындай.

Мен саған мəңгілікке басымды ием,
Мəңгілік жас, мəңгілік жасыл кием.
Сен жатқан Ақсу, Қапал киелі жер,
Сен үшін сол араның тасын сүйем!

Тұлпарын асау жырдың тізгіндеген,
Күндерін көктем еткен күздің көбең.
Дауысың ғасырлардан ғасырға озып,
Жырларың жетті бізге сіздің берен!
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МұхаМБЕТқали қазБаНБЕТОВ

КеСенедеГі құС ұЯСы

Хикаят

– Қайта ораламын, қалқам, – деді Әріп қонақасыдан 
кейін қолына су құйып тұрған Сараға сыбырлай, – 
аманшылық болса алтындай басыңа бостандық əперудің 
амалын тауып келемін.

Қалыңдықтың өне бойы шым ете қалып, ақша жүзі 
алаулап сала берді. Әлдене сұрауға оқталып еді, жан 
дүниесін булықтырған тылсым күш үнін шығармады. 
«Не деді? Бұған теңдікті кім бере қояды? Мына қаптаған 
Қаптағай ма?!»

Жанарына жас тығылды. Көрер көз болса сан жылап 
жүр, бұл жолғысы бөлек. «Қырықтың бірі – Қыдыр» 
деген, кім біледі, Лепсі уезінің тілмашы да тегін жан емес 
шығар. Өзінің осы елге қалай тап болғаны көз алдына 
елестеп кетті...

Әкесі Тастанбек кедейліктен азапты көп көрген, тесік 
өкпе, тілік табан боп жүріп Саратайының тілі шықпай 
дүние салған екен. Шешесі Жаншөкенің күні ауқатты 
абысындарының үй шаруасын тындырумен өтеді. Сара 
да бұғанасы бекіместен тері илеп, жүн түтіп, тезек теріп, 
бардам ағайындарының қазанын қайнатып, шешесіне 
қолғанат болуға тырысты. Одан қала берсе кіші əкесі 
Жайсаңбектің Сахари деген баласымен бірге қозы-лақ 
бақты.
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Кіші əкесі қара күшке мығым еді. Құнан өгіздерді 
иығына салып жүріп кететін. Қайратты адам қорлыққа 
төзе ме, жастайынан малын бағып, азабынан ығыр болған 
Тастемір ауылының Сарбас деген қожайынымен ұстасып 
қалады. «Екі қолға – бір жұмыс» деп түсінген ол мал 
бағуға бармайды. Қара лашығы əбден тозған Жаншөкеге 
Абдыра бекетінен жеркепе соғуға кіріседі.

Абдыра бекеті – атақты Тұрысбек қажының «Жібек 
жолы» үстіндегі сауда жасататын пайдалы орны. Ол жерде 
тұратындар жəрмеңкенің қызығын көретін, сол үшін 
де қажыға салық төлейтін. Сарбастың Арнай атты ұлы 
болыс боп сайлана қалсын. Қажымен астыртын келісіп, 
«Жайсаңбек Тұрысбек ауылының малын ұрлап сойды» 
деген лақап таратты. Сот болды. Тасы өрге домалап 
тұрғандар қылбұрауларын ширата келе, Жайсаңбекті 
«Итжеккенге» айдатуға айналады. Немесе құн төлеп 
құтылуға тиіс. Онда да ұрланған мал жиырма жеті есе 
қайтарылуы керек. Бұт артар байталы жоқ жан не істерін 
білмей састы. Қолды бір сермеп кетуге оқталған, жесір 
жеңгесі, шиеттей балалы жары, жарлы-жақыбайлы жора-
достары ұлардай шулады. Ағайын ақылдаса келіп, əлі ел 
көзіне түсе қоймаған уыздай Сараны қажыға «айыбының» 
өтеуі ретінде берді. 

Арнайдың əурелеуі мұнымен де бітпеді. Тұрысбек 
қажыға Сараны малайы Жиенқұлға қосу жөнінде ұсыныс 
жасады. Ақылға сыятын зымияндық мұнысы. Қырықтан 
асқанша мыңқ етпей, отымен кіріп, күлімен шығып 
жүрген малайына қажы əлі түйір ақы төлемеген. Соның 
ретін көріп тұр. Оған Құдай алдында қарыздар екенін 
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сезінетін қажы екеуін қосуға бата жасады. Кəдімгі жарық 
дүние төңкеріліп кетсе де өзгермеуге тиіс ақ қойдың 
қанымен жасалған ақ бата. Тағдыр тəлкегі Сараны 
тордағы тотыдай шырылдатты, əр күні ертелі-кеш көз 
жасын бұлатты. Зарын кімге төкпеді?!

Елімнің биі де бар Телібайдай,
Бергеннің біреуі сол мені байлай.
Бəрі де қажы ауылының қамын істеп,
Жабысады терідегі шелі майдай.
Елімде батыр да бар Мүсəпірдей,
Жүрген жоқ жағдайымды көрмей-білмей.
Алдында Тұрысбектің құрдай болып,
Жорғалайды жақсылардың бəрі бірдей.
Өлшеу жоқ қиялымның өрісіне.
Шыдаймын, шығармаймын көбісіне.
Айттырған күйеуіңіз, Арнай аға-ау,
Сыйғандай бір тоқтының терісіне.
Дүниеге неге туып, неге келдік,
Көретін болсақ ылғи қорлық-кемдік.
Жетімдік, жеткіліксіз шерлі өмірдің,
Дүниеде болған ба тек бəрі мендік, –

деп те таусылды.
Уақыт – төреші. Қанша шырқырағанмен өзі өнген 

Кенже руынан тірі пенде өзіне ара түсе алмасын түсінді. 
Енді міне, айналадағы Құдайы қонақ құс кеудесіне ұйыған 
күйікті сылып, жалғыз ауыз сыбырымен жандүниесін 
сиқырлап алғандай. Сана түпкірінде Әріпке деген үмітке 
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аралас ыстық ілтипат, ықылас үн қатты: «Қыз-келіншек 
көрсе қу тілденіп, қырғидай шүйілетін жігіттерге 
ұқсамайды өзі. Ойы – ұшқыр, тілі – өткір». Қолына су 
құюға тысқа шыққанда бірер шумақ өлеңмен əзілдей 
сұрақ қойғаны бар, болашағыңа ризасың ба деп. Бұ да 
қарап қалмады. Тұла бойын тұмшалаған қайғысын жауап 
бере төге салған. Сонда ұзақ ойланып тұрды. Кейіннен 
жиі келгіштеп кетті. Әр сөзінде – жанашырлық, көз тастап 
қарасы бар сырын жүрек тереңінен суырып алардай. 
Қалыңдыққа оңаша сəт қайда, қажы үйінің итіне, битіне 
дейін зыр жүгіртеді. Әріп сол сəттерде ту сыртынан көз 
айырмай, бірдеңе айтқысы кеп тұрғандай сезінетін.

Сара да өзін түсінетін, сыр бөлісетін жан іздейді. Бар 
шаруаны тастап, мұң шағып шешілуге оқталады, сөйтеді 
де ата-бабасы салып кеткен əдеп соқпағынан шыға алмай 
қиналады. Әріп түгіл, атасы Тұрысбек қажыға да шерін 
бетпе-бет айтуға аузын аштырмаған да осы қазақ қызына 
тəн ибалық. Ол да керең емес, ел аузындағы қалыңдық 
зарын естіп жүр ғой, бірақ өзін маса шағып кек алған 
аюдай, сыр бермейді. 

Әріп айтқандай ұзамай аттанып кетті.
Қыз көзінің қиығымен ұрлана шығарып салды. Арада 

басқа сөз жоқ. Сараның көкейінде Жолшыбай ақынның 
соңғы сыбыры күшейіп, күмбірлеп қалды. Сене ме, сенбей 
ме, жұмбақ. Отыз екі тістен шыққан, Сараға сарқылмас 
қуат құйған сөз. Ауылдың игі жақсылары отырыстарда 
өзінен жиырма екі жас үлкен жігітті: «Көзі ашық, қазақ 
жерін көп аралап, дауға түскен шешен, аузы дуалы 
ақын, көргені, түйгені мол» деп айтатынын еститін. Әріп 
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туралы арнайы біреуден сұрап білгісі кеп кетті. Кімнен 
біледі, оны қайтесің десе не айтпақ? Арсалаң ше, əлде 
анау «Сара, өлеңдеріңді жинап берсең, Қазан қаласынан 
кітап шығартам» деп жүрген Кəрімов татарға бара ма? 

Қыз жүрегі құпия ой шырмауына оратылған сайын 
діріл қақты.

Ақынды ақын таниды, қадіріне жетеді. Шер тарқағанша 
сырласа алатындар да солар. Сара Кенже руының Сұртай, 
Мəмбет тармағынан шыққан Тыбыш деген аз ауылдың 
айтыскер ақыны Арсалаңды жақын тұтатын. Кетерде 
Әріптің Арсалаңмен ұзақ сөйлесіп, арасында өзі жүрген 
жаққа қарағыштағанын да байқаған-ды.

Арсалаң кезінде Сараға ара түсіп, арашалап ала алмаса 
да, дүйім елге қор болар қалыңдықтың тегін жаралмаған 
жан екенін ұқтырған. Әріп көзден ғайып болғалы қашан, 
қипалақтап осы жерден кете алмай жүр. Мойнына аманат 
жүктеп алған жандай, оны кісісіне айтып кетпей жаны 
жай таппайтындай. Әлденені жоғалтқан болып есік 
алдындағы балдырды аяғының ұшымен түрте қарап, 
Сараға жақындай берді.

– Аға, неге мазасыздандыңыз?
– Қарағым-ай, Әріп күйініп кетті, озбыр топқа кектеніп 

кетті. Тыңдасаң көздеген мақсатын айтайын.
– Айтыңызшы...
– Сен, сенің бас бостандығың арманы. Күллі Жетісудың 

қара халқы тілеген азаттығыңды ақылмен əперсем, сенің 
қайғысыз нұр жүзіңді көрсем дейді. Ылайым солай 
болғай!

Одан əрі кідіріп қалды.
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– Әріп кім? Қалжырағанға қол ұшын бере алатындай 
қандай күшке сенеді.

Арсалаң əрнені айтуға үлгірмей қалатындай, əңгімесін 
асыға-аптыға бастап, таныстыруды əріден қозғады.

– Осал жігіт емес. Тұрысбек қажы сияқты талай 
шонжардың тауын шаққан ержүрек... Семей уезінің 
Жарма болысына қарасты Жыланды ауылынан. Шешесі 
Аяжан шешендігімен көзге түскен, оқ тілді кісі болатын, 
Әріп момын, шаруа баққан əкесіне тартпай, осы шешесі 
мінездес. Шын аты – Мұхамедғарып. Атауға ыңғайлы ма, 
əлде оқуға зеректігінен бе құрбы-құрдастары алдымен – 
Ғарып, кейіннен Әріп деп атаған.

– Заң оқуын тəмамдаған дей ме?
– Қазір жақсы хат танығанның бəрі заңға жүйрік. 

Сол заң-зəкөнің бірақ бардамдарға ғана қызмет етеді. 
Басыңнан өткен жоқ па? Заңға сеніп кеткен екен деме, 
жүрегінің қалауына – достарына, солардың өзгенің 
қолынан келмес кереметіне сенім артуға бел буды.

Арсалаң сұрақтан ауытқығанын енді аңғарды.
– Ия, оқуын білгің келіп еді ғой, алдымен ауыл 

молдаларынан сауат ашқан. Баяғы бай-шонжарлардың 
балалары ғана оқитын миссионерлік мектепті тəмамдаған. 
Қызық. Құдай – əкем жақсылығын берейін десе оңай.... 
Патшалық ұлықтар болыстық басқарушыларға осы 
мектепке бір бала жіберу жөнінде нұсқау береді. Соған 
Әріп ауылының болысы Жарқынбай ұлын жіберуге 
қимайды, басқа байлар да баламыз орысша оқыса 
бұзылады деп қашқақтайды. Болыс Тəңірбергенге «сенің 
балаларың көп қой, біреуін бер, бəріміз болып жалдап 
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оқытайық» десін. Әкесі келіседі, сөйтіп Әріп білім 
жолына түседі. Алты жылда мектепті аяқтап, ел арасында 
мұғалімдік қызмет атқарады. Зеректігі сол, ана тілімен 
қатар орыс, арап, парсы, қытай тілдерін де меңгереді.

– Қымыз пісіп отырып, Тұрысбек қажымен қытайдағы 
сауда-саттық туралы пікірталастарын естігенмін.

– Қытайдың тірлігін жақсы біледі. Шəуешек қаласында 
орыс патшалығының елшілігі үйінде екі жылдай тілмаш 
болып істеген.

– Хат танитыны қандай ақыл, кітап жазатын шығар, 
жазба ақын деседі.

– Кітабын анық білмедім, өлең, қиссалары баршылық. 
Реті келгенде айтысып та кетеді. Қара өлеңнің атасы 
Абайдан бастап, қасындағы Көкбай, Сəдір, Қауметтермен 
айтысқан жүйрік. Әсіресе байларды көп мадақтайтын 
Көкбаймен жиі қағысқан, жөушендіге сөз есесін 
жібермейді. Жыр жорғасы Жамбыл, арқаның ақиығы 
Біржан салмен дəмдес, пікірлестер...

Арсалаң соңғы есімдердің аузынан шығып қалғанын 
байқамады. Бірдеңе сезіп қойды ма дегендей Сараға 
бұрылып еді, қаперсіз, ынтыға тыңдап отыр.

– Біз жаққа жұмысы ауысқан ба?
– Солай деуге болады... Соңғы оншақты жылда 

Верныйда, Пішпекте, енді міне Лепсі уезінде заң 
орындарында, почта қызметінде жүр. Жұмыс бетімен 
бізге соқпай өте алмайды, қазақтың шығысы мен батысын 
жалғастыратын жалғыз жол біздің Қарауыз арқылы ғана 
асады.

– Ағатай-ау, мұныңыз əйтеуір жабырқау көңілімді 
жұбату болар?! Басқадан аяныш күтпеймін, менің 
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бұғауымды үзу жалғыз жаратқанның ғана қолынан келеді. 
Тек білсем – ол кісі неге мені құтқаруға құмар?

...Арсалаң қипақтай бастады.
– Жарайды, Сара. Көңіліңді қалдыруға қалай дəтім 

шыдар! Түбі айтылар ақиқат қой. Досым кешірер. Екеуіңді 
бірдей көрем. Тіпті бір-біріңе лайық туғансыңдар дер 
ем. Тағдыр сендерді кеш жолықтырған сияқты. Әріптің 
Жаңғақ есімді жары бар. Одан Исламшайық, Пайзырахман, 
Бибіхадиша, Айғаншадай балалар сүйіп отыр. Арғысын 
өздерің білесіңдер... Қазақта қос қатынды шолақетектер аз 
емес. Әріптің өзіңде ойы бар. Тұрысбек қажыға батпайды, 
Тəнеке байдың баласы Есімбек мырзаға ежелгі танысы 
ретінде айттырмақ ниетін білдірген екен, «Қажының бата 
берген адамы бар, мұның шариғатқа жатпайтын іс, менен 
басқа еш жан естімесін» деп ат-тонын ала қашыпты. 
Тауы шағылып, саған айтуға бата алмай суыт жөнелді. 
Жандаусы ішіне сыймай қоштасқанын сездірмеді.

Одан əрі Сара өз ойының тізгінімен арпалыса берді... 
Төбесіндегі түнере топтасқан қара бұлттар Қаратауды 
қызартқанша күркілдеп, аузынан түп-түзу оттар опырыла 
құлады. Мұз дулыға киінген шұбар шыңдардың шекесі 
əп-сəтте суланып, беткейдегі жарғақ құлақ жапырақтар 
да мөлдір моншақ тағына қалды. Көктегі жабайы үн ағаш 
атаулыны қалтыратып, күн жанын қорғағандай түнекке 
сіңіп жоғалды. Әншейінде еркелей ақ білегін жарқырата 
көрсетіп жататын бұраң белдер түсі бұзылып, күреңітіпті. 
Найзағайдың перзенті – əлдеқандай тылсым күш шегініп 
кеп, қойтасты періп кеткенде қақ бөлді. Сəлден соң биік 
жоталардан жорғалай сылдыраған су даусы ұлғайып, 
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тұмсығымен бөгеттерді іреген селге айнала бастады. Оны 
көрген етектегі емен, қарағай атаулының жүректерін діріл 
биледі. Озбырлыққа дауа қане? Табиғаттың тіршілікке 
игілік үшін жаратқан мөп-мөлдір бұлағын лай су төңкеріле 
итеріп, ақыры жұтып тынды.

Бар алап көкті тыңдап күрсінеді.
Пейілі жолаушы үшін дархан жаратылған жол ғана 

ағараңдайды. Жолдар, жолдар... Әріпті алға бастайсыңдар 
ма, əлде ортадан асырмай тайдырасыңдар ма! Ағажан, 
дəл қазір қандай халдесің, бейнет тілі кездесіп мына 
сұрқия жауындай бетіңді жалап бара жатырсың ба? 
Ертеңгі күніміз не болмақ, аға! Бала-шағаң нөсер шайған 
терезеден телміре қарап, оралуыңды тосулы болар. 
Ел-жұртың не дейді? «Жемісі үзілмеген үлбіреген 
қыз алмай, бүкір құшқан қатын алыпты» десе, күншіл 
көптің күлкісіне қалмаймыз ба? Сендей ақжүрек асылды 
қорлықтың қанды аузына қалай қалдырамын? Бетін ары 
қылсын де. Жо-жоқ, біз қайткенде де тату дос боп қалуға 
тиістіміз. Байлам осы, ар алдындағы жүрек үні бұл.

Қалың сұрақ қаумалағанда қасындағы Арсалаңның 
əлдеқашан тұрып кеткенін де аңғармапты. Белестерді орай 
ұзарған жолдарға тағы да қарады, үмітпен, қимастықпен 
көз тікті.

Күндер тізбегі жалғаса түсті. Жазғы жайлау қызығы 
орталанып қалмай Әріптің қайтуын тіледі. Алдымен хат 
келді. Таныс поштабайдан «тек өзінің қолына тапсыр» 
деп беріп жіберіпті. Басына «Сараға» деп қойған. 
Саусақтарынан сағыныш саулай конвертін ашып оқи 
бастады. Ұзақ сілтеген, оқыған сайын сезім сиқыры тал 
бойын толқыта баурағандай.
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Жар тұттым əуелден-ақ өзіме арнап,
Нəзік бел, қиғаш қасты, қалам бармақ.
Жігітке лəзім еді іздемекке,
Ал жарға уақыт еді күтіп алмақ.
Жаманға жақсы тұрып көзін салса,
Жігіттің сонда еді көңілі қалмақ.
Сəулем ең ол пиғылдан аулақ жүрген,
Жоқ болсын шарт бойынша сөзден танбақ.
Жан-жаннан жатырқамай келсең қасқа,
Ойнармыз əзілдесіп тілді жалғап.
Әншейін анау-мынау сүймесін деп,
Жіберген емес едің сөзбен алдап.
Тұңғиық шыға алмастай кеттік суға,
Тəуекел дариясына қатар жалдап.
Қаттаудай оқ жібермес мəхкəм болшы,
Самарқан жібегінен өрген талдап.
Секілді Шамси, Қамар, Дахтарбану,
Затыңды жанға арам меңдей тану.
Заты жоқ жақсылықтың нышанасы,
Адамға ер – айтқан сөзге жетпей қалу.
Талап бар жаралған соң тірі жанда,
Мұратқа кімі жетіп, кімі арманда,
Базарда бағың сына дегендейсің,
Басымды бұл майданға қылдым пəнда.
Ықылас, ыждиhатпен Жиhат етіп
Шыбын жан шыдай алмас шерін тəн де.
Жеміс ең пісіп тұрған бақшадағы.
Ерік бар ма бұйырмаса біз мехманда.
Талпынған көңіл өсер бір шарманда,
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Нəпсіне ақыл беріп жүр пəрманда.
Шыраққа түсіп жанғанмен паруана
Ықылас, назарың сол фарида тартып,
Уақытымда көңіл құсы тудың артып.
Лəйлəнің Мəжнүні секілденіп,
Мас еткен мен ғарыпты нұрың шарпып.
Жарқ етіп айдың бетін бұлт алсын,
Діңкемді бүйте берсең құрытарсың.
Есілген Қырмызыдай қып-қызыл гүл,
Махбуб қай мінезін ұмытарсың.
Тауаның аз, талабың қысқа болса,
Араға жаман атақ жуытарсың.
Жасыман ұмытпаған ойда барсың,
Әл-қуат ақылымды алған жарсың.
Өзіме диуаналық əсер беріп,
Ішіме сөнбейтін от салған жарсың.
Тарлықта наздық қылып тұра алмасаң –
Бояма əсіре қызыл жалған жарсың.
Арадан оттан ыстық қызу кетсе,
Біріндей көзтаныстың қалған жарсың.
Сөзде тұр шарттан аумай, мейірім қансын,
Дұшпанның көре алмаған іші жансын.
Уағдаға бір айтылған тоқтасалық,
Шат болып достарымыз бір жұбансын.
Жатық сөз, жақсы мінез, жайдары ашық
Жанымды жадыратқан қайран ғашық.
Сегіз қыр, сексен сырмен шарға тартсаң,
Түсінбес айтқаныңа кейбір жасық.
Өрнексіз жол білмеген надандарға,
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Туып ең нақыш беріп, өрнек ашып.
Қараңғы көңілімнің ай мен күні,
Жарығың азаймайды күңгірт басып.
Сөз бірге, ақыл үйлес, мінез тату –
Тұрады сені көріп көңіл тасып.
Махаббат бізде болмай, жатта болса,
Аh ұрам у ішкендей кəрім шашып.
Шолпандай адам едің жаhан көркі,
Тіл шаршап көп айтуға жетпейді еркі.
Қымбатты жаннан ғазиз асыл қалқам,
Шықпаған бұл қасіреттен жанның беркі.
Бұл сөзге сəулем не деп айтар екен,
Дүние бір белгісіз сайқал екен,
Қамелі өзге жаннан көп санасы
Әйелдің əулетінде Сіз данасы.
Ақылға ишаратпен айтпай түскен
Өткір зейін пікірдің нышанасы.
Баулыған балапандай құсым едің,
Дəм айдап түзден торға түсіп едің.
Құрт жесе қызыл шешек амалым не,
Тұғырдан жаңа түлеп ұшып едің.
Еш сенде арманда жоқ, қазір дəмде.
Санада қызыл гүлдей өсіп едің,
Сатылма он төрт жармақ ақша үшін
Биғайни заманымыз юсиф едің.
Кісідей арқаланған нақақ жала,
Тағдырға тап бір таппай қалмай шала.
Құр көңіл алып ұшқан ешбір болмас,
Жоқ болсын бір тозаңдай көңілде ала.
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Нəрсені іздеу мұхалдүр болмайтұрғын,
Ой терең дария құйсаң толмайтұғын.
Қанатым тасқа соғып қалды қирап,
Қыран ем мұратымды қоймайтұғын.
Қырық шалғым – бəрі бірдей қалды қирап,
Таба алмай ем дауасын жүрмін жинап.
Күте тұр біраз заман уақыт жетсін,
Кемелі толып жеткенше қайта ширап.
Жас ғұмыр далбасалық күнмен өтті,
Жиhатпен көп шаршадым жанды қинап.
Машахат саудасының базарынан,
Тоса тұр жолыққанша толық силап.
Паруана өлім іздеп түсер отқа,
Шын ғашық аямайды басын сотта.
Ғашыққа тіршіліктің керегі жоқ,
Мал түгіл бас байладық расходқа.
Ақ екен раушан жүзің атқан таңнан.
Ай сəулем жүзің жарық жаққан шамнан.
Жер жүзінің жігітін аралатып,
Көңілің ауса маған сонша жаннан.
Ай мен күн сырнай тартып, жұлдыз билеп,
Той қылса көктем мəлік қуанғаннан.
Шатланып жер жүзінде император,
Сырласып министрлер үлгі салған.
Ойласам сендей жанды қай жан қалған,
Мен едім атағыңа көрмей қанған.
Қолынан қой жарысы келмейтұғын,
Жамандар құрметі кем құмарланған.
Басқаға лайықсыз жанар-нұрың,
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Шарапсың мыңдар таңдап, бірге тамған.
Ғашықтық халімді мен баян қылдым,
Жалынын жүрегімнің басын шалған.
Қолы жетпей кей надан аузы жетіп,
Құл құтырса құдыққа қармақ салған.
Сенің тілің шарабан таhурадай,
Сорса алтын қасықтай балға малған.
Ғашықтық мен шығарған мирас емес,
Жүсіп пен Зылихадан үлгі алған.
Ізденіп Баhарам да Күлəндамды,
Мехнатпен ақырында сөйтіп алған.
Көп жүріп жиhан кезді Сейфілмəлік,
Жамалды иранбақтан іздеп барған.
Ғашықтық майданында шаhит болып,
Бозжігіт Ануаз үшін қандай болған.
Бұлардың зар тартқаны Лəйлі-Мəжнүн,
Ізденіп ақырында мəнсап қонған.
Зияда, Хорлығайын, Фархат-Шырын,
Бұл күнде хабарым бар сондай жолдан.
Мұштари, Сахаридай жаннан кешіп,
Көзімнен аққан жасқа алдым толған.
Ақыры Қозы Көрпеш-Баяндай боп
Жүзімнің қызыл нұры бұл жолы солған.
Беліңе алтын шоғыр алты оралған,
Бұл күнде басқа қыз жоқ Сіздей болған.
Пердеңнен ақ жүзіңді бір шығарсаң,
Күндік жер мəшhүрленіп нұрға толған.
Шарбаттан əби лəззат сілекейің,
Ақ меруерт отыз тісің қырлап жонған,
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Кірпігің патшалардың əскеріндей.
Жігітке көздің тасы сағым қонған.
Махбуба қазір уақыт таңқалмай біл,
Бір күні қыз қияпат кетер қолдан.
Қай жақсы заманыма тұс келер деп,
Бұ күнде хабарың бар оң мен солдан
Уағданы махкам тұтсаң серт байласып,
Босама босансаң да құрған тордан.
Мұратқа талаптының жетпегі бар,
Бұл сөзді молда айтыпты суал сорған.
Инналəhлə ихлипулмиғади деп,
Аят Кəрім құранда мазhур болған.
Бұл сөздің ишаратын адам білер,
Үлгісіз не деп айтсам надан білер.
Басы жетпес орынға аяқ салып,
Жақсы мен не себепті жаман күлер.
Ізденіп жар таппақтық қиын жұмыс.
Бір көрмекке қызулық əркім келер.
Халықтың бəрі бірдей жаралмайды,
Асыл да мыңнан біреу тауып сөйлер.
Тең тауып, жар алғанның кемі бар ма
Сұңқардай тұғырдағы тоғыз түлер.
Жамандық аз ақ күні жасырынып,
Жатпайды ұрлағанмен бір күн білер.
Анадан ақылы асқан туар көсем,
Өзіңмен бірдей болсын жарың шешен.
Жасықтан ашық мінез табылмайды,
Айта алмас көп ішінде аман-есен.
Талапсыздың талабы қорынуда,
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Шығады жүз сөйлесең сөзі кешең.
Осындай михнаттан ерте сақтан,
Не қасиет қалады пəлен десең.
Көп шер бар көкіректе тарқалмаған,
Тіл байғұс асығыс боп айта алмаған.
Ей, қалқа естісеңіз есіркерсіз,
Арызым құлағыңа байқалмаған.
Бір Құдай көңіліңе салсын рахым,
Жомарттай сұраушыны қайтармаған.
Жасты көз, жылаушы сөз қарып едім,
Қамкөл көз Сіз тарапқа жаутаңдаған.
Шығардым мен кітап қып əзіл үшін
Сорлымын арманымды тауса алмаған.
Қамыс бармақ қайысып іс тіккенде,
Бойына ине балқып өте алмаған.
Мен түгіл жансыз темір бойыңа мас,
Сөкпе мені қасыңнан кете алмаған.
Тауында Күхқаптың сен бір дархат,
Алсам деп саяндағы екі алмадан.
Сұңқардың қаз алмағы қайырудан,
Аққуды қарға қылар күте алмаған.
Ит еркелеп үйренсе – ауыз жалар,
Сөз көп қой қыз балаға қиқаңдаған.
Жаманды жақсы көріп, үйір қылма,
Залал бар жылы сөзден бипаңдаған.
Мен көрдім бақшаңызда сайран етіп,
Тұрам ғой тамашаңда халім кетіп.
Көз көріп, көңіл мас боп дидарыңа,
Сындырдым сүйегімді ойран етіп.
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Машрихты мағрүпқа жазған Алла,
Азалда қосар ма екен пəрмен етіп.
Ғашықтың талабынан бос қалмайтын,
Көрейін қолым жетсе талап етіп.
Жаралды тəні пəнде нұрдан қайнап,
Шағылып туған едің нұрдай жайнап.
Талпынам таза туған ажарыңа,
Белімді тəуекелге мəхкəм байлап.
Наз етіп ғашықтығым айтылған соң,
Көңіл аусын көз жасыма рахым айдап.
Михнатты ауыр жүктер мойныма алып,
Бір жанды құрбандыққа тұрмын сайлап.
Айырған асыл сəулем сөздің парқын,
Байқаған жаман – жақсы кісі нарқын.
Тас та асыл гауhардайын адам үшін.
Нəсілің таза туған затты шəрфім.
Ұядан тудың жеке асыл есіп,
Сауаптан кім жамандар үміт кесіп.
Жақсы едің кір шалмайтын сүйегі асыл,
Тот баспас саф алтындай бедер көшіп.
Жұпар жел мас боламын самалыңа,
Туып ең нұр безеніп заманыңа.
Сағымдай жазғытұрғы толқын ұрып,
Қарасам көз алмасар жамалыңа.
Аларсың менен хабар жазған хаттан,
Рағана таза келсең өскен бақтан.
Я ата, я анадан кемдігі жоқ.
Асылдан шыққан тегі арғы заттан.
Жанға рахат айтқан сөзің қандай майда,
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Жанның бəрі өзіңдей болу қайда.
Ұжмақтың Нағым атты хор қызындай,
Әпзалат ғиш атадан болдың пайда.
Саржадай керілген қас, кірпігі оқтай,
Ішіме қайғы салдың жанған шоқтай.
Шер болып еш жібермес менің қайғым,
Қасіреттен жұмарланып жатыр доптай.
Қарағым, құшақтасам құмарланып,
Қосылмақ екі ғашық жұбайланып.
Жан тынып, ішімдегі жалын шықса,
Аузымнан ақ сағымдай мұнарланып.
Құшақтап тал беліңнен бір таң жатсам,
Ақ торғын орамалдай жұмарланып.
Ми, тамыр, ақыл-ойда арман қалмай,
Мастансам қызығыңа тым алданып.
Бəйшешек көтеріліп, көңіл гүлдеп,
Семіріп нəпсі мұрат бір жалданып.
Қардан ақ, қаннан қызыл аппақ бетің,
Иықтан қолаң шашың гүл талданып.
От сөнсе жүректегі жанып тұрған,
Сорғанда тілдің лəззат махир қанып.
Етке ет, бетіңе бет тиіскенде,
Айтысқан сертке жетсем əбден нанып.
Бұл менің ғашықтығым Сізге жарық,
Айтыспай асыл сəулем білген нарық.
Білім, ғылым ақылды таза затты,
Арасын асыл, жасық қылған парық.
Бір сөзде қақиқат бар инабатты.
Алмасаң сыр шықпайды іштен жарып.
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Бір сырдың, сегіз қырдың бəрі өзіңде,
Неткен жан жамандайды аузы барып.
Шапақтың кешкі батқан қызылындай,
Төрт құбылаң тең жаралған дидар шəріп.
Махаббат құрмет күткен мен бір ғарып.
Дүзіме назар салып қарағанда,
Еміреніп жан қозғалар ми таралып.
Қақиқат шын ғашық жар дегізіп ең,
Әуеден тілің үшін емізіп ең.
Ақырда сөз аяғы қайыр болсын,
Дегендей қамал тоят жегізіп ең.
Сүйікті бағаң қымбат қолға тимес,
Қызарған бет табылар, ниет табылмас,
Жаманды мың көргенмен көңілің сүймес.
Парт кетіп арадағы шарт бұзылса,
Қалайша тəн мен жаным отқа күймес.
Мүбəда тастап мені кетсең жатқа
Еш нəрсе басқа өлімнен хайла емес.
Шын ғашық күллі сырды баян етпес,
Уағда айтқан əуел шарттан кетпес.
Надандар махаббаттан ғайып болған,
Ғашықтар жəрдем берген тастап кетпес.
Асыл ең жаннан түйін, сөзге бекем,
Айнымас өлсе дағы сүйген сыйлас.
Қатқаным шын қақиқат шеріп жандай,
Қыл өтпес арамыздан достық қимас.
Бір жанын менің үшін пида қылып,
Ағаның ақ тілегін екі қылмас.
Жатсақ-ау таң жадырап атылғанша,
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Күн нұры жер жүзіне шашылғанша.
Дүниені сен болмасаң етем талақ,
Жарым деп бір сатқынға асылғанша.
Тұғырда тоят жем боп өлген жақсы,
Қу барып қара құсқа қатылғанша.
Таза құс талпынбай-ақ аштан өлсін,
Жем іздеп бір жемтікке шатылғанша.
Деп ойлап аз нəпсіме дем беріп ем,
Жас күнімде қызылға қол бермедім.
Бір жеуге өлексені ем көріп ем,
Перде ашып бағасыз тəн жыртқанымша,
Әншейін жай жүруді жөн көріп ем.
Бұлардан көңіл суып, қызық тозып,
Таза жүрек нəпсімді меңгеріп ең.
Нəпсіме жүрегіңді сұлтан қылып,
Тоқтатып өн бойыма дем беріп ең.
Жолыққан таңдап жүріп таңдағаным,
Сіз едің бойға лайық қамдағаным.
Бұрыннан іздеп жүріп жаңа тауып,
Өзіме лайық деп сомдағаным.
Көрікті Сіздей гүлді бақ жаратпас,
Басқаға өзіңе аян қонбағаным.
Жаралған жаһан көркі – нəсілің бекзат,
Гүліндей Фердаусидің солмағаным.
Бұрынғы перизаттай мысал үшін,
Дүниенің ақырында орнағаным.
Сіз бір гүл аман тұрған қазан ұрмай,
Тездікпен сола көрме бақта тұрмай.
Көруге жамалыңды жиһаттамын,
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Басқаға хор да болса мойын бұрмай.
Жүзіңе көрген құмар сүйінемін,
Көргенше дидар қосып күйінемін.
Сыйласаң көзден таса болғаннан соң,
Мастанып, дəрменде боп иілемін.
Зат біліп, парық айырсаң – мен де сендік,
Көргем жоқ пиғылыңда əзір кемдік.
Сізден соң басқа қызық керек емес,
Егер де осы жолы келсе теңдік.
Шыға алмай талпынамын жолда тұрып,
Биіктен миуа алмақпын ойда тұрып.
Уағдадан күйсе-жанса жылжымассың,
Арықтап кейін қалмай торда тұрып.

Әріптің бар талап-талғамын сыйғыза жеткізген хат 
Сараның ішкі сарайында таудың тентек суындай ағы ла-
ды... Мұнша сезім тасқынын қыз байламы қанша мықты 
болса да тоқтатуы мүмкін бе? Қазақтың жалпақ тілімен 
тө гілткен арман əні, шынайы сүйіспеншілікті аңсаған жан 
ғана оқитын хат қой бұл. Көл-көсір ынтызарлықтың жо-
лына ұстамдылығын қорған етіп тұра ала ма? Тұруға тиіс! 

Сара хат иесімен жүздесу оңайға түспесін сезінді. 
Хатқа жауап қайыруды кейінге қалдыруды ұйғарды. 

Ежелден ел мекені – «Ешкіөлмес» жайлауы. Ақшаңқан 
қазақ үйлердің маңы абыр-сабыр. Әр тарапқа жарау 
мінген жаршылар жұлдыздай ағуда. Ұзамай көршілес 
ауылдардың барлығы Тұрысбек қажы хабарымен 
құлақтанды.

– Арқадан атақты Біржан сал келіпті.
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– Он бір серігі қасында екен.
– Сарамен айтыспақ, бұйырса жыр кереметін тама-

шалаймыз.
– Айтысты Әріп жазып алмақ.
– Қажы Есімбек ауылына Сараны алдыруға кісі шап-

тырса, қалыңдық айтысудан бас тартыпты.
– Енді қайтсін, Сараның айтысар жайы бар ма?
– Есімбек: «Шырағым, Сара, саған не болды? Бір-

жан  ның қапыда біздің ордамызға қайдан тап болғанын 
білмедік. Бар, əдейі іздеп келгенде көңілін аулау парыз. 
Атаңа тигізген пайдаң сол болсын, Арғынның серісінің 
аптығын басып, бір дөңгелетіп бер» деп өзі барыпты.

– Өнері ұлдан артық қарағым, тілеуіңді бір Алладан 
сұраймыз, – деп бата беріпті.

– Дулат, Сабыр, Кеншімбай, Сұртай, Жылтыр, Жанұзақ 
бабаларына сиынған Сараны қыз-келіншектер қыр мы-
зыдай жайнатып киіндіріп, əлгінде қажы ауылына алып 
шығыпты.

Әріп ел арасындағы əрбір сөзді түртіп ала берді. 
Сенері – осы айтыс. Біржан сал бері шығарда Сараның 
жайына қаныққан соң: «Осы жолы Сараны жеңбесем, 
үйге қатпай-ақ қойғаным жақсы. Найманның асыранды 
бұлбұл құсына бар шынын, жан сырын өз аузынан айт-
қызамын. Сөйтіп, қалың халықтың алдында күл ішіндегі 
алтыныңды аршып шығарамын, Әріп! Тұрысбек қажы да 
ет-жүректен жаратылған жан шығар, батиқасын берер. 
Қызды азат етпесе, қасымдағы сері мен палуан жігіттерім 
елді Сараны босатуға үгіттейді. Азар болса Азнабайдың 
поштабайындай қамшы үйірген қажы жігіттеріне жұрт 
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аузынан түспес өлең арнаймыз. Солай, достым!» деп 
күлімдеген. Екеуара əңгіме болғанымен бұл сертке тең 
сөз еді. Біржан тобы келгенде құшақ жая қарсы алған, 
сə лем дескен, «Ақсарбас, ақсарбас, Сараның тілегін бере 
көр» деген Арсалаң болды. Сараны неге ауызға алғанын 
былайғы жұрт түсінбеді.

– Е, қайтсін! Кенженің қызы жеңсе деген тілектестігі 
ғой, – дескен.

Тұрысбектің қырық қызын қасына ерткен Сара да 
жыр дүбірін тілеп, қыр қызғалдағындай түлеп сала берді. 
Домбырасының құлағын бұрап, киіз үйдің ішін күм-
бірлете ырғақ іздеуде.

Халық қарақұрым. Заты əйел демей, Сараға дем бере 
«Найманшалдап» ұрандағанда жаңғырық жер мен аспан 
астын тұтастырды.

«Қарқабаттап» айғайлаған сал жігіттерінің дауысын 
жергілікті бұқараның зор үні көміп кетті.

Тегін адам қажы атансын ба, сабырлы қалпын бұзбастан 
томаға-тұйық отырған Тұрысбек қана.

Біржан сал айтысты ат үстінен өктем бастады:

Бұл үйде Сара бар ма, шықсын бері,
Іздеген келіп тұрмын Біржан сері.
Жолықпай сөзі өктемге жүрген шығар,
Аулында Тұрысбектің өлер жері, –

деп бастап үсті-үстіне төпелей жөнелді. Сара қарсы жа-
қындағанда да оған көңілі толмаған сыңай танытты:
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Осы ма бұл Матайдың бұлбұл құсы,
Көп азап көріп жүрген жазы-қысы.
Әуелі қазақшалап көріселік,
Қарағым бертаман кел, жасың кіші.

Сара расында салдан көп кіші, сонда да аттан түсіп 
барып көрісе қоймады. Тəкаппарлық меңдеген Біржан 
шыдамай:

Найманның болады екен қызы надан,
Үлгісіз қандай халық түрі жаман.
Ағаға іні келер біздің жақта,
Көп боп па сұрағанға есен-аман, –

деп тиісті.
Ақын қыз ұрымтал сəтті күткендей:

Ей, Біржан кімге дəрі амандығың,
Сөз білсең бұл да сенің жамандығың.
Қиссасул-Әнбиядан естімеп пе ең,
Бірден-ақ мəлім болды надандығың.
Адамды топырақтан жаратты хақ,
Надандығың білінсін бұ сөзге бақ.
Хауаға бұрын барған Адам ата,
Бұл салттан кетпекшісің қалай аттап, –

дегенде салдың оң үзеңгідегі аяғын үзеңгіден босатып, 
қайта салғанын Әріп анық аңғарды. Мұнысы сөз 
сайысындағы Біржанның бірінші сүрінісі еді.
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Орынды. Әрқайсысы өз елін, жерін, береке-бірлікке 
тірек болған ерлерін мадақтаған, кемшілік айтылса тіл 
қанжарын қадаған айтыс қыза түсті.

Сара барған сайын өрледі. Біржанды өз басына тең 
көрмеуге айналды. Өткір тіл алдаспанын жарқылдата 
сермеді:

Қазақ жоқ хан Бараққа теңгерілген,
Күшімен Арғын, Найман меңгерілген.
Есіл ер аруақ біткен заманында,
Тоқтыдай сан Тобықты өңгерілген.
Өзіңді ат та қылдың, құс та қылдың,
Дүниеде бар жақсыға теңгерумен.
Жайымды адам күймен айтайын мен,
Басылсаң ала қашпа өрлеуіңнен.
Өнерге екі жағым бəрі бірдей,
Еркек жоқ өз басыма теңгерілген.

Бүйте берсе жырының жайы түзелмесін түсінді 
Біржан. Көптен ойлап жүрген Сараны тоқтатудың соңғы 
тəсілін қолданбасқа шарасы қалмады. Сара басымдығын 
екі мəрте байқатты, үшінші рет сүрінсе алды опат де. 
Біржанның ендігі шүйілер нысанасы – анау-мынауды 
шұқылау емес, тура Тұрысбек қажы. Төте жолдан өткізер 
көпірі – Жиенқұл.

Сал айтыс арнасын осы бағытқа бұрды:

Біліп ем Сара сенің сыңайыңды,
Баса алмай армандамын құмарымды.
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Ақ үйден айқай салып шыққан кезде,
Сезгемін сөзге қайрат қыларыңды.
Сөйлейсің төрт құбыласы түгел жандай,
Білместен неден зар боп жыларыңды.
Майысқан сегіз қырлы жүйрік-ақсың,
Қай жерден болжамайсың тынарыңды.
Шақырып күйеуіңді осында алдырт,
Көрейін таңдап қосқан сыңарыңды.
Тез алдырт күйеуіңді Сара саңлақ,
Көрейін еркегіңді тиген таңдап.
Рас-ақ жаны ашыса Тұрысбектің,
Белгісі білінеді келсе сонда-ақ.
«Жақсыны көрмек үшін» деген Сара,
Өзі түгіл ел қамын жеген Сара.
Мырзаңды Жиенқұлдай шапшаң алдырт,
Ұялып, бөгелесің неден Сара?

Осы жерде денесі шоққа қарылған ақын қыз намыстан 
өрте нердей, амалсыз Найманның игі жақсыларына 
бұрылды:

Қажеке-ау, мынау қалай ақырады,
Жиенқұл тез келсін деп шақырады.
Көрсетсең асылыңды ап келіңдер,
Аулыңда ол келгенше отырады.
Арғынға жол бермеген есіл тілім,
Күн тимей, қор боп ұшты қызыл гүлім.
Сіздерден ұялғаннан үндемеуші ем,
Есекпен қосақтаулы өтті күнім.
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Өзі білер деуші едім жақсылардың,
Ақыры қайғы болды енді мұным.
Алтайдың саңлағымен сөйлессем де,
Жоқ екен жүйрік иттей өлсем құным.
Сіздерге сенетұғын сорлы басым,
Келгенде Жиенқұлға шықпады үнім.

Сара сөзін аяқтамастан Тұрысбек орнынан тұрып кетті. 
Сал қояр емес. Қадала борандатып, Жиенқұлды алдырған 
соң, түріне қарады да, Тұрысбек қажыға:

Шырағым Сара, сендей тумас бала,
Шежіре туармысың мұндай дана.
Обалың ел ағасы Тұрысбекке,
Қосқаны нашар екен, ей бейшара...
Тұрысбек той боп қайтсын осы жиын,
Берейін көкбарыңа мен-ақ тиын.
Азат ет жұрт алдында Сара қызды,
Бір бата көп ұйғарса қанша қиын, –

деп төпеледі.
Қажыға əу баста берген батасын қайтып алу – өлгенмен 

тең. Өңі қуқылданып, тынысы тарылды. Не істесе екен? 
Он бір сал серіктері бастаған қалың жұрт дүр ете түсті:

– Азат... Азаттық бер Сараға!
– Сағын сындырма, жыр сұңқарының!
– Азат, тек қана азат...
Тұрысбек бұрын-соңды көрмеген топ толқуынан 

сескеніп қалды. Тауда қанша дауыл соқса да, сел жүріп, 
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анау аспан мен таласқан қалың қарағайларды түп тамы-
рымен жұлып, қиратса да, етектен алыстаған сайын алып 
дала селт етпейді ғой. Байлар да солай екен, есігін дегі 
жалшының қан құсып жүргеніне мəн бергілері кел мейді. 
Олардың да ішінде небір асылдар бар екен-ау! Елінің 
атын, өзінің затын шығарар Сараны бұған дейін неге 
танымаған?

Елге қараған қажы халқының алақан жайып тұрғанын 
көрді. Ендігі райынан қайтпауы таза ақымақтық болар еді.

– Азатсың, қарағым Сара! Әй, жігіттер, жорға əкеліп 
мінгізіңдер, бəйбіше ақ жібек шапан жап, Сараны енді 
жылатпаспын, аумин!

– Аумин, – десті нөпір.
Көптен күткен қуаныштың бастау көзі ашылды. 

Байғазысына ауылдың ақжаулықты аналары сырға-
жүзіктерін Сараға сыйлап, мəре-сəре. Біреулер қолын 
қысса, енді біреулері өздері бостандық алғандай бетінен 
сүйіп мəз.

– Басыңды бұғаудан өзің босатып алдың, бақытың 
баянды болсын!

– Жарайсың, қызым, бағың жансын!
– Құдайым енді жаныңа жамандық көрсетпесін.
Айтысты ұнатпағандар да болды. Қымыздың қызуына 

бөрткен байлар жағы ызалана қауқылдасып қалды:
– Заманның азғаны да, тəйірі, – деді арт жақтан Арнай 

ат үстінен тістене, – ақ батаны бұзған қайбір жақсы.
Біржандар қонақасыдан кейін де Көкшенің əндерін 

шыр қап, палуандарын белдестіріп, думанды дүрілдетті 
кеп. Ауылдың алты ауызы айтылды, Біржанның жаңа 
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əндерін жас тар жағы ауыздан-ауызға ала қашты. Тама-
шаға күліп атқан бірнеше таң куə, мақпал түндер асқақ 
əуендер аясында мамырлады.

Сол күндері дүниеге келген жас нəрестелердің құла-
ғына молдалар: «Сенің атың – Біржан!» немесе «Сара» 
деп азан шақырып айғайлап жатты.

Арнай тыншымады. Табақтас байларға кетерінде:
– Қазақтың əмеңгерлік жолын ұмытпаңдар. Сара 

қаптағайдың қалыңдығы болғаны өтірік пе? Енді жесірі 
боп қалды, тірі жесірі деп біліңдер. Демек, қай қолың 
жеткеніңнің қолыңа қонатын құс. Қара басып, көлденең 
көк атты қырғидың бірі іліп кетіп жүрмесін, – деген 
сұмдықтың шетін шығарды. Бұл сөз əсіресе, қырықтың 
қырқасынан жаңадан асқан қиқар Бейсен байдың 
құлағына жылы тиді.

Құт болып қонып, қуандырып қайтқан Біржан сал 
тобын Әріп, Сахари, Сара, Арсалаңдар қозы көш жерге 
шығарып салды. Қимас сезім құшағында тұрған Сара салға 
өзіне қажы сыйлаған күрең жорғаның тізгінін ұстатып 
еді, алмады. Қайтарда Әріп пен Сара əріптестерінен 
оқшаулана берді. Ендігі айтылар сөз екеуіне ғана қатысты 
екенін ұққан басқалары бөлек кетті.

– Саражан, хатыма жауабыңды сарғая тосып жүрмін, – 
деді Әріп атының тізгінін тежей.

Сара үнсіз қалды... Басына азаттық əперген айтыста 
иығынан аз жүк түспеген. Кеудедегі шері төгіліп, бойы 
жеңілдегенмен алаңдатқан ойдан толық босаған жоқ. 
Байламын қасындағы жігітке қара сөзбен жеткізе алма-
сын сезді де, өлеңмен өрді:
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Толғанып терең ойға баттым, ағай,
Бір таңға көз іле алмай жаттым, ағай.
Жайдары жүрегіме от боп тиді,
Әр сөзі сіздің жазған хаттың, ағай.
Сөзім жоқ жалғыз ауыз қарсы қояр,
Әр жолы ем секілді дертті жояр.
Қорғаған бұтағыңмен бəйтерексің,
Қай жағынан болса да көңілім тояр.
Таба алмас қазақ қызы сіздей аға,
Етегін жел жаққа ұстап болған пана.
Ақ жүрек, адал ниет, асыл сөзді,
Тең тұтқан ғылым, білім, артық бағаң.
Артық деп айта алмаймын сізден басым,
Қыз алып қызығын көрер қамал жасың.
Сырымның бір түйінін түйіп салдым,
Шешсін деп өзі аңғарып, мəн-мағынасын, –

деді де, ілгері шаба жөнелді.
Әріп қуған жоқ. «Қыз: ал, бар сырымның түйіні осы 

деді, ə? Жай сөз емес. Хат қыз қолына тигелі талай уақыт 
өтті, он ойланып, жүз толғанып бір шешімге келгені 
даусыз. Маған беймəлім сыр бар болғаны ғой, азаттық 
алды, енді неге жалтақтайды?»

Бей-жай жігіттің алдынан поштабай досы шыға келді:
– Жыландыдағы бала-шағаңның қасына бармасаң 

болмас, – деді ол амандық сұрасқаннан соң. – Әйелің 
қатты науқастанып жатыр, балаларға бас-көз болу керек.

Арсалаң əлденеге алаңдағандай, кешіккен досының 
жанына кері шауып келді. Бар жайды Әріп қысқаша 
түсіндірді.
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– Ай шамасында бір шаруамен Верныйға барамын, 
сонда соға кетемін. Сараға сəлем айт, сөзімді пісіре алмай 
ар мандамын.

Ара жол осы тұста айрылған еді...
Лепсіге бұрылып, ат айырбастап мінген ақын ілгері 

ұзады. Ауылын сағынып қалыпты. Балаларын бауырына 
басып, маңдайларынан иіскеді. Әйелі төсек тартып қал-
ғалы екінші жетіге айналыпты. Жаңғақтың көңілін сұрай 
бас сұққан бала күннен досы Балпық жолықты:

– Ертең ауылда болыс сайланады. Келгенің дұрыс 
болды. Халық Көкежанды болыс сайлауға қарсы. Бізге бір 
бастаушы керек болып тұр, өзің бастасаң қайтеді? Жөн 
білесің, адамға аяушылықпен қараудан жұрдай байдың 
енді төбемізге əңгір таяқ орнатқаны қалып еді. Сайланбай 
жатып, алым-салықты екі есеге көбейтіп жіберді, тіпті 
күнкөрісіміз қиындап кетті. 

Көкежанның Әріпке де қыжылы бар-тын. Өзі туралы 
былтырлар «Білгішсінген наданға», «Байлар туралы», 
«Көкежанға» деген өлеңдеріне ызаланған осы елдің ең 
жуан байы кектеніп, қолына түсіре алмай жүрген.

Әріп дереу іске кірісті де, жерлестерін болашақта 
болыс болғысы бар Көкежанға қарсы үгіттеді.

– Япыр-ай, мына қағаз кемірген қу кедейдің құ-
тырғанын-ай, – деді Көкежан дүйім елдің алдында нара-
зы лығын ашық айтпақ болған Әріпті нұсқап, – сазайын 
тарт қызыңдар, иттің! Жауабын өзім беремін.

Байдың майлы табағын жалап үйреніп қалған ұрда-жық, 
қолшоқпар жігіттері төбеттей өре түрегелді. Олар шалт 
қимылдап, сөйлеп тұрған Әріптің мойнына қыл шылбыр 
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тастап та үлгерді. Қас қағымда ат құйрығына байлануға 
шақ қалған ақынға араша түсуге əрекеттенген Балпық 
ұста оқша атылды. Шылбырға сүйретіле жармасып, өткір 
кездігімен қиып жіберді:

– Мыналар қайтеді? 
Әлдекім жанашырлықпен айғай салды.
Қайтадан ұшып түрегелген Балпық ентелей ұмтылған 

бай жігіттерінің екеуін ат үстінен жұлып түсірді. Сатыр-
сұтыр қамшы жауды. Жотаға жиналған қарапайым халық 
абыржып, кейбіреулері бассауғалап, бет-бетімен қашты.

– Жүрген жері лаң неме, қолыма түстің бе? – деп 
Көкежан Әріпке тура шапты. Жүректі жігіттер ығар емес, 
екі көзі қанталаған Балпық палуан денесімен байға қарсы 
тұрды.

Қара күш иесінен қаймыққан бай жындана айғай 
салды:

– Урядниктер қайда? Мыналарды атыңдар!
– Өй, қайдасыңдар, өңшең ашық ауыздар... Қап!
Мылтық тарс-тұрс етті. Абырой болғанда, оқ ешкімге 

тимеген сияқты. Сонда ғана Балпық тобы кері ығыса 
бастады. Жаңағы ату – ескерткені, ендігі жолғысы ажал 
боп тимесіне кім кепіл?! Көзсіз ерліктің жері емес бұл.

– Әріпті жеке шығарыңдар, – дейді қып-қызыл түрінен 
адам шошырлық Көкежан өңешін жырта. 

Шегінген топ шеткі шоланға жетіп қалыпты, біреу 
ішке қарай білегінен тартып əкетті. Қараса – Қажи деген 
кейуана, өзі ауыл адамдарының арасында беделді еді.

– Бері жүр, мында жасырын. Бекерге жазым боп ке-
тесің, шырағым! – деп ұраға түсірді де, бетін сабанмен 
жауып тастады.
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Түс ауа Қажи Көкежанның талап етуімен жиналған 
ақсақалдармен ақылдасуға кетті.

Жесірдің үйін паналатқан тағдырына күйінді. «Бұдан 
да өлгенім жақсы ма еді? Балпық не жағдайда?» деп 
ойлады. Біреудің ошағының қасында қашанғы отырады, 
шолан иесін күтпестен ымырт үйіріле үйіне беттеді. 
Үйілген шөптің тасасынан қарап еді, Балпық түк 
болмағандай малын қоралап жүр. Оның жақындағанда 
ашасына сүйеніп тұрып айтқаны:

– Көкежан əкетсе, алдымен мені қаматар. Басқа түс-
кенін көре жатармыз, алаңдамай үйіңе қайта бер. Сыр-
тыңнан өзім бастаған жігіттер қарауылдап жүреміз. Жаңа 
ақсақалдар кеңесінен келген əкемнің сөзінен ұққаным, 
Көкежан: «Сайлаусыз да болыс боламын, Әріпке айып 
төлетемін жəне де түрмеде шірітемін» деп аттаныпты.

Арада бір жеті тыныштықпен өтті.
Сəске түс. Сау еткен солдаттар Әріптің қолын байлап, 

Семейге айдады. Қолдарында құлаштай айып қағаздары 
бар. Үстінен жалған арыз жазған Көкеженның əрекеті 
басталды. Балпық та қарап жатпады, Губерниялық атқару 
комитетінің сол кездегі төрағасы Әбілқайыр Досовтың 
Әріппен жолдас екенін білетін ол уақыт оздырмай, 
Верныйға шапты. Сықырлауық арбаға жол өнген бе, 
күнделікті ілбу. Жетісудан хабар-ошарсыз ұзап барады. 
Аяғы сараң бастырып, салдырағанда Сараның бейнесін 
көз алдына елестетсе, кəдімгідей есін жиып алады. Алғаш 
барғанда естіген домбыраның сазымен əдемі үйлесетін 
əсем дауысы құлақ құрышын қандыра жаңғырығып 
елестейді. Жиегін маржандаған ақ жібек жаулығы, кең 
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маңдайлы төбесін қақ жара өрген ұзын бұрымы Әріптің 
шаң басқан бетін сипап өткендей... Айдын көлдің 
еркесінде мамырлаған отырысы қандай?! Домбырасының 
басын үкілеп, шанағына кішкентай айна орнатқан. 
Қаламсаптың ұшындай сүйрік саусақтары пернелерді 
көз ілестірмей қуалай жөнелгенде, еріксіз сүйсіндіреді. 
Шынайы талант қой, Сара! Өз басы орта жастан асқанша 
одан асқан айтыскер ақын көрмепті. Бейнеттен құтылып, 
тойқұмар қауымның қалаулысына айналып, думанды 
жаңа өмір бастаған шығар. Әріптің күншілдердің ке-
сі ріне ұшырағанын білмейді-ау, шіркін! О, жаратқан, 
енді көрісер күннің сəтін қашан келтірер екенсің? Түбі 
қайырлы болсын де...

Жолда Аякөзге қонғанда поштабайды жолықтырды. 
Оны көргенде бүкіл жетісулықтармен жүздескендей 
қуанған, бірақ онысы ұзаққа бармады.

– Сара жіңішке ауруға ұшырапты, – деді ол қын-
жылып, – соңғы кезде өңі солыңқы, жүдеу. Сол Есімбектің 
ауылында тұрып жатыр.

Аракідік арбадан түсіп, жаяу басып ыңылдайтын Әріп 
келесі күндері жолға шыққанда арбада сұлық жатты. 
Көрген бейнеті аздай, Алланың аурудың да айықпасын 
қосқанын қарашы! Ту-у алыстан Сара:

Мен риза, риза шығар жұрт та маған,
Сезе ме тұщы-ащыны ұрттамаған.
Ақ жүзім күзгі гүлдей солғын тартты,
Күн қаққан шүберектей жұртта қалған, –
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деп тұрғандай. Ең соңында: «Риза бол, Әріп аға, риза бол» 
дейтіндей.

Тергеу талай титықтатты. Айтарлары: «Бүлікшісің. 
Сайлауды өткізбейтіндей кімсің? Патша ағзамға қарсы 
өлең жазасың» сияқты сөздер. Тіпті ешкімді қа тыс тыр-
майтын, сөйлестірмейтін халге жеткізді. Вер ныйға кеткен 
Әбілқайыр келген соң ғана көзі ашылды. Соның тікелей 
араласуымен ғана мəселе əділ шешіліп, Әріп бұғаудан 
біржолата босатылды. Қолына: «Әріп Тəңірбергенұлының 
ісі жабылсын. Іс қайта қарауға жат пайды» деген құдіретті 
қағаз тиісімен Жыландыға тартты.

Қудалауда жүргенде қыс өтті.
Ажал ақылдасып келмейді. Жаңғақ мəңгілікке көз 

жұмыпты. Жерлеу, Құдайы тамағын беру, тағы басқа 
рəсімдерін Балпық атқарған екен. Көкежан оны да көп 
азаптаған. Желтоқсанның ортасында өзін таяққа жық-
тырып, қолдағы малын тігерге тұяқ қалдырмай айдатып 
əкеткен. Үйелменін асырап отырған қара сиыр мен 
жеті ешкісін алғанымен қоймай, шаңырағын орыс сол-
даттарына өртетіпті. Далада қалған шиеттей ба ламен қа-
қаған аязда қайда барсын, Әріптің тірі жетім бала ларына 
қарайлай мұның үйіне кірген. Дүлейлер билеген дү-
ниеден түршіге күдер үзгені ме, ұнжырғасы түсіп, сараң 
сөйлейтін болыпты. Кəсібі – аңшылық. Таң бозынан қыр 
жағалап, балаларға сорпа-сулық қырғауыл, қоян атып 
əкеледі. Түлкі, бұлғын терілерін базарға апарып сатып, 
қант-шайын айырады.

Қайыспас қара нарды да тұралатқан зар заманға не 
дерсің?!
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Әріп те күйкі тірлікке жегілді. Шайқалған шаруаларын 
жөндемеске болмайды. Жетісуға жол тартпақ ниеті бар-
тұғын, қоя тұрғанды жөн санады. Балпықтың қолды 
болған малдарын қайтартып бермесе – несі дос? Оспа-
дарды тəртіпке келтірмесе, оқығанынан не пайда? 
Адамға – адамнан мал жақын болған соң, не сорым! Ша-
риғатта айтылатын ақырзаманның төрт белгісінің бірі 
бұл. Қара халық қайда барып күн көруге тиіс. Туған жерде 
тұрудан артық бақыт болмас. Тұрайын десе, көресісі – 
үстем таптың тепкісі. Құдайдың жаратқан пендесі, неге 
тең өмір сүрмеуі керек. Осы жайлардың басын шешіп алу 
үшін тағы Семейге тартты. Әбілқайырдың алдына екінші 
рет иіліп бару да оңайға соқпады, шайлыққан көңілі отқа 
қарылғандай. Өзіне жарайды, таныс болғасын көмектесті. 
Ал, Балпыққа не дер екен? Досының табалдырығына да 
осындай əділетсіздікпен барғызған өмір өмір ме...

Барғанын қайтсін, бұл сапар өзі алдын ала ойлағандай 
сəтсіз аяқталды. Сеніп барған ұлық досынан: «Осы 
тойғаныңмен қайт» дегенді естіді.

Мұны естіген Балпық назаланғаны сонша, күдерін 
əбден тауысқан, қоғамға көжектей де пайдасы жоқ, есірген 
Арнайды атып тастады да, «Итжеккенге» айдалды.

Екі үйелменнің балалары бірі – əкесіз, екіншісі шешесіз 
қала берді...

Көршілерінің аузындағы гу-гу əңгімеден естігені – 
Балпық Әріп үшін жастығын ала жатыпты. Оқиға 
былай: Абдыра бекетінің азулы болысы Арнай қияндағы 
қанқұйлы Көкежан досына үшбу хат жолдайды. Онда: 
«Аса ардақты Көкежан замандасым! Кемедегінің жаны бір 
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деген. Халық бұзылып бара жатқаны қинап тұр. Шеніміз 
бір, анау шектен шыққан Әріп дегеніңді тый. Біржан 
салдың бүлікшілеріне қосылып, азаматымыз Жиенқұлды 
əйелінен ажырастырып кетті. Сондағы салдың он бір 
серігінің бірде-бірі Сарадан дəмеленбей-ақ қойсын. Қа-
лыңдық ерден кетсе де, елден кетпейді. Әріптесіңнің 
қадіріне жетеді деп хат жібердім. Жауап күтемін. Арнай 
болыс» деп жазылған. Қолына көктен тілеген құжаттай 
хат түскен Көкежан қуанып кетеді. Іздеп келсе, Әріптің 
қайда екенін ешкім айтпайды. «Қайда тықтыңдар, 
көрсетіңдер!» – деп Балпықтың əйелі Заузаны сабайды. 
Аңға шыққан отағасын артынан қуып жетіп ақырады:

– Антұрған, Әріп қайда?
– Сонша əкіреңдеп, қаныңа қараятындай тағы не 

істеді?!
– Онда шаруаң болмасын, айт қане...
Балпық анығына жеткенше болыстың қитығына 

тимейін деп, шыдап бақты.
– Қылмысын айтсаң, өзім ұстап берем. Әйтпесе, аулақ 

жүріңдер!
Болыс сенерін де, сенбесін де білмеді. Іштей: «Е, екеуі 

бір үйде тұрады. Мұның да əйелін бұзған болар, ұстаса 
ұстап берер» деп үміттенді.

– Менің Ақсудағы жан досымның інісінің əйелін бүл-
діріпті. Ата салт алдында жауапқа тартамын.

– Тартар жазасы не, сонда?
– Жиенқұлға əйелінің орнына малдай айыппұл төлейді.
– Таба алмаса ше?
– Таспен ұрып өлтіріледі.
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Көкежан Әріпті тығырыққа тірердей бұлтартпас амал 
тапқанына қуана, шалқалай ұзақ күлді.

– Ха-ха, ха-Һ-ха...Әйтпесе, анау кішкене қызын берсін. 
Басқа кімді береді, əйелі де өліп қалды.

Балпықтың бойы тітіркеніп, түршігіп кетті.
– Аруаққа тіл тигізбе болыс, топырағы да кепкен жоқ.
– Әй, жетесіз! Ендеше өз əйеліңді бер, ақыр екеуіңнің 

қатының ортақ деседі ғой...
– Тарт тіліңді!
– Тартпасам ше, мə саған!
Атын тебіне дойыр қамшысын білеген болыстың сол 

қолымен Балпықтың мылтығы қатар көтерілді... Даланы 
жаңғырта «гүрс» еткен дауыстан соң, солақай сотқар 
ерден төмен сырғып бара жатты.

Одан арғы əңгіме белгілі.
Әріп Арнай болыстың Біржан сал мен ақын Сара 

айтысынан кейін өздеріне зіл сақтап қалғанын, ыңғайы 
келсе оңдырмасын ұқты. Маңдайға жазғаны болар. 
Сараның халін барып білгісі келеді. Ұшарға қанат жоқ. 
Бірінің артынан бірі туындаған тіршілік тауқыметтері 
қол-аяғын шырмап бақты.

Мамыражай мамырдың екінші ширегінде ғана 
Есімбектің жайлауы Қарашоқыға тартты. Жүрдек жирен 
жорғасымен араға он қонып жетті. Төл алып, егінін сеуіп 
болған ел «Қымызмұрындық» жасап, мерекелеп жатыр.

– Сара қайда?
– Ақын қызымыз көрінбейді ғой!
– Қызықтан неге қалатын болды?
– Бəлі, білмейсіңдер ме? Ол науқастанып қалған, Шə-

липан бəйбіше қасында қарап отыр.
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Жастардың сөзін Әріпті байқаған Арсалаң бөлді:
– Бармысың, бауырым! Ат-көлігің аман ба? – деді ол 

құшағын айқара ашып, – ат ізін салмай кеткеніңе жол 
болсын.

Әріп те досын сағынып қалыпты, төс қағыстырды.
– Жағдай солай болды, өздерің амансыңдар ма, 

əйтеуір...
Әріптің Сараны сұрап тұрғанын сезген Арсалаң құ-

шағын ажыратпаған қалпы шетке алып шықты.
– Жүр, жолықтырайын. Бірақ, сəтсіз шақта келдің. Са-

раның ыстығы қатты көтеріліп, кей түндері сандырақтап 
шығады. Жасамаған ем-дом қалмады.

– Бəсе, неге көрінбейді десем.
Аузына басқа сөз түспеді. Жүрегі сыздап қоя берді.
– Иə, жиі саулығын сұраймын. Оңашада сенен хабар 

білгісі келеді. Не айтам, келіп қалар деп үміттендірем.
– Біржандарды шығарып салғанда маған: «Қыз ал» деп 

еді. Ендігі менімен сөйлеспес десем...
– Әй, о не дегенің? Көресің, əлі іздейді. Әттең, бүгін 

сөйлесуге шамасы келмес.
– Бұл қалай болғаны, азаттық алғаннан соң, өткен 

өмірдің сызды табынан арылып, құлпырып шыға келуі 
керек еді ғой!

– Қайдан...
Арсалаң сөзінің соңын жұтып қойды.
– Бөгелмей түсіндірсеңші, үйіне бар жайды біліп 

кірейін.
– Байғұс қыздың есін шығарып жүр. Әмеңгерлерін 

айтам. «Азат Сара» атанғанымен, қазақшылықтың құрығы 
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ұзын емес пе, сонау қырғыз елінен бері аты жеткендер 
құда түсіп шаршатты.

– Кімдер олар?
– Ана жылғы айтыстан кейін Сараның аты алысқа кетті 

емес пе. Алдымен ауылдағылар əлектенді. Осы өңірдегі 
əмеңгерлік жолы жақын Бейсетбай құтырды. Қажыға 
батасын сұрай барған екен, «қарағым, не айтып тұрсың? 
Шариғатта екі рет атастыру жоқ» деп діңкесін тақа 
құртыпты. Қаны жақын рулас атақты батыр Тəнекенің 
үлкен ұлы көкейіндегісін Есімбекке білдірген екен, 
«Тұрысбек қажыдан асып билік жасай алмаймын» депті. 
Амалы қалмаған Бейсетбай Сараның өзіне сөз салыпты. 
Ұзатайын деп отырған Дəмелі деген үлкен қызының бар 
асыл тағылған қамзолын сыйға тартпақ болған. Сара 
қабылдамады. Қырғыздың исі түркі жұртына белгілі 
манабы Шəбден де қазақ– қырғыз бірге туысқан, мен 
де əмеңгер болам. Сараны маған берсін деп кісі салып 
жатыр. Шəбден мен Бейсетбайдан байлығы аспайтын өзге 
əмеңгерлері екеуінің қайсысы жеңер деген оймен көз тігіп 
қояды. Солай досым! Сенің отбасың барын айтқамын, 
өздерің шешетін шаруа ғой. Тек өтінерім – өзі ауырып 
жатқан жанның көңілін суытпа, ол сені құтқарушы 
піріндей сыйлайды.

Қыз күнінен сырласы болған Арсалаң Әріпке бар 
əңгімені ақтарып салды. Ақ отаудың жанына келіп қалған 
Әріп өзінің жарынан айрылғанын айтып үлгермеді.

– Ассалаумағалəйкум, Есаға! Мал-жаның аман ба?
– Шүкір, Әріппісің...
Төрдегі Есімбектен бұрын төсектегі Сара басын кө-

терді.
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– Армысыз, аға!
– Қалың қалай, Саражан?
Сара жəудірей қарады. Жанары бір орында қатып 

қалғандай. Жасқа булыққан қарашығы: «Аға, аман келдің 
бе? Қасыма таяу отырыңызшы, айтарым көп» дегенді 
ұқтырады. Сəл тыныштықты Есімбек қажы бұзды:

– Иə, жөніңді айта отыр. Қайдан келесің?
– Ана жылы Арсалаңға берген уəдем бар болатын, 

Біржан
– Сара айтысын қағазға түсірем деген. Керемет сөз 

сайысын кітапқа бассам. Қазандағы Кəрімов əти келіссе, 
ойым іске асайын деп тұр. Қазаққа үлкен рухани қазына 
қалдырар ек. Қазанның баспаханасына жол тартпай 
тұрып, сіздерге сəлемдесейін деп бұрылдым.

Кітап деуі мұң екен Сараның құралай көзі жарқ етті. 
Оны сезген Есімбек сөздерін бөлмеді.

Әріп қалтасынан бір бума қағазын суырып, айтысты 
қоңыр даусымен оқи жөнелді. Бірталай уақыт өткенде 
Шəлипан:

– Отағасы, ас дайын. Айтысты сонан соң жалғас-
тырсаңыздар қайтеді, – деп қалды да, Сараға қарасымен 
аузын баса қойды. Ақын қыз қызыға тыңдап жатыр. Тіпті 
оның талайдан бері бұлайша жадырағанын көрмеген үй-
іші риза кейіпте еді.

– Тоқтай  тұр. Мен тыңдап болған соң, «Қымыз мұ-
рындыққа» барамын. Өздері асықпай ауқаттанар, – деген 
Есімбек екінші жамбасына қарай жантайды.

Бұл үй Сараның жеке жатын орны. Есімбек те хал 
сұрауға келген. Әрі Шəбденнің əңгімесіне нүкте қоюды 
ой лаған. Губерниядағы дəулердің бəрі соның ырқына 
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жы ғы лып, мазалап бітті. Әріп бөгет боп қалды, əйтпесе: 
«Ауыр дым деп жата бермей, тұрмыс құруды ойла» дегісі 
бар еді.

Айтыс бастан-аяқ оқылды.
– Па, шіркін! Қолмен қойғандай, – деді Арсалаң ең 

бі рінші үн қосып, – мен де тұтастай жаттап алғанмын. 
Тойларда жұрттың сұрауымен қайталап айтып жүрміз. 

«Жақсы сөз – жарым ырыс», Сара кəдімгідей көтеріліп 
қалды.

– Бəрекелді! Кітапқа қаржы керек болса, айтарсың, 
көмектесемін, – деді де Есімбек тұрып кетті.

Ас ішілді, Арсалаң қонақтың атын түнге жайлауды, 
Шəлипан қонаққа кешкі асты сылтауратып тысқа беттеді.

Іштен домбыраға қосылған Сараның баяу ырғақты 
даусы талмаусырап естіледі:

Жайнаған жан-жағымның бəрі де өмір,
Кенелген жаз нұрына бүкіл өңір.
Өбісіп мал да, құс та, шөп те, гүл де,
Жадырасып жас жарлардай жарқын көңіл.
Қажы ауылы сол жайлауда көшіп-қонып,
Әркім мəз, аяқ-қолын еркін созып.
Қызынған қымыз ішіп бай-манаптар,
Қыдырып қыз іздейді қырсық қозып.
Қызды да, алдыменен мал іздейді,
Қалың мал бере алатын хал іздейді.
Сондықтан бозбалалар былай тұрып,
Малы көп, байып алған шал іздейді.
«Басың бос» дейді халқым Ақын Сара,
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Азаттық алған жылап кеше ғана.
Көптеген қызқұмарға болдым душар,
Сара деп ынтығатын жүрек жара.
Әурелеп қалмаған жоқ құрық созып,
Бəсеке, бақталастық, намыс қозып.
Басымды шатыстырды шал-шақпыт та,
Бірінен аламыз деп бірі озып.
«Құтылмас көптен қоян» деген мақал,
Қаласың сөзге майда, бірі қатал.
Сөзі өтпей өкінішті боп жүргендер,
Дейді екен «Бай таңдаған бедеу байтал».
Қылжақ сөз тұс-тұсымнан мазамды алып,
Әмеңгер əлегіне басым қалып.
Азаттық алдым деген сорлы басым,
Күңіренем тағдырыма күнде налып.

Бір бастаса ұзаққа сілтейтін табаны қызған тұлпарды 
Әріп тежеуді ұйғарды. Тыңдаудан жалықпас еді, өзі əлсіз 
қызды шаршатып алудан сақтанды. Бауырына қыса, 
маңдайынан иіскеді.

– Малдылар мастанып, қолында билігі барлар құтырған 
заман ғой бүгінде, – деді ызалана. Өзінің басынан кеш-
кенін естірткісі келмеді, – бұларды енді айтысып та, 
тартысып та жеңе алмаймыз. Бір амалы кітап шығару, 
сол арқылы қазақтың көзін ашпасақ əйел теңдігі дегеннің 
не екенін, көз жасын түсінбейді. Оған біраз уақыт керек. 
Мені тос, жаным. Есімбектен батып ешкім байлап, матап 
əкете қоймас. Алды– мен əбден сауығуды ойлағайсың.

– Жан аға, қамқорлығыңызға үлкен рахмет! Алғысымды 
тіпті қалай білдірерімді білмеймін. Кітап шығарсаңыз 
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менің мына «Жүрек» деген өлеңімді енгізсеңізші, менің 
қазіргі бар көңіл күйім осында.

– Айта ғой, бірақ қиналып қалма.
– Сіздің алдыңызда жан тапсырсам да армансызбын, 

ағажан!
Әріп өзін əрең ұстады. Талайдан бері жанын тебі-

ренткен күн осы шығар. Толқынысын басып, қағазына 
қыз аузынан төгілген əнді тізе берді.

Жүректен жанға жайлы сөз бар ма елде,
Жүрексіз тірлік бар ма суда, жерде.
Қашанда өмір жыры – жүрек сыры,
Біреуін сол жүректің айтам мен де.
Аяулы болғандықтан асыл жүрек,
Өз орнын кеудеден алып бөлек.
Шаң-қоқыс, тозаң-топырақ кіре алмайтын,
Күмбезде берік, жылы өмір сүред.
Бəрінде мұндай жүрек, жан-жануар,
Жұрт білед тулай соғып тұрары бар.
Жерде де мұндай жүрек бар деп айтсам,
Көрмеген көп адамдар күлед шығар.
Түстіктен орай жатқан жоңғар жоны,
Қоңыртау терістікке қонған қобы.
Қапалдың жанға жайлы аясының,
Төрінде жер жүрегі біткен орын.
Не болмақ жер жүрегі жерден бөлек,
Жүректің бəріне ортақ шерден бөлек.
Кəдімгі жүрек қандай, ол да сондай,
Сипаттап айтары жоқ елден бөлек.
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Жалғыз тау жазықтағы басы мұнар,
Талай сыр, қойнын ашсаң асылы бар.
Көзіңмен көргің келсе жер жүрегін,
Қапалға кеп қайтуға асығыңдар!
Осындай ерен біткен жүректауын,
Жағалай біткен жасыл алма-бауын.
Күн сайын жылы леппен соғып тұрад,
Кербез шың – «Кер» бұлтынан сепкен жауын.
Күз келіп демін алад суық леппен,
Алғашқы ызғарлы шық шымшып беттен.
Жаз бойы жаппай өскен жасыл гүлдер,
Құнысып қорыққандай дір-дір еткен.
Қайрылмай кете барад жайдары жаз,
Көбі өтті өмірінің, қалғаны аз.
Дегендей бүрін бүркей жасыл шешек,
Жаутаңдап, жаныма кеп айтады наз.
Түн іші. Күзет те жоқ, қайда Сара?
Еш жерден көрінбейді бұ маңайда.
Жүректің үстінде ол жүресінен,
Отырды арыз айтып аспанда айға.
Мұңдасып, жер мен адам – екі жүрек,
Сыр тыңдап, бір-біріне құлақ түред.
Бұлардың қайғысынан қараңғылап,
Аспанда жұлдыз жымып, ай мүдіред.
Белгілі, – дейді Сара, – менің дертім,
Ақ жүрек адамым бар берер сертін.
Душар боп қажы аулының қақпанында,
Таба алмай құтылудың жүрмін ретін.
Бір күні мойыныма түспек тұзақ,
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Өмірім өспес болар мұнан ұзап.
Ақтарып жүрегімді саған қосып,
Атанып өлсем деймін: «Жынды қыз-ақ!».
Өзіңдей менде де бар біткен жүрек,
Жаралы жалындаған жадап-жүдеп.
«Жамандарға басыңды жер етпе» дер,
Асаудай арманымды алға сүйреп.
Сенің де қызғалдағың қурап бүгін,
Жоғалтқан суық ұрып қызыл гүлін.
Кəрідей көрге кіруге əзірленген,
Күңкілдеп естілмейді күңгірт үнің.
Айтатын ақылың бар ма кəрі жүрек,
Дертіме бермейсің бе дəрі, жүрек?
Жер болып қалуыңның жайы қалай,
Көп ғасыр тұрмақпысың қайғы тіреп?
Жүрек пен жүрек сыры бір емес пе,
Сыр ұрлау бір-бірінен мін емес пе?
Жөніңді айт, жөге сілте қатқан жүрек,
Мендегі тыңдар сені тірі емес пе?
Қозғала бүлк-бүлк етіп жер жүрегі,
Жас қызға жаны аши елжіреді:
– Жүрегі ем мен де өзіңдей бір сұлудың,
Жер болдым, тыңда, – дейді, – енді мені.
Заманда сонау-сонау өтіп кеткен,
Бір қыздың Баян деген жүрегі ем мен.
Арманым – өз өмірімде азат жан боп,
Өтпекші ем өзім сүйген жігітіммен.
Қоңтəжі деген ханның қызы Баян,
Ару еді аты шыққан, əлемге аян.
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Хандығы əкесінің, қыруар малы,
Аруды болды ақыр шаққан шаян.
Болғанмен алтын, күміс, дүние көп,
Жыл сайын аза берді Баян жүдеп.
Көрік пен сымбатынан пайда қанша,
Жан таппай жанып жатса жалғыз жүрек.
Дейтұғын қалмақ жігіт Сайынбөлек,
Кедейден кесек туып, өсті ерек.
Баянның бар арманы болды сол жан,
Айттырып алмағанмен қалың төлеп.
Арманды бір-біріне болды екі жас,
Бəз-бəзда сəті түсіп қосылса бас.
Жастардың елжірескен мейірінен,
Зілқара қорғасындай ериді тас.
Олардың жүре келе құмары артып,
Ұлғайды ғашық оты жалын шарпып.
Сайынға қызын бермей көшемін деп,
Бір күні хан бұзылды жүгін артып.
Ханның бір батыры еді қалмақ Сайын,
Қашанда қызметіне тұрған дайын.
Елінің арқа сүйер ері еді сол,
Өзгелер қалмақ жерін шапқан сайын.
Айыбы – жалғыз еді, кедей еді,
Еңіреген ел ішінде өгей еді.
Атса оқ, шапса қылыш өтпес күшін,
Қоңтəжі қоңыр қойға теңемеді.
«Қызымды жан алмайды, ханнан басқа,
Қалыңға берген қазына, малдан басқа.
Ендеше атсыз, затсыз кедейлерге,
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Тиісті Баян қызым алданбасқа».
Қоңтəжі сол кеткеннен «Қораны» асып,
Өрмелеп тау басына кетті қашық.
Жоңғардың мəңгі қарлы жотасына,
Шығарды қашырға артып, жүгін тасып.
Көшірмек болғанында қызын зорлап,
Қозғалмай, Баян қазды көрін орлап.
Жары үшін, Бөлек үшін жан тапсырып,
Қалды ол ақ жүректің сертін қорғап.
Осыдан түстік жерде Бөлек те өлген,
Оны да тау басына бөлек көмген.
Екі тау – Сайынбөлек, Баянжүрек,
Өзгеден сондықтан да еректенген.
Ару қыз ақ жүрегін қолдап өлген,
Жүрегін Бөлегімен бірге көмген.
«Жаным сүйген Сайынбөлек қабірімді,
Көріп тұр мəңгі-бақи деген көзбен».
Қыз өлді, жүрегі оның жерге айналды,
Арманы тау-шоқылы шерге айналды.
Күйіктен қайнап шыққан ыстық жасы,
Толтырған жүрек астын селге айналды.
«Жер болып сол жүректің сырты қатқан,
Сақталып түскен жалын махаббаттан.
Қазіргі Арасандағы ыстық бұлақ,
Жас еді сол жалыннан қайнап аққан».
Баянның от жүрегі болып бір тау,
Жоңғардың саласында тұрады оқшау.
Қасында Сайынбөлек шоқысы бар,
Әлі күнге қарауылдап тұрғандай жау.
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«Қорадан» мойнын созып «Қоңтəжі» тұр,
Ызғарлы, тілсіз мылқау, ақ шоқы құр.
Баянды көктей солған бір көре алмай,
Зарланғандай: «Балам, бір басыңды бұр!»
Осылай сырын айтып Баянжүрек,
Күрсінді, кеуде кере бір уһілеп.
Кеше мен, ал бүгін сен, дертіміз тең,
Ғасырлап ашылмайтын неткен түнек.
Бəрі бір, қалмақ па, əлде ұлты қазақ,
Осылай қыздарының көргені азап.
Қосылмай жүрек сүйген жігітіне,
Өтеді шал-шақпытқа болып мазақ.
Сара қыз еліктеме Баянға сен,
Шыдай тұр бұл өмірден қаяу көрсең.
Өзгеріс ел салтында болмай қалмас,
Өлме əзір, қорға өзіңді, аялда сен!
Саңқ еткен таудың үні осылай деп,
Сабыр кеп жүрегіме ұйыды кеп.
Мен сергіп орынымнан тұра келдім,
Жүректен болашаққа алғандай леп.
Түн жарымы, ел ұйқыда, ауыл жым-жырт,
Маужырап жусаған мал күйсеп бырт-бырт.
Өзгенің бəрі орнында, бəрі үйінде,
Бұл рахат тіршіліктен тек Сара сырт...

Ішке Арсалаң, Сахи бастаған қыз-бозбалалар енді. Бар-
лығы да көңілді. «Қымызмұрындықтың» қызуынан арыла 
қоймаған.
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– Саражан, азырақ тыным алшы, – деді Арсалаң, – мен 
сенің біраз əндеріңді орындайын. Әріп кітап шығарсам 
деп отыр, бұлардың да керегі болар!

Сараның көңілін аулаған топ оның əркезде орындаған 
«Ашындым», «Ортақ мұң», «Торығам» əндерін селт етпей 
тыңдады. Әріптің бір іздегені де осы болатын. Кеңсе 
қызметінде үйренген қысқартпа жазу əдісімен түртіп 
алды.

Ертеңіне Қапалға тартты. Одан ары өз ауылына соғып, 
балаларының қысқы қамын қамдағаннан кейін, Қазанға 
барып қайтпақшы. Мойнына тағы бір зор ауыртпалық 
түсті, ендігі қиялынан Сараның қоштасарда өзіне арнаған 
«Қарлығаш» əні кетпейді:

Гүл еккен қаратасқа бір қарлығаш,
Мəпелеп өсірем деп шыбықты жас.
Тамырын балшық тасып орнықтырып,
Қорекке тасушы еді аузымен ас.
Шырылдап қос қанатын көлеңке ғып,
Қорғайтын гүл тамырын қызғанда тас.
Қандырмай гүл сусынын қоймаушы еді,
Тамшы ғып ағызса да көзінен жас.
Құрт мұжып, сөлін сормақ көп көбелек,
Шынарға жабылғанда өскен бөлек.
Мейірімді бір қыранның көзі түсті,
Ерте ұшып қалықтаған тау көбелеп.
Шынардың басында еді құзғын-қарға,
Қожаңдап сес көрсеткен басқаларға.
Тырнағын батырысып гүл бүріне,
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Әурелеп, қарлығашты салмақ зарға.
Қыран құс қиялап кеп шыңнан ұшқан,
Қанатын қырқып кетті қарға қысқан.
Сол құстың екпінінен соққан желден,
Жоғалып құрт-көбелек, осы тұстан.
Баяғы бейнет көрген жас қарлығаш,
Гүл егіп, тырнағымен қашаған тас.
Қыранға мың бір рахмет, алғыс айтты,
Жүректе қуанышы, көзінде жас.
Батырдай қорғау үшін туған елін,
Сата ма қанатының қыран желін.
Мен бір жан қарлығаштың қамын күткен,
Ағатай, əділін шеш осы жердің?!

Шеше алар ма Әріп бұл жолы əділетті тұмшалаған 
тастемір тордың түйінін!

Қаржы жинап, кітап басып шығаруға жетерлік пұлдың 
басын құрап, Қазандағы құлқыны кең баспагерлердің 
оқпанын толтырғанша Әріп көп кешікті... Өзегін өртеген 
əділетсіздікпен күресем деп жүргенде, армандаған бақыт 
құсынан біржолата айрылып қалғанын сезбей де қалды.

Табандатқан төрт жылғы əмеңгерлік тəлкегі жүйкесін 
жегідей жеген Сараның шыдамы шарт сынды. Әріп кеткелі 
басын көтеріп, құрбыларымен араласа бастағаны сол 
екен, қалыңдық іздегендер тағы табалдырығын тоздырды. 
Жиі төсек тартып, жатып қалса да маза бермейді. Әбден 
титықтаған қыз іңірде талықсып кеткен екен, Әріптің 
«Абылай» поэмасынан оқыған Төле биді көрді. Кəдімгі 
қазақтың басын қосқан Абылай ханды бала күнінен 
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тəрбиелеп өсірген Ұлы Жүздің биі. Ашық маңдайлы, ат 
жақты, ұзын сақалды, айыр киіз тік қалпақ пен мол түйе 
жүн шапан киген дана қария бұған қолын созды:

– Қарағым, қатты торығулысың, білемін. Қапалана 
берме, дертің қалыңдай түседі. Келесі жұмада менің тас-
тұ рағыма кел, сол жерден өзіңді өмір бойы құрметтеп 
өтер адамыңды табасың, – деді.

Сара бидің алдында иіліп, қолынан сүймекші еді, лезде 
ғайып болды.

– Ата, ататай! Кетпеші, мені қайда тастап барасың? 
Шошынып оянса, қасында Шəлипан отыр.

– Қызым, не көрінді? Құдайым-ай, соры арылмады 
ғой – деп кеңкілдейді.

– Апатай, үйге ешкім кірген жоқ па?
– Жоқ, құлыным!
– Ту, түсім екен-ау, Төле би бабамызбен сөйлесіп жүр 

екенмін.
Шəлипан өте ақылды əйел. Жалайыр руынан шыққан 

Балпық бидің жақын қарындасы болып келеді. Төле биді 
кім білмейді, қасиетті адам бекерге түске кірмейді деп 
топшылады.

– Ештеңе деген жоқ па?
– Келесі жұмаға тастұрағына шақырды.
– Неге?
– Толық айтпады. Қамыққанымды байқап, ар жағын 

келе көрерсің деді.
– Бар, қызым, дертіңе шипа болар, зярат етіп қайт. 

Бүгін бейсенбі, мен жолға қам жасайын.
Ертесіне Есімбектің қосқан қосшыларымен бірге киелі 

мекенге аттанды.
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«Төле бидің төрі» немесе «Төленің тастұрағы» Кү-
реңбелдің кіндік ортасында. Күреңбел – бір ғана тау сілемі 
емес, сонау Іле Алатауынан бастап, «Ешкіөлмеске» дейін 
созылып жатқан күрең түсті тау жоталарының барлығының 
ортақ атауы. Қазақ халқына шұрайлы шөпті, тұнық 
суатты өріс пен қонысты іздеп, өмір бойы қам жеумен 
өткен Асан қайғы бабамыз тауып беріп кеткен Жерұйық, 
Жиделі– Байсыны. Жетінші-сегізінші ғасырларда «Батыс 
Түркістан, оныншы ғасырлардан бастап «Моғолстан» 
атанған қазақтың алтын бесігі осы Күреңбел деп еститін. 
Сондықтан да он сегізінші ғасырдың басындағы қазақ-
монғол соғысы əсіресі сол жерде қанды қырғынға 
айналған. Оған Жетісу жерінде жатқан батыр бабалардың 
сүйектері жерленген тауфардағы тастұрақтардың көптігі 
куə. Солардың дəл ортасында Төле бидің тастұрағы тұр. 
Төле би дүниеден өтерде:

Хала, хан ием Абылай,
Халық батыры Қабанбай.
Жерінде аққан жеті өзен,
Ақ сүтін берген анаңдай.
Сауыры жазық Сарыарқа,
Сасқанда сақтар данаңдай.
Асқар-асқар тауларың,
Жауыңа бермес қамалдай.
Босатып əлі-ақ аларсың,
Амалдай тұр, амалдай.
Туған жерден топырақ,
Бұйырса маған болғаны,
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Сендерге сеніп көз жұмам,
Болыңдар елдің қорғаны, –

деп көз жұмған жер Балқаш көлінің аяғы болса, Абы-
лайхан оны осында əкеліп, өз қолымен жерлеген деседі. 
Міне, адамгершіліктің, ұстазына деген құрметтің үлгісі! 
Бұл сондай Абылайханның тері сіңген киелі бел. Жерін 
жоңғар басқаншыларынан қайтарып алу жолындағы 
Ұлт-азаттық соғыста күллі қазақтың ортақ биі болған 
Төлені тең ортаға жерлеудің өзінде үлкен мəн бар 
шығар. Қарашы, Күреңбел үшін болған шайқаста қаза 
тапқан батырлар осы Төленің зиратын қоршап жатыр. 
Түстіктегі Іле Алатауының бір биігінде Райымбек батыр, 
одан берірек Малайсары батыр, терістігіндегі Қышқаш 
тауының ұшар басында Төлебай батыр, шығысында 
Қабанбай мен Шөже батыр, əр тұстан елін бір-бір биіктен 
қарауылдап тұрғандай. Төле би тұрағы ортада аталған 
батырлардың оңы мен солын шолып, қимылын бақылап 
тұр дерсің! Сараның есіне Әріптің поэмасындағы:

Ассызға ас, атсызға болған көлік,
Үйсіннің Төле деген биі өліп.
Жанында жалғыз атшы Жəпекпенен,
Оралған сапары еді соны көміп, –

деп хан Абылайдың адамшылығын жырлайтын жолдар 
оралды. Әріптің бойындағы өзгеден табыла қоймас асыл 
қасиеттер сол Төле, Абылай басқан жерлерге жиі бара-
тындығынан емес пе екен?! Шығыс Түркістан, Бейжіңнен 
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деректер жинап келіп, Арсалаң екеуі тастұраққа тағзым 
етіп барып, тарасатын. Кейін Әріптің «Абылай» поэмасын 
Арсалаң жырлап отыратын. Сараға қалай екенін алдынан 
Әріп сияқты бір жанашыр шыға келетіндей көрінеді. О, 
құдірет! Неге өйтеді? Ол кім, не айтар екен?

Тастұраққа жүрегі лүпілдей көтерілді. Ешкім де жоқ. 
Маңайда жыбырлаған тірі жан байқалмайды. Бұл қалай, 
бəрі бекер болғаны ғой... Әлсіз денесін ат соққан Сара 
қорым басында ұзақ отырды. Сауығуын тілеп, дұға оқыды.

Қасындағы кілең жас қосшылар қыр қуалап, алыстап 
кетті.

Әлден кейін қараса алдында екі аттың тізгінін ұстаған 
Бекбай отыр.

– Саражан, өзіңе айтар арызым бар еді.
– Ол қандай арыз? Арыз шешетіндей менің қолымда 

құдірет жоқ.
– Құдірет мына өзіңсің, атамыздың аруағын сыйлап əлі 

оң жақта отырсың. Мен де жетіскен жан емеспін, бірігіп 
шаңырақ көтерсек қайтеді.

Қыздың алма жүзі дуылдай жөнелді... Бекбай заты 
момын, ақылды, біртоға жігіт. Тегі Үйсіннен тарайтын 
Жақсылық руынан. Көршілес жалпақ жалайыр жұртынан 
көшіп келіп, шағын шаруасына ие боп жүрген жан. «О, 
тоба! Төле бидің түсінде берген аяны расқа айналғаны осы 
болар?! Олақ адам құрықтан қазық жасай алмайды. Сара 
да тағдырын оңдыра алмады. Ұнататын адамы Әріптің 
жолы бөлек түсе береді, тіпті біріккен күнде нашар 
денсаулығымен оны бақытты ете алар ма? Оның қызметі 
жол үстінде, онымен бірге көшіп-қонып жүру қайда, халі 
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келмесі анық. Мұның өзіне бір күтуші қажет. Тұрмысқа 
шықпайын десе, əмеңгерлердің əлегі анау. Бекбай жайын 
жақсы біледі, шынында маңдайына жазғаны сол шығар! 
Жиенқұлды менсінбеді. Бейсетбайлардың да бетін 
қайтарумен келеді. Шəбден манаптың елшісін де «Ақылы 
болса келмесін, елімнен кетпеймін» деп қайырды. Сонда 
кімге тұрмысқа шықпақ? Ендігі жерде бұйырған бақты 
басқа тепкендей болғаны жарамас. Арысы, мұнда ештеңе 
білмей келген емес, түс көріп келдім, аруақты ренжітіп 
алармын. Бекбай қолқасын басқа жер таппағандай тура 
Төле бидің тастұрағында айтуы тегін емес. Тəуекел, осы-
ның етегінен ұстайын! Бұған əкемдей болған Есімбек, ше-
шемдей Шалипан, жақын сырлас Арсалаң не дер екен?»

Бекбай Сараны құшақтай демеп, атына мінгізді. 
Жүрегін ауыртқысы келмегені ме, басқа дым демеді. Тек 
ауылға жақындағанда:

– Құда түсуге ағайындарымды жіберемін, – деп кесімін 
төтесінен айтты.

Қыз үндемеді. Бекбайға мұңдана қарады. Ол мұны 
келіскені деп ұқты.

Шаруакер Бекбайды Шəлипан жақсы көретін. Жігіт 
оған ертеңіне бар жайды білдірді. Әңгіме кешіне 
Есімбектің құлағына тиді.

Есімбекте мал-дүние жетерлік, ешкімнің байлығына 
қызықпайды. Тек құдасы пəленше деген атағы жетеді. 
Өзінше Шəбден дұрыс. Ертеректе орыс əскері Әулие 
Атаны, Пішпекті өздеріне қарататын жорыққа əкесі 
Тəнеке батырдың ағасы Қалқабай да қатысыпты. Жүз басы 
болған ол басы бір құл мен күң, тоғыз түрлі сыймен қай-



Сара саңлақ

281

тады. Құлдың атын келген соң Келгенбай қояды. Оның 
ба лалары кейін өздерін: «Есімбектерге туыспыз, еліміз 
Қыдырəлі» десіп, тонның ішкі бауындай жарасып кеткен. 
Тасыбай руына қоныстас Қоңыр ауылын мекендейді. 
Шəбден сол сый берген Жанай батырдың ұрпағы, бүкіл 
қыр ғызға беделі жүріп тұр. «Сараның мұнысы несі, 
сыйлас адамдарыммен арамызды суытпақ па?» деп ой-
лады іштей. Бірақ түс туралы естіген соң райынан қайт-
ты. Киеге ұшырармын деп те күдіктенді. «Сара өзі білсін» 
деген тоқтамға бекінді.

«Тамшыбұлақтағы» татар көпесі Кəрімов салдырған 
Ақмешітте ақ некесін қиғызған Сара Бекбайға тұрмысқа 
шықты.

Ол қасындағы Құдай қосқан қосағын аса қадір тұтты. 
Ауылдағы той-томалақтан қалдырмады. Іші күйгендер 
ызалана көзімен атысты. Соның бірі – Арнай болыс тағы 
алдынан көлденеңдей шықты. Сембек деген орташа 
шаруаның шаңырағында көптен аңсап көрген бөбегінің 
шілдеханасы болды. Домбырасын өңгеріп Бекбай, 
шешесі Қамқа, Сара да келген. Елдегі көңіл жетер деген 
адамының барлығын шақырыпты. Той басталарда Арнай 
айтысуға арнайы іздеп жеткен Жақсылық руының ақыны 
Құдайбергенді оңашалай берді.

– Сені бүгін Сарамен айтысады деп естідім.
– Е, несі бар? Жеңгеммен қағысқалы жүр едім, сəті 

түсті.
– Ақынды жеңгізетін ақиқат. Саған өткір мысалдар 

айтсам...
– Айт. Бұйырса, атақты Сараның тонын теріс айнал-

ды райын.
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– Жеңгең жүкті екенін білесің бе?
– Түскені кеше ғана, қалай жүкті?
– Әріп анда-санда келетінін білмейсің бе, тəйірі! 

Түсінікті ме? Жеңсең тай берем.
Құдайберген ел арасында осындай пыш-пыш əңгіме 

естіген, бірақ мəн бермеген. Анау-мынау емес, той иесі-
нің бел құдасы Арнай болыстың өз аузынан естіген соң 
байыбына барып жатпады.

Ас беріліп, қымыз ішіліп, ел ойын-сауыққа ден қой-
ғанда Құдайберген жұлқынып ортаға шықты:

Келін боп бұл ауылға Сара келді,
Қолына домбырасын ала келді.
«Төлімен Тасыбайды көбейтсем» деп,
Ішіне бір баласын сала келді.

Сонда Сара Құдайбергеннің атасы бардам адам бол-
ғанын, өзі шаруаға қырсыз, əкесінің жиғанын шашып 
болып, тамағын елден асырап жүрген қаңғыма екенін 
бетіне басты. Көбінесе Ермек, Түбек дегендердің отынын 
жарып, малын бағып күнін көретін. Сара олардың екеуін 
де алқалы тойда айтысып жеңген. Олардың алдында 
есекке мінген баладай жыбырлайтын Құдайбергеннің 
құтырғанын түсінбеді. Жиналған топтың артқы жағынан 
көзімен ата қарап, айызы қанған Арнайды аңғарды. «Е, 
білдім айтақтаушың кім екенін» деді де, төпелете жөнелді:

Құл-қатын сорпасына күпті болған,
Еліңде Ермек, Түбек мықты болған.



Сара саңлақ

283

Балам түгіл төсімде емшегім жоқ,
Еліңде қызың көп пе жүкті болған?
Күй тартсам бал тамады бармағымнан,
Бассам теңіз ойылад салмағымнан.
Бір тарпып ақ тайлақша тастар едім,
Атаңның қорқып тұрмын аруағынан.
Артыңда айтақтаған Арнай ма еді,
Соңымнан қуып жүрген қайтпай кегі.
Өсекке еріп білдей болыс басыменен,
Ұсақтығын танытты – ұсақ тегі.

Көпшілік шу етті. Бекбайдың қарапайымдылығын 
сый  лайтын жігіттер жағы:

– Өсек тасығанша өлгені жақсы да!
– Тфу, қара жер!
– Айтысты күллі қазаққа таратамыз, беттері күйсін!
– Неғып тұрсыңдар, əлі де айыздарың қанған жоқ па, 

жоғалыңдар, – деп көтерілді. Беделсіз болыс не десін, 
бармағын тістеген қалпы ығысып шыға берді. Арнай 
болыс қашпас па еді, қалың жалайыр ішінде өз еліндегідей 
ешкімге қамшы үйіре алмасын сезінді. Тойдың қадірлі 
қонақтары батыр Ақшабек, шешен Керімқұл, жас ақын 
Қы дыралылар сазайын бермей тұрғанда қараларын 
өшірді.

...Төскейде малы, төсекте басы қосылған үйсін мен 
найман қатар құрметтеген Сара өзін біраз жыл сергек 
ұстады. Енесі Қамқа бəйбішенің орны бөлек, баласынан 
кем көрмеді. Бекбай болмай қалғанда, тойларға өзі ертіп 
барады. Қамқа олардан бес немере сүйді. Жалған дүние 
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кімді бар мақсатына жеткізген, əйтсе де Сара үшін əмең-
герлік, түрлі өсек-аяңнан арылған жаңаша тіршілік 
парақтары ашылды.

...«Әбіш қайтыс болыпты» деген суық хабар құлағына 
тиген Әріп байыз тауып отыра алмады. «Жасаған-ием, 
науқасшаң деп еді, жас ғұмыр ақыры үзілген екен-ау!» деп 
күрсінді. Жақсылардың өмірі қысқа келетіні несі. Орысша 
оқыған жігіт жастайынан ел арасындағы дау-дамайларды 
шешуге араласып, жұртына қамқор боларлық айбынға 
айналып қалған. Соңғы кезде Верныйда қызмет істейтін. 
Анау жылдары ғой, Абайдың үйінде əділетсіздіктің 
аранына түскен ержүрек Базаралы, Оразбай мен шешен 
Жиреншелер бас қосқанда:

– Сыбанның жас перісі өлең айт! – деп қоймаған соң 
Әріп домбырамен бірталай сілтеген. Аяғында қанша 
батыр, барымташы болса да Құнанбай мен Тəкежан 
төңірегіндегі апайтөстердің айласынан аса алмай, 
қуғындалып, өштерін байдың тоқалын жағалаудан 
алғанын əзілдей отырып қағытқан. Өлең былай біткен:

Жасыңда шепті бұздың жаудан қашпай,
Ер болып өсіп едің адам аспай.
Балағаз, Базаралы бірге шықтың,
Бірігіп тұлпар аттай тізе ашпай.
Ер едің мықты ат кетпес тақымыңнан,
Қатты, қайсар кетуші ең ақылыңнан.
Тірі сынап секілді жұрт қозғалды,
Кім опа көрер дейсің жақынынан.
Мұзбалақ қыран едің бұлғын ілген,
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Көрген құрбың сағынды ойнап-күлген.
Жаманды атылса да кім іздейді,
Ердікі қиын екен халқы білген.
Бар еді кей мінезің жел ескендей,
Әр ісің аңыз еді ел көшкендей.
Тұлпар ең арда күрең жауға түскен,
Үстіне сегіз жігіт мінгескендей.
Қорықпаушы ең жолығам деп киесіне,
Жауыңның қызықпадың түйесіне.
Жасыңда үйірсек деп естіп едім,
Шауыпсың аш айғырдың биесіне, –

дегенде отырғандар ішектерін баса ұзақ күлген. Абайдың 
қасындағы пікірлес көп ақынның біріне санайтын Әбіш 
сол күннен бастап Әріпке ерекше ілтипатпен қарайтын 
болды. Батырдың қаһарынан қорықпай, сырт көзге қораш 
қылығын бетіне айтқан жүректілігіне риза. Әкесінің ескі 
досы Көкбай Әбішпен жиі ұстаса беретін:

– Көкбай аға, сізден Әріптің екі түрлі артықшылығы 
бар, – деген.

– Айт!
– Айта ғой, əйтпесе мынау менімен дауласқанын тоқ-

татпайды, – деп Әріп те қыздыра түсті. Ол болса ба-
ласындай Әбіштің өзіне сын айтқанын жақтырмай қалды.

– Айтсам, біріншіден сіз байларды кемшілігіне қарамай 
мақтай бересіз. Ақты-қарасын ашпайсыз. Екіншіден 
Әріппен айтыса қалсаңыз кішкентай бала сияқты Абайға 
жүгінесіз. Шын жүйрік өзі бас білер болар!

Жаңа жырлары мен поэмалары жайында Әріп Абай-
мен пікір алмасып отырады. Аударма жұмыстарына да 
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кө мектеседі. Қалаға бір барғанында Әріп өзінің ақын 
досы Жамбылды үйіне ертіп келді. Абайды Әріп арқылы 
білетін жас жыршыға Әріп те, Мағаш та ұнады. Сол 
кеште əнші Мағаш атасының «Айттым сəлем, Қаламқас», 
«Қараңғы түнде тау қалғып» сияқты жаратылысы бөлек 
əндерін орындаса, Әріп те жаңа өлеңдерін оқып көңіл 
хошын келтірген. Сонда жас Жамбыл:

– Бəрекелді, естімеген сөз! Қазақ баласының аузына 
түспеген сөз. Қасиет қайда, қазына қайда десем Абайда 
екен ғой! Атам заманнан бері «Қабан айтты», Құлан 
аяқ Құлмамбет, Дулат, Майкөт «даңғыл шапты», «ша-
пы рашты Сүйінбай құйындай соқты» дегендеріміздің 
бəрі мына жер екен. Абай дария болғанда, өзгеміз жар-
шұқанақ екенбіз, тəйірі! Шіркін, біреуді күлдіріп, біреуді 
жұлындырып айтамыз десек те, табатынды таппаппыз. 
Елге пана, еске дана, ақыл да, өнер де, өнеге де өзінде 
тұнып тұр. Абайға құштар еттің, құмар еттің Мағашым! 
Сенің жақсы əкең менің жақсы ағам болсын, жарай ма?! 
Осы сөзім оның құлағына жетсін, дұғай сəлем дегей, – 
деп тамсанғаны бар. 

Жамбылдың «Өтеген» хиссасын Әбіш те жазып алды. 
Жырқұмар жандардың бір кештік бақытқа бөленген 
сəті еді, ол! Әріп өз кезегінде оларға Қазаннан басылып 
шыққан «Біржан сал – Ақын Сара айтысы» кітабын 
сыйлады. Оны оқыған Жамбыл қолма-қол жаттап алып, 
домбырамен қайта жырлады... Міне, таланттар басқосуы 
деп соны айт!

– Әріп аға, мені бір реті келгенде сол ақын қызбен 
кездестіріңізші, – деп өтініп еді Әбіш. Сөйткен бала сұң-
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қар көгінен құлапты дегенге сенгісі келмейді. Амал не, 
тағдырдың жазуы солай боп тұрса?! «Балаларының ішін-
дегі əкесіне тым үйірсегі, үміт күтері Әбіш еді, Абайға 
ауыр тиді-ау» деген Әріп жолға жиналды.

Күн борасын. Терістіктен соққан үскірік таңға жақын 
жауған үлпек қарды жібектей түтіп, қойны-қоншыңа 
тықпалайды. Жылқы екеш шанаға жеккен тобылғы торы 
да бір ауырлықты сезгендей аяғын сараң басады. Ана-
дайдан қарсы жортқан құба төбел атты жолаушы көрінді. 
Базаралы екен. Әлденеге күйінгендей қабағы қарс 
жабылыпты:

– Әлгі Тəкежан дүлейді айтам да, – деді амандықтан 
кейін, – бас аяғы жоқ, «Балаңды орысша оқытып, 
орысты жерге алысқа қызметке жіберіп, түбіне жеткен 
өзіңсің» дегені Абайға. Оған онсыз да оңай ма, құр жаны 
отыр... Соны да бірге туған бауыры дейді, кəртейгенше 
жағаласып, алысып келеді. Не болса ол болсын, дойырдың 
астына алайын деп едім, өлімді жерде шу шығарғаннан 
қорықтым. Азар болса ол тағы да «итжеккенге» айдатар, 
сен тағы бір өлеңіңе қосасың.

Әріп əлденеден секем ала бастап еді, ол зілсіз айтыпты. 
Есіне анау жылғы отырыс түсіп кетсе керек.

– Қазір келгенің дұрыс болды, Тəкежанның салған жан 
жарасын мен күшпен жаза алмаспын, сен тілмен жаз. Мен 
қырды айналып, ашуымды жазайын...

– Абай шынымен Тəкежанға ештеңе айтпады ма?
– «Мен өлгенде қабіріме тікен əкеліп тастарсың сен» 

деді. Соны айтты да, теріс қарап, жатып қалды.
– Әбіштің денесін əкелді ме?
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– Қайдан, ара жиырма күндік жер. Абай жеделхат 
жолдап, «Аманат» етіп қойғызыпты. Жазда алдырады. 
Жə, тездет, жолыңнан қалма.

Екеуі екі жаққа тартты.
Верныйға баратын жол көктемде, күзде, боранды 

қыста өте ауыр. Балқаштың бойымен төтелей жүруге 
қауіпті, ақ тұз түсті сор түсіп кетеді, немесе борасын 
көміп тастайды. «Аманат» дегені сол, қыста уақытша 
өлген жерде қоя тұрады да, жазда жол ашылғанда денені 
туған топырағына əкеледі.

Жерлестері, ат жетер жердегі ағайындары келіп бол-
ғанға ұқсайды. Әріп дауыс сала кірді. Абайды құ шақтап, 
ұзақ тұрды. Сонан соң домбыраны алып, зарлы əуен төкті: 

Көп қиналдым, қасыңа қалай барам,
Табалапты Тəкежан сөзі арам.
Әбішіңнен айырылып Абай аға,
Ел көзінен жас ағад тарам-тарам.
Өсірген тəрбиелеп ата-анаң,
Халық ұлы болып ед ғазиз балаң.
Дүние бір күндей де болмай кетті,
Сағынады өзіңді сары далаң.
Іздесем сені енді қайдан табам,
Жұмақта төрің болсын əділ данам.
Болған іске болаттай берік болғын,
Еңсе көтер, таусылма, Абай ағам!

Осылай жалғай түсті. Елдің Абайдың көңілін аулаумен 
қан жұтып отырғанын Әріптің аузынан естіген Абай 
басын көтеріп, кең құшағына алды.
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– Сіздің қайғыңыз қара қазақтың қайғысы, Абай аға! 
Күңіренте берме, мына жұртыңды. Сұм ажал бауыр етіңді 
жұлып кетті. Қайтеміз, бекем болыңыз, мықты едіңіз ғой! 

Мұндайда адамды сөзге тарту қиын. Сөйлеспесе іштегі 
шер тағы тарқамайды. Ар жағынан тығылған өксігін баса 
Абайды сөзге тартты:

– «Аманат» етіп жерледі деді ме, Базаралы.
– Ыңғайы солай боп тұр. Жол оңалған соң денесін 

«Қы зылқайнарға» алдырып қоям ба деген ойдамын. 
Тəкежан айтты-айтпады, соңғы жылдары ылғи шетте 
жүрді. Оным – қызмет істесін, ысылсын, елге пайдасы 
тисін дегенім. Енді бабалары жатқан жерге қайтқаны жөн 
шығар. Алдыруымның тағы бір себебі болып тұр.

Шапанын қымтай қозғалған Абай азғана ойланып 
қалды. Осыны айтсам ба, жоқ па дегендей. Әріп сұрамады, 
ағасы айтпағының ақырын тосты.

– Соңғы бір хатында Әбіш, өзің, Жамбыл үйінде бол-
ғандарыңды жазып еді. «Ақын Сараны бір көргім келеді. 
Жақында тұрмысқа шықты деп естідім. Тəуір ленсем 
барып қайтамын» депті. Оған көзі тірісінде жете алмады, 
енді жолда Сараның аулына бір түнетіп алсам деймін. 
Аруағы риза болсын.

Сара есімі естілгенде Әріптің мол əлпетті, сары са қал 
ды, қызыл шырайлы жүзі одан əрі қызарып сала берді. 
«Қайран Абай! Мұншалықты кең пейілді, дархан бо-
лармысың. Қайғылы күнде қияндағы ақын қызды жол шет-
ті етпей, қарындасына балап, баласын түнеткісі келгенінде 
қаншама мəн-мағына жатыр. Ақынның көрегендігі, 
адамның қадіріне жете білуі осы құрметінен танылмай 
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ма? Қаралы көлікті кез келген жерге тоқтатпайды. Ол 
да бір қазақты қасиетті жырымен исі мұсылманға тəнті 
еткен ақын қызға құтты мекен болған шаңырақ».

Сара тұрмыс құрды деді, ə?! Іші өртеніп кеткендей. 
Сонысы да жөн болар. Өзгеге қимайтыны рас, алайда 
тағдыр қоспады. Махаббаттың жалынына күйіп, сезімнің 
жетегіне ілесер бозбала да емес. Сара бұған үйленуге жол 
жоғын баяғыда білдірген, қашанғы азаптанып бақытын 
тоссын. Өзімдікі жөн, Сараны Жиенқұлдан құтқардым, 
оған мен ғана үйленуге қақылымын деуге қалай дəті барады. 
Ғашықтық дегенге қырықтың қырқасынан бір қарашы! 
«Қауыснамада» бұған анықтаманы дəл берген екен-ау, 
тегі. Онда былай дейді: «Ей, жігітім, сен өзің жігіт болсаң 
да, ақылың қария болсын. Мен саған жігіттік салтанатын 
құрма демеймін. Қолыңнан келгенше оны қадірлей білгін. 
Жігіттің мінезі жеңіл болмай, салмақты, сабырлы болуы 
шарт. Данышпан Аристотель «Адам жігіт кезінде диуана 
мінездес болады» депті. Ал сен де диуаналыққа салынып, 
надандардың қатарына қосылудан сақтан! Ашулы, ызақор 
болма. Ашу-ыза əрдайым пəле шақырады. Өмірдің жігіт 
кезіндегі лəззатының сырын сақтай білгін. Қартайған соң 
ол лəззатты іздеп таба алмайсың. Табылған жағдайда да 
ол жігіт шағыңдай болмайды. Ей, перзентім! Адамның 
табиғи сыпайы мінезі, жүректілігі болмаса ғашық бола 
алмайды. Әрбір ұнамды мінез, табиғи көріктен əдемілікке 
ынтығу пайда болады. Ғашықтық – денедегі дерт сияқты. 
Ішкі жан дүниесі сезімтал жандар осындай дертке душар 
болады. Сен лажы болса ғашық болмауға тырысқын. 
Әсіресе, кедей-кепшік, қолы қысқалар үшін тіпті қиын 
іс. Оның дерті қаныңа өтеді. Бұл ақылды жандардың ісі 
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емес. Ғашықтық деген сүйгеніңе қолың жетпей, сағыныш, 
сабырсыздықтың нəтижесінде болады. Білгенің жақсы, 
бір жылдық сағынысып кездесудің рахаты – бір күндік 
айырылысу азабына тең. Адам жігіт кезінде ғашық болса 
айыбы жоқ. Оны кім де болса кешіреді, «жігіттік қой» 
дейді. Егде тарқан кезде ғашық болу – ерсі, ал қарттықта 
ғашық болу – сорақылық. Ей, перзентім! Мен саған бəрін 
де айттым, бірақ сен басыңа ғашықтық саудасы түссе 
менің айтқанымды орындамайсың. Демек, ғашық болсаң 
өзіңе лайық жанға ғашық бол!»

Қандай керемет айтылған! Сараның сүйген өзіне емес, 
басқа жанға күйеуге шығуы – қолы қысқа екеуі үшін де 
қиын іс екендігін қалай дəл басқан десеңізші. Сараның 
айықпас дертке ұшырауының өзі де осы ғашықтық 
дерті екенін іші сезеді. Өйткені, ол Әріп сияқты емес, 
нəзік жаратылған, ғашық болуға жаралған. Бəрі тура, 
өмір дəлелдеп отыр. Ендеше өмір заңынан асып қайда 
барасың? Сараның қадамына ақ тілеу тілегеннен басқа 
шарасы қалмады.

Алыстан келген жақын-жамбарларына қонақасы бе-
ріліп, кері қайтуға жиналғанда қастарына Мағаш жа қын-
дады.

– Әріп аға, Жамбыл досыңыз сізге сəлем айтып жатыр.
– Ә, сəлемі қабыл болсын, қайдан көрдің?
– Әбішті «Аманат» қоюға қатысты. Басында арнау 

айтты. Қоштасарда:

Сəлем айт, барсаң Абайға,
Кеңесі жеткен талайға.
Ауырды жеңген қара жер,
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Сабырлы болсын қалайда...
Бір жұтқан судай дүниесін,
Ащысын татып күйінесің.
Ғұмырдың дəмі таусылмас,
Тəттісін татып сүйінесің.
Жапанға біткен бəйтерек,
Жалғызбын деп жүрмесін.
Кемелге келген ақыл-ой,
Тасқынды тəңір басуы-ай!
Нар көтерген ауырға,
Арқасын тоссын жасымай, – 

деді.

– Е, ол да аман болсын!
Бұл – Абайдың сөзі.
– Әйтпесе, Жамбыл бола ма?
Әріп қаладағы достарын есіне алды, Жамбылды көргісі 

келді. Тіпті мүрдені əкелуге баратын топпен кеткісі бар. 
Әйтсе де, «Жолда Сара ауылына соғады» дегенді ойлағанда 
кібіртіктей берді. Қалауымен күйеуге шыққан жанның енді 
көзіне көрінгені əбестік. Сараның бұдан былай жыламай, 
өз тіршілігін жалғағанына шүкір, тілеулес. Мұның ендігі 
алданышы да, қызығы да, артына қалдырар мұрасы да 
кітап шығару. Сол арқылы айналасындағы əділетсіздік 
атаулымен күресу. Ақын Сарамен қатысты қысқа кезең 
Әріпке осыны үйретті, болашағына бағыт берді. Ол өзінің 
атақты «Ұмытпаңыздар, мені!» атты өлеңдер топтамасын 
жазуға ден қойды.

Ұзамай Әріп те Өтебай деген кісінің қызы Мəнтиге 
үйленді. Ақылды қыз адуынды Әріптің қас-қабағына 
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қарап, сүйікті серігі бола білді. Алдыңғы əйелінен қалған 
балаларын туған анасындай аялады. Балажан əйелді 
жаратқан құр құрсақ қалдырмады, одан Рахманшайых 
(Алматай деп те атайды), Шайхымансұр, Нұрахмет, 
Абылмансұр есімді ұлдар мен Күнғайша, Қанипа, 
Бибікен, Бүбіне деген қыздарын сүйді. Жазға қарай Абай 
аулына Әбішті жерлеуге барды. Аяулы жасқа туып– 
өскен жерінен топырақ бұйырды. Бала кезінен құлын-
тайдай тебісіп, ойнап өскен досы Өтегелді, Шəкəрім, 
Манақ бастаған қаралы топтың атқосшылары жолда 
ақын Сара ауылына қонып аттаныпты. Сара мен Бекбайға 
Абайдың берген сыйлығын табыстаған. Жалайырлар да 
жандары қалмай қарсы алып, бұлардың арбасына жорға 
байлап, Әбіштің денесіне кілем жайып қайырған. Ақын 
Сара серіктерімен бұларды көш жерге шығарып салыпты. 
Сондағы «Сəлем айт, Ыбекеме (Абай) дұғай-дұғай!» 
деген өлеңін Әріп Шəкəрімнен ерінбей көшіріп алды.

Әй, Шəке-ай, қабырғамды кетті-ау тіліп,
Айтқаны Ыбекемнің қадір біліп.
Қажымасын қайғы басып, асыл ағам,
Тілеймін ұзақ жылдар, ғұмыр тірлік.
Мен неге толғанбаймын толғанса ол,
Ұлына сəлем еттім қусырып қол.
Мəйіттен қалайша аяп қалармын мен,
Халқымның қонақ күткіш ықыласын мол.
Санасын Ыбырай аға мені өзіндей,
Баласын күтіп алам өз көзіндей.
Мен де ортақ қайғысына жүрек жалын,
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Әбішке айтқан оның зар сөзіндей.
Қонағым тірісіндей Әбіш бүгін,
Көтерем артсаңыздар нардың жүгін.
Тай сойдым құрметіне қысыр емген,
Бал тамған қазысынан тартса түгін.
Төгілтіп ақ бауырсақ дастарқанға,
Ақ ниет, адал жүрек тұрмын алда.
Даярмын шырақ қойып күзетуге,
Әбіштің аруағын ұзақ таңға.
Төрімде ол да отырсын сіздердей боп,
Жайнаған жас өмірі алқызыл шоқ.
Риза боп елімізден аттаныңдар,
Арқаның бағландары – арқалы топ.
Жасымнан танушы едім жақсы сырын,
Оларға арналады əн мен жырым.
Ыбырайдың аяулы ұлы қонақ болса,
Емес пе мен үшін бұл жақсы ырым.
Бұл сенім мен ғана емес, бүкіл елге,
Қадірін ұқпас мұның қандай пенде.
Күйзелді Найман елі түгел дерсіз,
Қайғыдан көкірегі толып шерге.
Көп сəлем Ыбекеме дұғай-дұғай,
Ғұмырын ұзақ қылсын, қолдап Құдай.
Көп жерге ере шығып қарындасың,
Қоштасып қалды дерсіз қолын бұлғай...

Ақын Сараның Абай ағасына жолдаған сəлемі Әріпке 
өте-мөте ыстық сезілді. Жетісу жеріндегі аяулысынан 
естіген соңғы сəлемдемесі екенін түсінді. Әбіш, Абай-
лармен араласқан шығармашылық жылдары Әріп орыс-
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тың классикалық əдебиетін, əсіресе Пушкин мен Лер-
монтовты көп оқыды. Өзі де ұлы халықтың кейбір 
шы ғармаларын аудара бастады. Пушкиннің «Евгений 
Оне гин» романы мен Лермонтовтың «Ақын өліміне» 
өлеңіне ол жасаған аудармалар осындай талаптану 
үстінде туған жемістер. Абайдың «Сөз айтам Әзірет 
сұл танға» деген сынынан қорытынды шығара отырып, 
қиял желісті қисса жазудан гөрі аяусыз езгіде, ауыр 
тұр мыста өмір сүрген елінің шынайы жайын көрсетіп, 
қазақты ғасырлар бойы қанап келген үстем таптың 
зорлық-зомбылығын сынады. «Қабанбайға», «Қалыбек 
биге айтқаны», «Алшеке, отырмысың өлшеп– пішіп», 
«Ажыбайға», «Найман Серікбай қажыға», «Тəуірбек 
болысқа», «Қабділдə биге», «Ғапілдің тірлігі», «Тұрғали 
болысқа» сияқты өлеңдерінде ақын əкімдердің халық 
алдындағы қылмысын үнемі əшкерелеп отырды. Абдыра 
бекетінің атышулы Арнай болысына да бір «сыбаға» 
арнамақ ойы болды, бірақ поштабай досынан Сара мен 
Құдайбергеннің айтысын естіген соң, «Тексіз немеге сол 
да жетерлік, оған өлең жазған қағазым қор, шығын» деді 
іштей. Жақтырмаған əкімін кім болса да тірідей іреп, 
қаймықпай батыл сынады:

Қабанды ескі ауру сандыратқан,
Еңіретіп сан момынды зар жылатқан.
Ұлық боп ел шетіне біреу келсе,
Сар жезін знак қылып салбыратқан, –

дейді. Ақынның мысқыл сөзі Абайдың:
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Күштілерім сөз айтса,
Бас изеймін шыбындап.
Әлсіздің сөзін салғыртсып,
Шала ұғамын қырындап, –

дегенімен шебер астарласып тұр.
Мал қызығын жеке басынан, жанынан артық санаған 

дүниеқоңыз байлардың қатал да мейірімсіз мінез-құлқын 
жырлағанда жаны түршігеді, халықтың еңбегі еш кетіп 
жатқанына қиналады.

Алдау, арбау қанына сіңген батпан,
Бар білерің нашарды зар жылатқан.
Бағып жүрсе малыңды біреу тегін,
Сұрланып, сүртіп жүріп маңдай терін.
Алты айына қой, серкеш, көйлек-штан,
Ақы деп осы емес пе бар бергенің, –

деп бетіне басады. Ақынның осы тектес өлеңдері Абайдың
«Аш қарын жұбана ма, майлы ас жемей», «Малға 

достың мұңы жоқ малдан басқа», «Көңілім қайтты достан, 
дұшпаннан да» сияқты өлеңдерімен үндес.

Байларға Әріптің əркезде алдыларынан шығып, өлтіре 
сынауы ұнамады.

– Әріптің алдында қашанғы мұрнын тескен өгіздей 
мөлтеңдей береміз, өзінен асатын бір ақын тауып, сөзден 
тоқтатайық та, – деседі. Осы ойды Өзбақан бай Бүрге 
батырдың асына жиналған бай-бектерге айтып көріп еді:

– Ол перімен жүрегі барып кім айтысады? Бұл ай мақ-
тағы ақындардың бəрінің аузын жауып болған жоқ па?

– Семейден сужұқпас Сəдір ақын келіпті, соны са-
лайық, – деп түйісті.
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– Сəдірің менен былтырғы Қоянбазарда орнына қой 
беремін деп əкеткен шайын даулап келген болар, – деп 
шалқайды Жұмахан бай, – шайың шай емес, шөп болып 
шықты деп ит қосып қуалаймын.

– Қой, біз оны Әріпке қарсы пайдаланайық! Жеңсе – 
шайына шапан қосып қайтарамыз, – деп тоқтатты байлар 
тобы.

Тұрғали болыстың тоқтамына бəрі қосылды. Сəдір де 
келісіп, ас үстінде Әріпке шүйлікті:

– Ассалаумағалəйкүм, Әріп сайтан,
Жұрт алдында аз жамандап барып қайтам.
Өзбақан, Жұмақанның ортасына,
От жақтың əруақытта анық сайтан.

Қапелімде таң қалған Әріп өзіне өш байлардың аттары 
аталғанда мəн-жайды түсіне қойды:

– Уағалəйкүмассалам, Сəдір сайтан,
Ақшаға сатылуға əзір сайтан.
Қыздырма қызыл тілмен қыз өлтірген,
Сен қайдан танушы едің қадір сайтан.

Байлар сыйлық бермесе, несиеге айтыспайтын Сəдір 
ала рын алып қойған болатын. Соны қарсыласы бетіне 
басарын сезген ол енді тек жамандауға көшті:

Я, шүкіршілік сезгішсің Әріп сайтан,
Қараңғы емес, кеудесі жарық шайтан.
Болғанмен біліміңнен еш пайда жоқ,
Жүрсің бе əр бұтаға сарып сайтан.
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Әріптің ойына алдындағы əлдеқандай боп отырған 
ақынның баяғыда бір қыз өліміне байланысты елден 
қашып кеткені, қалада қайыр сұрап күнелткені түсті. Енді 
түк болмағандай, алқалы топта байлардың шашбауын 
көтере қалыпты. Бар жайды баяндап, төгілдіре берсе сөз 
көп. Текке шапқысы келмеді. Сəдірдің шамасына қарай 
бұл да бір шумақпен қайырды:

Қу тіліңді тыймайсың кетпеген соң,
Іздегенің бір тиын шеттеген соң.
Семейді сол себепті жүрсің қимай,
Беретін қол қайыры көп деген соң.

«Бекер айтысқан екенмін, Әріп əріге кетпей тұрғанында 
шынымды айтайын» деп түйді қапелімде «семейлік»:

Шайтанның Әріп жүйрік сабағына,
Албасты қарап басар қабағыңа.
Сыбап-сыбап кетуге келіп едім,
Шай тықты шапанымен тамағыма.

Ақынның жұрт алдында аласарғанына қатты на-
мыстанған Әріп өшін Тұрғали болыстан алды. Аңға тазы 
қосқандай алаңдап отырған болыс Әріп өзіне бұрылғанда 
сескене қарады. Оның қазіргі кейпі іші өткен баладай еді:

Қу сайтан, бұл мінезді таптың қайдан?
Құрысын байға еріп тапқан пайдаң.
Халыққа сайтан пана болмақ па екен,
Деймісің торқа шықты алты байдан.
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Бүрге батыр бес сыбанның тиянағы,
Сұңқар ед жалғыз қонған қиядағы.
Ет пен тері арасында қызыл сайтан,
Сөзінің байлауы жоқ мия дағы.
Сенбісің атаққа іліп дəріп қылған,
Сəдірді марапаттап «жарық» қылған.
Сұңқардан кейін қонған сауысқансың,
Дəнемең жоқ еліңді қарық қылған.
Патша болсаң кешірмес бас ұрғанмен,
Белгілі жындылығың жасырғанмен.
Ежелгі ит мінезің өзгерген жоқ,
Кезеңнен салпы сүйреп асырғанмен.

Сыбанның жарлы-жақыбайына қолынан келгенше пана 
батырдан кейін болыстыққа қолы жеткен Тұрғалидың бет 
пердесін аймандай еткеніне төңірегіндегілер қызарақтап, 
дауыс көтере бастағанда Бүрге батырдың Темірбек бас-
таған бес баласы қылыштарын суырып өре тұрды:

– Құдайдан кетпеңдер, ас беріп отырғанда аруағын 
қорлатпаймыз!

– Жуан желкелер, жандарың барда тайып тұрыңдар!
– Әріпке тиіскендердің ісі бізбен болсын.
Халқының өзіне бағышталған ыстық ықыласы Әріпке 

ортаймас күш-жігер бергендей. Бұдан былайғы жерде де 
өлеңдерін жапа шеккендерге, еліне, арттарынан қаулап 
келе жатқан жастарға арнады. Еңбектерін оқыған Шоқан, 
Ыбырай ізімен жəне Абай, марқұм Әбіш үлгісімен 
жастарды адал еңбекке, оқу мен өнерге, қазақтың ғасырлар 
бойы қалыптасқан мол мəдениетін меңгеруге шақырды.
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Дененің қызықтысы бас пен жүрек,
Шіркін-ай, ойласаңшы неге тойған.
Көз жараның орны емес, көрмек үшін,
Ғылым – көңіл қазынасы сақтап қойған, –

деп қоғамның қожасы əміршілдік, əкімшілік жүйе емес, 
ғылымды меңгерген сауатты жастар болуы керек екенін 
меңзеді. Қоғам, өмір үнемі дамып отырады. Оның та-
лаптарына сай ғылым мен өнер, мəдениет те өркендеп, 
адамның ойы мен қабілеті арта түсуге тиіс. Жастармен 
болған бастаңғылардың бірінде оқыған мына өлеңді олар: 
«Әріп ақынның өсиеті» деп айтып жүрді:

Білген мен білмегендік жер мен көктей,
Білген жетіп мақсатқа, білмес боп ойран.
Надандық бүгінгідей заманға құрал емес,
Қой жаным, білместікті шығар ойдан.
Мысалы дүние – теңіз, білім – кеме,
Кемесіз терең суға түсем деме.
Толқыны тауға ұқсаған мына заман,
Сезе ме мұны жаһил даңғой неме.
Кəсіп қыл білім берер іздесең жем,
Таза жүрек, болмайсың ешкімнен кем.
«Күннен де білім жарық» деген мақал,
Соқыр кісі болмайды көздімен тең.

Өмір болмысын, замана жайын осылай суреттеген сол 
бастаңғыда арапша енді хат танып жүрген Болай деген 
жігіт сұрақ қойды:

– Аға, көп сырлы мына өмірден аз таңдауыңызды 
айтыңызшы?



Сара саңлақ

301

– Қауағын жаңа ашқан жастарға ұсынарым – Әділет 
жолында адамгершіл, көпшіл болу. Адамды тұңғиықтан 
да, түпсіз шыңыраудан да, қараңғы тұманнан да сүйреп 
шығар – адамның ары, адал да анық жолы, əрине білімді 
болса ғана.

Өтеді, өмір барлығымыздың басымыздан өтеді! Кө кі-
рекке шер боп қатқан шер көп. Соның бірі – кезінде Ақын 
Сараға құда түсуге қолбайлау болған қалың мал, əйел 
теңдігі тақырыбы да болашақ кітабына жыр болып тізілді:

Адамға Хауаны арнап жаратты хақ,
Ғибрат түпкі атаңнан ойланып бақ.
Әлемнің тұңғыш ұлы, тұңғыш қызы,
Бұлардан басқа жандар келмеген шақ.
Екеуі табысты да жолдас болды,
Қалыңмалды шығарған қай ақымақ...

Бұлардан басқа да тақырыптарға көптеген өлеңдер 
жазды. Кітап шығарып, жас ұрпаққа мұраға қалдыруды 
көздеген ояу кеуде оның негізін берік қалады. Кесек 
туындылардан алдымен Қазан қаласынан мың сегіз жүз 
тоқсаныншы жылы «Зияда-Шаһмұрат» басылып шықты. 
Шығармада Бағдат патшасы Мұхтар мен Мысыр патшасы 
Зияданы əділетті, қайырымды əкімдер ретінде көрсету 
арқылы олардың балалары Зияда мен Шаһмұратты 
да əкелерінің ізімен турашыл, парасатты, жарлыларға 
қайырымды етіп көрсетті. Махаббат еркіндігін, шынайы 
достықты жырлады. Алайда, қиялдың аты – қиял, шыр-
қыраған шындықты жазу азаматтық борышы екенін 
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ұққаннан кейін Найман, Матай, оның ішінде Аталықтан 
шыққан «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жыл-
дардың басты кейіпкерлерінің бірі Барақ сұлтан туралы 
деректер жинастырды. Сарқан кентінде қызметте 
жүргенде сол маңдағы Байтулақ дегеннің зиратына «Осы 
Барақ сұлтан емес пе» деген күмəні болды:

Мықты кім ажал басын жоймайтұғын,
Қиямет – құрбың емес ойнайтұғын.
Барақ та батыр туған, о да кетті,
Аузына тас салса да шайнайтұғын, –

деп жазғанындай, жаугершілік заманында қазақ ба-
тыр ларын қаза тапса былайғы жұрт көзінен жасырып 
жер лейтін болған. Ондағысы – тірісінде жеңе алмаған 
жауы өлгенде мəйітін қазып, сүйегін қорламасын 
дегені. Барақ батыр денесі тұтасқан қалың түкті, жалды 
адам болған деген деректерді Қытайда жүргенде алған. 
Келіндері атасының атын бадырайтып атамай, жа-
сырын жерлеу шарты бойынша Байтулақ атауы мүмкін 
ғой! Барақ сұлтан – қазақты орыс патшасы Анна 
Ивановнаға бодандыққа беру туралы келісім-шартқа 
қол қойғаны үшін Әбілқайыр ханмен ренжісіп өткен. 
Кеңес жұмысымен мұрағаттарды ақтарып жүргенде 
патша Елизавета Петровнаның «Жоңғарларды жеңген 
Абылай басқамызды місе тұтпауға айналды. Оны 
залалсыздандыру керек» деген жарлығына тап болды. 
Қазақтың басын Әбілқайыр емес, Абылай қосқанына көзі 
жеткен патша қазақтың жоңғарды жеңгеніне қуанудың 
орнына көре алмаушылығын білдіргенін түсінді. Оның 
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желісімен Әріптің «Абылай» поэмасы дүниеге келді. Көзі 
тірісінде Сараға берген уəдесі орындалып, екеуі екі бөлек 
күн кешсе де қыз жүрегінде «Сараға», жігіт жүрегінде 
«Қарлығаш» əндері сақталып, өле-өлгенше айтып жүрді.

Меңдеген ауру Сара өмірін қысқарта берді. Ақыры 
отыз сегіз жасында қайталанбас жыр желеңі көз жұмды. 
Оны ел-жұрты Қапалдың «Үш кəукен» аталатын жеріне 
қойды. Марқұм ақырғы демін алып тұрып айтқаны:

Солды өмір шешек атып, бір-ақ гүлдеп,
Әргіден көмекейім текке гулеп.
Белгілі байлауы жоқ, матауы жоқ,
Есіл сөз желге кетті босқа улеп.
Дəм татқан қадірлі елге тартып бұйрық,
Осынау бір ауыз сөз менен сыйлық.
Хикая кітап жазып бере алмадым,
Әріптей болмаған соң хатқа жүйрік.
Кемді күн қызмет еттім дос-жаранға,
Өнерім аз болса да мақтанарға.
Мені де баламыз деп еске ал жұртым,
Сараның айтары осы аттанарда.

Күллі Кенже, Қаптағай, Аталық, Жақсылық руларының 
адамдары аза тұтқан қабір басында құран оқыған Әріп 
көңілінің ақсұңқары Сараға арнауын да оқыды:

Жас өлімге тақалды, қарасам аппақ сақалды,
«Атадан алтау туса да, бір жалғыздық бар деген.
Естуші едік мақалды.
Көлік көшкен сарайдан, керуен біткен жөнелді,
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Жинап-терген мүлкінен, ойласаңшы не көрді?
Жалаңаш айдап жіберді, құрғалы тұрмыз сапарды.
Жақыннан жатқа баруға, көптен жалғыз қалуға,
Бұзғалы тұрмыз қатарды.
Терезесіз, түңдіксіз, білсекші көрде жатарды,
Түк саңылау-тесіксіз, төрі өлшеулі есіксіз,
Тірлікте шіркін білмедік, тас жамбасқа батарды.
Өмір ұзақ көңілге, таусылмастай көп еді,
Қызықтырған дүние «əлі өлмейсің» деп еді.
Мінеки, көрге апарды.
Алашқа аты таралған, қош бол енді Саражан!
Қасыңа бір күн барғызар, тілемесем де Алладан,
Маған да күн батар-ды...

Сегіз жылдан соң шілдеде алпыс сегіздегі Әріп те 
ауыл-аумағы мен бала-шағасына қош айтып, елі о дүниеге 
шығарып салды. Ағайын-туыс, дос-жарандары жиылып, 
өзінің ежелгі қыстауы – «Жыланды» деген жерде ақынның 
басына кесене тұрғызды. Оған қарлығаш ұя салыпты 
деседі. Ақын Сара тірісінде бұған арнап жырлаған 
қарлығаш емес пе екен, ақиық қыранын паналап барған...



Төртінші бөлім

ЗЕрТТЕУлЕр,
ЕСТЕлІКТЕр
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Сара лаТиЕВа

ақын Сараның қазақ ӨнеріндеГі ізі

Сараның өлеңдері бізге қаншалықты толық жетті жəне 
олардың өлеңдік дəрежесі əдеби өлшеммен қай деңгейде 
екенін мен айта алмаймын. Бірақ өнерлі жан ретінде 
аты бүкіл қазақ даласына жеткеніне кəміл сенімдімін. 
Оның бір көрінісі қызымыз өнерлі болсын деп Сараның 
құрметіне атын қою. Әрі бұл қазақтың дəстүріндегі 
əріден келе жатқан ілтипатты сыйластық үрдіс. Осы 
дəстүрдің бір қаулап көтерілген кезеңі орта мектептің 
əдебиет бағдарламасына «Біржан мен Сараның айтысы» 
енгізілген уақыт деп топшылаймын.

Айтыстағы хрестоматиялық:

«Қызы едім Тастанбектің атым Сара
Ішінен ер Қаптағай шықтым дара.
Он үште домбыра алып сөз сөйлеп ем,
Келемін бір сүрінбей жалғыз қара.
... Тақсыр-ау он жетіге биыл шықтым,
Сан жүйрік ілесе алмас самғағанда.
... Ән шырқап ақ ордадан шыға келдім,
Көрген соң аттан түсті Біржан серің.
...Найманда екі жүзді наркескенмін,
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Желкеңді қимақ үшін қойған саптап.
...Талпынған жас баланың білегіндей,
Сендейге ұстатпаймын қолымды аппақ»

деген жолдардан қазақ даласының бір қиырындағы ақын, 
өнерлі жанның бейнесі көрінеді. Қай заманда да өнерліні 
сыйлаған, сөзге тоқтаған, оның үстіне Біржан сияқты 
«Үш жүзді əнмен қырған мұзбалықты» мойындатқан 
Сара бейнесі қазақ қызының өз басын бағалата білетін 
салмағын, өнер жарысында терезесін тең ұстай алатын 
тəрбиесін, тауып айтқан сөзге тоқтай білетін кішіктігін 
көрсететін сегіз қырлы, бір сырлы тұлғаны елестетсе 
керек. Бұл əсер Мұқан Төлебаевтың «Біржан-Сара» опе-
расы шыққаннан кейін жаңа қарқын алды. Музыкалық, 
одан опера театры деген өнер саласын қабылдап, талдап 
түсіне бастағанымызға оншақты жыл ғана болғанда 
сахнаға шыққан бұл опера өнер жанашырлары мен 
жоқтаушыларынан бастап қарапайым көрерменге дейін 
ерекше назар аударған оқиға болды. Өнер жанашырлары 
шын мəнінде толыққанды қазақ операсы дүниеге келді деп 
қуанды. Консерваториядан білім алған композитордың 
операның барлық заңдылықтарын сақтай отырып, 
қазақтың өз топырағынан туған шығарма қазақ өнеріндегі 
үлкен бетбұрысты көрсетті.

Ал, көрермендердің қабылдауына бірден бір оң əсер 
еткен – Күлəш Байсейітова. Бұған дейін Қыз Жібек, 
Ақжүніс, Хадиша сияқты, Ажар сияқты ертеректегі не-
месе қазақ тұрмысындағы жиынтық бейнелерді жасап, 
опера өнері дегенді қалың жұртқа жеткізуде ерекше 
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үлесі болған жəне халықтың сүйіктісіне айналған Күлəш 
Бай се йітованың беделі өте жоғары болатын. Негізінде 
музыкалық театрдың дəл сол 1934 жылы ашылуына 
тікелей себеп болған екі адам – Күлəш Байсейітова мен 
Құрманбек Жандарбеков. Өйткені музыкалық театр үшін 
ең алдымен жетекші партияны орындайтын əйел жəне 
еркек дауысы керек. Сопрано, тенор, баритон дегендей. 
Әнші болмаса опера да жоқ.

Ал, қазақ өнерінде ғажайып құбылыс болған, бүгінгі 
ұрпақ нақты мəнін бағамдай бермейтін 1936 жылы 
Москвада өткен өнер мен əдебиет онкүндігінің ерекше 
өркешті тұсы да осы екі əншіге жəне музыкалық болып 
барып, опера болып қайтқан «Қыз Жібекке» тиесілі. Бұл 
басқалардың өнерін төмендету немесе елемеу емес, сол 
тұстағы ақиқат қана. Қазақтың табиғатында ежелден бар 
өнерді – əншілікті, күйшілікті, суырып салма ақындықты – 
сан қырлы бояуымен, үнімен көрсете білген онкүндіктің 
өзі де аңызға жете қабыл болды. Өйткені бұл онкүндік 
қазақ өнерінің өзіміз де, өзгелер де байқап үлгермеген 
қазынасын, мүмкіндіктерін көрсетті.

Ал, соның қорытындысында жаңадан тағайындалған 
«СССР халық артисі» атағын алғашқы 12 адамның бірі 
болып Күлəш Байсейітованың алуы қазақтың музыкалық 
өнерінде бөрікті аспанға атқан құбылыс болды. Енді 
оның өзі де əлдебір символға, қазақ əніндегі, өнеріндегі 
флагманға айналып сала берді. Сатылап өсуге үлгермей, 
енді қаз тұра бастағаннан бірден шырқау шыңға шыға 
келген əншінің мойнына үлкен жауапкершілік түсті. Енді 
бұрынғы деңгейден төмендеуге, ең бастысы қателесуге 
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болмайтын. Себебі, халық Күлəштің өнерінде бір кемдік, 
əлдебір жетіспеушілік болады дегенді қабылдамайтын. 
Сол кездегі жетік техника – радио арқылы берілетін əндерін 
үйреніп, соған еліктеп əнші болуға талпынған, астанаға 
жолы түскендер тыңдаған, көрген операларын жаттап 
айтқан көрермен Күлəш атымен келген жаңалықтың бəрін 
риясыз қабылдайтын. Екінші жағынан қарағанда осындай 
құрметпен, сеніммен қабылдаған халыққа Күлəшты ылғи 
жоғары өнер көрсетуге тиіс болатын.

Үшінші мəселе: Қыз Жібек пен Ақжүніс жырдың 
кейіпкері болса, Хадиша мен Ажар жиынтық бейне еді. 
Ал Сара – туған, тұрған жері белгілі. Оның өлеңдері ел 
ішінде сақталған, оны көрген адамдар да кездесуі мүмкін, 
қысқасы нақты мекен-жайы бар, түр-тұлғасы белгілі, 
кəдімгі арамызда өмір сүрген адам. Солай бола тұра 
жалпы жұрт көрген жоқ, тек дауысын ғана естіген. Иə, 
сондай бір өнерпаз болған, атақты Біржанмен айтысқан. 
Енді соны Күлəш Байсейітова тірілтіп əкеліп тұр.

Негізінде Біржанның əндерінен əсер алған Мұқан 
Төлебаев операны да «Біржан» деп атаған. Ретіне қарай 
Біржанның өз əндерін композитор əншінің бейнесін 
жасауға күш салған. «Жанбота», «Адасқақ», «Теміртас» 
əндерін пайдаланған композитор Біржанның асқақ 
бейнесін жасады да. Операның жазылу кезеңінен сахнаға 
шыққанға дейін, өзі тікелей араласып оның ғажап табысқа 
жеткеніне куə болған, қазақтың теңдесі жоқ теноры, 
Біржан партиясын алғашқы орындаушылардың бірі – 
Байғали Досымжанов былай деп еске алады: «1944 жылы 
Мұқанмен екінші рет кездестім. Ол маған:
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– Байғали, менің бір ойым бар. Айтарлықтай болып 
шыға ма, шықпай ма, білмеймін. Әуелі сен тыңдашы, – деп 
болашақ «Біржан – Сара» операсының екінші актысындағы 
Біржанның ариясын айтып берді. Ария маған күшті əсер 
етті. Кейіннен Біржанның бұл ариясы менің ең бір сүйіп 
салатын əніме айналды. «Біржан – Сара» операсы біздің 
театрымызда он алты жыл үздіксіз қойылып келеді. Бұл 
музыкалық шығарманы жұртшылығымыз əлі де құмарта 
тыңдайды.

Қазақстанға келген шетелдік достардың халқымыздың 
өнері жайлы пікірін тыңдасақ «олар да ең алдымен 
Мұқанның операсына қайран қалғандықтарын айтады. 
«Біржан – Сара» сахнаға шыққаннан бері бұл ғажайып 
шығарманы талай елдің, алуан ұлттық өкілдері көріп, қазақ 
композиторының асқан дарындылығына сүйініш білдіреді. 
Мұқанның бұл шығармасындағы басты кейіпкер – Біржан 
сынды əнші– азаматтың сахналық образын жасау менің 
де опералық өнерімді ілгері дамытуға кеңінен даңғыл жол 
ашты. Ел арасында «Біржан – Сара» операсы сөз болса, 
жұрт əуелі оның авторы Мұқан мен Сара ролін тамаша 
орындаған Күлəшті, осы ұлы өнерпаздарға ілестіре Абай 
атындағы опера театрының орта буыны – біздерді де еске 
алады...» («Қазақ əдебиеті», 31.03.1961 ж.)

Сара – хан қыздары Жібек немесе Ақжүніс емес, 
тағдыры талқыға түсіп тəлкек болған Хадиша мен Ажарға 
да ұқсамайды. Бұл Күлəш шығармашылығында кездескен 
қазақ қыздарының бəрінен өзге, оқшау бейне. Сара – күні 
бүгінге дейінгі ұлттық операмыздағы халықтан шыққан, 
халықтың ойын айтатын тұңғыш азамат, өнерпаз қыз. 



Сара саңлақ

311

Ендеше, əрі соны бейне жасау керек, əрі халықтың 
көңіліндегі Сараны ұмытпау керек.

Солай Сара бейнесінің тек музыкалық емес, жан-
жақты ашылуына мəн берген Күлəш операның аталуына 
да назар аударған. Әдетте «Руслан и Людмила», «Самсон 
и Дамила», «Тристан и Изольда» болып келеді. Немесе 
«Царская невеста», «Спящая красавица», «Аида» деп 
əйелдерге назар аударады. Мұқан операсын «Біржан» деп 
атаған. Ол түсінікті, өзі Біржан əндерінен шабыт алып, 
соның бейнесін көрсеткісі келіп отыр ғой. Бірақ жалғыз 
еркектің аты онша тартымды емес. Соны Күлəш «Біржан 
мен Сара» деп атауды ұсынған. Оны кезінде дирижер Сто-
ляров та қызу қолдаған. «Барлық мəселе Сараға қатысты 
болады да, опера «Біржан» аталады. Сараны қосу дұрыс».
Сонымен опера «Біржан – Сара» аталып, премьерасы 
1946 жылы 7 қарашада өтті.

1949 жылы композитор Мұқан Төлебаевқа, режиссер 
Құрманбек Жандарбековке, суретші Анатолий Ненашовке, 
солистер: Күлəш Байсейітова, Шабал Бейсекова, Әнуарбек 
Үмбетбаев, Байғали Досымжановтарға Мемлекеттік 
сыйлық берілді.

Бұл жерде Күлəштің Сараға қатысты шын шығар-
машылық көрегендігін, тек орындаушы əнші емес, өзі 
жасаған бейненің, неғұрлым толыққанды болып шығуына 
назар аударатын суреткерлігін айтпақпыз. Мұқан Төле-
баевтың Біржан əндерінен шабыт алғанын, операда 
əншінің туын– дыларын пайдаланғанын жоғарыда да 
айтып өттік. Оның үстіне Біржан орындайтын вокалдың 
шығармаларды дауысы əрі күшті, əрі əдемі Байғалиға 
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өлшеп жазғаны музыка тарихына белгілі. Ендеше үлкен 
шабыттан тынымсыз еңбек пен ғажап дарыннан туған 
Біржан партиясының айшықты болуы заңды. Ал, Сара 
ше? Операда Сараның:

«Ей, Біржан, жасың үлкен, өзің аға,
Қымбаттығым белгілі білсең баға.
Қамысты терең көлдің сұқсырымын
Қаңғырам ілдірмеймін қаршығаға», –

дейтін нақ əрі тəкəппар сөздеріне сай, немесе:

«Кісі емес ел намысын ұққандай-ақ,
Ербиер елсіз тауға шыққандай-ақ.
Жиенқұл күжірейіп келер ме екен,
Он мата арқалана тыққандай-ақ», –

дейтін трагедиялық мойындауларын жеткізетін музы ка-
лық сурет бар ма?

Бар. Оны опера сахнаға шыққан алғашқы қойылымда 
да, кейініректегі талдаушылар да қайталап, атап көрсетті. 
Шын мəнісінде толыққанды опера болғандықтан ол театр– 
да үздіксіз жүріп келеді. Опера 1973 жылы Алматыда 
өткен Шығыс елдері халқының музыкалық мерекесі 
бағдарламасына енгізілді. Осы мерекеге келген əр ұлттық 
өнерпаздары бағдарламадағы шығармалардың көркемдік 
деңгейіне өз пікірлерін білдірді. Соның ішінде чех 
композиторы Л.Железный қазақ операсын басқа ұлттық 
мəдениеттің өкілі ретінде қатысқан композиторлардың, 
оның ішінде, чех Б.Сметананың «Проданная невеста» 
клас сикалық операсымен үндестіре қарап, бұл операны 
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(«Біржан – Сараны») «əлемнің қандай сахнасына қойса да 
үлкен табысқа ие болады», деп атап көрсеткен болатын 
(«Вечерняя Алма-Ата», 18.12.1976 г.).

Бұған операның либреттосын жазған филолог-
ғалым, академик, айтыстың ерекшелігін жақсы білетін 
Қажым Жұмалиевтің өлшеусіз үлес қосқанын ескеру 
керек. Атағы əлдеқайда жоғары Біржанмен Сараны тең 
дəрежеде көрсетуде əдебиетшінің, қазақ тұрмысындағы 
сөздің орнын, қасиетін жетік білуі жетекшілік еткен 
деп ойлаймыз. Осыған сай композитордың да операның 
стилистік ерекшелігінде əннің, əншіліктің басымдығы, 
халықтың қабылдауына игі əсер еткен фольклорлық му-
зыканың орынды қабысуы шығармаға шырай беріп тұр. 
Осылардың бəрінің басын қосып тыңдаушыларға жаңа 
операның өз дəрежесінде жетуіне əсер еткен Күлəш 
Байсейітованың сахнада жасаған Сара бейнесі. Сараның 
музыкалық образының толыққанды сипатталуы, оның 
сəт ті шығуы соншалықты, əдетте жеке концерттерінде 
опе радан айтпайтын Күлəш, Сараның ариясын тұрақты 
айтатын болды.

Академик Ахмет Жұбанов болса: «Қазақ совет музы– 
касының үздік жетістігі болып табылатын операның 
тууы, тек Біржан мен Сараға ғана емес, композитор 
Мұқан Төлебаевтың өзіне де лайықты ескерткіш» деп 
атап көрсетті. 

Солай, Сараға да лайықты ескерткіш. Ең алғаш сахнаға 
Күлəш кейпінде шыққан Сара содан бері қазақ əншілерінің 
қаншасының танылуына, ізденуіне, шеберлік шыңына 
көтерілуіне үлес қосты. Күлəштің тікелей қолдауымен, 
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қамқорлығымен қатысқан Шабал Бейсеновадан кейін Роза 
Жаманова осы образбен өз шығармашылығының шыңына 
көтерілді. Розаның сымбатты, нəзік жəне тəкаппарлау, 
іштей бай, дауысы қуатты Сарасы əншінің тағы бір қыры 
боп танылды.

Алғашқы қойылымнан тұп-тура 30 жыл өткенде бір 
кезде Біржан болып шырқаған Байғали Досымжанов енді 
режиссер ретінде операны жаңартып қойды. Мұнда ол 
Біржан мен Сараның халық өнерімен тығыз байланысты 
екенін, жəрмеңкенің қызған кезінде бұлардың шыға келуі 
халықты жалт қаратып, назарды өнерге аударуына екпін 
түсіреді. Өзі əнші болғандықтан əншілердің мүмкіндігіне 
ерекше мəн беріп, олардың тиімді жағын көтеруге зер 
салады. Соның арқасында дауысы күшті, характерлік 
бейнелердің шебері Сəуле Құрманғалиеваның, клас-
сикалық сопрано Рахима Жұбатырованың, біртоға қазақы 
мінезді Алима Оспанованың, өжет те қайсар Тоқтар 
Әдетбекованың Саралары сахнаға шығып, қазақ өнерінде 
əрқайсысы өзінше із қалдырды. Кезінде опера Уфа 
театрында қойылып, қазақтың Абай атындағы опера жəне 
балет театрының спектаклі Москвадағы онкүндіктерде 
табыспен көрсетілді, Германияның астанасына гаст-
рольмен барды. Москваның Үлкен театрында қою жұ-
мыстары да қолға алынған. Бірақ бұл шаруа саяси-
əлеуемттік жағдайларға байланысты тоқырап қалды. 
Бірақ жүзеге асқан қойылымдардың бəрінде Сара 
образына айрықша назар аударылады. Ол – бір кезде 
Күлəш атап көрсеткен Сараның Біржанмен тең түсіп 
отыратын салмағы. Біржанның образын ашудағы тікелей 
жетекшілік рөлі. Әрине, бұл орындаушылардың еңбегі. 
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Соңғы кезде Сара бейнесімен шыққан Қазақстанның халық 
артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, халықаралық 
дəрежеде танылған əншіміз Нұржамал Үсенбаеваның 
еңбегін де атап айту керек. 1984 жылы Құрманғазы 
атындағы консерваторияның соңғы курсында оқып 
жүргенде Б.Досымжанов үлкен сенім артып, қайталап 
қойған «Қыз – Жібек» операсында басты партияны айтқан, 
сонысымен ұлы Ғабеңнен (Ғабит Мүсірепов) бата алған 
Нұржамал, сахнадағы саналуан образдарының қатарында 
Сараның да өзіндік бейнесін жасады. Нұржамалдың сазды 
əрі күшті дауысы, қазақтың нағыз сұлуларға тəн құба 
талдай бой бітімі, сахналық пластикасы, əншілігіне сай 
артистік дарыны бүгінгі тыңдаушыларға сүйкімді Сараны 
алып шықты. Сондықтан да жаңадан ашылған «Астана – 
Операда» қойылған «Біржан – Сарада» жетекші партияны 
Нұржамал Үсенбаеваның айтуы заңды деп ойлаймыз. 
Біз бұл жерде Ресейдің халық артисі, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты,, əдейі шақырылған режиссер 
Юрий Александровтың шешімін, сахналық ізденістерін, 
уақиға мен кейіпкерлер туралы түсінігін, тіпті Біржан мен 
Сараны сахнаға атпен шығарған экзотикалық тəсілін де 
талқыламаймыз. Ол бұл əңгіменің ауқымында жоқ. Бірақ 
Нұржамал – Сара өз орнында, өз дəрежесінде.

Нақтысы, бүкіл операның жетекшісі Сара – Нұржамал 
болып шыққан. Мынадай жалындаған махаббат иесі, 
жарқыраған сұлу, бұлбұлдай əнші əрі ішкі толқынысы, 
үміті мен трагедиясы лыпып көрініп тұратын сырбаз 
Сараны көріп тұрып өлуге Біржанның (режиссердің 
шешімі бойынша өлді деген Біржан тіріліп кетеді) 
шынымен де дəті бармас еді. 
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Халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымы 2013 жылды туғанын 
100 жыл толуына орай Мұқан Төлебаев жылы деп 
жариялаған болатын. Соған қарай бірқатар халықаралық 
шекаралар атқарылды. Соның бірі – Түркияның Самсун 
қаласындағы жас театрда «Біржан – Сара» операсының 
қойылуы. Режиссері профессор Эфлатун Ниметзаде. 
Біржанды театрдың əншісі Азал Ондеш, Сараны 
Қазаннан келген Регина Валиева айтты. Бұл Сараның 
халықаралық дəрежедегі ізі деп түсінуіміз керек. Қазақ 
өнерінде тағы бір Сара бар. Ол – Гүлмайдан Сүндетова. 
Талдықорған облыстық театрында Т.Қалилахановтың 
пьесасы бойынша қойылған спектакльге əншілігі үшін 
шақырылған. Гүлмайдан халыққа əнші, ақын Сара ретінде 
мойындалды. Әншінің бейнесі Гүлмайданның да өнерінің 
жаңа қырын ашып, өнердегі бір белесі болды.

Сара бейнесінің ақын-жазушылар шығармашылығына 
еткен əсерін, одан туған əдеби шығармаларды біз бұл 
жерде қозғамадық. Бұл əңгіме басқа саланың тақырыбы. 
Біз ақын Сараның музыкалық өнердегі бейнесін, Ахмет 
Жұбанов көрсеткендей лайықты бейнесін, сол арқылы 
қазақ өнерінде қалдырған ізін байқатуға тырыстық. 
Жоғарыда аталған əншілердің шығармашылығындағы 
Сара бейнесі, сөз жоқ, ақын қыздың бүгінге, келер 
күндерге қалдырған ізі деп білеміз. Әркім Сараны өз 
тануы бойынша сипаттаса, өз өнерінің жеткенінше 
бейнелесе Сараның да соншалықты қыры, сыры, кейінгі 
ұрпаққа танылды деп ойлаймыз. Уақыт өткен сайын бұл 
із айқындалып, сантарау жолдармен жан-жаққа тартып 
барады.
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Бауыржан ЕрдЕмБЕков

...Бұл Өлең Шыққан еКен БірТалаЙдан

(«Біржан – Сара айтысын» зерттеудегі
көкейкесті мəселелер)

«Бiржан – Сара айтысының» ақиқатын анықтау ға-
сыр ға жуық уақытты ұттырған-ды. Олай дейтiнiмiз – 
қазақ əдебиетiнде бұл туындыға пiкiр бiлдiрмеген əде-
биеттанушы кемде-кем десек, ұзақ-сонарға созылған 
пiкiрлер, ойлар, дəлелдеулер, шешiмдер тiзбектелгенмен, 
аталмыш айтыс əлi күнге ақырғы нүктесiне жетпедi. Алды-
мен дау екiге жарылды: Бiрi – айтыс болған, екiншiсi – 
айтысты шығарушы Ә.Тəңiрбергенұлы. Келе-келе осы екi 
пiкiрден үшiншi бiр тұжырым туындады: Сара мен Бiржан 
кездесiп айтысқан, бiрақ айтыс сол қал пында сақталмай, 
кейiннен Әрiп ақын осы айтысты өзiнше жырлаған. 

Өткен ғасырдың басынан бастап осы өнер туындысы 
жайында пiкiр бiлдiрмеген зерттеушi, əдебиетшiлер кем-
де-кем. Басы Жамбыл ақыннан бастап І.Жансүгiров, 
М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, І.Омаров, Б.Кенже-
баев, Қ.Мұхамедханов, Н.Баймұратов, Т.Қали лаханов, 
С.Қай нарбаев, Ө.Есназаров, Ш.Ахметов, Е.Ысмайлов, 
М.Има шев, тағы басқа əдебиет қайраткерлерi айтысқа 
қатысты əр ұдай пiкiрлер бiлдiргенi белгiлi. Бiз бұл арада 
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ол пiкiрлердi талдап, оларға баға берудi мақсат етпедiк. 
Бұл жайында «Әріп ақын» атты монографиямызда 
(қара ңыз: Алматы: «Информ– Арна», 2001) жан-жақты 
тоқталғанбыз.

«Бiржан – Сара айтысының» жылдар бойы (əсiресе, 
тарихи деректердiң шиеленiскен соңғы жылдарда) зерт-
телу сүрлеуiн сүзген адамға көзге бадырайып бай-
қа латын бiр нəрсенi айта кетуiмiз керек. Айтысқа 
байланысты екiге жарылған, бiр-бiрiн жоққа шығарар 
ке реғар дəлел-деректер келтiрiп жүрген зерттеушiлердiң 
ғылыми пiкiрлерi ұдайы бiржақтылықтан құтыла алмай 
келедi. Мəселен, айтысты «болды» деп дəлелдеушi 
ғалымдар «Әрiп шығарды» деген дəлдi деректерге 
тоқталмай, айналсоқтап кетедi. Ал, Әрiптiң авторлығын 
қуаттайтындар Бiржан мен Сараның кездесiп, айтысқанын 
беретiн фактiлерге көзжұмбайлық танытады. Қысқасы, 
əркiм өзi айтқан пiкiрлерiн күйттеуден əрi аспайды. 
Аталмыш айтыстың əлi күнге нақты бiр тоқтамға келмей, 
бiрiн-бiрi жоққа шығарған дау-дамайдың өрши түсуiнiң 
негiзгi себебi де осында. Сондықтан да, ғасырға созылған 
əдеби даудың əдiлдiгiне жету үшiн, əркiм өз пiкiрiн қорғап, 
қолдағаннан гөрi, айтыс турасындағы дəлдi фактiлер мен 
тарихи деректердi жан-жақты салғастыра қарап, ортақ бiр 
тұжырымға келген жөн.

Аталмыш айтыстың тыныс-тылсымына үңiлсек, əлi 
көптеген жайлардың көлеңкелi жақтары көрiнiс берiп 
жатыр. Сондықтан да, «Бiржан – Сара айтысының» та-
биғатын тануда осындай көкейкестi мəселелердiң та-
мырын басып, оған Әрiп ақынның тiкелей қатыстылығын 
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дə лелдеу мақсатында өз ойымызды ортаға салуды қажет 
iс деп санадық.

«Бiржан – Сара» туралы даудың ушығып, тарихи де-
ректердiң өзi бiрiн-бiрi жоққа шығарып, қайшылыққа 
ұрынып жатқанын есте ұстай отырып, бiз бұл арада анау 
айтты, мынау айтты деген көнекөз қариялардан, Сараны, 
Бiржанды, Әрiптi көзi көрдi дегендерден жиналған нақты 
тарихи дəлелдерсiз естелiк, əңгiмелерге бойсұнудан 
алыстау болдық. Сондай-ақ, айтыс жайында бүгiнгi күнге 
дейiн айтылып, ұдайы қарама-қарсылықтан құтыла алмай 
келе жатқан ғалымдарымыздың, зерттеушiлерiмiздiң жəне 
жалпы əдебиет маңында жүргендердiң ой-пiкiрлерiне 
жүгінгенде екі жақты қатар ұстап, айтыс ақиқатын ай-
тыс тың өзiнен, сондай-ақ, «Бiржан – Сара айтысына» қа-
тысты айтылған ақындардың мұраларынан, дəлiрек айт-
қанда өлең-жырларынан табуға тырыстық.

«Айтыс» болды деушiлер алдымен Сараны 1878 жылы 
туғызып, артынан 1854 жылға iлгерiлеттi, «айтыс» уақы тын 
да 1895-тен 1871-жылға ауыстырды. Сонымен, «Төребай 
мен Сара айтысы» сынды тарихи деп танылып жүрген 
туынды ақын Сараның бiр емес екi өлеңдер жинағындағы 
«Сара 1878 жылы туды, 1895 жылы Бiржанмен ай-
тысты» деген деректердi жоққа шығарды (қараңыз: 
Тас танбекқызы С.Тордағы тоты. – Алматы: Жазушы, 
1980. –120 бет., Ақын Сара. – Алматы: Жазушы, 1985.-
144 бет). Көп жылдар бойы тiрi куəлардың естелiктерiн 
жиып, Сара өмiрiн сарыла iздеген Т.Қалилаханов пен 
С.Қай нарбаевтың еңбектерiндегi Сара өмiрi жайындағы, 
Бiржанмен 1895 жылдары кездесті деген деректер жалған 
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болып шықты. 1977 жылы жарық көрген Қазақ совет 
энциклопедиясындағы «Сара 1878 жылы туып, 1916 
жылы өлген» деген дерек, кейiнгi – 1989 жылғы Қазақ 
ССР қысқаша энциклопедиясында «1853-1907 жылдары 
өмiр сүрген» деген деректермен ауыстырылды. Ескере 
кететін бір жай, Сара Тастанбекқызының моласында 
1878 жылы туып, 1916 жылы қайтыс болғаны анық 
жазылған. Қысқасы тарихи дерекке саналатын «Төребай 
мен Сара айтысы» Сара өмiрiнiң ақиқатын танытқандай 
болды дегенiмiзбен, тарихи тармақтар шешiлудiң орнына 
шиырлана түстi. Төребаймен айтысында Сараның:

Қырықтың сегiзiне жасым келдi,
Екпiнiм өзге ақыннан басым келдi, –

деген сөздерi оның өз өлеңдерiндегi:

Мүшелге отыз жетi ажал жетiп,
Таусылып ырыздығым, бiттi демiм.

немесе:

Дүниеге келiп-кетер əркiм қонақ,
Солардың бiреуi мен өмiрi шолақ, –

деген тарихи тармақтармен бiр-бiрiне қайшы келiп жатыр.
Ендi мына бiр өлең жолдарына үңiлейiк. Бiржан мен 

Сараның кездесуiне куəгер болған ақындардың бiрi:

Таңырқап жұрт тыңдаған сол Бiржан сал,
Ол күнде алпыстарға тақаған шал.
Қарасұр адам едi онша өңдi емес,
Қыр мұрын, түлкi мұртты шоқша сақал, –
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деген өлең жолдары, сондай-ақ, Бiржанның Сарамен 
кездескендегi өлеңiнен ел аузында қалған:

Мiнекей жасым асты елу бестен,
Өткiздiк сауық-сайран мен бiр десте.
Найманға келiп сəлем берейiн деп
Елiңдi iздеп келдiм Ешкiөлмеске.
Сөзiме қалың Матай құлағың сал,
Бұл күнде жасым озған жай бiр мен шал.
Бұрылдым танысқалы ұзын жолдан
Келгем жоқ олжа сұрай, алуға мал, –

деген (қараңыз: Қалилаханов Т. Ақын Сара туралы соны 
деректер // Жұлдыз, 1958. №4) өлең жолдар Сара мен Бiр– 
жанның кездескен уақытын күрмелей түседi. Осы өлең 
жолдарындағы қайшылықтардан қашып, бiр туындының 
салмағын арттырып, екiншiсiне келгенде үстiрттiкке 
басып, көзжұмбайлық танытқанымыз – өлең мұрасына 
қиянат. Демек, келтірген тармақтардағы қайшылықтар 
Сара өмiрiнiң жəне айтыстың болған уақытының əлi 
ақырына жетiп анықтала қоймағандығын аңғартады. 
Әйтеуiр, əдеби дауды тоқтату үшiн бiр жағына қисая 
кету – ғылым үшiн қажетсiз құбылыс.

Бiржанның Жетiсуда болғанына оның «Талай заман», 
«Жетiсу» өлеңдерi куə. Сондай-ақ, Бiржанның «Мұра» 
атты өлеңiндегi:

Бəйге алдым жiгiттiкте өлең-жырдан
Асырдым асқақ əндi алты қырдан



Сара саңлақ

322

Кешегi қырық жетi кəмiл жаста,
Өнермен əрбiр iске құлаш ұрғам.
Салдым мен ою-өрнек асыл жырдан,
Тайдырмай аяғымды жалғыз қылдан
Кездесiп Наймандағы Сара қызбен
Өзiмдi айтыстырып, қисса қылғам, –

деген (Сүлейменов Т. Бiржан мен Сара қашан кездескен? 
// Еңбек таңы. 1989, №7) жолдардағы Салдың «айтыстым» 
демей, «өзiмдi айтыстырып, қисса қылғам» деуi тек ұйқас 
үшiн айтылған сөздер ме? Осы арада айтыстың қисса 
болып жазылуын Бiржан өзi меңзеп тұр.

«Айтыс Әрiптiкi, Бiржан мен Сара айтыспаған» деген 
тарихи деректiң бiрi – «Әрiп пен Қуанышбайдың айты-
сы». Осы айтыстың мына бiр тұстарына назар салайық. 
Қуанышбай: 

Әрiпке сəлем айттым үш қайтара,
Айтысты деп оттапсың Бiржан – Сара, –

деп шүйiледi, Бiржан – Сара айтысында Сара аузымен 
жамандалған Құнанбай мен Абайды ақтап сөйлейдi. Ғы-
лым академиясы кiтапханасының қолжазбалар қорын дағы 
Ф.Ғабитова тапсырған нұсқада жоқ (қараңыз: Қуанышбай 
ақынның Әрiпке шығарған өлеңi. ҚРҰҒА ОҒКҚ. 463-
бума) тек Семей қаласындағы Абайдың мем лекеттiк 
мұражайының қолжазбалар қорына Ғаббас Шөкiмұлының 
тапсырған нұсқасында бiраз нəрсенiң басын аша түсетiн 
Әрiптiң жауабында мынандай шумақ кездеседi:
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Адамнан артық туған Сара саңлақ,
Сарадай оңай емес ақын болмақ.
Өнерi қашан кем едi Бiржан салдан
Екеуiн айтыстырдым əдейi арбап, –

дейдi (қараңыз: 69-қор.181– папка) Әрiп Қуанышбайға. 
Бұл жолдар Қ.Мұхамедханұлының «Абайдың ақын шə-
кірт тері» кітабында да түсіп қалған. Қарап отырсаңыз, 
қол  жазбасы сақталмаған қазаққа мұрағат деректерін ал-
мастыратын тарихи тармақтардың өзiнде бiрiздiлiк жоқ.

Кейiнгi зерттеушiлердiң Сараны 1853 жылы туған 
деген пiкiрлерi Әрiп пен Сара арасында таныстық, 
ғашықтық болды дегендi жоққа шығарып жүр. Осы 
арада бiз бүгiнде даулы болып жүрген Әрiптiң «Сараға» 
деген ғашықтық толғауына түсiнiк берудi қажет деп 
санадық. Баспасөз беттерiнде: «Бұл толғау Ақан серiнiң 
«Тағырыпың» өлеңiнiң көшiрмесi», – деген пiкiр айтылды. 
Алдымен, Әрiптiң осы өлеңiне берiлген түсiнiкке үңi-
лейiк: «Сараға» (Жар тұттым əуелден-ақ өзiме арнап) – 
Орталық кiтапхананың қолжазба қорындағы нұсқа 
бойынша берiлдi. Жазылған жылы белгiсiз, кейбiр 
деректерге қарағанда, тегi 1895-1900 жылдары шы-
ғарылса керек. Бұл өлең Ақан серiнiң «Тағырыпың» 
деп аталатын өлеңiмен ұқсас, бiрқатар жерлерi сөзбе-
сөз келiп отырады. «Тағырыпың» Ақанның 1935 жылы 
басылған өлеңдер жинағына енген. Ал, əлгiндей ұқсас 
жерлердiң кiмнен-кiмге қаншалықты ауысқандығын дəл 
айту да қиын. Көптеген мағлұматтарға қарағанда Әрiптiң 
осы өлеңi атақты Сара қызға арнап, ғашықтық хат ретiнде 
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жазғандығы анық... Сондай-ақ, Әрiптiң осы хатына 
Сараның ұзақ жауап хаты болған, бiрақ ол əзiрге қолда 
жоқ», – делiнген (ХХ ғасыр басындағы қазақ ақындары ның 
шы ғармалары. Хрестоматия. – Алматы: Қаз.ССРҒА бас, 
1963. 343-бет). Осы жайға байланысты Ө.Ақыпбекұлының 
«Әрiп ақын Сараға ғашық болған ба?» деген мақаласы 
жарық көрдi. Мақалада: «Әрiп Тəңiрбергенұлы мен ақын 
Сара арасында сүйiспеншiлiк, ғашықтық хикаялары 
болды деуге негiз жоқ деген болжамды батыл айтып, 
осы ой-пiкiрiмiздi дəлелдеуге көшейiк», – деп, жоғарыда 
айтылған екi ақынның егiз өлеңiн, сондай-ақ Ақан серiнiң 
«Шамсиқамар» өлеңдерiн жолма-жол салыстырады. 
«Сараға»-ның «Тағырыпың» мен «Шамсиқамардан» 
алынғанын айта келiп автор: «Мұны ұқсастық деймiз бе, 
елде бiр ақынның өлеңiн үзiп-жұлып, жамап-жасқап екiншi 
ақынға телу деймiз бе», – деп (Қазақ əдебиетi. // 1996 ж. 
19 қараша) Әрiп пен Сара арасындағы ғашықтықты жоққа 
шығарады. Осы арада ескеретiн бiр жай, Ақанның да, 
Әрiптiң де осы өлеңнен төл қолжазбалары қалмағаннан 
кейiн, «бұл – Ақанның өлеңi» деп нақты айту асығыстық 
болар. Шындықты өлеңнiң өзiнен iздесек, бiрiншiден, 
өлең тiлi араб-парсы сөздерiмен көмкерiлген. Мысалы: 
уажып, мехкат, меһман, махбуб, бəлə, ғайри, базарған... 
тiзе берсек көп. Бұл Әрiпке жақындау құбылыс. Өйткенi, 
жасынан араб, парсы, қытай тiлдерiн жетiк бiлген Әрiп 
өз шығармаларында бұл тiлдегi сөздердi еркiн қолданған 
да. Ақынның қисса-дастандарындағы араб-парсы сөз қол-
даныстарын айтпағанның өзiнде, Абайға елiктеп жазған 
«Әліп-би», тағы басқа өлеңдерiнде көптеген араб-парсы 
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сөздерi кездеседi. Ал, мұндай сөз қолданыстары Ақан 
серi шығармаларында аса сирек.

Бұл бiр, екiншiден, егiз өлеңдегi:

Iзденiп Баһрам да Күлəндамды
Мехнатпен ақырында сөйтiп алған, –

деген жолдардағы Баһрам мен оның сүйгенi Күлəндам 
Әрiптiң «Қисса-и Баһрам» (Қазан, 1908, 1912) атты 
шығыстық сюжетке құрылған дастанының басты 
кейiпкерлерi. Сондай-ақ, екi өлеңдегi:

Зияда, Қорлы, Ғайын, Фархат – Шырын
Бұл күнде хабарым бар сондай жолдан, –

деген Әрiптегi жолдар, Ақанның «Тағырыпың» өлеңiнде:

Зияда – Қорлығайын, Фархат – Шырын,
Бұл күнде хабарлармын осылардан, –

деген өзгерiске түскен. Осы жолдардың iшкi сырына 
үңiл сек, бiрiншiден, Қорлы жəне Ғайын екi адамның 
аты. Зияда, Қорлы, Ғайын – Әрiптiң «Зияда – Шаһмұрат» 
дастанының (Қазан, 1890, 1892, 1896, 1912) басты ке йiп-
керлерi. Қиссадағы Бағдат патшасы Мұхтардың ұлы – 
Зияда, Мысыр патшасы Заданың қос сұлу қызы – Қорлы 
мен Ғайын, Зияда мен Қорлы бiр-бiрiн сүйiп қо сылған 
ғашықтар. Жоғарыдағы тармақтар ортақ өлеңнiң негiзгi 
салмағын тағы да Әрiпке аударып отыр. Мақалада сондай-
ақ, Әрiптiң осы хатына жазылған Сараның жауабы болып 
табылатын «Қарлығаш» өлеңiндегi:
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Толғанып терең ойға баттым ағай,
Бiр таңда көз iле алмай жаттым ағай,
Жайдары жүрегiме от боп түстi
Әр сөзi сiздiң жазған хаттың ағай, –

деген өлең жолдары «Гүлхасима Секербайқызының Жаяу 
Мұсаға арнаған өлеңiнiң көшiрмесi», – деген тұжы рым 
жасайды Ө.Ақыпбекұлы. Осы арада тағы да айтарымыз, 
аталмыш өлеңдердi жазып қалдырған Ақанның да, 
Әрiптiң де, Сара мен Гүлхасиманың да бiзге дейiн жеткен 
қолжазбалары жоқ. Сондықтан да, өлеңнiң шығу тарихына, 
iшкi табиғатына жете мəн берiп тексермей, «ана ақынның 
өлеңi мына ақынға таңылып кеткен» деген пiкiрлер мен 
бiржақты болжамдар ғылыми тұрғыдан алғанда негiзсiз. 
Аталмыш мақаладағы автордың – «Сара 1853 жылы 
туған, он бес баланың анасы болған, Әрiп Сараға ғашық 
болған уақытын ескерсек, Сара 8-9 баланың анасы», – 
деген пiкiрлерi (Ақын Сараға соқтыға беремiз бе? // Жас 
алаш. 1996. 8, 10, 12 қазан) жоғарыда келтiрген тарихи 
жолдардан-ақ байқағаныңыздай, қайшылыққа ұрынып 
жатыр. Әлi толық ақиқаты ашыла қоймаған Сараның өмiр 
сүрген уақытына арқа сүйеп, Әрiптiң «Сараға», сондай-
ақ, Сараның «Қарлығаш» өлеңдерiн басқа ақындардың 
туындыларына телу асығыстық болады. 

Әрiп пен Сара арасындағы ғашықтықты айғақтайтын 
мына бiр сөз қағысының шығу тарихына үңiлiп көрейiк: 
«Абай, Шəкəрiм, Көкбай үшеуi келiскендей, бiр күнi 
Сəуiрбектi жұмсап: Әуелi нағашы жұртқа асып кет, 
қайтарда Әрiптiң үйiнiң сыртына келiп дауыста. Шыға 
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келген Әрiпке мына сөздi айта ғой, – дейдi. Айтқанындай, 
үйден шыға келген Әрiпке:

Ассалаумағалейкум, Әрiбiмiз!
Тараған қазағыма дəрiбiмiз.
Аспандағы жұлдызды аламын деп,
Бiр күнi болма ғарiбiмiз? –

деп өлеңдетiп жiбередi. Аспандағы жұлдызы – ақын 
Сара... Алыстан келген бiреу ме деп үйден Әрiп шыға 
келсе, өлеңдетiп тұрған Сəуiрбектi көредi. Бұл iстiң Абай 
мен Көкбайдан келгенiн сезген Әрiп:

Уағалейкумассалам, Сəуiрбегiм,
Атауға арғы атаңды ауыр көрдiм.
Қылша мойын көктердiң бəрi қалып
Бəйгеден сен келдiң бе, жауырбегiм, –

деп, бəрiне бiр жауап қайырған екен» (Абай əзiлдерi. – 
Алматы: Ғылым, 1995. 69-70-бет). Бұл сөз қағыстары 
Әрiп пен Сара арасындағы сүйiспеншiлiк сезiмнiң 
болғандығын қуаттайды жəне мұндай деректер жетерлік 
те. Ендiгi жерде Ө.Ақыпбекұлының «Ақын Сараға 
соқтыға беремiз бе?» мақаласындағы мына бiр жайларға 
назар салуды жөн көрдiк. Автор: «Даулы мəселелердiң 
бiрi – айтысты хатқа түсiрген кiм деген сұрақ төңiрегiнде 
өрбiп, көбiне-көп Әрiп Тəңiрбергеновтiң есiмi аталып 
келдi... Осы өлең жолдарынан... айтысты Қазанға 
жiберушi Әмiрхан екендiгi айқын көрiнiс бередi», – дей 
келiп, «Айтыс» кiтабына енбей қалған қазiрде Әдебиет 
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жəне өнер институтының қолжазбалар қорында сақтаулы 
төмендегi жолдарды келтiредi:

Айтысып Бiржан екеуiң болған шақта,
Ер Әмiрхан түсiрген оны хатқа.
Серiлiкпен күн өткiзген өнерпаздар,
Қолжазбамен таратқан əрбiр жаққа.
Дəм тартып ер Әмiрхан Зайсан барған,
Болысқа қызмет қып сайран салған.
Төртуыл Наймандарда бес жыл тұрып,
Алтай мен Шəуешекке даңқы барған.
Жаласы өлген солдат жабылған соң,
Елiне ұлықтан қашып қайта алмаған.
Қазанға айтыс-қисса жiберсе де,
Өз атын сақтық қылып айта алмаған.
Шəкiртi Әмiрханның Жорға Жақып,
Жасынан хатқа жүйрiк молда Жақып.
...Керейден ашамайлы арғы жаты,
Бижiгiттiң баласы Жақып аты, –

делiнген (ҚР ҰҒА ӘӨИ қолжазбалар қоры. 766-бума) 
«Төребай мен Сара айтысында». Автордың айтуынша: 
«Бiржан салдың бас шəкiртi Әмiрхан Сүйiнұлы (1836-1901) 
өзi палуан, өзi ақын əрi əншi екен... Солтүстiк Қазақстан 
облысының Жамбыл ауданындағы Благовещничный 
кең шарына қарасты Гүлтөбе деген жердi мекен еткен... 
Ән-күй шығарған, айтыс ақыны болған, дастандар мен 
қиссалар жазған. Әмiрхан Қазанға айтыс, қиссаларын 
«Жақып Бижiгiтұлы» деп өзiнiң өкiл баласының атынан 
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жiберiп тұрған». Жоғарыдағы айтыс жолдарынан Әмiрхан 
Сүйiнұлының айтысты бiрiншi боп таратқанын байқаймыз. 
Дегенмен, осы шумақтар бiздi шытырманы көп жайларға 
жетелейдi. Олай дейтiнiмiз, осындағы сөз болып отырған 
ақиық Әмiрхан ақынның атын, не қалдырған мұрасының 
жұрнағын қазақ əдебиетi, дəлiрек айтсақ, ХIХ, ХХ ғасыр 
басындағы əдеби-зерттеулерден, не бiр қисса-дастандар, 
айтыс жинақтарынан, əн-күйге байланысты зерттеу 
еңбектерден, ел аузынан жиналған жинақтардан кездестiре 
алмадық. Егер Әмiрхан, Ө.Ақыпбекұлы айтқандай, сегiз 
қырлы, бiр сырлы, əншi, айтыскер, қиссашыл атақты ақын 
болса, өз ауылының ақыны туралы ғалым С.Мұқанов 
неге ештеңе айтпайды. С.Мұқанов «Қазақтың ХVIII– 
ХIХ ғасырдағы əдебиетiнiң тарихынан очерктер» деген 
еңбегiнде (Алматы: – 1942) сол кезеңнiң белгiлi-белгiсiз 
ақындарына тоқталғанда да Ә.Сүйiнұлының атын, не бiр 
еңбегiн атамайды. Әмiрханның «Бiржан – Сара айтысын» 
хатқа түсiргенi жайын, айтысты ұзақ уақыт зерттеп, 
ғылыми тұжырымдар жасап жүрген ғалымның бiлмеуi 
мүмкiн емес. Әрине, Әмiрхан деген атағы ауыл арасынан 
аспаған ақынның болуы да мүмкiн. Сөз арасында айта 
кеткен жөн. Е.Мырзахметұлының «Біржан мен Сара 
айтысқан ба немесе айтыстың тобығынан келмейтіндер 
оның тағдырына таласады» деген (Қазақ əдебиеті // 
15.09.2006) мақаласында Әмірхан туралы: «Ол – керей 
Сегіз серінің ағасы Сүйін батырдың баласы. Ақын, 
əнші, күйші, батыр. Арқа елінде ол туралы дерек жетіп 
жатыр... Әмірхан Біржаннан екі-үш жас кіші. Ол атақты 
сал ағасының Жетісуға жол тартқанын естіп, намысы 
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жетектеп жетіп, айтыстың басы-қасында болған, жаттап 
та, жазып та алған көрінеді. Өлең сөзге дүлдүл Сара 
қыздың ұпайын əдейі кеміте, рулас ағасы Біржанның 
ұпайын əдейі арттыра сөйлеуі мүмкін. Әмірхан найманды 
кеміткен (жоғарыда келтірілген) сөздерді Біржанның 
аузына əдейі салған болар ма», – деген сияқты долбар 
айтқанмен Әмірхан ақынның ақындығын куəландыратын 
дүние таппайды.

Ал, жоғарыдағы Әмiрхан өмiрiнен келтiрген өлең 
жолдары бiраз нəрсенiң сырын ашқандай да. Әмiрханның 
болысқа қызмет қылуы, Шəуешекте болып, əртүрлi жала 
жабылуы сияқты құбылыстар Әрiптiң өмiр жолына дөп 
келедi. Бұны жай ғана кездейсоқтық дейiк. Екiншiден, 
Әрiп өз қисса-дастандарын үнемi өз атынан емес, 
бүркеншік атпен Қазан қаласына жiберiп отырған. 
«Зияда – Шаһмұрат» қиссасын Әрiп Жақып Бижiгiтұлы 
деген бүркеншiк атпен жiбергені əдеби қауымға аян 
болар. Жақып Бижігітұлы кім дейсіз ғой, Қалихан 
Алтынбаевтың мына бір пікіріне құлақ түрейік:

«Зияда – Шаһмұрат» қиссасының аяғында:

Көп қисса жіберіп ем мұнан бұрын
«Таһир» мен «Қожа Қапан», «Нұрғызарұн», –

деп ақынның жоқтау салған кесек дүниелері түгелдей 
басылыпты. Бірақ та Әріптің өз атынан емес, немере 
туысы, əрі қатты қалжыңдасатын Жақып Бижігітұлының 
атынан. Жоғарыдағы Қабділахмет Шекеров пен 
Сілəмшайық Иманмұсанов қарттар Әріп пен Жақыптың 
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(ағайын ішінде «Қара Жақып» атанған) аталарын қолдан 
таратады. Қазаннан шыққан дастандарға қол қоятын Якуб 
Бижігітов осы «Қара Жақып»» (Үш анық, 4 қазан 1992 ж). 
Сонымен, «Төребай мен Сара айтысындағы» Әмiрхан 
мен Жақып жайын аңғартар тарихи тармақтардың өзi 
айналып кеп Әрiп ақынның «Бiржан – Сара айтысына» 
тiкелей қатыстылығына соғады.

Осы арада «Айтыс» кiтабына еңбей қалған қолжазбалар 
қорындағы Төребай мен Сара айтысының мына бiр 
шумақтарына түсiнiк iздеудi жөн көрдiк. Сөз кезегi 
келгенде Төребай Сараға:

...Келсе де жауап сөзiм саған қырын,
Неге айтпай өтемiн Бiржан жырын.
Сенiмен Бiржан өзiн айтыстырғаны
Көп елге мəлiм болған бұдан бұрын.
Айтысты Бiржан өзi шығарғаны,
Ол жырдың елге сонша ұнағаны.
Адам түгіл Аллаға аян шығар
Iнжуден Бiржан қисса құрағаны.
Құдаша бұған жауап қайтармассың,
Бiржанмен айтыстым деп айта алмассың.
Аузыңа жүн тығылар кезек келдi,
Аулыңа масаттанып қайта алмассың, –

деп шүйлiгедi. Төребайдың айтқанын мойнына алған Сара:

Шығарған рас Бiржан атымды елге,
Бiржанға тең ақын жоқ бiздiн елде.
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Сен екеумiз сал Бiржан бола алмаймыз,
Бiржанды сөзге қосып керегi не? –

деп тоқырайды (ҚРҰҒА ӘӨИ қолжазбалар қоры. 766-
бума).

Бұл арада Әрiптi қатыстырмадық делік. Төребайдың 
сөзiне сенсек, Сара Бiржанмен тiптi де айтыспаған, 
жырды, яғни айтысты Бiржан шығарған болып шығады. 
Қалай болғанмен де айтыстың əлi де даулы бола түсуiне 
осы жолдар да тiкелей қатысты болғандықтан шығар сiрə, 
қолжазбадағы осы шумақтар (осы мағынадағы Төребай 
аузынан айтылған тағы екi шумақ жəне Құнанбай 
ұрпақтары – Шəке, Ақылбай, Ыбырай, Шəкəрiм, 
Халиолла, Ысқақ, Оспан, Смағұл, Әбдiрахман, Мағауия, 
Турағұлдар мақталатын жолдар) қара қарындашпен 
«керегi жоқ» делiнiп, белінен тартылып, сызылып 
тасталған да «Айтыс» жинағына енбей қалған. Құнанбай 
ұрпақтарының айтыс өлеңдерiнiң алынып тасталуы сол 
кезде əлi де жiбiмей тұрған идеология кесiрiнен десек, 
Бiржан мен Сара айтысына қатысты шумақтардың 
баспаға жiберiлмеуiн онсыз да шытырманы көп айтыстың 
дауын одан əрi ушықтырмауға жасалған əрекет деп 
түйдiк. Алайда, тарихи жолдарды бүркемеленгенмен 
ақиқат анықталмайды. Сондықтан, аталмыш тармақтар 
қаншалықты кереғарлық туғызғанымен айтыстың келер 
басылымдарында өз орнын алуы тиiс.

Осы арада «Төребай мен Сара» айтысындағы мына бір 
жолдарға назар салып көрейікші:
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Он төрт жас Әсет ақын сенен кіші,
Сонда да сары алтын ғой оның іші, –

немесе:

Әсетпен сен айтыстың сиыр жылы,
Жүсіпбек келіп кетті барыс жылы, –

немесе:

Қырықтың сегізіне сен де келсең,
Елудің жетеуіне мен де келгем.

Осылайша тəптіштеп жыл санау, жас санау, яғни 
уақытты нақтылау сол кездегі айтыстардың қайсысына 
тəн болып еді? Жалпы қай уақыттың айтыскерін алыңыз 
жыл есептеп, өлең өргенін көрмеппіз. Болған күннің 
өзінде Әсетпен қай жылы айтысқаны, Жүсіпбектің 
қашан келгені, екеуінің ежіктеп жас салыстыруы сияқты 
айтысқа еш қатысы жоқ жолдар Сараның жасын өсіру 
үшін жолдан қосылған жасанды тармақтарға ұқсайды. 
Жалпы осы айтыстың болғанына күмəнмен қараушылар 
көп. Айта кетуіміз керек, «Төребай мен Сара» айтысын 
іздеп тауып, «қажеттісін» жариялап, керексізін алып 
тастап жүрген адам – Сегіз Сері дауының көш басында 
тұрған Қаратай Биғожин...

«Айтыс Бiржан мен Сараның ғана шығармасы, оған 
Әрiптiң еш қатысы жоқ» деген пiкiрдiң бiржақтылығын 
тағы мына құбылыстар толығымен қуаттай алады. 
Бiржанның Керей екендiгiн ескермегеннiң өзiнде, Сара 
мен Бiржанның Найман мен Арғын емес, оның iшiндегi 



Сара саңлақ

334

кiшi аталары Қаракерей-Сыбан мен Тобықты руларының 
атынан сөйлегенi айтысты оқыған адамға бадырайып-ақ 
тұр. Сара да айтыста аталғандай Қаптағай руынан емес, 
Матайдың Кенже деген тармағынан тарайды. Айтысқа 
Сыбан – Әрiптiң тiкелей қатыстылығын ескерсек, 
айтыста аттары аталатын Байғара, Ақтайлақ, Сабырбай, 
Түбек – Әрiптiң арғы аталары, əйгiлi Сыбанның он жетi 
ақынына кiретiн арқарлылар. Сондай-ақ, Сыбан атадан 
тарайтын Ақтамбердi жырау, Бабатай, Дулат ақын, 
Аққожа би, Алтыбай батыр, Ер Еспенбет, Кенжеғұл би, 
Байтоқа би, Кеңесбай би, Данияр, Тойғұлы, Қапан, Салпы 
Жанақ есiмдерi қазiргi Аякөз, Жарма өңiрiнiң белгiлерi. 
Ал, бұл адамдарды анау Жетiсудың 18 жасар қызы қанша 
«шежiрешi» болса да бiледi деу қиын. Бiлген күннiң 
өзiнде Сыбанның мықтыларын атайтындай Сараның 
жөнi жоқ, өз руы Матай тұрғанда. Матай қызы тағы 
кiмдердi атайды десек, Сыбанға жақын Қаракерейден 
Жолымбет, Қожағұл, оның ұлы Қабанбай, одан Әлi, 
Әлiден Жақас бай, оның баласы Әдiлбек батыр, одан 
Сүлеймен болыс, сондай-ақ, Тана мырза, ер Тəукебай, 
Тiлеуберлi, Әлихан, Қисық хан, Шаянбай батыр, Сасан 
би, Кенже, Қазыбек батыр, Садырбай, Жаманбала, тағы 
басқалар. Осыншама Қаракерей мен Сыбанды адақтаған 
ақын Сараның өз елi Матайдың манаптарынан Маман, 
Тұрысбек, Есiмбек сияқты өз туыстарын атап, қалғанына 
келгенде «тiлi таңдайына жабысып қалады». Осы арада 
Қ.Мұхамедханұлының мына бiр пiкiрi орынды айтылған: 
«Лепсi, Зайсан, Семей уездерiне қарайтын Қаракерейдiң 
белгiлi адамдарының аты аталмай қалғандары жоқ. 
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Осылардың бəрi, Матай қызы Сараның аузынан мақталады. 
Ал, Матайдың бұлар қатарлы атақты адамдары, мысалы, 
Бұғыбай батыр, Жапалақ би, Садыр Сиқымбай, Қызай 
Балапан би, тағы басқалар Сараның аузына да алынбай 
қалады. Сол сияқты Қаракерей ақыны Түбекпен, Маман 
алдында үш күн, үш түн айтысқан дейтiн Матайдың 
атақты ақыны Толғанбай да Сараның аузына алынбай 
қалған», – деген сөзiнде (Абайдың ақын шəкiрттерi. 
3-к., – Алматы: Дəуiр, 1995. 33-бет) шындықтың бiр ұшы 
жатыр. Аты аталғандар Сараға емес, Әрiпке туыс, аталас 
əрi жерлес адамдар. Бұлардың атақ-даңқы мен беделiн 
Әрiп өте жақсы бiлген.

Осы арада оқырман автордан «Біржан – Сара 
айтысындағы» адамдарға жəне кейбір оқиғаларға түсінік 
бере кетуді күтетіндей. Сара Матай руынан болғанмен, 
Матайдан Маман, Тұрысбек, Есімбектер ғана аталады. 
Онда да автор баяндауында. Матай елінің атақты бай, ел 
басқарған адамдары Маманов Тұрысбек Қаптағай, оның 
ішінде Қыдыралыдан тарайды. Тұрысбек көп жылдар 
Қапал уезі Арасан болысын басқарған. Қажыға барған, 
1904 жылы дүниеден өткен. Тəнекенің Есімбегі Көлдей-
Жұмай аталатын болыстың болысы. Сараның: 

Таласпас Тəнекемнің жан бағына,
Теңермін егер тартса іс ағына, –

дегендегі Тəнеке осы Есімбек байдың əкесі. Сараның 
қал ған аузына алып сиынары Қаракерей– Сыбанның 
қаракөктері. Мəселен:
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Кеншімбай, Дулат, Сабыр, Сұртай, Жылтыр,
Жанұзақ қолда, дедім ақын Түбек, –

дейді. Осында Сара сиынған ақындарға тоқталсақ, 
Кеншімбай Күшікұлы Матай руынан, оның ішінде Жарма 
Матайларына жататын Елқонды тармағынан. Кеншімбай 
1846 жылы Тана мырзаға еріп барып Жетісуда Арғынның 
ақыны Орынбай Кертағыұлымен айтысып, бүкіл Най-
манның бағын асырды. Айтыста Сараның:

Орынбай іздеп келіп, кеткен қаңғып,
Жеңген жоқ Кеншімбайды о да аңдып, –

деуі содан. Он тоғыз жасар Кеншімбайға көз тиіп, 
жанарынан айырылады. Үш жылдан соң қайтыс болған. 
Қ.Алтынбайұлының айтуынша, Кеншімбай шамамен 
1827-1849 жылдары өмір сүрген. Зираты Жарма ауданына 
қарасты Аюлы тауының етегінде. Дулат, Сабырбай, 
Түбек – Сыбанның əйгілі ақындары. Сабырбай мен 
Түбек Байғарадан тарайтын əйгілі он жеті ақынға кіреді. 
Сабырбай жасында əйгілі Жанақты сүріндірген.

Жанақ қашан жол алды Сабырбайдан,
Жаманын көтерді Арғын сəн ғып, –

дейді Сара. Жылтыр ақын Бақайұлы – Жарма өңірінің 
ақыны. Найманның Бурасынан тарайды, оның ішінде 
Қаратаз. Жылтыр ақын Көкпекті округінің аға сұлтаны 
Әлімхан Тлеубердиннің сарай ақыны болған. Зираты Шар 
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өңірінде Бес қарауыл төбесінде. Шамамен 1880 жылдары 
дүниеден өткен.

Жанұзақ Шынанұлы – Байжігіттің Жұмық тармағынан, 
Тарбағатай өңірінің ақыны.

Сұртай Нұрашұлы – Қыржы руының ақыны. Зираты 
Ақсуаттың Сұлутал елді мекенінде. Сараның аузымен 
айтылатын:

Шерубай, Тана менен Ер Тəукебай,
Қай қазақ сөз бастаған онан бұрын, –

деген өлең жолдарындағы адамдар кімдер? Ең алдымен, 
бұл адамдар орыс отаршылдығына қарсы наразылық 
білдірген халық қамқоршылары болған. Тана мырза 
Тіле місұлы Найманның Қаракерей-Мұрын тармағынан. 
Шамамен 1803-1868 жылдары өмір сүрген. Мұрағат құжат-
тарына сүйенсек, Назар-Мұрын болысының билеушісі, 
би болған. Мұрын жерінде үш бірдей мешіт, алғаш рет 
мектеп салдырған адам. Тана туралы деректер орыс 
зерттеушілері А.Янушкеевич, Г.Потанин, В.Маевский 
еңбектерінде кездеседі. Құнанбайдың əкесі Өскенбайдың 
асын басқарған үш адамның бірі осы – Тана мырза туралы 
толығырақ дерек Айбек Тілеуханның (Сапышев) Тана 
мырза еңбегінде (Семей, 2009) берілген. 

Шерубай – Мұрынның Тоқабай тармағынан шыққан 
Құл баласы. Ұлы атасы Кегенбай би болған. Кегенбайдан 
кейін Мұрын елінде сөз ұстаған аузы дуалы би осы – 
Шерубай. Орыстың өктемдігіне қарсы шыққан Мұрын 
батыры Қожагелдінің құнын жоқтап Петерборға барған 
ел жақсыларының ішінде Шерубай да болған. 
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Ер Тəукебай Жəкенұлы Әжіғұл ішінде Жауардан та-
райды. Жоғарыда аты аталған Қожагелді батырмен ел 
тəуелсіздігі үшін патша үкіметіне қарсы шыққан ерлердің 
бірі. Н.Я.Коншиннің келтірген деректері бойынша 1844 
жылдары Кенжемұрын елінің болысы болған. Қа ра шек-
пенділердің қоныстануына барынша кедергі жасап бақ-
қан Тəукебайды қастастары үзеңгісіне у жағып өлті реді. 
Зираты Жарма ауданы, Әулие шоқы тауының етегінде.

Тегінен Қозыбайдың Тілеуберді
Әлихан оның ұлын əркім көрді.
Құдайдан қорыққан пенде осал демес
Қарадан хан боп шыққан Қисық ерді, –

деген жолдардағы кісі есімдеріне тоқталсақ, Тілеуберді 
Көкпекті округінде тілмаштық қызмет атқарса, баласы 
Әлихан аға сұлтан болған. Саржомарт руынан.

Қисық Тезекұлы Найман елінің көрнекті тұлғасы. 
Руы – Мұрын. «Қарадан шыққан хан» деп дəріптелетін 
Қисық 1844-1850 жылдары Көкпекті округі бойынша 
аға сұлтан болған. Азан шақырып қойған аты – Салмақ. 
Орыстан шен-шекпен алған Қисық Тезекұлы бірбеткей, 
турашыл, ұрыны тыюға келгенде қатыгез адам болған. 
Айтыста Сара аузымен:

Жан жетпес Батабайға, Салпы Жанақ,
Аққожа би, Ақтайлақ асқан манап.
Ақтанберді, Алтыбай, Ер Еспенбет,
Қалмақты қойдай қырды қолмен талап, –
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деген жолдардағы батыр-билер түгелдей Сыбанның атақ-
тылары. Әр басылымда əртүрлі аталып жүрген ол – Салпы 
Жанақ есімі. Ол «Жалбу Жанақ», «Жалпы Жанақ» немесе 
«жəне Жанақ» деп басылып жүр жинақтарда. Тарихта 
бірнеше белгілі Жанақ болған соң, автор Салпы Жанақ 
деп оның арғы атасын (руын) қосақтап отыр. Салпы 
(Байгөбек) – Сыбанның бір баласы. Салпы Жанақ та елдің 
бір белгілі адамы болған.

Айтыста Әріп Сара аузымен мыналарды атайды:

Кенжеғұл қазақ жетпес баласына,
Төрт арыс билік айтқан арасына.
Байтоқа, Кеңесбай мен құт Данияр
Қоймаған сөйлер сөздің шамасына.

Бұлар да Сыбанның игі жақсылары. Әріп «Санабай 
қажы» деген жоқтау өлеңінде:

Арғын, Найман бұлбұлы
Кенжеғұл шешен ағасы, –

дегендегі Кенжеғұл Сейтенұлы – жасынан билікке ара-
ласқан Сыбанның белгілі қаракөктерінің бірі. Шама-
мен 1794-95 жылдары туған. Құнанбай заманындағы 
Сыбан-Тобықты арасындағы жер дауы, мал дауының бел 
ортасында жүрген аузы дуалы би, шешен адам болған.

Байтоқа – Сыбан, Салпы руының биі. Әріптің «Байто-
қаның қызына» деген арнау өлеңі бар.
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Кеңесбай би – атақты Ақтайлақ бидің баласы. Д.Ба-
батай – ұлының «Кеңесбайға» деген өлеңі бар. Кеңесбай 
да сөз ұстаған шешен, ел басқарған адам болған.

Сараның аузымен Қабанбай жəне оның ұрпақтары 
аталады. Қабанбайдың екі əйелінен жеті ұл. Әлі – шала 
туған кенжесі. Әліден Жақаш, одан Әділбек. «Он жеті 
мың жылқы бар Жақаш байда» деп Әсет ақын өлеңге 
қосқан Жақаш аса бай, елге беделді адам болған. Әділбек 
батыр болған. Қ.Халидтің «Тауарих хамса» кітабында 
Әділбек пен дүнген батыры Бор екеуінің Қытайларға 
қарсы ұлт-азаттық қозғалысын бастағаны айтылған. 
Әділбектен тарайтын Сүлеймен болыс – ел басқарған ірі 
тұлға. Сүлеймен əкесі Әділбектің ұлы асын бергенде ат 
жарысында қырық атқа дейін бəйге тігілген. Осы үрдіс 
Сүлеймен асында да қайталанған. Айтыстағы:

Ботабай, Байжігітте құт Шаянбай
Сасан би, шапты Кенже жауға аянбай, –

дегендегі Сасан би Мыңбайұлы Байжігіттің Тоғас 
тармағынан тарайды. Ақтайлақпен тұрғылас. Найманға 
танымал ақпа би болған. «Сыбан қырылған» деген атпен 
елге аңыз болған Сыбан мен Байжігіт арасындағы дауды 
шешкен Сасан бидің бойындағы ерекше қасиеттері туралы 
да ел аузында көп əңгімелер бар. Қ.Алтынбайұлының 
мына бір əңгімесіне құлақ түрейік: «Көкпекті жақтағы 
Қарауыл – Жасық елі мен Жұмық елінің арасында 
қақтығыс болып, кісі өліп, екі жақ Сасаннан төрелік 
күтеді. Қарауыл – Жасықтың қояр шарты Жұмық жақтан 
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бір адамды кепілге ұстау. Екі жақ бұған келісіп, Ұлтарақ 
бидің өзі ауру, нашар Шаянбай деген он үш жасар баласын 
кепілге беріпті. Құны сұраусыз деген шығар. Шаянбай 
сол күннен ауруынан айығып, адам қатарына қосылады. 
Сол даудан аттанарда Сасан би: «Маған ажал уақыты 
таяу. Екі бөрім ауру баланың жанында қалды. Маған 
ермеді. Енді Байжігіттің менен кейінгі билікті адамы сол 
болады», – депті. Айтыс жолдарындағы осы Шаянбай ірі 
би, Тəуке – Байжігіт елінде болыс болған. Әріп Санабай 
қажыны жоқтауында:

Тұлпар аттай қанатты
Тұла бойы құт болған.
Бағланым кетті сымбатты
Кер маралдай керілген
Құт Шаянбай нағашың, –

деп өлеңге қосады. Сараның аузынан айтылатын:

Қазыбек Құнанбайды найзалаған
Төре түгіл Төлеңгіт жорығында, –

деген сөздер Тобықты мен Сыбан арасындағы рулық 
тартыстың бір көрінісін береді. Сыбан ішіндегі Барақ 
төренің төлеңгіті Қазыбек батыр ел арасындағы бір 
барымтада Құнанбайды найзамен ат үстінен түсіріп 
кеткен. Бұл туралы М.Әуезов Мұсылманқұл Жиреншин 
дегеннің əңгімесін келтіреді: «Аз уақыт өтті, бір күні 
жылқыға жау тиді, бағанағы сөз қаперімде жоқ, белдеудегі 
Салпаңқұлаққа міне шаптым, – депті Құнанбай, – келсем 
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жау жылқыны айдап жіберіп, жол тосып, жасанып тұрған 
екен. Салпаңқұлақ (Ағаныс биден қалап алған аты) бой 
берместен келіп жауға кіріп кетіпті. Өзім білмей қалдым, 
қабырғамнан біреу найзамен салып кетіпті. Жығылып 
қалыппын, сүйтсем Барақ төренің төлеңгіті Қарақалпақ 
Қазыбек деген батыр екен». Құнанбайға қатысты мұрағат 
құжаттарында айғақталғандай осы барымтаның дауы 
ұзаққа созылған. Сараның:

Қазыбек Құнанбайды найзалаған
Төре түгіл Төлеңгіт жорығында, –

деп, оған Біржанның:

Найманды хан жұртынан қуған шақта,
Мойынын Барақ қашқан бір бұра алмай, –

немесе:

Қазыбек, Кенжеғұл мен Батыр Барақ,
Құнекем қараңғы үйге қойған қамап, –

деген сөздер екі ру арасында осы тартыстың тарихынан 
көп сыр береді. Сондай-ақ:

Шет елде Қанай, Түсіп, Боқанбайым,
Кетірген қатты сөйлеп Найман жайын.
Барақты хан жұртынан қуып тастап,
Найманның мінгізбеген жалғыз тайын, –
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деген жолдардың сырына үңілсек, Құнанбай Сыбанның 
жерін қарпып қалу үшін Тобықтының Сыбан жақ 
шекарасына ішкерілете Қанай сияқты батырын, Түсіп, 
Боқанбай сияқты басты адамдарын əдейі қоныстандырады. 
Осы оқиғаға байланысты Б.Исабаев төмендегідей əңгіме 
айтады: «…Жаз өтіп, ел күзеуге құлар кезде Барақ 
жылдағы əдетімен Саға бөктеріне қонуға келе жатыпты. 
Көш түйесін жетектеген Барақ бəйбішесі екен. Төре 
қолына құсын қондырған көш алдында екен. Қанай бір 
тар жерде тосып тұрып Бараққа көшін бұруды, жер өзінікі 
екенін айтса, төре көз салмапты да. Қанай Барақты қара 
балтаның сыртымен ұрғанда төренің аты соққыға шыдай 
алмай кері қайырылған екен. Барақ сол бетте қайырылмай 
көш басын бұрғызып көш ізімен кейін қайтқан екен. 
Барақтың бəйбішесі: «Құдайым-ай, Төренің Барағына 
бəйбіше болғанша, Есімнің Қанайына тоқал болмаған 
екенмін. Көшімнің басы бұрылды-ау!» – деп ах ұрыпты». 
(Ұлылар мекені. Новосибирск, 2001. 371-372 беттер). 
Құнанбай мен Барақ арасындағы оқиғалар жайында 
М.Әуезов, М.Бейсенбаев, Б.Исабаев, Б.Сапаралы, 
Т.Жұртбай еңбектерінде кеңінен сөз болған.

Сараның «Қайсы Арғын жетеді Аманкөшеріме» де-
гендегі Аманкөшер деген анығында кісі есімі, кей нұс-
қаларда бөлек жазылып жүр. Анығында Аманкөшер өрдегі 
Найманда аса бай адам болған. Ақтайлақ бидің баласы 
Түгелбай, одан Сыбанның ардақтысы Өзбехан болса, сол 
Өзбеханның əйелі атақты Мəнжан бибі – Аманкөшердің 
қызы. Әріптің Мəнжан өлгенде айтқан жоқтауы да бар.

Сара аузымен айтылатын:
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… Арғын жоқ мақтасаң да Тойғұлыдай
Қор құйған қыдыр келіп сабасына.
… Асына Тойғұлының бəйге тікті
Тоғыз қыз Арғын берген жетімінен, –

дегендегі Тойғұлы – Сыбанның Жанкөбек тармағынан. 
Елінде беделді адам болған. Ол дүние салғанда бүкіл 
Орта жүзге сауын айтылып, жылында үлкен ас берілген. 
Арғыннан келген кісілер аттың бəйгесіне тігуге тоғыз 
жетім қыз əкелген екен, Әріп соны айтып отыр.

Ал енді, Біржанды Арғын атынан айтыстырып отыр-
ғанмен, Әріп сонау Біржан елі Көкше, Кереку маңының 
Есіл мен Нұра бойын жайлаған Арғынның Қаракесек, 
Шоң т.б. тармақтарының игі жақсыларын емес, өзіне 
жақын Қаракерей, оның ішінде Сыбан – Мұрынмен 
ауылы аралас бергі өңірдің Арғындарын атайды.

Кім жетер Жанайдарға Алтайдағы
Жеті жүз жас бота мен тайлағы бар, –

дегендегі Жанайдар Орынбайұлы Сүйіндік ішінде Төр-
туыл деген рудан. Кенесарының қол басшыларының бірі 
болған Жанайдар кейіннен Қарқаралы өңірінде болыс 
болып, өмірінің соңында қажыға барған адам.

Біржанның аузына алынған адамдардың бірі Итқұсты 
(кей нұсқада Итқосты деп қате берілген – Б.Е.) шын аты 
Айтжан, руы Қыдырəлі, өз елінде болыс болған. 90-ға 
жеткен жасында Мекеге барып, сонда қайтыс болады.
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Шыныбай асып еді өз шағында
Кім жетер ер Қазекем аруағына.
Жамантай, Құсбек, Шыңғыс, Сартай төрем
Ілінген талай Найман қармағына.
Арғынның ақсақалы өтті Алшынбай
Өр Найман таласқан жоқ ер бағына.

Осындағы аты аталғандардың бəрі дерлік Тобықтымен 
іргелес өңірдің игі жақсылары. Шыныбай қажы Тарақты 
руынан. Қарқаралы дуанында белгілі билердің бірі болса, 
Жамантай, Құсбектер Құнанбаймен аға сұлтандыққа 
таласқан адамдар. Алшынбай би – Құнанбайдың құдасы. 
«Абай жолынан» белгілі Қарқаралы елінде атақты адам 
болған. Біржан атайтын əйгілі Тəттімбет күйші де осы 
өңірдің адамы. Айтыста сөз болған оқиғалардың қай-
қайсысы да тарихтан алшақ кетпейді. Әріп Тобықты 
мен Сыбан-Мұрын арасындағы сол кездегі рулық 
қақтығыстарды екі ақын арасындағы сөз қағысына, яғни, 
айтыстың табиғатына шебер пайдаланған. Тоқ етері, 
айтыстың ауаны Біржан мен Сараның емес, Әріптің 
жағдайына дөп келіп тұр. «Зайсаннан жiберiлген» деген 
айтыс нұсқасының аяғында:

Бiрi əйел, бiреуi əншi өлең айтқан,
Бiледi жат елдердiң жайын қалай,–

деген емеуірінде сырдың ұшығы жатыр емес пе?
Енді, айтыстың жалпы ішкі құрылымдық, сюжеттік 

желісіне келер болсақ, «Біржан – Сара» – оқиғалы сюжетке 
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құрылған көркем туынды. Бүгінгі күнде айтыстың 1898, 
1899 жылдардағы екі нұсқасы жəне осы нұсқалардан көп 
өзгешелігі жоқ ел аузында айтылып жүрген нұсқалары бар. 
Бірақ, бəрінің оқиға желісі бар. Оқиға былай: Біржан алты 
жолдасымен (кей нұсқаларда он бір) ақын Сараны іздеп 
Жетісуға келгені баян далады. Яғни, əдеби терминмен 
айтсақ, айтушының сөзі арқылы оқиғаның басталуы – 
тура экспозиция. Біржан тобы ауылға кіргенде, ауыл 
жігіттері оларды өлеңмен қарсы алады, арада аздаған 
қағысулар болады. Біржан Сараның шешесімен, одан 
Сараның сіңлісімен айтысып қап, олардың өзін зорға 
тоқтатады. Бұл арада, атағы жер жарған сал Біржанға 
қыз бен шешесін автор əдейі қарсы қойып, айтыстырып 
отыр. Бұлар Сараның образын сомдап, шыңдау үшін 
ойдан жасалған кейіпкерлер. Автордың айтары «сенің 
асқақтаған Біржан атың болса, Сара да осалың емес». 
Автор баяндауындағы:

Сал Біржан құп болар деп аттан түсті
Жауапқа көрінеді қатын күшті.
Өзі мұндай, қызы бір қу шығар деп,
Жолдасының алты бірдей зəресі ұшты, –

деген жолдар шығармадағы сюжеттік байланыстың туға-
нынан хабардар етеді. Екі ақынды кездестірмес бұрын 
автор Тұрысбек қажыға мұңын айтқызу арқылы Сараны, 
оның жайын оқырманға таныстырып алады. Бұл да 
бір сюжеттік тартыс тудырудың нəзік тəсілі. «Алтай-
Қарпық» деп аттандаған Біржанға Сара бірден суырылып, 
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атойламайды. Автор оқиғаны ширықтыра түседі. Бүкіл ел 
демін ішіне тартып, Тұрысбек, Есімбектер қыпылықтап 
қалады. Сосын Сараны қуаттандыру үшін қажы бата 
береді. Осының бəрі көркем шығармаға тəн оқиғалар, 
ситуациялар емес пе?! «Кел, Сара амандасайық» деген 
Біржанға Сара «Қисасұл əнбиені» алға тартып, оңтайлы 
жауаппен қарсыласын омақастырғанынан оқиғаның 
дамып, нағыз ситуациялық шиеленістерге ұласқанын 
байқау қиын емес. Осындай композициялық сатыларда 
автор өз баяндауымен оқиғаны ары қарай өрбіте жалғап 
отырады:

Көтерді домбырасын көкке сермеп,
Салады түрлендіріп əнмен өрнек.
Бұл сөзге ызаланып алғаннан соң
Дауысқа салды Біржан аспанға өрлеп.

Оқиға қимылы күшейіп, тартыс тақымы тарыла түс-
кендей. Бірі – сал, екіншісі – əнші. Екеуі де өз бастарының 
атақ-даңқын асыруда бірінен-бірі өтіп, түрленген теңеу 
мен астары мол асыл сөзге көмілді, ұтымды ұқсатулар 
мен бағалы баламалар тіпті қалмады. Енді екі ақын да өз 
елдерінің бетке ұстарларын асыра мақтауға көшті. Бай-
қасаңыз, оқиға жүйелі бір тəртіппен дамып отырады. Бір-
жан Арғынды адақтаса, Сара Найманды асырды.  Әрине, 
оқиға бөгетсіз дами бермейді. Бұл сюжеттік дамудың 
ситуациядан шиеленіске көшкен түрі. Енді кейіпкерлер 
арасында қақтығыстар басталды. Біржан Құнанбай мен 
Абайды асыра мақтаса, Сара Құнанбайды Қазыбекке 
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найзалатып, Абайды жерден алып, жерге салды. Демек, 
тартыс – өмірдегі қайшылықтардың өнердегі көрінісі, 
адам тіршілігіндегі түрліше қарама-қарсылықтардың өнер 
туындысындағы жинақталуы, суреттелуі, яғни, оқиғаның 
барынша шиеленісе түскендігі аңғарылады. Біржан 
Құнанбайдың Найманға қылған ерлігімен тамсанады. 
Ақыр соңында Сара қыздың Жиенқұлдай нашарға 
қосылғанын айтып, сол жаманды көргісі кеп, құмарта, 
құтырынған Біржан Сараны сүріндіріп тынады. Міне, 
дарадан күрделіге қарай дамыған қым-қуат ширыққан 
шиеленістер шоғыры оқиғаның шарықтауына да жеткізді. 
Автордың сөзіне бақсақ:

Тұрысбек Біржан салға атан берді,
Маман құтып тай-тұяқ шапан берді,
Естуші ек дабылыңды сыртыңыздан
Жарайсыз, өнеріңді көзім көрді.
Сараға ер Есімбек берді жорға,
Ұялып бергеннен соң алды зорға.
Тұрысбек ақ жібектен көйлек беріп,
Жылатпаспын, – деді, – енді сені қорға.

Бұл – шығарманың мақсатын айқындар автордың 
үкімі, тартыстан туған соңғы нəтиже, көркем туындының 
шешімі. Ал, шығарманың прологы – соңғы сөзіне Сара 
мен Біржанның қоштасуы мен автордың соңғы сөзі 
кіреді. Шым-шытырық оқиғалар, тартыс таразысымен 
шиеленісе барып шешілген көрініс аяқталды. Біздің 
түйген ойымыз – Сара ақындық өнері мен сөз қуатының 
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арқасында бас бостандығына қол жеткізді, ал Біржан – 
Сараның сөз қуатын шынықтыра шыңдаған, сөйтіп, 
ақындық дəрежесін үлкен биікке көтеруші, Сара қыздың 
бас бостандығына кепілдік əперуші. Бір сөзбен айтқанда, 
жоғарыдағы талдаулар айтыстың бастан-аяқ белгілі бір 
сюжетке құрылған көркем шығарма екенін танытып тұр. 
Осы тұста Ахмет Байтұрсынұлының мына бір пікірін 
келтіре кетуді жөн көрдік: «Айтыс бастапқы кезде шын 
екі ақынның айтысқаны болса да соңғы кезде ақындар 
айтысты өз жанынан шығаратын болған. Яғни, екі ақының 
айтысқаны қылып, екі жағының да сөзін өзі шығаратын 
болған. Сөйтіп, «айтыс» шын айтыс емес, тек шығарманың 
түрі болуға айналған. Адамның, елдің яки бүкіл жұрттың 
келіссіз істерін, мінездерін, пиғылдарын айтқысы келсе, 
ақындар өз атынан айтпай, айтысқан ақындардың сөзі 
қылып шығаратын болған» деген пікірі (Шығармалары. – 
Алматы: Жазушы, 1989. 227-бет) «Біржан – Сара айты-
сының» тарихын тап басып тұрғандай.

Демек, келтірілген дəлелдеулер Әріптің Біржан мен 
Сара арасындағы болған айтысты елеулі өңдеуден өткізіп, 
толықтырып, көркем туындыға тəн оқиғалы дүние 
жасағандығын көрсете алады.

Дəлелдерімізді бекіте түсу үшін Әріптің «Тəуке мен 
Ұрқия айтысы» шығармасын «Біржан – Сара айтысымен» 
салыстырып, екі айтыстың идеялық мазмұнына, оқиға 
орайластығына, сөз салымдарына үңіліп байқайық. Екі 
айтысты салыстырмас бұрын, алдымен, ақынның «Тəуке – 
Ұрқия айтысына» түсінік беріп кетейік. Шығарманың 
басты кейіпкерлері Тəуке мен Ұрқия. Ұрқия – Әріпке 



Сара саңлақ

350

туыс. Жанкөбек, Ақтайлақтан тарайды. Ал, Тəуке – 
Тобықты, Мəмбетей елінің батыры. Тəуке жайында Уəйіс 
Шондыбайұлы «Тəуке – Жікібай» дастанын жазған. Бұл 
туралы Мұхамедханұлы өз еңбегінде кеңінен түсінік 
берген (қараңыз: Абайдың ақын шəкірттері. К. 2. – 
Алматы: Дəуір, 1995). Тəуке 1912 жылдары тұтқындалып, 
Сергиополь түрмесінде отырғанда Ұрқиямен кездесіп 
айтысқан. Қ.Мұхамедханұлы осы жайында: «Тəуке – 
Ұрқия айтысы» – өмірде болған шын оқиғаны айтыс 
түрінде жазған Әріп ақынның көркем шығармасы», – 
дейді. (Абайдың ақын шəкірттері. К. 3. –Алматы: Дəуір, 
1995, 162-бет). Болған айтысты көркем шығарма етіп, 
өңдеп жазу Әріптің ақындық өнеріне машық құбылыс 
екендігін «Тəуке – Ұрқия» шығармасы дəлелдей түседі.

Енді екі айтыстың табиғатын таразылар болсақ, 
əкесінің төрт түлігі сай, дүниеге мұқтажсыз Сара айтыста 
қажы ағасына мұңын шағып, бас бостандығын аңсаған 
жан болса, Ұрқия да Жұмақандай мырзаның қарындасы, 
еріксіз аз ауыл Ақымбетке ұзатылып, Аякөзде тезек 
арқалап, су тасыған күйге түседі.

Сара:
Сіздерден ұялғаннан үндемеуші ем
Есекке қосақталуы өтті-ау күнім, –

деп ашынса, Ұрқия «Ақ ноқта басқа киіп қатын бол-
дық», – деп мойынсұнады.

Айтыстағы Сара да, Тəуке де өз қарсыластарынан 
ақын дық қуатының кемдігінен немесе ұрымталда сөз тап-
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па ғаннан жеңілген жоқ. Елінің айнасы болған ақынның 
ең осал тұсы да – сол елдің, өз елінің міні. Сараны 
Жиенқұлға қосақтаған да, Тəукеге шынжыр ноқта кигізіп, 
абақтыға жапқан да ел-жұрты, дəлірек айтқанда өз елінің 
игі-жақсылары.

Жеңілдім рақымсыз елім үшін,
Кетіп тұр бүгін менің қайрат күшім.
Сиық жоқ қазір менде Тəуке дерлік
Азғындап, қан азайып, тұрған пішін,–

деп ер Тəуке ақындық қуатын елінің жамандығына құр-
бандық етсе, Сара:

Адамға жол бермеген есіл тілім,
Күн өтпей қурап ұшқан қызыл гүлім.
...Өзі білер деуші едім жақсылардың,
Келгенде Жиенқұлға шықпайды үнім, –

деп, ел жуандарының рақымсыздығынан Біржан алдын-
да шырмалады. Екі айтыста да əлеуметтік ой-түйіндер 
осылайша бір араға түйісуде. Екеуіндегі осыншалық 
ұқсастықтарды елемеу мүмкін емес.

«Біржан – Сара айтысына» Әріпті қатыстырғысы 
келмей тін зерттеушілер тобының ұстанар дəлелдерінің 
ең салмақтысы – Әріп шығармалары мен айтыс таби-
ғатындағы сөз қолдану, стиль алшақтықтары. Мə-
се лен, Е.Ысмайловтың: «Біз əуелі Біржан мен Сара 
айтысының Әріп өлеңдерімен үндестігі, ақындық өнер 
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жағынан қайталанып келетін тамырластығы бар ма деп 
қарастырдық, бірақ ондай үндестік байқалмайды», – деп:

Ақ қағаз тəштит етпе хат жазарға
Түскен соң мағлұм болды сөз базарға...
Жаһил көп тілін тіске құр жаныған
Не пысық сəел қылсаң иманыңнан,–

деген сияқты Әріптің бірнеше осы сипаттас өлеңдерінен 
үзінділер тере келіп: «Әріптің мұндай өлең, сөз өрнек-
терінен Біржан мен Сара айтысындағы ақындық өнер 
үлгісі байқалмайды. Әріп оқыған діндар ақын, оның 
өлеңдерінде ақыл айту, мінез құлық түзеу, құбылысты 
сол қалпында прозалық үлгімен баяндау басым болып 
отырады. Әріптің өлеңдерінде қайталап келетін сөз кес-
тесі, сөз машықтарының бірде-бірі Біржан мен Сараның, 
сондай сал-сері ақындардың ақындық дүниесіне тіпті 
қабыспайды», – дегенін (Ысмайылов Е. Әдебиет жайлы 
ойлар. – Алматы: Жазушы, 1968, 106-107 бб.) толық 
құптау қиын. Өйткені, Әріп – «Біржан – Сара айтысымен» 
тақырыбы жағынан жақын, сөз саптау, оқиға құру жағынан 
соған жетеғабыл «Тəуке – Ұрқия айтысын» көркем 
шығарма етіп ұсынған эпик ақын. Бірнеше айтыстары 
бізге жеткен суырыпсалма айтыскер. Өз туындыларын 
«құр баяндауға» құрмаған, Абай алдын көрген сыншыл 
да шыншыл ақын дер едік. Дəлеліміз құр сөз болмас үшін 
«Біржан – Сара айтысы» мен Әріп шығармаларындағы 
кейбір тармақтарды таразылап көрелік.
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Біржан – Сара айтысы: 
Сайраған Орта жүздің бұлбұлымын, 
Арқаның Алтай-Қарпық ақтанкері. 
Қырандай желді күнгі аспандаймын, 
Даусымның көтерілер шықса тері. 

Ақиық мұзбалақпын жерге түспес, 
Кең қолтық арғымақпын алқымы іспес. 

Жалынмын жанып тұрған нөсерге өшпес, 
Болатпын екі жүзді алмас кеспес. 
Жалымнан ұстаған қыз арман етпес, 
Жібек жол арғымақпын тұмарланған. 
Орта жүз əн шырқасам сүйінеді, 
Мойыным жүзген қаздай иіледі. 

Түлкінің жүгірісін қыран байқар, 
Ойласаң сөзің емес маған айтар. 
Қанды көз, май жеп алғыш ақиықпын, 
Сен түгіл қасқыр көрсе бірақ шайнар. 

Қамысты терең көлдің сұқсырымын, 
Қаңғыған ілдірмеймін қаршығаға. 

Найманда түлеп ұшқан ақиықпын, 
Топшыңды қанатыңмен сындырайын. 

Қанатын күн шалмаған ақ тұйғынмын, 
Жапалақ иемденер басқан ізін. 
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Шалынса шалқыған қыз біздің көзге, 
Қырғидай бөдене ілген жұмарлармын. 

Майысып нəзік белім бұраң қаққан, 
Қырық түрлі дана кеудем өнер тапқан. 

Ей, Сара шаршысын байқамастан, 
Етесің ақ байталдай елек-елек. 

Даусыма аспандағы құс айналар, 
Құбылып тоты құстай төңкерілген. 
Өлеңді қолқа қылсаң ағытайын, 
Самарқан жібегіндей оннан өріп.

Әріп шығармасы:
Бір күнде Бағдаттың сұңқары едім
Дүлдүлден затым шыққан тұлпар едім.
Жолықтым қалың торға құтылмастай
Ақ торан тоят алған сұңқар едім.

Ақиық қыран едің бұлғын ілген,
Талай құрбың сағынды ойнап-күлген.

Шапшыған тұнық едім тұрған жайнап,
Жібермес жауға түстім көзім жайнап.
Тұлпар ең арда күрең жауға түспес, 
Үстіңе сегіз жігіт мінгескендей.
Қызығын əнмен алдым осы жаздың,
Үнім бар дауысындай қоңыр қаздың.
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Демеймін бұл сөзімді табалаған,
Ер едім артық кемді шамалаған.
Ақиық артыңнан кеп сыпырғанда,
Қоқақтап қаншық түлкі абалаған.

Мен – ақ сұңқар, ол – аққу,
Көп көлдерден көрінсе,
Көлденеңнен ілем деп.
Болғанда сен ақиық мен бір түлкі,
Топшыңды сындырамын тасқа соғып.

Лашын құс тоят алып бермейді деп,
Бірге ұш жапалақпен жүрексінсең.

Құшақтап қыл беліңнен бір таң жатсам,
Ақ торғын орамалдай жұмарлармын.

Қамыс бармақ майысып іс тіккенде,
Бойыңа ине балқып өте алмаған.

Қалыспай тұлпар аттан қарсы шауып,
Жаратып байталыңды қамданасың.

Ай мен күн сырнай тартып, жұлдыз билеп,
Сегіз қыр, сексен сырмен шырға тартсақ,
Қара өлең Құдай берген қиын емес,
Сабасам бейпіл желді екі жақтап.
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Міне, дəлелдеуді қажет етпейтін құрылымдық жəне 
мағыналық жағынан сəйкестік тауып жатқан қуатты 
ой, əсерлі суреттер «Әріп өлеңдері мен «Біржан – Сара 
айтысының» арасы мүлде алшақ» деген пікірлердің 
толыққанды дұрыстығына шүбə келтіреді. Сондай-ақ, 
Әріптің жастық, жігіттік шағындағы сезім мен суретке 
бай лирикалық өлеңдерінің дені бізге жетпегенін де 
естен шығармаған жөн. «Мен Әріптің өлеңдерімен біраз 
таныс адаммын, олардың ішінде асылдық жəне көркемдік 
жағынан «Біржан мен Сараның айтысына» қатарласу 
түгіл, маңайлайтыны да жоқ. Егер Әріп күшті ақын 
болса, оның өз өлеңдері «Біржан мен Сара айтысына» 
неге теңесіп жатпайды? Өз өлеңдерінде ол «құба 
төбел» шағын ғана ақын», – деп жазады Әріп ақынның 
дидактикалық сарынға құрылған өлеңдерімен ғана таныс 
болған С.Мұқанов (Бұлай шатастыруға болмайды. // 
Қазақ əдебиеті, 1962, 1 мамыр).

Әрине, мұндай ұқсастық Сарадан, əсіресе Біржанның 
поэзиясынан көптеп табылары хақ. Әйтсе де, қатты 
ескеретін бір жай – көптеген зерттеушілер айтысты Бір-
жанның, Сараның поэзиясымен салыстырып, ай тыс-
тың табиғатын жазба шығармамен тең қойып зерттеп 
жүргендерін естен шығарып алған сияқты.

«Біржан – Сараны» айтыс деп қарайтындар, мұны осы 
екі ақынның айтыстарымен салыстыруы ақиқат болар. 
Осы арада көкейге қонымды тағы бір сауал туындайды. 
Егер айтыс толығымен, осы қалпында Біржан мен 
Сараныкі болса, олардың басқа айтыстары неге осындай 
деңгейде емес? Біржанның біз білетін белгісіз қызбен 
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жəне Шөжеден ұтылған бір-екі ауыз сөз қағысы ғана бар. 
Ал, Сараның мықты деп саналатын Төребаймен айтысын 
(егер осы айтыс болды десек, өйткені Сара 37 жасында 
дүниеден өтсе, Төребаймен кексе таратқанда еш айтыса 
алмайды) «Біржан – Сара айтысымен» көркемдік қуаты 
жағынан теңестіруге келмейді, бұл – бір, екіншіден, 
Біржанның адымын аштырмаған 18-дегі Сара қыз көп 
жыл тəжірибе жинап, айтыстың «маманы» болған 
шақта Біржанның шəкірті Төребайдан оңбай жеңіледі. 
Жеңілгенде де басқа себеп емес, сөз таппағаннан, өз елінің 
жақсыларын жарытып таныта алмағанынан жеңіледі. 
«Біржан – Сара» мен Сараның басқа айтыстарындағы сөз 
қуатына үңілсек:

Біржан – Сара айтысы:

Еркек жоқ өз басыма теңгерілген,
Сөз пірім он жасымнан меңгерілген.
Нəп-нəзік көзден олқы көрінсем де,
Сан жүйрік қойдан оңай өңгерілген.
Ұшырған тəрбиелеп ақ тұйғынмын,
Матайдың Қаракерей сеңгірінен.
Даусыма аспандағы құс айналар,
Құбылып тоты құстай төңкерілген.

Төребай мен Сара айтысы:

Белгілі əйелде ерке сал екенім,
Біледі Үйсін, Найман Сара екенім.
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Атақты сал Біржаннан бата алғаным,
Біледі ел өлеңге ебім бар екенін.

Сара мен Ермек айтысы:

Құлаштап келер жақсы өткен дүние,
Сұңқардай тоят алып қанат жайған.
Құсындай құдіреттің кез боп қалдым,
Дəм татпас тірі жүрсе адам қайдан?!

Айтыстағы ақиқат жолдар осылай сөйлейді.
«Біржан – Сара айтысы» тек осы екеуінің аузынан 

шыққан айтыс жанрының соншалықты озық үлгісі дегенге 
бағанадан келтірген фактілер кепілдік бере алмайды.

Төңкеріске дейін айтыс Қазан қаласында екі нұсқада 
бірнеше рет жарық көрді. Е.Мырзахметұлының үшінші 
нұсқа деп отырған Зайсан нұсқасы екінші нұсқа. (Қараңыз: 
Біржан мен Сара айтысқан ба? // Қазақ əдебиеті, 2006, 
15 қыркүйек). Негізінде, айтыстың екі-ақ нұсқасы бар. 
Ең алғаш рет 1898 жылы айтыстың бірінші нұсқасы 
ба сылым көрді. Оны бастырған Ж.Шайхысламұлы. 
«Қисса-и Біржан сал менен Сара қыздың айтысқаны. 
Бастырған Шамсуддин Хұсайн ұғлының балалары. Қазан, 
Университет баспаханасы, 19 б.» Бұл нұсқа дүркін-
дүркін 1900, 1901, 1907, 1913, 1914 жылдары басылып 
шықты. Екінші нұсқа алғашқы нұсқадан кейін іле-
шала 1899 жылы төмендегідей атпен шықты. «Қисса-и 
Біржан сал менен ақын Сараның айтысқаны. Бастырған 
ағайынды Кəримовтар. Қазан, М.А.Чиркова балаларының 
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баспаханасы, 1899. 24 б. Редакциясын басқарған Абу-
Ғаб дулуахид Шəкиржан Әл-Хамиди-т-Тəкəви». Бұл нұс-
қа Зайсан қаласынан жіберілген нұсқа делінеді.

Аталған екі нұсқаның негізгі оқиға желісінде үлкен 
өзгерістер жоқ. Екі ақынның айтысы кейбір шу мақ-
тардың бірінде болып екіншісінде болмай қалуы, сон-
дай-ақ синонимдік өзгеріске түскен сөздердің айыр ма-
шылықтарын ескермегенде екі нұсқаның жалпы сұлбасы, 
сюжеттік желісі бір.

Негізгі өзгешелік айтыстың басталуы мен аяқталуы 
жəне айтушының сөздерінің қосылуы. Көлемі жағынан 
толығырақ екінші, яғни Зайсан нұсқасы болып табылады. 
Екі нұсқадағы елеулі деген өзгешеліктерге тоқталсақ:

Бірінші нұсқадағы: «Қызы екен Тастанбектің ақын 
Сара» деп басталып, «Құдайым қуат берсе енді сізге» деген 
аралықтағы шығарманың алғы сөзі (елу жол өлең) екінші 
нұсқада басқаша өрілген. Екінші нұсқадағы «Жарандар, 
құлағың сал, келді кеңес» деп басталып, «Қажыға мұңын 
айтқан сонда отырып» деген аралықтағы 172 жол өлең 
жолы айтыстың көркем шығармалық құрылымын анықтап 
оқиғалық желіспен берілген. Оқиға желісі былай: Біржан 
алты жолдасымен ақын Сараны іздеп Жетісуға келеді. 
Алдымен Сараның шешесімен, одан Сараның сіңлісімен 
айтысады. Арасында айтушының, яки автордың жəне 
Жүнісбектің сөзі бар.

Шығарманың соңында бірінші нұсқада «Жиылған 
жұрттың бұларға берген сыйы» (20 жол), «Сараның сон-
да жұртқа айтқаны» (16 жол), «Айтушының сөзі» (26 
жол) сияқты екінші нұсқада кездесетін өлең жолдары 
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жоқ. Есесіне, екінші нұсқада соңғы Біржанның айтқан 
сөз дерінің кей тұстары, (30 жол) сондай-ақ Сараның 
Бір жанмен қоштасу сөзі (20 жол) сəл өзгешелеу келеді. 
Алайда екі нұсқаның аяқталуындағы Біржан мен Сара 
сөз дерінің мағынасы бір.

Бірінші нұсқада жоқ Біржанның «Ыбырайға тамам елің 
Найман жетпес» деп басталып, «Барыңды өз қолымнан 
таратайын» деген 60 жол өлең екінші нұсқада бар. Онда 
Ыбырайға (Абайға), Құнанбайға қатысты мадақ сөздер 
айтылған. Осындай өзгешеліктердің өзі екі нұсқаны бір– 
бірінен алшақтата алмайды. Демек, түбі бір шығарма 
бастырушылар тарапынан немесе бастыруға ұсынушы 
тарапынан өзгеріске түскен.

Ендігі жерде «Біржан мен Сара айтысқан ба, əлде оны 
Әріп ақын шығарған ба?» деген екіұшты пікір жөнінде 
қысқаша тоқталып өтейік.

Біржан сал Жетісуға бірнеше рет келген. Соңғы бір 
сапарында əдейілеп Сарамен кездеседі. Бұл кездесу 
шамамен 1895-96 жылдар. Сараның Жиенқұлға айтты-
рылған аянышты тағдыры Біржанды бей-жай қалдырмаған. 
Әдейі іздеп келген Біржан алдында Сараның Тұрысбек 
қажыға айтқан арызы, Біржанның Сараны қорғап сөйлеген 
сөзі Әріптің айтыс жазуына негізгі арқау болған. Біржан 
мен Сараның айтқан өлеңдері көп өзгеріссіз айтысқа 
енген. Ел аузында сақталған өлеңдерді кезінде Сара 
Тастанбекқызы өмірін терең зерттеген Т.Қалилахановтың 
арнайы мақаласында (қараңыз: «Ақын Сара туралы 
соны деректер. //Жұлдыз. 1958. №4,5»), І.Омаровтың 
еңбектерінде (қараңыз: Ақын Сараның əдебиетіміздегі 
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үлесі. //Қазақ əдебиеті. 17 шілде, 1959., Әдеби толғамдар. 
Алматы, 1988) келтірілген. Айтысқа Біржан мен Сараның 
нақты қай сөздері қандай өзгерістермен енді деген 
сауалға жауап ретінде Т.Қалилахановтың «Ақын Сара 
Тастанбекқызы» (Астана, 2006) кітабындағы Шепшектің 
Ахметі деген ақынның поэмасымен танысу керек. Поэмада 
Ешкіөлместегі Біржан мен Сараның кездескенін, екі 
ақынның сөздерін, ондағы Әріптің орнын осы оқиғаның 
тірі куəсі болған Ахмет ақсақал толық баяндаған. Әріптің 
жазған поэмасындағы Біржан мен Сараның сөздерін 
Шепшектің Ахметі де сол күйінде келтіреді. Әріп 
шығарған айтыстың негізгі сұлбасы, Біржан мен Сараның 
айтқан кей өлең шумақтары еш өзгеріссіз айтысқа енген, 
автор өзгертуді жөн деп таппаған. Сондықтан да, көркем 
шығарма ретінде жазылған бұл айтыста Біржан мен 
Сараның да үлкен үлесі бар екенін ерекше айта кетуіміз 
керек.

Үш-төрт жыл ішінде елге тарап, даңқы жайыла 
бастаған туындыны əуелі Жүсіпбек Шайқысыламұлы 
баспаға ұсынады. (Ескерте кетейік, айтысты 1871 жылы 
болған дейтіндер, Жүсіпбектің «Сара аузынан келер 
жылында жазып алдым», – дейтін сөзін алға тартатыны 
бар. Егер айтыс 1871 жылы болса, Жүсіпбек 1872 (келер 
жылы) он бес жастағы бала. Ол 1857 жылы туып, 1931 
жылы дүниеден өткен). Іле-шала Әріптің де нұсқасы 
жарық көреді. Әріп нұсқасының аяғында:

...Екі өлеңші бас қосып сөйлескен соң
Көп əңгіме болыпты бұл бірталай.
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Бірі əйел, біреуі əнші өлең айтқан
Біледі жат елдердің жайын қалай?
Нұсқасы екеуінің Арғын, Найман,
Бұл өлең шыққан екен бірталайдан.
Сөйтсе де хат болмайды, басылмайды
Қазанға бастыруға көңіл ауған.
Әр кісінің қолында біреуі жүр
Біреуі рас болса, бірі жалған.
Зайсанның жіберілді қаласынан
Кімнің кім зиян шегер данасынан,–

деген жолдар бір ғасырға жуық біз үрлеп жүрген даудың 
шаласына су құяр нақты жауаптың өзі емес пе, ұққан 
жанға…

Айтыстың толық нұсқасы деп танылып жүрген 1899 
жылғы Зайсан нұсқасын негізге алсақ, Әріп Біржан мен 
Сараның кездесуін, ондағы өлең-сөздерін арқау ете 
отырып айтысты белгілі бір сюжеттік желіске құрылған 
көркем шығарма етіп жазған. Біржанның Ешкіөлмеске 
келуі, Сараның шешесімен, сіңлісімен айтысуы, Найман 
мен Арғын, дəлірек айтқанда Әріпке жақын тақырып 
Сыбан-Тобықты арасындағы тартысты Сараның бас бос-
тандығы сияқты тақырыпқа ұштастырып əкеп, əдемі 
сюжеттік желіс құрауы Әріптің толық авторлық құқығын 
айқындайды.

«Біржан – Сара айтысының» Әріп Тəңірбергенұлы 
қолынан туған көркем туынды екендігін қуаттайтын 
негізгі деген мəселелер атап көрсетсек төмендегідей:

– «Біржан – Сара айтысын» Әріп жазған деген пікірлер 
төңкеріске дейін жəне одан кейінгі 30-жылдардың 
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аяғына дейін талассыз түрде айтылып келді. Ж.Жабаев 
(ҚРҒА ОҒКҚ, 402-папка, 1-дəптер), І.Жансүгіров (Құ-
нанбайұлы А. Толық жинақ. Қызылорда, 1933), Әрхам 
Ысқақов (Екпінді, 1940. 12 желтоқсан), М.Әуезов (Абай 
өмірбаянының алғашқы нұсқасында), Қ.Мұхаметханұлы 
(Абайдың ақын шə кірттері. Алматы, 1995), Т.Қасенұлы 
(Социалистік Қазақстан. 1936. 11 қыркүйек), Турағұл 
Құнанбаев (Әкем Абай туралы. Алматы, 1993), 
А.Белослюдов (О киргизской поэзии // Сибирский студент. 
1915. №3,4) т.б. Ал, «Біржан – Сара айтысы болған, ол ауыз 
əдебиетінің үлгісі» деген пікір 30-жылдардың аяғынан 
бастау алды. Көш басшысы С.Мұқановтың «Айтыс жəне 
ақын» (Әдебиет майданы. 1939. №1) мақаласы.

– Айтыстың көркем шығармаға тəн белгілерін атасақ, 
біріншіден айтыс бас-аяғы жинақы оқиғасы бар белгілі 
сюжетке құрылған, екіншіден, жері шалғай екі өңір 
ақындарының сөз саптауы, өлең құрулары, бүгінгі тілмен 
айтқанда стилі бір. Осындай көркемдігі мінсіз айтыс 
құру үшін үлкен айтыс ақыны болуы шарт. Ал Біржан, 
ең алдымен, айтыс ақыны емес, Сараның да бізге жеткен 
айтыстары мұндай көркемдік биіктен көрінбейді.

– Айтыста өзін Арғынмын деген Біржан Арғын емес, 
Керей руынан. Сара да айтыста аталғандай Қаптағай 
руынан емес. Сара Матайдағы Кенже деген елдің Тас-
темір деген аз ғана руынан шыққан. Өз руының атынан 
сөйлемеу айтысқа, жалпы ақындар табиғатына жат нəрсе. 
Қалай десек те, Біржанды – Арғын, Сараны – Қаптағай 
етіп отырған Әріп. Айтыс Арғын мен Найман, оның 
ішінде Матай ақындарының арасында болды деген күнде 
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де, екі ақынның ру жағын сөз еткенде Тобықты мен 
Сыбанға ауып кетуі тағы да Әріптің көркем туындының 
тартысына ыңғайлаған əдісі.

– Айтыстағы Абай мен Құнанбайға қатысты сөздер 
тағы да Әріпке қатысты. Әріптің «Зияда-Шаһмұрат» 
қиссасының Абай тарапынан сыналуы, Әріп оны кек 
көріп (бұл арада өнер адамдарының арасындағы шəкірттің 
ұстазға деген арты жоқ ашуы деп ұққан жөн) айтысқа 
Абайды жамандаған сөздер қосады. Бұл туралы Турағұл 
Абайұлының естелігінде де айтылған. Қуанышбай 
ақынмен айтысында да Әріп бұл құбылысты мойнына ала 
жауап қайырған.

Демек, бұл туынды екі ақынның өлең-сөздерін 
пайдалана отырып, оған өз жанынан оқиға құрап, көп 
өлең қосып, бас-аяғы бүтін сюжетті поэма жазған Әріптің 
үлесіндегі дүние де, Біржан мен Сара қосалқы автор болып 
саналмағы шындыққа жақын келеді. Бұл арада шығармаға 
арқау болған Біржан мен Сараның образды сөз саптаулары 
көркем туындының қуатын арттырып отыр. Былайша 
айтқанда үш автордың бірлігінен шыққан «Біржан – Сара 
айтысы» қазақ əдебиетінің ілкі туындылары қатарынан 
орын алды. Сөз соңында тағы да айтарымыз, бұл пікірлер 
жаздым болды, кестім үзілді деген үкім емес. Ғасырға 
созылған айтыстың нүктесін біз қоймаспыз, сірə, біздің 
тараптан айтылған ой айтыс ақиқатын анықтай түсуге 
септігін тигізеді деген сенімдеміз.
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жЕМіСБЕк  ТОлЫМБЕкОВ

ақын Сара жӨніндеГі ақИқаТ

Ақын Сараның туғанына 2013 жылы 160 жыл толады, 
135 жыл емес. Өйткені оның өмір сүрген жылдар 
тізбесінде қателік жіберілген. Оқасы жоққа баланбай, 
шындық орнағаны жөн. Сарамен айтысында Біржан 
сал өзін «арғынның Алтай, Қарпық ақтанкерімін» деп 
таныстырған. Біржанның руы арғын емес. Керей-Ақсары, 
оның ішінде Көшек. Біржанның моласы «Степняк» 
алтын заводының «Лермов» деген шахтасының қасында. 
Аға йындары бұрынғы Көкшетау облысы, Еңбекшілер 
ауданында тұрады. «Баласы Қожағұлдың атым Біржан» 
дейді. Қожағұл оның атасы. Өз əкесі Тұрлыбай. Өмірден 
өтер алдында Теміртас, Асыл, Ақық деген балаларына 
бірнеше өлеңдер шығарған. Бір өлеңінде: «Елу беске 
келгенде көрген қалқам» деп Теміртасты айтады. Біржан 
1891 жылы (1887, не 1897 жыл емес,) 58 жасында 
дүние салған. 1833 жылы туған. Сонда «Біржан мен 
Сара» айтысы 1895 жылы өтті деген расқа келмейді. 
Сарамен айтысында Біржан «мың жарым жылқы біткен 
Қожағұлға» дейді. Шын мəнінде ол кедей болған. Мал, 
мүлік жинамаған. Оны өзі жасырмаған. Жолаушылап 
қараша үйге енген Біржанға бір кедей қызы қатықсыз қара 
көже берсе, Біржан ернін ғана тигізіп, ішпей қайтарады. 
Сонда кедей қыз:
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Байлардың жейтін асы жая мен жал,
Шығады нақ кедейден осындай сал.
Қыс аяғы, шаруа күйзеу болды,
Көжеге кекіреймей аузыңды сал, –

дегенінде, Біржан:

Атандық салдықпен Біржан сері,
Серінің күнде думан жүрген жері.
Қарындасым, серіге сөзің өтті,
Көжені басып-басып ап кел бері», –

деп жауап берген. Біржан өмірден өтер шағында:

«Дүние өтеріңді біліп едім,
Білдірмей кедейлікте жүріп едім.
Бұл күнде бір тоқтыдан құным төмен,
Үш жүзге атым шыққан Біржан едім», –

дегенді де айтып кеткен.
Біржан өмірден өтер алдында үш жыл сырқаттанғаны 

мəлім. Орынсыз əн салып, отырған жерінің мазасын ала 
берген соң, жаратпастары «жындыға» балап, қол-аяғын 
байлатып тастаған. Біржанның ақындығынан əншілігі 
басым. Өзі композитор, дауысы «орган» іспетті зор болып, 
қазақ əні тарихында жаңа жол ашқанның бірі болған.

«Сара мен Біржан» айтысын сыбан Әріп Тəңірбергенов 
шығарды деген дəріп бар. Әріп 1924 жылы 62 жасында 
өмірден өткен. 1862 жылы туған. Біржан Сараны ізде ге-
нінде қасына бес-алты жігіт ерткен. Соның бірі Бір жан-
ның ағасы Нұржанның ұлы Ахметжан атқосшы болыпты. 
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Ахметжан: «Сараны көрдім, Біржанның Сарамен ай-
тысқаны рас», – деп растаған. Тұранұлы Ысмайыл деген 
кісі: «Біржан Сараның даңқын Қоянды жəрмеңкесінен 
естіп біліп, топ нөкер Ахметжан, Атығай, Тоқабай, Бар-
шын, Әмірхан дегендерді ертіп, Жетісуға барған. Біржан: 
«Ондай ақын қызды өмірімде көрмедім. Басы байлаулы 
болған соң тосыла берді. Шаңын көрсетпес саңлақ еді. 
Кеудеге, есерлікке басып жеңдім» деп, жиі есіне алды. 
Сараға тең түсер адам жоқ деп, əлде неше рет айтқанын 
жақсы білемін», – деп Қасым Аманжолов пен Есмағанбет 
Ысмайыловқа 1939 жылы айтып беріпті.

Біржанның қасына ерген алты жолсерігіне арнаған 
«Алтыбасар» өлеңі Бісмілда Балаубековтың «Ән сапары» 
кітабында берілген.

«Біржан мен Сара» айтысы алғаш цензураға 1897 жылы 
29 желтоқсанда Петербург қаласынан рұқсат берілген. 
Айтыс баспадан екі мəрте шыққан. Біріншісін халық 
əдебиетін жинаушы Жүсіпбек қожа Шайыхисламов бас-
тырған. Жүсіпбек қожаның əкесі Шайхыслам Айтқожаұлы 
1843 жылы Қызылорда облысы, Тереңөзек ауданының 
Шіркейлі деген жерінде туған. 1871 жылы Жетісу 
өңіріне келген сапарында, ол ақын Сарадан «Біржан мен 
Сара» айтысының қолжазбасын сұрап алады. Ол туралы 
«Төребай мен Сара» айтысында Төребай ақын:

«Шайхыслам Жетісуды аралады,
Байлар мен би, болысты жағалады.
Қалдырған Біржан саған қолтаңбаны,
Өзіңнен қалап алып, кете барды», –
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деп жеткізеді. «Біржан мен Сара» айтыс мəтінін Жүсіпбек 
қожаның əкесі Сараның өзінен сұрап алғаннан кейін 26 
жылдан соң, Жүсіпбек қожа Шайхысламұлы «өзім Сарадан 
жазып алдым» деп 1898 жылы ағайынды Мұхамеджан мен 
Шəріпжан Кəримовтың Қазан қаласындағы жекеменшік 
баспаханасынан шығарады. Ол туралы тағы Төребай 
ақын:

«Арада жиырма алты жыл уақыт өтті,
Кітап боп шығатұғын мезгіл жетті.
Баласы Шайхысламның Жүсіпбек қу,
Қазанда сол қиссаны жария етті», –

дейді.
Айта кетерлік жəйіт, бəз біреулер осы айтыс мəтінінің 

алғашқы бетіндегі: «Мұны айтқан əлқисса Жүсіпбек 
қожаға Сара қыздың Біржанмен айтысқанын қыздың өз 
аузынан осылай деп, бастан аяқ баян қылғаны ай тыс-
тың келер жылында», – деген сөздерге сүйеніп, авторы 
Жүсіпбек қожа дейді. Ал баспадан 1898, 1900 жыл-
дары шыққан айтыс мəтінінде мұндай сөздер мүлде 
жоқ. Жүсіпбек қожа ақын Сараны алғаш 1890 жылы 
ғана көрген. Кеңес өкіметі орнағаннан кейін Сəкен 
Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Санжар 
Аспандияров, Темірбек Жүргенов секілді көрегендер: 
ертеде өткен ақын, жазушылардың қисса, дастан, жыр, 
айтыстарын «өзім шығардым» деп, Қазан, Ташкент 
қалаларында кітап етіп, бастырып шығартқан Жүсіпбек 
қожа Шайхысламұлы автор емес, ел аузындағы деректерді 
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біреулер арқылы жинап, елдің еңбегін пайдаланып жүрген 
адам екенін анықтаған. «Жүсіпбек қожаға» атты өлеңінде 
белгілі ақын Қуанышұлы Сапарғали:

«Сен өзің еркек емес байтал қожа,
Әр жерде ұрлығыңды айтам қожа.
Бұрынғы ақындардан жыр ұрлайтын,
Екенсің екі жүзді сайтан қожа...», –

деп ұрлығын əшкере қылған. Екіншісі Зайсаннан жі-
бе рілген, толық нұсқасы деп аталады. Ол Орынбор қа-
ласында тұратын Хұсайынов пен Кəрімовтер бірлесіп 
ашқан «Хизмəт» баспаханасынан шыққан. Осы нұсқа 
Әріптікі саналған. Елі тобықты Қуанышбай ақынның:

«Әріпке сəлем жаздым үш қайтара,
Шығардым деп оттапсың «Біржан-Сара».
Басыңда байлауың жоқ, бір ант едің,
Сайтан болып кетерсің бара-бара», –

деген сөздерін ескерсек, Әріп жазды дегеннің дəйегі 
болмайды. Академик Мұхтар Әуезов: «Анығы, Әріп 
айтысты негізгі шығарушы емес. Соңғы айтушы болғаны 
рас. Ол хал айтысты Әріптікі ете алмайды», – деп шынайы 
жазған. Айтыс мəтінін Зайсаннан жіберген автордың 
есімі Әмірхан. Ол Біржан салдың қолқанат досы, «Ер 
Әмірхан» деп аталған. Сал-сері, өзі палуан. Бек, болысқа 
қызметі жақпай сайран салып, өлген солдатты содан 
көргендіктен, ұлықтан қорқып, дəм тартып Зайсанға 
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кеткен. Найман-төртуыл ішінде бес жыл өмір сүріп, 
Алтай мен Шəуешекке даңқы жеткен асыл. Елі – керей. 
Жері – Қызылжар. Жетісуға сан мəрте келіп, кетіп 
жүрген. Толғанбай мен Төребай ақындар батасын алған. 
Біржан мен Сара айтысқанында Біржанның қасына еріп 
келгендердің бірі болған. Өнерімен күнін көрген. Қасына 
əнші, ақындарды көп ертіп жүрген. Шəкірттері көптеп 
саналған. Төртуыл Сегізбай би ауылынан Қазан қаласына 
«Біржан мен Сара» айтысының мəтінін жіберіп, өз есімін 
айтыс мəтініне сақтықпен жазбай қойған. Әріптің Сараға 
«ғашықтық өлең хаты» деп Тəңірберген Қалилаханов 
баспа еткен өлеңмен жазылған хаттар есімі аталған 
Әміханға сап келеді. Өйткені, ол хаттар да Сараға Зайсан 
мен Шұбарағаш-Ойжайлаудан жіберілген. Сараның 
өзі «ары өтіп, бері өткені сыйлық тастап, көбейді қызға 
ұнамақ мырзадағы»» деп айтқанындай, оған жігіт-мырза, 
шал-шақпыт, бек-болыс, бай-манап, т.б., қолқа салмаған 
жан аз болмаған. Ызғарлы жүрегі оларға мызғымаған. 
«Жүз жыл жырлаған жүрек» кітабында Мырзатай 
Жолдасбеков: «Жамбыл 1875 жылдың күзіне қарай 
Қарқара жайлауында ақын Сарамен кездеседі. Айлы 
түн алтыбақан басында Сара қыз ауылдың алты ауызын 
айтады. Жамбылдың жүрегіне шоқ салады. Жамбылдың 
тілегіне тұспалдап жауап қайырады. Бұдан кейінде екеуі 
жиын-тойларда бірнеше рет жолығады. Сараның халық 
əнінің əуенімен «Угай-угай, ай-угай» деп салатын əні 
Жамбылдың жүрегінің жырына, өмірлік сырына айналып 
кетсе керек», – деп жазады. Бұл дерек бойынша Сара 1875 
жылы əлі тұрмыс құрмаған болып шығады.
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Қазан қаласында баспахана барын, айтыс мəтінін 
жіберген Әмірханға айтқан қажы Насиров Сапа. Насиров 
Сапа Сарқан қаласында қажылық құрып тұрған. Нəсілі 
өзбек. Уфа, Қазан қалаларынан мұсылманша жоғары білім 
алған дəріпті жан болған. Біржан салдың Жетісу, найман 
еліне келіп, Сарамен əн жарыстырып, оны Маман мен 
Толқынның құрған тұзағынан азат қылғанын, елі садыр, 
Шөпшекұлы Ахмет ақынның өлеңмен сипаттағанын 
Т.Қалилаханов 2006 жылы, «Күлтегін» баспасы, Астана 
қаласынан шыққан, «Ақын Сара Тастанбекқызы» деген 
кітабында келтіреді. Сонда Ахмет ақын:

«Кез болып Сараменен Біржан ақын,
Айрықша Ешкіөлместі атап атын.
Қалың ел қаптағайды бір қуантып,
Әсерлі əнін айтқан кешке жақын», –

дейді. Бұл Шөпшекұлы Ахмет ақын емес, кенжебай руы-
нан шыққан, қиссашыл Малайұлы Ахмет ақын болса керек. 
Шөпшекұлы Ахмет берірек, Малайұлы Ахмет ақын Сара 
заманында өмір сүрген. Біржан салдың Жетісуға келгені 
туралы «Талай заман», «Жетісу» атты өлеңдері бар. 
Ахмет ақын: «Асығыс атқа мінген Аягөзден, найман Сара 
ақын бар деген сөзбен», –деп Біржан салдың Жетісуға 
Аягөз арқылы келгенін жеткізеді. Ақын Сара Тəсібек, 
Ермек, Тыныбек, Құдайберген, Тостағанбет, Жанақ, Сапа, 
Ниязбек, Кеншімбай, Сүйінбай, Орынбай, Сабырбай, 
Жамбыл, Жəмшібай, Әсет, Төребай ақындармен 
айтысқан. Сараны тоқтатқан алшын Есқожаұлы Төребай 
ақын. Ақын Сара:
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«Жасым бар қырық сегіз, жылым сиыр,
Жасымнан əнші, ақынға болдым үйір.
Төребай дəлел тауып, жеңіп кеттің,
Кінəм жоқ, саған қояр жалғыз түйір.
Кешегі он сегізде жолықпадың,
Кететін еріп саған қол ұстасып,
Қыз берем, ұлың болса би Төребай,
Болайық құда, жекжат, бек достасып», –

деп жеңілгенін мойындаған.
Ақын Сара 1876 немесе 1878 жылы туып, 1916 жылы, 

38 жас өмір сүріп, өмірден озды деу, өмірі, заманы, 
қатынас ортасына сай келмейді. Ақын Сара 1853 жылы 
туып, 1907 жылы өмірден өткен. Бұл деректі əдебиет 
зерттеушісі Шеген Ахметов, қаламгер Зейтін Ақышев, 
жазушы Бексұлтан Нұржекеұлы, айтыскер ақын, ағарту 
ісінің үздігі Түлкібек Құрақбаев қолдаған. Ағартушы 
Мəкей Еркінбеков пен артист Қанабек Байсейітов те 
заманында растаған. Абайдың ұлы Әбдірахман 1895 жылы 
қайтыс болған. 1896 жылы Сараның ауылы Үш Кəукен, 
тасыбай елінде отырғанда Құдайбердіұлы Шаһкерім 
Әбдірахманның сүйегін түнетіп өтеді. Ол туралы Мəкей 
Еркінбековтың естелігі баспа беттерінде басылған. 
Мəкей туралы Тəңірберген Қалилаханов: «Әбіштің сүйегі 
Сараның үйінде болғанда басы-қасында болған манағы 
12-13 жасар бала Құдайбергенге мінгесіп келген», – деп 
жазады. Ағартушы Мəкей Еркінбеков 1952 жылы қайтыс 
болған.

Сара Абайға жеткіз деп «Көңіл» өлең айтыпты. Оны 
жазып алып Шаһкерім Абайға жеткізеді. Сараның ол 
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өлеңі толық сақталып, кітабқа енді. Құдайбердіұлы 
Шаһкерімнің анасы Тастемір, Атымайлының қызы, есімі 
Күнке. Сараға аталас, туыс, арғы атасы бір, Амандостан 
тарайды. Сонда Сара 1878 жылы туса – 18 жаста, онда 
əлі күйеуге тимеген. Мейрамбай Байтолықов, Түйтебаев 
Тұрлыбек, Еспенбетов Намазбек аталар дерегінде «кү-
йеуге «азаттық» алған кейін, төрт-бес жыл өткен соң шық-
қан» делінеді. Бекбай Сараның үйінде екі жыл қызмет 
жасап жүріп, зорға алыпты. Сондықтан Бекбайды сақай-
тастемір елі «Төлеген» деп те атаған. Әбдірахманның 
сүйегін түнеткенде Сараның жасы 43-те болған. Сара 
былғарымен қапталған мəйітті күзетісіп, қасына шырақ 
шағып шығады. Естелігінде Мəкей Еркінбеков: «Шаһ-
керім қажы Абайдың ұлы Әбдрахманның сүйегін алып 
келе жатып, жолай ақын Сара ауылына тоқтап, бір қонып, 
аттарын жемдеп, суарып, ақын Сараның Абайға көңіл 
айтып өлең жолдап, ақбоз атты азаға тартып жіберетіні 
осы ара-тұра құдандалық араластың бір іспет көрінісінің 
ізгілік белгісі еді», – деп жазады.

Сараның əкесінің лақап есімі Тастанбек. Тастай берік 
ісі мен мінезіне бола жеңгелері мен келіндері, ел-жұрт 
Тастанбек деп атап кеткен. Ағаштан түйін түйген шебер 
болған. Азан шақырып қойылған есімі Сұлтанбек. Отыз 
жеті мүшел жасында, Сара туған соң қайтыс болған. 
«Қорлық» деген өлеңінде Ақын Сара: «Құдай-ау, əкемді 
алдың туа сала, атанттың жесір кемпір, жетім бала», – 
дейді. Анасының есімі Жаншөке, қайнар Шынқожаның 
қызы. Ақын Сара өте сұлу болған. Ол өзін: «Қамысты 
те рең көлдің сұқсырымын», – дейді. Өзін сұқсыр үй-



Сара саңлақ

374

рекке теңеуі, ондай үйрек өте сақ болады. Қаршыға 
мен лашынның ең ұшқыры алады. Сара нұр жайнаған 
келбетті, ақша жүзді сұлудың өзі болады. Бұлбұл үнді 
бұраң бел, өзгеше жаралған нəзік жан болып жетіледі. 
Әжімсіз он саусағының бəрі аппақ, аузы оймақтай, отыз 
тісі меруерттей екен. Мойынында ақық моншақ. Лебізі 
шербет. Қара көз. Кірпігі жібек тудың шашағындай 
төгілген, қасы қаламқас. Маңдайы биік біткен, кең. Қолаң 
шашты, қос жуан бұрымды, қыздың тотысы атанған. 
Өнері сегіз қырлы. Басында шоқпардай үкі таққан кəмшат 
бөрік. Үстіне кигені белі қынама оқалы қамзол, шəйі 
көйлек. Саусағына күміс сақина, құлағына күміс сырға 
салған. «Күй тартсам бал тамады бармағымнан» деп 
Құдай берген ақынға айтқанындай, Сара күй де шерткен. 
«Туған елім, өскен жерім» деген өлеңінде ақын Сара:

Тастемір, Сақай, Тұңғат ататегім,
Жақсылар жібермеген жауға кегін.
Үш Матай: Кенже, Аталық, Қаптағай,
Тұлпардың тұяғы боп туған едім.
«Көкжайдақ» туған жерім, тегіс екен,
Алқабы арық, тоған, егіс екен.
Жаратқан жан бергенге дəн берген ғой,
Жегенім сол жерімнің жемісі екен», –

деп ататегін, өскен жерін толғаған. Азынақұлұлы Ахмет 
ақын:

«Қобызшы Байсақ күйші көрген бала,
Талпынады оның айтқан əнін сала.
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Қобызды қоңыраулатқан өнерлі адам
Тұрғандай бар қауымнан жеке дара.
Ынтығып ықыласпен тындағанда,
Күй қонад көкейіне көкірек жана.
Құмарта күйге ұмсынып жүргендердің,
Ішінде ерекшелеу еді Сара.
Ән салып, шыға қалса тезек тере,
Той болса ақын қыздар қасына ере,
Ойынан өзі де еркін құрастырып,
Өлеңші болды Сара келе-келе», –

деп Сараның бастапқыда өлеңші болғанын деректейді. 
Ақын Сара жас кезіндегі ауыр халы мен қолына домбыра 
алғанын өз өлеңінде:

«Қызымын Тастанбектің атым Сара,
Жетім боп жарлы өскен мен бір бала.
Тұрмыстан өспей жатып таяқ жедім,
Болса егер тағдыр сондай, қанша шара.
Жетім деп кемсінбесін мені ағайын,
Қорланбас қорлағанға сөзім дайын.
Аумағы ат шаптырым тастемірдің,
Айнадай, алақандай білем жайын.
Қызы едім Тастанбектің атым Сара,
Елінен шығып жүрген мен бір бала.
Қолыма он үшімде домбыра алып,
Келемін бір сүрінбей жеке дара», –

деп айтады. Мұңы мен серпілісі жайында ақын Сара:
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«Замандас – мұңы бірге апа, жеңгем,
Көмек көп, жанға сеп, қайғыны жеңген.
Жинаңдар үкі, тана, киім маған,
Аттанам ел ішіне маған сенген.
Үкісін домбырамның толықтайын,
Бекерге іштен тұнып торықпайын.
Айтайын елге шынын, əйел мұңын,
Сайрайын сансыз топта қорықпайын.
Түсіндім, тағдырым көппен бірге,
Жеңіске жете алмаймыз қоспай ірге.
Зар-мұңды көп алдына көрсетейін,
Жалынып ең болмаса қызыл тілге», –

дейді.
Ақын Сараның жайнап түрлене əйел теңдігі «азаттыққа» 

ұмтылып бекінгенін, ақындық өнерінің дəріптелуі туралы 
Азынақұлұлы Ахмет ақын:

«Ән салып, жиын болса Сара сайрай,
Ішінде сансыз топтың отша жайнай.
Түрленген топ ішінде тоты құсша,
Бастады көргендердің іші қайнай.
Ақын қыз ақ алмастай əнмен сермеп,
Төгілтті сөз маржанын терең тербеп.
Қоғадай топтың басын жапырады,
Қосыла домбырамен қолдағы ермек.
Елдегі жігіттерді ақынсымақ,
Айтысшыл, əбиүрсіз, батыр сымақ,
Қатты айтып, қарсы келсе қателерін,
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Жаныштап тастайтұғын батыл сынап.
Алдынан адам шықпай бара-бара,
Сайрады Сара топта жеке дара.
Найманның тұғырдағы бұлбұл құсы,
Атанды ақырында ақын Сара.
Сараның ақындығы болды ерекше,
Айтысқа жармаспайтын жəй зерекше.
Жыр қылып заман сырын, тұрмыс мұңын,
Айтатын адамдардай жасы кесе.
Тастанбек өз əкесі жастай өлген,
Емес ед есейгенде көзі көрген.
Көр басып, ұмыт қалған əке атанып,
Ақын қыз елге аян қып шығарды өрден», –

деп айтады.
Ақын Сара теңдік жайын, арманы, еңірегені, бір теңі 

болмағаны туралы елден жасырмай:

«Қызымын Тастанбектің атым Сара,
Арман көп, ауызыма халқым қара.
Қорғалар көп ішінен бұта таппай,
Шырылдаған боз торғай мен бір бала.
Еңіреттің ерте бастан туған елім,
Кір жуып, кіндігімді буған елім.
Кең жатқан садыр, матай елдерінен,
Бір теңім болмады ма, ұлдан менің?
Жеткізіп сабырлықпен ұстап бақпай,
Бəйге қып, топқа қосып, тұмар тақпай.
Желкемді көктейінен қидыңдар да,
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Бөріге байлап бердің жетім лақтай.
Несіне жасырамын елім сенен,
Еріксіз бір жетіммін, дертім терең.
Адамда құтыла алмас құлға бердің,
Көрдіңдер қанша жазық, жапа менен?» –

деп зарланған. Азынақұлұлы Ахмет ақын:

«Той бастап, ақын Сара əн салады,
Дауысын естіген жан таң қалады.
Сол күнде жастау күні жалындаған,
Құбылып тоты құстай толғанады.
Екпіні соққан желдей болғанан соң,
Әркім-ақ айтысудан қорғанады», –

деп ақын Сараның құлшынған келбетін дəріптейді. Үш 
Матайдың (Аталық, Қаптағай, Кенже) тотысы атан-
ған Сара қалай «ақ бата, ақ қой қаны» торға түсті. Оны 
Сараның өзі «Тағдыр тəлкегі» деп топталынған даста-
нында баян етеді.

Дастанды ақын Құдайбергеннен алып, 1938 жылы 
мұрағатқа 313 тапсырған Қалел Сейсенбеков деген аза-
мат. Дастанда Арнай болыс, Телібайды би деп айтып, Мү-
сəпір батыр жазықталады. Арнай Сарбасұлы 1869-1930 
жылдары өмір сүрген. Бөрібай көтерілісінің 1930 жылы 
бастаушысының бірі болғаны үшін атылған. Оның болыс 
болғаны 1898 жылдың тамыз айы.

Арнай болыстыққа Мырзағұлұлы Телібайдың ықпа-
лымен өткен. Тегі Арнай, Телібай би болмаған, болыс 
болған, Мүсəпір Сараға қиянат жасамаған жандар. Қайта 
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Телібай мен Мүсəпір Сараға азаттық əперуді қолдағандар 
қатарында болған. Дастанда есімдері басқалардың орнына 
аталып кеткен. Мысалы: Сарбастың орнына Телібай, 
Мүсірептің орнына Мүсəпір. Содан шатыс туған тəрізді. 
Сарамен айтысында Тəсібек ақын: «Өлеңім таусылмайды 
молдығынан, Сарбастың құтылмайсын зорлығынан», – деп 
қаһарлы айтқан. Сондықтан Арнайдың əкесі Сарбас бидің 
қиянатынан Тастанбек жанұясы жапа шегіп, жоқшылыққа 
ұрынған. Тастанбек өлген соң, Сарбас оның үйелменін 
қасына көшіріп алған. Сахарияны жалға салып, жарытып 
ақысын төлемеген. Сараны шешесімен жақтыртпай, 
Абдыра ауылына көшіртіп тастаған. Тұрысбек қажының 
кіші əкесі Толқынның малын бағып, ақысын жарытып ала 
алмаған Тастанбектің інісі Жайсаңбек жесір мен жетімге 
жаны ашып, Абдыраға келген. Жас кезінен күреске 
түскен палуан Жайсаңбек даладан бір мал сойып алып, 
Абдыраға əкеледі. Алғаны Толқынның малы болып, қолы 
ұзын Тұрысбек қажы іздетіп қудалаған.

Сарбас би Тұрысбекті қолдап, ұрлықты Жайсаңбектен 
көріп, Абдыраға келіп, тінтіп, қар астына тығылған етті 
тауып алған. Сарбас би жақынын қорғамай, Тұрысбекті 
жақтап, Жайсаңбекті Қапал түрмесіне айдатып қаматқан. 
Жетім мен жесір мүсіркеген жандардың көмегімен тірлік 
кешкен. Сол жылғы қатты қыс пен жұтта Тұрысбек қажы 
қыли көз, барымташы Жиенқұлға ісі түскен. Жиенқұлдың 
жасы 45-тен асқан еді. Жиенқұл Маман-Тұрысбектің 
малын қарап, аман қылмаққа уəде еткен. «Сəті түсті» 
деген оймен Тұрысбек Жиенқұлға қамалған Жайсаңбекті 
«табан асты босатып ал» деп, түрмедегілермен келісіп 
қойғанын білдірген. Жас қызды əпермек ойын да 
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жеткізген. Жиенқұл қуана бəрін құп көріп, Тұрысбек 
қажының қайласымен Жайсаңбекті түрмеден босатып, 
«қажының өзі құда болам» дегеніне одан келісімін алған. 
Сараның шешесі Жаншөке «өзді-өзі келісіп, болыпты 
сені соған атастырмақ» деп қызына ұқтырып, «азат болар 
жолыңды ізде» деген ақыл берген.

Азаттық аңсаған Сара «ақ бата, ақ қой қаны» өзді-
өзі серттесіп атастырған Жиенқұлға бармай, төрт-бес 
жыл күрескен. Омбыға серттескен жігіті Күзембайдың 
артынан кетпекші, терең сай, құзға құлап немесе суға ағып 
өлмекші де болған. Ақылға салып, ақыры көп көмегімен 
«ақ бата, ақ қой қаны» атастырғанды бұзуға, өз өнерімен 
көпшілікке жария жасауға бел буған. Ел іші жақсылары 
Есімбек, Арсалаң, Байсақ, Толғанбай, Ер Шерубай, 
Телібай, Мүсəпір, Ахмет т.б. қолдауымен бостандыққа 
ұмтылған.

Ақын Сара Ешкіөлместің баурында тұңғыш рет 
«азаттық» деп, ту көтерген асыл жан. Сол «азаттық» 
алған дабылы бүкіл қазаққа, жан-жаққа естіліп таралған. 
Сара азаттығын өз өнері арқауында алған. Біржан сал «ақ 
батаны» бұздырып, Сараға теңдік əперген. Біржан сал:

«Омбыда Дюгомельге өтініш қып,
Қорғауға сол баланы құрма қылдан.
Сарадай балғын қызға қамқорлық қып,
Құтқардым жауыздардың тырнағынан», –

деп ақын Сараға жасаған қамқорлығын өлеңмен баян-
дайды. Сараның азаттығы туралы Ахмет ақын:
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«Тұрысбек айғайлап тоқтатты елді,
Сара қыз Жиенқұлдан «азат» енді.
Шарт солай: қалың жігіт қаптағайдан,
Қосылсын өзі таңдап əмеңгерді», –

деп деректейді. Ақын Сара ел бірлігі үшін, қаптағай-
тасыбай жігіті Бекбайды таңдап, күйеуге шығуы, осы 
шартты да ескеріп, орындағаны болуы мүмкін.

Азаттық əперген «өкіл ағасы» Біржанға алтын білезігін 
ұсынған Сара «ағатай ескерткіш қып елге апар» деп 
сыйлаған. Біржан күлдария белбеуін «той жыртысы» 
деп суыртпақтап жыртып, көпке үлестіріп жіберген. 
Сəбит Мұқанов: «Біржан мен Сара айтысын көлденең 
біреу шығарды ма деген көңілге күдік туғызатын жағдай, 
айтыстың былай басталуында: Біржан сал Сараның 
шешесімен, сіңлісімен сөз қағыстырады деп айта келе, 
айтыс ақылмен өлшеніп шыққан, ішінде көлденең, артық 
сөз жоқ. Жазба əдебиеттің жақсы үлгілері сияқты», – деп ой 
қорытқан. Құйма құлақ даналар Айымбетұлы Шүтембай, 
Дəмелі Имашқызы, Жылқыбаев Ерғали, Бейсебаев 
Бейсенбек, Мейрамбай Байтолықов жазбаларында: 
«Тарихта қалдыру үшін, Толғанбай ақын «Біржан мен 
Сара» айтысын үш дана қолжазба етіп жазған. Бір данасын 
өзіне қалдырып, бір данасын Маман, Тұрысбекке, тағы 
бір данасын Біржанға берген», – делінеді. Бостандық 
алған Сара өз ықтиярымен елі тасыбай Алтынбайұлы 
Бекбаймен (1852-1933 ж.ж.) тұрмыс құрған.

Сара Бекбайдан алты ұрпақ туған. Ұлдары Ермұқан, 
Нұрмұханбет, қыздары Рухия, Жақия, Кіпия, Мүнира. 



Сара саңлақ

382

Мүнирасы жалайыр, бəйшегір жігітіне ұзатылып, күйеуі 
қайтыс болғаннан кейін төркініне қайтып келеді. Мұны 
естіген Төребай ақын Бекбай мен Сараға құда түсіп, 
Мүнираны Өздембай деген туысына əперіпті. Сонда Сара 
Төребайға «қыз берем» деген уəдесін де орындаған болды. 
Мейрамбай мен Тыныбайұлы Жаймолда аталар дерегінде 
ақын Сара Бекбайдан сегіз ұрпақ көргені айтылады. Атал– 
майтын екі ұрпағының есімдері Баймұхан, Жұмахан 
делінеді. Екеуінің өмірі бимағлұм. Ертерек шетінеген 
тəрізді.

Нұрмұханбеттің келбеті ақын Сараға тартып, өңді, 
өнерлі болып, он бес жасында көкпар тартысында аттан 
құлап, қатты мертігіп, жұлындары зақымданғанынан 
мерт болыпты. Жақия қызы Балпық бидің ауылына 
ұзатылыпты. Рухияны қаптағай, ақтілес руынан Сағади 
деген ұзатып алыпты. Сағади қуғындалып кетіп, Рухия 
ауырып, 1930 жылы өмірден озыпты. Балалары Бекдайыр, 
Қозайыр дегендер Үштөбе мен Алматыдағы балалар 
үйінде тəрбиеленіпті. Бекдайыр мен Қозайырдан тараған 
ұрпақтар қазір бар. Мейрамбай Байтолықов атаның 
Намазбекке жаздырған жазбасында ақын Сараның 
бір қызы қаптағай, төртқара еліне ұзатылған делінеді. 
Мейрамбай Байтолықов ата 1932 жылы сол қызды көрдім 
дейді. Сұңғыла Тыныбайұлы Жаймолда ата: «Бекбай 
ақын Сарамен аттас, Сара есімді екінші əйелге үйленген. 
Бекбайдың үшінші əйелінің есімі Ұлтай. Ал, төртінші 
алған əйелінің есімін ұмыттым», – деп деректейді. «Ақын 
Сараның арнауы» атты өлеңінде Сара:
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«Елудің төртеуіне келгенімде,
Дерт жеңіп, қалып барад өлеңімде.
Болды ғой қысқа менің қу өмірім,
Алпысқа жетпей бір күн өлемін бе,
Бір аз күн еңбек еттім дос, жаранға,
Өлеңім аз да болса мақтанарға.
Мені де «ұрпағым» деп, еске ал жұртым,
Сараның айтары осы аттанарда», –

деп уайым шеккен.
Ақын Сараның сүйегі Үлгітірек шаруашылығындағы 

«Үш Кəукен» деп аталатын жердегі тасыбай елінің 
бейіт қорымы ішіне жерленген. Басына кеңес дəуірі 
тұсында кішкене мəрмəр ақ тас қойылыпты. Ол туралы 
Т.Қалилаханов «Ақын Сара» кітабында жазады. Қазіргі 
«Ақын Сара» ауылына қарасты Ақешкі суының бойындағы 
жеке тұрған зират ақын Сараға арнап салынғанымен онда 
оның мəйіті жоқ. Құр бір уыс топырақ əкелініп, соған 
кесене салынған деседі.
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ТƏҢірБЕрГЕН қалилахаНОВ

аБаЙдың аЯУлыСы – ақын Сара аУылында

Ұйқыға жаңа кіріскен кез еді. Терезеден тарсылдаған 
дыбыс естіледі.

– Ей, бұл қайсың?
– Құдайберген, бармысың үйде? Тез киін, тысқа шық!
– Е, не боп қапты?!
– Не болғанын сұрама, Сара шақыртып жіберді!
– Е, Бекбай өліп пе еді, байы тұрғанда қатын шақырта 

ма екен?
– Ей, ол қылжағыңды барған соң Сараның өзіне 

айтарсың. Тез киін, өзің есігіңді ашшы, тоңып кеттім.
Құдайбергеннің жұмсауымен мен барып есік аштым. 

Ол кезде мұндай электр бар ма, өшіп бара жатқан 
қоламтаны күзеп əрең тамызып, май шамның білтесіне от 
қойдық.

Келген адам Тасыбай елі, Кəукенбай байдың аулының 
жігіті екен, ол езуіне жаңа жеткен жас мұртына қатқан 
сүңгіні қолымен ерітіп алып тастап отырды, Сараның 
үйіне күтпеген жерден көп қонақ келгенін, солардың 
аткөлігін күтісіп, қонағасы сойып бергенге жақын жерде 
ыңғайлы жігіттер болмаған соң Құдайбергенді шақыруға 
жібергенін айтты. Ол кезде менің туған ағам Құдайберген 
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жиырманың ішіндегі бозбала жігіт еді, қузап киіне 
бастады. Менің де 12-13 жасқа келіп есейіп қалған кезім, 
бұл хабарға елегізіп тынышсыздана бастадым.

– Сен нағып дөңбекшіп кеттің, – деді Құдайберген.
– Аға, мен де барайын ба?
– Қой, босқа тоңып саған не бар.
– Ей, жүрсе – жүрсін, – деді келген кісі Құдайбергенді 

қақпалап. Аттар деген сыймай тұр. Соларды суаруға, 
жем-шөп беруге жұмсамаймыз ба...

Мен Құдайбергеннің артына мінгестім. Ол келген 
кісіден жай-жапсар сұрамақшы болып еді. «Несін 
сұрайсың, мына екі қырқаның астында тұрған ауылға 
қазір-ақ бармаймыз ба, барған соң біліп аларсың» деген 
соң Құдайберген де қайта тіл қатпады, желе-шауып жүріп 
жеттік.

Кəукенбайдың қара шоқысының түбіндегі Сараның 
аулына келдік. Солардың кең қақпалы, тастан қоршаған 
ашық қорасы болушы еді, іші толы қаңтарып тастаған 
ылғи сəйгүлік аттар. Бəрін де кежімдеп тастаған 
екен, алқымдарынан бу бозқырауланып бұрқырап 
тұр. Былғарылап тастаған өңкей ирбитский қара 
кашевкалардың дəртелерін аспанға көтеріп, қақпа 
алдында қойдай иіріп тастаған. Тек маңына мал бара 
қоймайтын əудем жердегі төбешіктің үстінде бір шана 
жеке тұр, қасында 2-3 адам қараңдап көрінеді.

Біздің дабырымызбен Сара да, Бекбай да шығып бізге 
жақындай берді. Құдайберген, əдеттегі қалжыңына қайта 
басып, «Сен, қатын, басыңа жаулық кимей жатып, түн 
ішінде кісі шақыртасың. Әулие болсаң мына Бекбайыңа 
əулиесің, ал мен сенің кеселіңді...» дей беріп еді,
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– Жап аузыңды, көргенсіз ауылдың бозбаласы құса-
май, бұлар арқаның аса қадірлі адамдары көрінеді жəне 
де көңілдері қаралы, сүйек əкеле жатыр, – деді Сара. – 
Аруақтан қорқу керек, ақырын басып, қыздай қылықпен 
ғана жүріп тұратын болыңдар!

Құдайбергеннің жүні жығылды да қалды, енді қалжың 
түгіл қатты қақырынатын да түрі жоқ. Бұлардан бетер 
мен де жыми бастадым.

Қыстың қақап тұрған кезі, аттарды таңасыратын уақыт 
емес. Бірер сағат тұрғаннан кейін кешкі аяз сорған аттар 
суынып, қалшылдай бастады. Үнемі адамның күтуінде 
жүріп дағды алған сəйгүліктердің суып тұрғаны бұл ғана 
дейсің бе, олардың жүруі, тұруы, сууы да иелеріне əбден 
қанық қой. «Тоңып барамыз, ашығуымыз жетті ғой» 
дегендей, кейбір аттар ауыздықтарын қарш-қарш шайнап, 
алақандай көздерін аудара қарап оқырынып қояды.

Жасы 30 бен 40-тың арасында сақал-мұртты, қызыл 
шырайлы адам пұшпағына түскен кең қасқыр ішігін 
бос жамылып тысқа шықты да жай басқан бетінде 
кермеде тұрған аттарды бір шолып өтті. Ол кісі үйге 
қайта кірісімен-ақ жедел екі жас жігіт шығып, кермедегі 
аттарды босата бастады.

– Інішек, ар жағыңдағы күрең аттан сақтан, байқаусыз-
да теуіп жібермесін, ал мына тарланбоздың тістеп алатын 
да мінезі бар, – деп аттардың сырымен таныстырды əлгі 
жігіттер.

Осы жігіттердің басқаруымен мен аттарды шөпке 
қойыстым, суарыстым, жем берістім... Осындай дала 
күйбеңімен жүргенде қазан суыйтын уақыт өтіп те кеткен 
болу керек. Үркер жамбасқа барып қалған екен.
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– Тоңдың ғой, кір үйге қонақтардың əңгімесін тыңда, – 
деді Бекбай шақырып.

Сараның төргі үйі кең болатын. Сол төрге еркін жететін 
кең дастарқан жайылған екен, оншақты өрімдей жас 
жігіттер шай ішіп отыр. Төрдің дəл ортасында отырған 
кісі мана аттарды отқа қоярда тысқа шыққан адам екен, 
ол бойы жылынып, шайға қанғаннан кейін тіпті нұрланып 
кетіпті. Көрікті ғана сақал-мұрты мен ақша жүзінен бұл 
адамның жəй ғана адам емес екені көрініп тұр. Өзі де 
əр сөзін орынды ғана айтып, ізетпен сөйлеп отыр. Ал 
қасындағы бозбалалардың бəрінде де үн жоқ, нақ бір тілін 
тесіп тастағандай.

– Қарағым-ай, қадірлі адамның баласы екен, осынша 
жерге сүйекті алып жүру оңай ма, оның өлімі ата-анасына 
да қатты батқан шығар, – деді Сараның енесі Қамқа 
бəйбіше.

Сөйлеп отырған кісінің аты – Шəкəрім екен. Ол кісі 
аз уақыт уайым ойына сүңгігендей болып отырды да, 
кеудесін тік ұстап, малдасын түзетті.

– Қарындасым, Саражан, сенің атың бізге де жеткен, 
сенің аяулы ақ жүзіңді көріп, қолыңнан дəм тату мына 
отырған арқаның сайыпқыран жас жігіттеріне үлкен той 
емес пе еді. Бұл жігіттер талай той-думанда алдына жан 
салмаған саңлақтар. Басқа уақытта кездессек, бүгінгі 
күн айтыстың да, тартыстың да, ойынның да, күлкінің 
де ең бір ұмытылмас күні болуға тиісті еді, амалымыз 
бар ма, бізде езу тартып күле қоярлықтай жəй болмай 
келеді. Арқадағы аты көп жерге жайылған Ыбырай деген 
ақсақалды естулеріңіз бар шығар. Өз елінде көбінесе 
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Абай деп айтамыз. Мына мəйіт сол кісінің Әбдірахман 
деген үлкен баласы. Жасынан ғылым жолына түсіп, ақ-
қараны танығанда, мына бозбалалардың ақыл берер ағасы 
да, Абайдың арқа сүйері де осы еді. Міне, бұл қыршыннан 
қиылды.

Бермеген құлға, қайтесіз,
Жұлынарлық ерікті.
Ажал тура келген соң,
Шыдатпайды берікті.
Ғаріптікке кез жетті,
Алғаннан соң серікті,
Өмірін берген Құдайым,
Ажалын да беріпті...

деп зарлайды осы күні ақсақалымыз.
Неге екені белгісіз, əлде қонақтардың қалауы солай 

ма, əйтеуір осы кезде Сара шай құюдан босап, енесінен 
де жоғары орында қонақтармен тізерлесе отырып қалған 
екен, оны əлі келіншек деп атауға да қимайтындай. Ол 
көзге қыз киімдерімен көрінді. Жұқа жібектен тігілген 
қос етек мол көйлегін төгілдіре бір тізерлей отыр еді.

Шəкəрімнің əлгі сөздерін есіткеннен кейін бір қызарып, 
бір қуанып, терең ойға кеткендей болды.

– Шəке, – деді, – Шəкəрім, Абай ақсақал сөздің жөнін 
бізден сұрамайтын адам. Оның баласы жөнінде не 
айтатынын ақсақалдың өз сөзімен-ақ айтып берейін, ана 
домбыраңа қол жалғашы.

Ішінара құсжастыққа шынтақтай жатқан жігіттер де 
бас тарын көтеріп отыра қалысты. Үй іші тып-тыныш, 
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отырғандардың қай-қайсысы болмасын, бір қорқынышты 
да құрметті хабарды тосқандай.

Шəкəрім домбыраны жай шертіп отырып, мұңды 
үнмен термелей бастады.

Жиырма жеті жасында
Әбдірахман көз жұмды.
Сəулең болса басыңда,
Кімді көрдің бұл сынды?
Дүниежүзілік көңілі тоқ,
Ағайынға бауырмал.
Тəкəппар жалған онда жоқ,
Айнымас жүрек күлкің бал.
Ғылым оқып білгенше,
Тыным тыныштық таппаған.
Дүниені кезіп көргенше,
Рахат іздеп жатпаған.
Ұзақ өмір не берер,
Көрген білген болмаса?
Жатқан надан не білер,
Көңілге сəуле толмаса?
Қырым, Кавказ, Түркістан,
Ресей, Сібір қалмады.
Хабарланып əр тұста,
Көрмей дамыл алмады.
Құйрықты жұлдыз секілді,
Туды да көп тұрмады.
Көрген, білген өкінді
Мін тағар жан болмады.
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Тəуекел зор, ақыл мол,
Қорықпай тосқан тағдырын.
Қиынсынбай өлімді ол,
Білдірмеген еш сырын.
Ата-ананың қызметін,
Алғаш жардың қарызын.
Өтемей кеткен бейнетін,
Қағазға жазған арызын.
Көргені мен білгені,
Жүзге келген шалдан көп.
Бізге уайым жегені,
Арманда боп қалды деп.
Жаңа жылдың басшысы ол –
Мен ескінің арты едім.
Сүйекке тиді, қарт едім,
Қайғы болды күйгендей,
Ол қуатым еді рас,
Көзге қамшы тигендей
Шыр айналды артқы жас...

Шəкəрім домбыраны Сараға қайырып берді де жас 
тола бастаған көзіне орамалын апарды. Отырғандардың 
бəрі бірдей жерге қарап шұқшиып қалған, бас көтеруге 
еш қайсысының батылы жетпейтіндей. 

– Қарағым-ай десеңші, қайғы қажытқан сорлы екен 
ғой, – деп Қамқа бəйбіше кеңк-кеңк етеді.

Сара сол Шəкəрімнен домбыраны алған қалпымен 
қатқан да қалған. Оның жаудырған қара көздері əдет-
тегіден гөрі ажарлана түскендей, əдемі қара кірпіктері 
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оқтай тігіле қалған. Ол қалғандарымыздай емес, басын 
жоғары ұстаған, тіпті Шəкəрім нің басынан асыра қарап 
отырса да көзіне ешнəрсе көрінбей, қиялы тас іргелі үйдің 
қабырғасын жарып өтіп, сонау аспандағы ақ бұлттардың 
ар жағында самғап бара жатқандай. Оның мөлдір 
көздерінен бөлініп шыққан көкпенкөк маржандар ірі-ірі 
болып төмен қарай сырғанай бастады. Әне, оның бірі 
алқызыл ақшабеттің алма ойығын көмкере біткен əдемі 
қара меңнің үстіне келді де дірілдеп тұра қалды.

Осы бір қайғылы да құрметті тыныштықты Сараның 
шолпысының сылдыры ғана бұзғандай болды. Ол түзе-
ліңкіреп отырды, домбырасын құлақ күйіне келтіре бас-
тады. Жүзіндегі ой толқыны əлі кетіп болған жоқ. Не 
істеу керек, нендей жауап беру керек мынау отырған 
бағ ландарға. Сонау Арқадан атағын естіп келіп отырған 
аза маттарға бір ауыз сөз айтпай қалуға бола ма? Абай не 
дейді? Ертең мына адамдар барғанда «Сараның аузынан 
есіткен сөздерің қайсы?» десе не болды? Әрине, бұл кеш 
ойын-сауықтың кеші емес, қаралы кеш, өлген адамның 
аруағын, тірілердің көңілін аулайтын кеш. Айтыс-тартыс 
дейтіндердің қисыны да жоқ. Абайдың өз аузынан шыққан 
жаңағы сөздердің өзі де бір бағытқа сілтегендей емес пе? 
Оның сөзіне сөз, үніне үн қосқанның өзі абзал емес пе?

Міне, осы ойлар бірінен соң бірі алмасып, Сараны 
толқытып отырған сияқты.

Осы белгілер Сараның жүзінде аңғарылғанымен, оған 
«Сен пəлен дей ғой» дейтін ешкім де жоқ еді, түйінін 
ақын Сараның өзі шешті. Ол бір ауыр күрсініп алып өз 
басына түскендей болды да, нəзік те дана қоңыраулаған 
үнін домбыра күйіне қоса бастады.
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Ал, Шəке-ай, қабырғамды кетті-ау тіліп,
Айтқаны Ыбекемнің қадір біліп.
Қажыған қайғы басып аға-екеме,
Тілеймін ұзақ жылдар ғұмыр-тілек.

Мен неге толғанбаймын, толғанса ол,
Ұлына сəлем еттім қусырып қол.
Мəйіттен мен қалайша аяп қалам,
Халқымның қонақ күткен ықыласын мол.

Санасын Ыбырай аға мені өзіндей,
Баласын күтіп алдым өз көзіндей.
Мен де ортақ қайғысына жүрек жалын,
Әбішке айтқан оның зар сөзіндей.

Қонағым тірісіндей Әбіш бүгін,
Көтерем артсаңыздар нардың жүгін.
Тай сойдым, құрметіне қысыр емген,
Бал тамған қазысынан тартса түгіл.

Төгілтіп бал-бауырсақ дастарқанға,
Ақ ниет, адал жүрек – тұрмын алда.
Даярмын шырақ қойып күзетуге,
Әбіштің аруағын ұзақ таңға.

Төрімде ол да отырсын сіздердей боп,
Жас өмірі жайнағандай алқызыл шоқ.
Риза боп ойнап-күліп аттаныңыз,
Арқаның балғындары – аяулы топ.
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Жасымнан танушы едім жақсы сырын,
Жақсы үшін құрбандық ед əн мен жырым.
Ыбырайдың аяулы ұлы қонақ болса,
Емес пе бұл мен үшін жақсы ырым.

Бұл сенің ғана емес, бүкіл елге,
Қадірін білмес мұның қандай пенде?
Күйзелді найман елі түгел дерсіз,
Көкірегі қайғылы – жасы елге.

Көп сəлем Ыбекеме дұғай-дұғай,
Көңілін шат, ғұмырын ұзақ қылсын Құдай.
Көп жерге ере шығып қарындасың,
Қош айтып қалды дерсіз қолын бұлғай...

– Уһ, өндірім Әбіш бір аунап түстің, – деді Шəкəрім.
Жұрт көңілі қайта жадырағандай болды. Сонау ақшам 

жамырай келген адамдардың əлі күнге дейін шешіліп еркін 
сөйлеспей отырғанын ерсі көрді ме екен, қалай, əйтеуір 
Қамқа бəйбіше жас жігіттердің аузына сөз салғысы келіп:

– Қарақтарым, жас балалар, сендер неге жауап қат пай-
сыңдар, іштерің жарылып кетпей ме, сөйлесеңдерші, – 
деді.

Шəкəрім сол отырған бетінде жауап та қайтармады 
жəне жігіттерге де бұрылып қарамады. Осы жағдайды аң-
ғарды білем, Шəкəрімнің оң жақ тізесіне таяу отырған ақ-
құбалау жігіт:
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Бір жерде бірге жүрсең басың қосып,
Біріңнің бірің сөйле сөзін тосып.
Біріңді бірің ғиззат құрмет етіс,
Тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып, –

деген сөзі бар еді. Біз осы сөзді үлгі тұтамыз. Алдымызда-
ғы əз-ағамыз Шəкең сөйлеп отырған жерде біздің артық 
айтып қосарымыз жоқ, – деді. Басқа жігіттер де «тауып 
айтылды» дегендей бастарын изеп, жайнаң қағысты.

– Қарақтарым, жатар алдында сусындап алыңдар, – 
деді, Қамқа бəйбіше қонақтарға бір-бір аяқ езген құрт 
ұсынып жатып. – Таң да жақын қалған екен демалсаңдар, 
дастарқан жинайық.

– Бəйбіше, сабыр етіңіз, – деді Шəкəрім қолындағы 
аяқты алдына қойып, – Абай ақсақалдың мына қарын-
дасына тапсыр деген сəлемдемесі бар еді, мына бəріміз 
дəм татып отырған дастарқанға қойдым. Ал мынау менің 
өз сыйлығым.

– Қарақтарым-ай, ештеңелеріңнің керегі жоқ, – деп 
Қамқаның бажылдағанына жұрт құлақ қоймады.

– Қадірлі бəйбіше, – деді Шəкəрім. – Бұл ауыр жұ мыс-
пен жүрміз.

Абайдай атақты адамның қаза болған баласын алып 
келем. Сонау Верныйдан Семейге дейін тоқтаусыз жүріп 
отырғанның өзінде жолға кемінде 20 қонуға тура келеді. 
Ат-көлігіміздің, азық-қаражатымыз жеткілікті екен-
дігінен ғана емес, басқа себептермен көрінген жерге 
түней бермейіз. Біз Әбіштің аруағын қадірлейтін, елді 
қа дірлейтін, жөн білетін адам бар жерлерге ғана аялдап 
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келеміз. Ондай белгілі адамдар тіпті көп те емес қой. 
Сондықтан да ауылдан аттанып жатқанымызда Абай 
ақсақал: «Шырақтарым, найман қаптағай еліндегі ақын 
Сара ұзын жолда жақын тұрады деп естігемін, сол баланың 
жүзін көріп, Әбішімді сонда бір қондырыңыздар, мына 
сəлемдемемді тапсырыңдар, менің қолымды қайтара 
қоймас деп ойлаймын», деген еді. Сол бойынша, міне, 
ауылдарыңызды əдейілеп іздеп келіп қонып отырмыз. 
Абай ағамыз дұрыс болжаған екен, тіріміз де, өліміз де 
риза болыстық. Бірақ, байлық көрсетті демеңіздер, мына 
о дүниеге кеткен Әбіш халқына істейтін қызметін өтей 
алмай арманда кеткен азамат еді. Түрін көрмесеңдер 
де ізін көрдіңдер ғой, аруақты ұялтпаңыздар. Мына 
сыйлығымызды қабыл алуларыңызды өтінеміз.

Осы кезде түрегеп тұрған Сара «апа, тұра тұрыңызшы» 
деді де қауырсынның қаламындай əдемі ақ саусағын 
аузына апарады. Оның оймақтай аузы ашылғанда əппақ 
тістері маржандай тізіліп тұрды. Оның көзіне, қимас 
баласынан шарасыз айырылған, күндіз-түні кірпік қақпай, 
баласының өлі денесі болса да қашан көрер екем деп зар 
күйін тартып отырған қажыған шал, қартайған Абай 
елестей берді. Әңгіме арасында Шəкəрім айтып берген 
Абайдың зар-тілегі тағы да ойға орала кетті.

Я Құдай, бере көр,
Тілеген тілекті.
Қорқытпай орнықтыр,
Шошыған жүректі.
Шын жүрек елжіреп,
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Алладан тілеймін.
Шын қалқам осы күн,
Болып тұр керекті.
Жүрегім суылдап,
Сүйегім шымырлап.
Алладан тілеймін,
Құпия сыбырлап.
Зар етсе пендесі,
Бермей ме Алласы.
Тəн саулық қалқама,
Қабыл боп көз жасы.
Не жазам, япырмау,
Қол шорқақ, тіл мақау.
Сəлəмат өзіңді
Кешікпей көрсем-ау.
Сарғайды жүзіміз,
Сарылды көзіміз,
Қатайып сауықсаң
Сағынған өзіңіз.
Туа өскен жеріңіз
Туысқан еліңіз,
Зар болып тұр көруге
Ұнатса көңіліңіз.
Уайым жеуліміз,
«А, Құдай» деуліміз.
Жазылып келсеңіз
Гүлденер өміріміз».
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Осындай зармен баласының өмірін адамның, енді 
оның өлігін тосып отырғанына ой жіберген адам қалай 
қа йыспасын.

– Апа, – деді Сара селк етіп ұйқыдан оянған адамдай, – 
бізге бəрі де сауап, Абай ағамыздың сəлемдемесін 
қайтарып бере алмаймыз, асса тіпті Әбіштің «қайыр 
садағасы» шығар, «Өзекті жанған өлім бар» деген, оны 
да құрметтеп алуымыз керек. Әбішпен бірге келе жатқан 
мына аға, інілерінің аттарын күтіп, қызмет істеген мына 
ауыл адамдарына Абай ағамыздың сəлемдемесін бөліп 
беремін…

Сара дастарқандағы ақшадан бір-бір уыс алып есік 
жақта отырғандарға үлестірді. Одан менің ағам Құ дай-
берген де алды. Сол жылдың жазында бір жақсы ат сатып 
алып Құдайберген Сараның алып бергені деп, көп жылға 
дейін оны мініп жүрді. 

Ертеңіне қонақтар жайырақ аттанды.
Пар-парлап жеккен жеңіл кашевкалар жолға қарай 

тізіле бастады. Енді солардың алдына, түнде төбе басына 
бөлек түнеген үлкен ирбит шанасын əкеліп қойды. 
Шананың іші толы көрінеді, əбден жұмсақталған болу 
керек. Сара Қамқа енесімен бірге келіп шананың сыртқы 
жабысын аштырды. Ақ қозының жүнінен əдемілеп 
бастырған ақ киіз екен, сымбалдап тігіп тастағандай боп 
көрінеді.

– Әбіш аға, аруағың риза болсын, мынау менің бетіңе 
жапқан орамалым, – деп, Сара ақ киіздің үстіне алтын 
зермен əшекейленген жайнамаз тəріздес бір судырлаған 
жұқа кілем əкеліп жапты.
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– Қарақтарым, Әбіштің сарқыты болсын, еліне жеткен– 
де қонақасына сойыңдар, – деп Қамқа бəйбіше Әбіш 
жатқан шананың артынан тусырап кеткен бір боз биені 
байлады да, оның үстіне қара бұлдан кежім жапты.

Разы болған «қош-қош» айтысып, бекет жолына 
қарай кетіп бара жатты. Біз Сараның қасында, түнде 
Әбіштің сүйегі түнеген төбешіктің басында ұзақ қалдық. 
Шаналар көз ұшынан əбден үзілген кезде Сараның үй-
ішімен ұйықтамай əлгі төбеде Әбіштің қасына келіп 
шырақ жағып күзеткенін есіттім. Солардың айтуларына 
қарағанда, Әбіш Алматыда бұрынырақ өліп, уақытша 
аманат қойылғанға ұқсайды. Осы жолы оның сүйегін 
былғарыға тігіп əкеледі екен дегенді есіттім.

Ұмытпасам, осы оқиға ХІХ ғасырдың соңғы жыл-
дарының бірінде болды. (Осы əңгімені айтушы, Әбіштің 
сүйегі Сараның үйінде болғанда басы-қасында болған 
манағы 12-13 жасар Құдайбергенге мінгесіп келген 
Мəкей Еркінбеков дейтін адам. Ол матай елінің ішіндегі 
төрелерге жатады. Жас кезінде Сарамен ауылдас болған. 
Бұл секілді көрген-білгендерін жұрттың бəріне айтқан. Ол 
өзі Жетісудағы бұрынғы сауатты адамдардың бірі болған. 
Көп жыл бойына Талдықорған облысы, Ақсу ауданының 
Қарасу балалар үйінің директоры болып тұрып, 1952 
жылы қайтыс болған).
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СЕрікзаТ  дүйСЕНҒазиН

«Біржан Мен Сара аЙТыСында»
аТалаТын ақындар ТУралы

Қажының əлгі сөзі болды себеп,
Қолтықтан көтере көр бəрің демеп.
Дулат, Сабыр, Кеншімбай, Сұртай, Жылтыр,
Жанұзақ, қолда! – дедім, – бəрің жебеп!

«Біржан – Сара айтысында» Жетісудың бұлбұлы атан-
ған ақын Сара Тастанбекқызының аузымен айтылатын 
осы ақындардың біразы көпшілікке белгісіз екені анық. 
Аталған ақындардың бір атадан тараған феномен аталып 
жүрген Сыбанның он жеті ақынына қатысы бар ма, жоқ 
па, біз соған жауап іздеп көрмекпіз.

Алдымен ХІХ ғасырдың басындағы қазақ поэзиясының 
тұлғасы болып танылған Дулат Бабатайұлына тоқталайық. 
Дулаттың өскен ортасы Аягөз өңіріндегі тамырынан 
ақындық қасиет үзілмеген, Найман елінің ішіндегі 
Қаракерей руының Сыбан деген атадан тараған ақындар 
мен билер əулеті. Көрнекті қаламгер Қ.Жұмаділов: 
«Аягөзде бір тамырдан тараған екі үлкен мектеп бар. Билер 
мектебі жəне ақындар мектебі. Жеті атаға созылған билер 
мектебі: Нар дауысты Нарынбай – Қу дауысты Құттыбай – 
Байғара – Ақтайлақ – Кеңесбай – Жарқынбай – Жұмахан 
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болып жалғасса, ақындар мектебі: Ақтамберді, Ақтайлақ, 
Сабырбай, Кеншімбай, Әріп болып кете береді», – дей 
келіп: «Жеті атаға созылған жаңағы билер мен Ақтамберді, 
Ақтайлақ, Дулат бастаған Сыбанның он жеті ақыны – 
Жанкөбек, Бикөбек, Бөрікбек деген ағайынды кісілерден 
тараған немере-шөберелері»[1], – деп жазады. Бұл пікірде 
де біраз қайшылықтар кездеседі. Оны нақты мəліметтерге 
сүйене отырып, зерттеу барысында он жеті ақынның 
тарихын екшеп таразылау үстінде таратып айтамыз. Осы 
ретте, «Сыбанның он жеті ақындары кімдер, оған «Зар 
заман» əдебиетінің өкілі Дулат Бабатайұлы кіре ме?», – 
деген сұрақ туындауы заңды. Атақты «Біржан – Сара 
айтысында» Найман елінің намысын қорғаған Сараның 
аузымен Ақтамберді, Ақтайлақ, Кеншімбай, Дулат, 
Сабырбай, Сұртай, Жылтыр, Жанұзақ, Түбек ақындардың 
аты аталады дедік. Бұл ақындарды əдебиет зерттеушісі 
Қ.Мұхамедханұлы Қаракерей руының атақты ақындары 
дегенмен [2,55], халық ақыны Қ.Алтынбаев: «Олардың 
ішіндегі Кеншімбай, Сұртай, Жылтыр, Жанұзақ дегендер 
Байғараны былай қойғанда, тіпті Сыбанға үш қайнаса 
сорпасы қосылмайтындар»[3], – деген ойын ақтарады. 
«Бі діхан, Айсары, Көкенбала айтысында» Айсары, 
Көкенбаланың:

Еліңде жүйрік те бар, жел тоқым бар,
Тобыңда сонау тұрған кім мақұлдар.
Көсілген көмекейің ақын болсаң,
Еліңде Байғарадай неше ақын бар, –

деген сауалына Бідіхан:
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Құдай-ау, айналайын құдіретіңнен,
Берейін барын тауып өз шетімнен.
Елімде Ақтайлақ пен он жеті ақын,
Көтерген көңілдерін құрметпен ел, –

дей отырып, қыздардың: «Түгендеп он жетінің атын ата», – 
деген сауалына уəж ретінде Түбек, Сабырбай, Көшкінбай 
(Кеншімбай болуы керек. – С.Д.), Сұртай, Жылтыр, 
Жанұзақ, Өзбек, Өмірбек, Шəріп, Жандос, Кəдір, Тұғыл, 
Әжібек, Дəрібек, Бідіхан, Шəке, Сəми жəне оның төрт 
баласы бəрі де ақын деп жауап береді[4,61]. Бұл жерде 
Ақтайлақ он жетіден жеке айтылып тұр. Осы тақырып 
төңірегінде біраз ізденістер жасаған Қ.Алтынбаев 
Семейден шығатын «Үш анық» газетінің 1992 жылғы 
№6 санында жарияланған «Қара ормандай Қаракерей» 
мақаласында жəне «Абай» журналының 1998 жылы 
шыққан №4 санында жарияланған «Аңызға айналған он 
жеті» мақаласында да толымды мағлұматтар береді. Ал 
«Біржан – Сара айтысында» Сара тарапынан аталған 
барлық ақындар туралы кеңірек мəліметті Қ.Алтынбаев, 
Е.Жұмахан деген қосалқы автормен бірлесіп жазған 
«Ақсуат» атты тарихи-деректі туындысында жазады. 
Мəселен, Кеншімбай ақын туралы: «Кеншімбай Күшікұлы 
1846 жылы Тана мырзаға үзеңгілес серік ретінде 
қосылып, Жетісуға дейін бірге барған. «Шұбар ағаш ой 
жайлау» деген жерде (қазіргі Лепсі стансасы) Арғынның 
атақты ақыны Орынбай Кертағыұлымен айтысып, 
бүкіл Найманның аруағын үстем еткен. Он тоғыз жасар 
Кеншімбай сол сапардан көз тиіп, ауырып қайтады да, 
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ауылына келген соң жанарынан айырылады. Содан үш 
жылдан соң дүние салған. Оның туған, өлген уақытын 
1827–1849 жылдар деп есептейміз. Кеншімбай мен 
Орынбай айтысының кей үзінділерін қарттардың аузынан 
сирек те болса естіп қаламыз. Айтыс тексі фольклор 
жинаушы Асфандияров арқылы Ғылым Академиясына 
тапсырылыпты. Кеншімбайдың сүйегі Матай, оның 
ішінде Елқонды тармағынан. Жарма ауданының Расцвет 
ұжымшарының жеріндегі Аюлы тауының етегіне 
жерленген»[5,255], – дейді. Ендеше жазушы Қ.Жұмаділов 
айтқандай, Кеншімбай Сыбан руының ақындар мек-
тебіне кірмейді екен. Айтыста Кеншімбайдан кейін 
аталатын Сұртай ақынды: «Ақсуат ауданы көлемінде 
айтыс өнерінің ең бірінші ту ұстаушысы, таланттар 
шеруінің бас сардары деп Нұраш баласы Сұртайға ден 
қоямыз», – дей келіп: «Сұртай Нұраш баласының сүйегі 
Қыржы, одан бергісі Қожамқұл, одан бергісі Жолшора, 
оның ішінде Бықы-Қанай аталығынан. Зираты Сұлутал 
кеңшарының Ақши деген жерінде», – деп, ары қарай 
Сұртай ақынның Мұрын елінің билеушісі Тана мырзамен 
тұстас болғаны жөніндегі мəліметтерге тоқталады [5,254-
256]. Ал Жылтыр ақын жайында: «Жылтыр Бақайұлы – 
Найманның Бура тармағынан, оның ішінде Қаратаз 
аталығынан. Ескі тас зираты Шар қала сының күнбатыс 
желкесіндегі «Бас қарауыл» деген төбеде тұр. Жылтыр 
тірлігінде Көкпекті округінің аға сұлтаны Әлімхан 
Тілеубердиннің сарай ақыны болған. Тобықтының Боран-
бай ақынымен айтысқан. Ол айтысты қарт тарлан Шəкір 
Әбенов жатқа айтатын» [5,255], – деген дерек келтіреді. 
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Осылардың арасындағы өмірбаяны жазылмаған ақын – 
Жанұзақ Шынанұлы. Аталмыш кітапта бұл ақын 
туралы да: «Жанұзақ Шынан баласы – Байжігіт руының 
Жұмық тармағынан шыққан. Бүгінгі Шығыс Қазақстан 
облысының Тарбағатай ауданында туып-өскен. Жасынан 
сөзге үйір Жанұзақ ауылындағы бір үйге қонақ келіп 
қонса, ескі сөз естімек үшін сол қонақтың қасынан түні 
бойы кетпейді екен. Сол себепті «Қонақ біреу болса, 
Жанұзақпен екеу» деген мəтел тарапты. Ақынның 
өмірбаяны, шығармашылығы жайында дерегіміз жоқ» 
[5,256], – деп түйіндейді. Сонымен Сараның аузымен 
ай тылған жеті ақынның жəне Бідіхан ақын айтатын он 
жеті ақынның төртеуі Сыбан еліне қатысы жоқ екені 
айғақталды. Бідіхан ақын айтатын ақындардың жо ға-
рыда аталған төртеуін алып тастағанмен, аттары атал май-
тын Сəмидің (Сəметтің болуы керек. – С.Д.) төрт ақын 
баласын қосқанда он жеті саны шығады. Бұл сəл қи-
сынға келіңкірейді. Дегенмен он жеті ақын туралы айту-
шылардың көбі осы айтысқа сілтеме жасайды. Бірақ ай-
тыста аталатын Сыбан елінің ақындарынан кімдердің он 
жеті ақынның қатарына кіретіні туралы дəйектер өте аз.

Көптеген зерттеу еңбектері мен танымдық əңгіме-
лер ден, айтыстардан біз білетін нақты Сыбан елінің 
ақындары – Ақтайлақ, Дулат, Түбек, Сабырбай ақындар. 
«Біржан – Сараны» абайтанушы Қ.Мұхамедханұлы Сыбан 
руынан шыққан белгілі ақын Әріп Тəңірбергенов жазды 
деген бірнеше дəлелдерін ұсынады [2,24]. Айтыста Сыбан 
елінің ақындарының аты көбірек аталуы сондықтан деген 
пікірлер туралы бірнеше ғылыми зерттеу жұмыстары 
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жүргізілді. Алайда, Қ.Мұхамедханұлының бұл пікірі 
айтыс туралы бірден-бір ақиқат пікір дей алмаймыз. 
Жалпы Сыбанның он жеті ақынын анықтау төңірегіндегі 
пікірлердің дені де ала-құла. Осы мəселенің анық-
қанығына жетуге талпыныс жасаған Б.Ысқақов: «Қалихан 
Алтынбаев ақынның мəліметіне қарағанда Аягөзде 
тұратын Шөкімұлы Ғаббастың айтуынша «Біржан – 
Сара айтысында» мақтанышпен аталатын он жеті ақын 
түгелімен Найманның Жанкөбек руындағы Байғара, 
Ақтайлақ əулетінен тараған. Бəрі де шетінен шешен, 
ақпа-төкпе ақындар болған. Олар мыналар: Байғараұлы 
Ақтайлақ, Ақтайлақұлы Алшынбай, Өзбек, Сабырбай, 
Өмірбек, Түбек (Ақтайлақтың бауырына салған баласы 
екен), Сəметұлы Нұрлыбай, Орынбай, Уəйіс, Бытыхан, 
Артықұлы Кəдірбек, Байсаұлы Көкен, Өтепұлы Дəрібек, 
Түсіпұлы Әйтімбет, Тілеуімбет, Әлсейітұлы Шəке, Райұлы 
Байтұяқ» [6,143], – дейді. Ғ.Шөкімұлының таратуындағы 
тізімде Дулат Бабатайұлының аты аталмайды. Семей 
өңірінен шыққан елге белгілі азаматтардың тарихын 
таразылаған Ә.Сəдуақасұлының «Тарихыңды танып біл» 
еңбегінде Дулаттың аты он жеті ақынның қатарында 
аталады. Оның таратуындағы : «Әріп, Дулат, Ақтайлақ, 
Сабырбай, Қуандық, Түбек, Омар, Сəдір, Байбала, 
Толымхан, Ақылтай, Шалбай, Рухия, Нұрлыбай, Ғаббас, 
Бəдіхан жəне бəрінің атасы Ақтамберді жырау» [7,133], – 
деген тізім жоғарыдағы пікірге қайшылығын көрсетеді. Екі 
шежірешінің айтуында тек Ақтайлақ, Сабырбай, Түбек, 
Нұрлыбай, Бытыхан (Бəдіхан) ақындар ғана сəйкеседі. 
Ал қалған ақындардың барлығы Сыбанға жатқанымен, он 
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жеті ақынның қатарына жатқызу үшін сол кезден жеткен 
деректерге сүйенуге тура келеді. Сыбанның оқыған 
азаматтарының бірі, ақын Әріп Тəңірбергенов атақты 
Әсет Найманбайұлымен айтысында Әсеттің:

Байғара он жеті ақын сенен шықты,
Тау мен тасты мақтауға Әріп мықты [2,126], –

деген жолдардан он жеті ақынның Байғарадан бері қа-
рай басталғанын аңғарамыз. Жоғарыдағы тізімде Әріп 
ақынның аты кездеспейді. Ол жайында Әсет те қар-
сыласына ештеңе айтпаған. Айтыстың негізіне сүйенсек, 
он жеті ақын Байғараның ұлы Ақтайлақтан басталып 
Әріпке дейін өмір сүрген ақындар болып шығады. 
Сөзімізге тағы бір дəлелді дауға түскен Ақтайлақ бидің 
өз сөзінен де көреміз:

Ел ағадан азады, тон жағадан,
Аңғал бөрі жортады тау сағадан.
Ақтайлақ би бастатқан он жеті ақын
Не деп үміт қыласың, мұндар-ау, Байғарадан [8,133], –

деген уəжі он жеті ақынның Ақтайлақтан басталатынынан 
хабар береді. Дəл осыған ұқсас шумақты «Жанақ пен 
Сабырбайдың айтысында» Сабырбайдың аузымен сəл 
өзгертіліп айтылады:

Ел ағадан болғанда, тон жағадан,
Тойған бөрі жортады тау сағадан.
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Ақсақалы Ақтайлақ он жеті ақын:
Қалайша үміт қыласың Байғарадан? [4,29]

Деректердің барлығы ауызша жеткендіктен бұл 
шумақты нақты қайсысы айтқандығын дəл айту қиын. 
Айтыс үстінде Сабырбай Ақтайлақұлы əкесінің айтқан 
бұрыннан белгілі сөзін жаңғыртып, өз атынан пайдалануы 
мүмкін. Семей өңірінде жастайынан сөз сайыстарына 
түсіп, ХХ ғасырдың алғашқы жартысында кəрі құлақ 
ақындардың біразымен дəмдес болған ақын Қалихан 
Алтынбаев он жеті ақынды: «Ақтайлақ Байғараұлы, 
Сабырбай Ақтайлақұлы, Түбек Байқошқарұлы, Нұрлыбай 
Сəметұлы, Орынбай Сəметұлы, Ташқан Сəметұлы, Уəйіс 
Сəметұлы, Әділбай Сəметұлы, Тілеуімбет Түсіпұлы, 
Әйтімбет Түсіпұлы, Шəке Әлсейітұлы, Рай Байсалұлы, 
Кəдірбек Артықұлы, Өмірбек Өтепұлы, Дайырбек Бай-
салұлы, Байтұяқ Өтепұлы, Көкен Байсалұлы», – деп, Түбек 
ақын мен Әлсейітұлы Шəкенің Байғараға жатпайтынын, 
оның арғы атасы нар дауысты Нарынбайдан тарайтынын, 
ел аузында он жеті ақынның құрамында аталатынын 
ескертіп өтеді [9]. Түбектің Ақтайлақтың өкіл баласы 
екені туралы мəліметті жоғарыда келтірген болатынбыз. 
Бұлардың ішіндегі мұрасы бізге етене танысы Ақтайлақ, 
Сабырбай, Түбек ақындар ғана. Бұл тізімде Байғарадан 
тарайтын біз білетін Сабырбайдың қызы Қуандық пен 
Әріп ақындар жоқ. Әріп Тəңірбергеновтің мұрасын 
зерттеуші ғалым Б.Ердембеков он жеті ақынның дұрыс 
топтамасы осы Қ.Алтынбаевтың түзген тізімі екенін атап 
көрсетеді [10,53].
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Қ.Мұхамедханұлы Әріптің «Тəуке мен Ұрқия айтысы» 
шығармасындағы Ұрқия ақын айтатын:

Мінеки, батыр Тəуке келдім жақын,
Ешкімге кеткен емес сөзден ақым.
Сабырбай, Түбек пенен Әріп, Саржан,
Шығыпты Жанкөбектен он жеті ақын, –

деген жолдарына түсінік беру кезінде: «Байғарадан (Жан-
көбек) шыққан он жеті ақынның ішінен: Сабырбай, Түбек, 
Әріп, Саржанды атайды. Сабырбай ақын – Ақтайлақтың 
кенже баласы. Түбек Байғарадан шыққан атақты ақынның 
бірі. Байғараның бір баласы Байсал. Байсалдан – Әлі – 
Тəңірберген – Әріп»[2,161], – деп Әріпті жəне бізге 
белгісіз Саржан деген ақынды он жеті ақынның тізіміне 
кіргізіп қояды.

«Қазақ əдебиеті» энциклопедиясында: «Өзі шыққан 
Найман ішіндегі Сыбан руының Түбек бастаған 16 ақыны 
атақты Жанақ ақынмен айтысып, жеңілгенде он жетінші 
бала ақын Сабырбай ғана белгілі жыр дүлдүлін ұрымтал 
жерден тапқырлық танытып жеңеді. Бұл айтыс белгілі 
шығыс зерттеушісі, түркітанушы В.В.Радлов жинап 
құрастырған «Образцы народной литературы тюркских 
племен» атты кітаптың (1870) қазақ əдебиетіне арналған 
3 томына енгізілді, одан Ы.Алтынсариннің «Қырғыз хрес-
томатиясында» (1906) жəне С.Сейфуллин дайындаған 
«Қазақтың ескі əдебиет нұсқалары» жинағында (1931) 
жарияланды»[11,447], – деген дерек бар. Бұл дерекке 
сүйенетін болсақ, Сыбанның он жеті ақыны деген атау 
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осы Жанақпен айтысқаннан кейін пайда болуы мүмкін 
деген ой ұшқыны қылаң береді. Тұқымына ақындық пен 
шешендік дарыған Сыбан елінің он жеті ақынын бөліп 
алып атауының ұстанымы да осы айтыстан кейін шығуы 
əбден мүмкін. Олай болса би ретінде дау-шарларға 
түскен Ақтайлақ шешен де он жеті ақынның тізімінен 
шығып қалады. Себебі тарихта Түбекпен болмаса, 
Ақтайлақ пен Жанақ айтысты деген дерек жоқ. Оның 
үстіне Жанақпен айтысқан он жеті ақын туралы деректің 
барлығы Түбек бастатқан ақындар деп беріледі. Егер 
айтысқа Ақтайлақтың қатысы болса Түбектің əкесінің 
орнында болған, күллі Алашқа атағы белгілі беделді 
адамның есімі бірінші аталмас па еді деген күмəнді 
сұрақ туады. Академик-жазушы М.Әуезов «Абай жолы» 
роман-эпопеясында Сабырбайдың прототипін Қадырбай, 
Жанақтың прототипін Садақ, Түбектің прототипін Шүмек 
ақындар деп алып, Абай үлгі алған ақындар ретінде 
суреттейді. Романда «Садақ пен баланың айтысы» деген 
Арқаға белгілі айтыс жөнінде сұраған Абайға Қадырбай 
ақын: «Біздің Садекеңмен айтысар шамамыз кəне? 
Ән шейін бір жалғыз ауыз сөздің тұсында болымсыз 
тосқауыл айтқаным ғой. «Айтысты, жеңді» дейтін сөз 
емес. Тек қана Сыбанның Шүмек бастатқан он алты 
ақынын жеңіп отырған соң, мұндағы елдің намыс етіп, 
көтеріп əпкеткені...» [12,265], – деп жауап береді. Көркем 
шығарма дегенмен М.Әуезов өзі жазғандай, оқиғасы 
тарихи шындыққа негізделіп жазылған роман-эпопеяда 
да Сыбанның Түбек бастатқан он алты ақыны екені 
жазылады. Он жетіншісі – Сабырбай. Тағы бір мысал, 
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М.Көпеевтің жазбасындағы «Түбек пен Жамшыбайдың 
айтысында» Түбек ақын:

Өлеңнің текшелеулі қаласымын,
Ақынның өзім теңді данасымын.
Байғарадан он алты ақын шыққан,
Ақтайлақ: Қарабайдың баласымын [13,282], –

дейді. Бұл жерде Түбек Байғарадан менен басқа он алты 
ақын шыққан дегенді мегзеп тұр. Бұл жерде де Ақтайлақ он 
алтыдан оқшау тұрғаны байқалады. Ақынның тұспалына 
қарағанда, Ақтайлақ он алты ақынның əкесі немесе сол 
əулеттің бас ақсақалы сияқты. Егер солай болған жағдайда 
Ақтайлақ биді он жетінің құрамына кіргізіп қойғанымыз 
шындыққа жанаса ма? Бұл сұрақтың жауабын іздеуде 
шежіре жинаушылардың айтқанымен емес, тарихи 
мəліметтердегі нақты деректерге сүйенгеніміз абзал. Енді 
осы деректерді негізге алатын болсақ Абайдай ғұламаның 
сүйікті шəкірті болған атақты Әріп Тəңірбергенов те 
он жеті ақынның тізіміне ілікпейді. Өйткені, поляк 
саяхатшысы А.Янушкеевичтің 1846 жылы қазақ даласына 
жасаған сапары жайлы күнделігінде: «Жол бойы тілмаш 
маған жақын арада қайтыс болған, бұл өлкедегі атақты 
жыршы əрі ақын Жанақ туралы айтты» [14,198], – деп 
жазады. Ал нақты деректерде 1856 жылы туды делінген 
Әріп ақын Жанақ қайтыс болғанда əлі дүниеге келмеген 
болып шығады. 1843 жылы дүниеге келді делінетін 
Сабырбайдың атақты ақын қызы Қуандық та бұл топқа 
кірмейді. Ендеше қайшылыққа толы он жеті ақын 
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мəселесі күрмеуі оңай шешіле қоймайтын күрделі зерттеу 
жүргізуді талап етеді. Біздің алдымызға қойып отырған 
мақсатымыз – Дулат Бабатайұлының он жеті ақынға 
қатысы болғандықтан енді сол мəселені таратып айтуды 
жөн көріп отырмыз. Жазушы Қ.Жұмаділов, шежіре жи-
наушы Ә.Сəдуақасұлы Дулатты он жеті ақынның тізіміне 
кіргізгенімен, Қ.Алтынбаевтың топтауында атақты 
ақынның аты аталмайды. Аталған деректердің ішіндегі 
Ақтайлақ Байғараұлынан басқасы сəл қисынға келетіні 
Қ.Алтынбаевтікі десек, Дулат Бабатайұлы аталған он жеті 
ақынның құрамына кірмейді. Бұлай кесіп айтуымыздың 
бірнеше дəлелді себебі бар.

Біріншіден, Дулат Бабатайұлының шығармашылығын 
зерттеген Қ.Өмірəлиев ХІХ ғасырға тəн поэзияны екі 
топқа бөлді [15,71]. Оның біріншісі, Дулат, Махамбет, 
Әбубəкір Кердері сияқты заман күйін толғаған əлеуметтік 
маңызы зор толғаулар тудырған ақындар болса, екіншісі, 
Жанақ, Түбек, Сабырбай, Шөже, Балта, Орынбай, Майкөт 
т.б. сияқты суырыпсалма айтыс ақындары болды. Екі 
жаққа да қатысы бар аралық топта Шортанбай Қанайұлы, 
Мұрат Мөңкеұлы секілді үшінші топты құраған ақындар 
да болды. Егер он жеті ақын Жанақпен айтысқан 
айтыс ақындары десек, суырыпсалма айтыс өнеріне 
қатысқандығы жөнінде ешбір дерегі жоқ Дулатты бұл 
топқа жатқыза алмасымыз анық.

Екіншіден, он жеті ақынның Сыбан – Жанкөбектің 
Байғара атасынан тарайтыны туралы мəліметтерді жоға-
рыда келтірдік. Барлық деректерде Дулат Сыбанның 
Жарасқұл деген атасынан тарайды деп жазылған. Ше-
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жіреге сүйенер болсақ, Жарасқұл Сыбаннан тарайтын 
Жан көбекпен қанаттас өзінше бір ата. Ақынның «Бараққа» 
деген толғауының кіріспесінде де Барақ төре Дулатты 
кекетіп «Жарасқұлшам, сөйле» дейтіні бар. Мəселен, ел 
аузынан жеткен «Ақтайлақ пен Дулаттың қағысуында» 
«Ақтайлақ шешен: 

Мұзға байлаған тоқтыдай,
Саудырлаған Жарасқұл.
Жапырақ жеген ешкідей,
Жаудырлаған Жарасқұл, –
дегенде, Дулат жұлып алғандай:
Аяққа илеген терідей,
Жылбыраңқы Жанкөбек,
Мосыға артқан бақырдай,
Төңкерілмелі Жанкөбек,
Ұстараның жүзіндей,
Аударылмалы Жанкөбек, –

деп Ақтайлақтың адымын аштырмапты» [16,277], – деген 
əңгіменің ыңғайынан жалпы Сыбаннан тарағанымен 
Дулат кіші ата жағынан келгенде Жанкөбек руының 
ақындарымен өнерде бақталас болғаны аңғарылады. Бұл 
тұрғыдан келгенде Дулат Бабатайұлын он жеті ақынның 
құрамына кіргізуге ешқандай ғылыми негіз жоқ.

Қорыта айтқанда, біздің топшылауымызша Сыбанның 
он жеті ақыны деген атау Түбек бастатқан ақындардың 
Жанақ ақынмен болған айтысынан кейін пайда болған. 
Бұл айтыс ХІХ ғасырдың 30-40 жылдар арасында өткен. 
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Олай болатын болса, жоғарыдағы аталған он жеті ақын-
ның құрамы нақты емес дегіміз келеді.

Жетісудың жүйрігі, сөз саңлағы Сара Тастан бек қы-
зының қарсыласына айбат қылып, мақтан етіп айта-
тын ақындарының барлығын Сыбанның он жеті ақы-
нының құрамына кіргізу ғылыми тұрғыда негізсіз болып 
табылады. Сондықтан бір атадан тараған ғажайып 
генофонд он жеті ақынның құрамын анықтау талмай 
ізденісті талап етеді.
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СӨз Соңы

Қазақ мəдениетінің тарихынан алар өзіндік орны бар 
Сара Тастанбекқызы Жетісудың бұлбұлы, өнер саңлағы 
атанған еді. Өнерпаз арудың тағдыры екінің бірінің 
маңдайына жазылмаған азапты тағдыр болды. Жүйрік 
тілі мен өткір сөзінің, өзіне жанашыр өнер адамдарының 
арқасында басын Жиенқұлдан азат еткенімен, бақытқа 
қолы жете қоймады. «Бір кем дүние» дегендей, төрт 
құбыласы сай болып ғұмыр кешу оның пешенесіне 
бұйырмады. Алайда, ақын қыздың өнердегі мəртебесі 
биік, жұлдызы жоғары еді. Халқы аяулы ақынының есімін 
ардақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізді. Жетісу бұлбұлы 
атанған ол өрен жүйріктік пен тапқырлықтың символына 
айналды.

Сара Тастанбекқызының өмірі мен өнері көптеген 
зерттеу еңбектерге арқау болды. Ақын қыздың Арқаның 
ардагері Біржан салмен айтысы ел ішінде мəшһүр болумен 
бірге сонау ХІХ ғасырдың аяғында-ақ баспа бетін көрді. 
Екі нұсқада жарық көрген бұл айтыс мəтіні бірнеше 
мəрте қайта жарияланды. 1898 жылы Қазан университеті 
литографиясымен «Қисса, Біржан сал менен Сара қыздың 
айтысқаны» деген атпен Жүсіпбекқожа Шайхысламұлы 
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бастырып шығарды. Осы нұсқа 1900,1901 жəне 1907,1912, 
1913 жылдары қайталанып басылды. 1900 жылы жарық 
көрген нұсқасын біз Қазан қаласындағы Татарстан 
Республикасының Ұлттық мұрағатындағы Н.Ф.Катанов 
қорынан таптық (№969 қор, №2 тізбе, №42 іс). Ал, Қазан 
Федеральды университеті кітапханасынан жəне Татар 
ұлттық кітапханасынан айтыстың еш нұсқасы табылмады.

Айтыстың екінші нұсқасы «Қисса, Біржан сал мен ақын 
Сараның айтысқаны» деген атпен Қазанда 1899 жылы 
басылды. Осы нұсқа 1902 жылы қайта басылды. Негізінен 
алғанда бұл екі нұсқаның арасында көп айырмашылық 
жоқ екенін зерттеушілер атап айтқан. Екінші нұсқаны 
бастырушы ақын Әріп Тəңірбергенов.

Біржан мен Сара айтысы əдебиет зерттеушілерінің 
назарына да ерте ілікті. М.Әуезов, С.Мұқанов, Қ.Жұ-
малиев, М.Ғабдуллин, т.б. əдебиет білгірлері айтыстың 
көркемдігі туралы құнды пікірлер айтты. Бұл екі ақынның 
айтысы жайлы қайшылықты пікірлер орын алғаны да 
шындық. Тіпті кейбір əдебиетшілер тарапынан айтыс 
мүлде болмаған деп те айтылды. Алайда, айтыс мəтінінің 
екі нұсқада жарық көруінің өзі ел аузында көп таралып, 
көп айтылып, сосын қағаз бетіне түскенін айғақтаса керек. 
Даулы пікірлерге нүкте қойған сөз зергері Ғ.Мүсіреповтің 
«Ақын Сараға соқтықпасақ қайтер» деген мақаласы 
болды (Қазақ əдебиеті. – 1978. 12 желтоқсан). Кейіннен 
Ө.Ақыпбекұлының «Ақын Сараға соқтыға береміз бе?» 
деген мақаласы да ақын қыздың Біржанмен айтысы 
айналасындағы кейбір пікірлерге салмақты жауап болды 
(Жас Алаш. – 1996. 8, 10, 12 қазан).
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Күштінің əлсізге тізесі батып, қысым көрсетуі Сара 
қыздың басына бұғалықтың түсуіне себеп болды. Тал 
бойына сұлулық пен өнер қатар дарыған арудың басын 
азат ету жолындағы талпынысы Біржан сал сияқты 
өрен жүйрік өнерпаздың тап келуімен оңға басты. Сан 
ғасыр бойы қалыптасқан салт-сана Сараның басындағы 
бұғалығын толығымен сыпыра алған жоқ. Өнерін 
жұбаныш етіп, мұңлы ғұмыр кешкен сөз саңлағы небары 
38 жасында өмірден озды. «Дүниеге келіп кетер əркім 
қонақ. Солардың біреуі мен – өмірі шолақ» деп ақын 
апамыздың басындағы көктасқа өз сөзі қашалып жазылған 
екен. Өмірі қысқа болғанмен, өнері ғұмырлы болды. 
Қанша буын ұрпақ Сара сөзін жаттап, өнеріне тəнті 
болды. Ұлттық өнеріміз – айтыс жанрының дамуында 
Сараның алдаспандай жыры үлгі болды. Халқы есімін 
ардақтап, пір тұтып келеді. «Сомдаған жүрегінде жыр 
мүсінін, Әйгілі Сара апамның сіңлісімін» деп, бір кездері 
айтыскер Жұмаш Оспанбекова толғанса, қазіргі айтыс 
арулары сөз сайысында Сара атын айтпай кеткен емес.

Айтыстың классикалық үлгісіне айналған «Біржан-
Сара айтысы» ХХ ғасыр басында қазақ жастарының 
ойын-сауығында сахналық көрсетілімге шықты. 1914 
жылы Семей қаласында қазақтың ұлы ақыны Абай-
дың дүниеден өткеніне он жыл толуына орай əдеби 
кеш ұйымдастырылады. Осы кешті ұйым дас ты руда 
Нұрғали, Нəзипа Құлжановтар, М.Әуезов, Қ.Сəтпаев, 
Ж.Аймауытовтар белсенділік танытады. Ұйым дасты ру-
шы лар Біржан-Сара айтысының инсценировкасын жасап, 
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сахнаға шығарады. Осы қойылым туралы Томск қа-
ласында орыс тілінде шығатын «Сибирская жизнь» газеті 
(1915, № 52), Орынборда шығатын «Қазақ» газетінде де 
(1915, 9-май) хабарлама берілген. Сондай-ақ «Айқап» 
журналының 1915 жылғы 5 санында жарияланған 
«Қазақша оқу жайынан» деген мақалада да Семей 
қаласында Нəзипа Құлжанова ұйымдастырған əдебиет 
кешінде «Біржан-Сара» айтысының сахнаға шыққаны 
айтылады. 

Белгілі композитор М.Төлебаевтың «Біржан-Сара» 
атты көп актілі лирика-драмалық операсы дүниеге 
келді. Либереттосын жазған – Қ.Жұмалиев. Бұл опера 
алғаш рет 1947 жылы 7-қазанда Алматы қаласындағы 
Қазақ опера жəне балет театрында қойылды. Алғашқы 
қойылымда Біржан ролін Ә.Үмбетбаев, Сара ролін 
К.Байсейітова орындады. Қойылымның режиссері 
Қ.Жандарбеков болды. Опера 1949 жылы өңделіп, 1957 
жылы қайта қойылды. 1958 жылы Мəскеуде өткен Қазақ 
өнері мен əдебиетінің онкүндігінде көрсетілген. Музыка 
зерттеушілері тарапынан жоғары бағаланып, 1949 жылы 
операға КСРО Мемлекеттік сыйлығы берілді. Ұлттық 
бояуы қанық романтикалық шығарма ұлттық опера 
өнерінің классикалық туындысына айналды.

Қазақтың үлкен ақыны, поэзия патшайымы атанған 
Фариза Оңғарсынова өзінің Сараға деген шексіз құрметін 
былайша жеткізеді:

Ақын Сара, саңлағы жыр-жарыстың,
шашылғандай бейуақта шыңнан ұшқын,
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арманшылдау жанымды алау шарпып,
қанатымды жырыңа шыңдап ұштым.

Арман – жолда
шың-құздар өріндегі
адастырмай албырттау көңіл мені –
жалқы Темірқазығым – Махамбет те,
жыр-Шолпаным – өзіңсің көгімдегі!

Жыр-əлемде жолдар аз таң нұрындай,
зулап өтер дауылға, шаңға ұрынбай,
бұралаң жол, бұрқасын өткелімен
сендік тағдыр менің де тағдырымдай...

Қазақтың тағы бір талантты ақыны Ақұштап Бақты-
гереева ақын апасы туралы:

Атағың ерте тарап ел ішіне,
Айтыста қол соқтырдың жеңісіңе.
Алдында өнеріңнің бас игіздің
Арқаның Біржан салдай серісіне.

Құрбыдан ойың озық дара туған,
Мөп-мөлдір пəк сезімнен жаратылған.
Билеген төре-заман, баста қайғың
Ертерек айырды ма қанатыңнан.

Біржандай сүрінбеген жарыста мың,
Жігітпен қатар самғап қалыспадың, –

деп толғайды.
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Ақын қыздың тағдыры жазушы Ш.Күмісбаевтың 
«Арман» атты əңгімесіне арқау болған. 

Сара Тастанбекқызының шығармашылық ғұмырын 
зерттеуде көп еңбек еткен Тəңірберген Қалилаханов еді. 
Ол кісі Сараның «Тордағы тоты» кітабының шығуына 
мұрындық болып, алғысөзін жазды. Сол кітапқа енген 
өлеңдерді Сараның көзін көрген замандастарынан 
жазып алған да Т.Қалилаханов. Ақын қыздың тағдырын, 
шығармашылығын халыққа танытуда қажырлылықпен 
еңбек еткен ақсақал «Ақын Сара» (Алматы: Жазушы, 
1993), «Ақын Сара Тастанбекқызы» (Астана: Күлтегін, 
2006) кітаптарын жарыққа шығарды. Сара өмірінің 
қыр-сырына, мұң-шеріне үңілді. Сол қажырлы еңбе-
гінің арқасында өнерпаз тағдырын бүгінгі ұрпаққа 
танытып, жеткізді. С.Қайнарбаев та ақын қыздың өмірі, 
шығармашылығы жайлы мақалалар жариялады.

Сара есімі өзі туып-өскен жері мен елінде, қазақ 
даласында барынша ардақталуда. 1972 жылы сол кездегі 
Қапал, қазіргі Ақсу ауданындағы Абай ауылында 
петербургтік мүсінші М.Ващенко жасаған ескерткіш 
орнатылған. 1993 жылы саңлақ арудың 115 жылдық 
мерейтойына орай туған жері Ақсу ауылдық округіне 
қарасты Ақын Сара ауылындағы мектептің ауласына 
Т.Досмағамбетовтің жобасы негізінде қола ескерткіші 
қойылды.

Талдықорған қаласындағы ақын Сара мен Біржан сал 
көшелерінің бойында ақын апамыздың Т.Досмағамбетов 
авторлығындағы қола ескерткіші тұр. 1993 жылы Қапал 
ауданының Қапал ауылында ақын Сара мұражайы 
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ашылды. Сарқан ауданына қарасты Сарқан ауылындағы 
мектепке 1999 жылы ақын Сара есімі берілді.Бұл 
мектептің негізі 1939 жылы қаланған.

Астана қаласында ақын Сара атындағы көше бар. 
Алматы қаласында Сара ақын көшесі бар. 
«Біржанның інілері, Сараның сіңлілері» деген айдар-

мен қазіргі айтыс саңлақтарының сөз сайысын өткізу 
дəстүрге айналған.

Белгілі суретші Муллашев Камиль Ақын Сараның 
тамаша портретін кескіндеген.

Міне, ақын қызының есімін халқы осылай ардақтап, 
ұрпақ осылай құрмет тұтып келеді.

Өнердің ұлттық құндылыққа айналып, өнерпаздың 
халық ықыласына мəңгі бөленуінің айғағы бұл.

1993 жылы Қапал ауылына қарасты Қарашоқы қоры-
мындағы ақын бейітінің басына биіктігі он метр кесене 
орнатылды. Бұл кесене республикалық дəрежедегі ескерт-
кіштер қатарында. ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізілген.

Ақын Сара туралы бұл кітапта өнерпаз арудың ақындық 
болмысы мен тағдырын танытуды мақсат еткен едік. 
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ТҮСініКТер

«Менің Шолпан жұлдызым» – қазақтың көрнекті 
ақыны, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның 
халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың бұл мақаласы 
осы кітап үшін арнайы жазылды.

«Ақын Сара арманы (немесе, ақын Сараның кі та
бын шығару туралы ой қалай туды...)» – мақала авторы 
Шəрбану Бейсенова, жазушы-журналист. Халық аралық 
«Алаш» əдеби сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері. Мақала осы жинақ үшін арнайы 
əзірленді.

Бірінші бөлім
ӨлЕңДЕр. ДАСТАНДАр

«қарлығаш» – Сараның бұл өлеңі Қаптағай елі Көлдей 
руының қарты Қайырбеков Әділбек ақсақалдың аузынан 
жазып алынған. Жазып алушы Тəңірберген Қалилаханов. 
Бұл жинаққа Сараның 1980 жылы шыққан «Тордағы 
тоты» кітабы жəне «Жеті ғасыр жырлайды» («Жазушы», 
2004) жинақтары бойынша берілді.

«Шымылдық» – Сара бұл өлеңді Қора жайлауының 
табанындағы Шымылдық қарағай деген жердің сұлу-
лығына арнап шығарған. Өлеңді айтып беруші Қа йыр-
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беков Әділбек ақсақал. Жазып алушы Т.Қали ла ханов. 
Бұл жинаққа «Тордағы тоты», «Жеті ғасыр жыр лайды» 
жинақтары бойынша берілді.

«Торығам» – бұл өлеңді Сара Тастанбекқызының 
өмірі мен шығармашылығын зерттеуші Тəңірберген 
Қалилаханов 1956 жылы Қапал ауданындағы Баянжүрек 
тауының оңтүстік-батыс тұмсығын қыстап отырған 
Есімбеков Айт деген адамнан жазып алған. Айт – Біржан-
Сара айтысындағы есімі Тұрысбек қажымен қатар 
аталатын Есімбектің белбаласы. Айт ақсақал жасында 
сауықшыл жігіт болған екен. Өзі де домбыра шертіп, əн 
салатын, қисса-дастандарды жатқа білетін адам. Әйгілі 
Әсет ақынның Бақтыбай ақынмен айтысын көзімен көрген 
жан екен. Жазып алушы Т.Қалилаханов. Бұл жинаққа 
«Тордағы тоты», «Жеті ғасыр жырлайды» жинақтары 
бойынша берілді.

«Арсалаң алдында» – өлең 1955 жылы Қапал 
ауданының тұрғыны Бейсебаев Бейсенбектің аузынан 
жазылып алынған. Бейсенбек жасында домбыра ұстап, 
өлең айтып, жыр-дастандарды көп жаттаған адам. Ол 
Толғанбайдың Түбекпен айтысын, Тəйкөт ақынның 
Бексұлтан төреге айтқан өлеңдерін жазып алып, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Ғылым академиясының 
қолжазбалар қорына тапсырған. Арсалаң Біржан-Сара 
айтысында аты аталатын ақын. Ақын Сараның «Арсалаң 
алдында» дейтін бұл өлеңі басы байланып, Жиенқұлға 
атастырылғаннан кейін, соған наразы болып жүрген жыл-
дарында айтылса керек. Жазып алушы Т.Қалилаханов. 
Бұл жинаққа «Тордағы тоты», «Жеті ғасыр жырлайды» 
жинақтары бойынша берілді.
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«Ортақ мұң» – ақын Сараның Жиенқұлға баруға разы 
болмай айтқан өлеңдерінің бірі.

Бұл өлең Сараның жақын бауыры Мейрамбай мен 
Түйтебаев Тұрлыбек деген кісіден жазылып алынған. 
Тұр лыбек, сондай-ақ Ағанасұлы Тəйкөт, Азнақұлұлы 
Ахмет, атақты Толғанбай ақындар мен Молықбай қо-
бызшы туралы көптеген деректерді де біледі. Сараның 
əкесінің ертерек қайтыс болғаны, оның шешесінің есімі 
Жаншөке, Жайсаңбек, Сахари деген ағаларының бол-
ғаны, олардың кедейліктен Абдыра бекетіне келіп тұр-
ғаны туралы бірсыпыра деректер осы кісінің айтуынан 
алынған. Жазып алушы Т.Қалилаханов. Бұл жинаққа 
«Тордағы тоты», «Жеті ғасыр жырлайды» жинақтары 
бойынша берілді.

«Аққу» – бұл өлең де Түйтебаев Тұрлыбек қария-
ның айтуынан жазылып алынған. Жазып алушы 
Т.Қалилаханов. Бұл жинаққа «Тордағы тоты», «Жеті ға-
сыр жырлайды» жинақтары бойынша берілді.

«Ашындым» – бұл өлеңді де Тұрлыбек қария айтып 
берген. Жазып алушы Т.Қалилаханов. «Тордағы тоты» 
кітабында жарияланған.

«Жүрек» – Есімбек Айт ақсақалдан жазып алынған. 
Жазып алушы Т.Қалилаханов. «Тордағы тоты», «Жеті 
ғасыр жырлайды» жинақтары бойынша берілді.

«Көп сəлем Ыбекеме, дұғайдұғай» – бұл өлеңді 
айтып беруші – Мəкей Еркінбеков. Мəкей ақсақал ақын 
Сараны көрген адам. Өлеңнің тарихы былай көрінеді: 
Абайдың үлкен баласы Әбіш Верный қаласында қайтыс 
болып, кейін соның мəйітін алып қайтқан сүйекшілер 
ақын Сараның үйін əдейілеп іздеп келіп, бір қонып 
шыққан. Сол сүйекшілер тобын бастап келген Шəкəрім 
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деген кісінің əңгімесін естіп, өлген баласы Әбішке қатты 
қайғырған Абайға арнап, Сара осы өлеңді айтыпты. Өлеңді 
Мəкей Еркінбековтің айтуынан жазып алған Шығанбаев 
Жұмабай – азамат соғысы жылдарында Жетісудағы 
Черкасск қорғанысшыларына ылаушы болған ақсулық 
жігіт. Ақсу аудандық оқу бөлімінің меңгерушісі болған. 
Жазып алушы Т.Қалилаханов. «Тордағы тоты», «Жеті 
ғасыр жырлайды» жинақтарында жарияланған.

«Тағдыр тəлкегі» – «Жоқшылықта», «Зорлық», 
«Қорлық», «Бекіндім» деген бір-бірімен тікелей байла-
нысты өлеңдерден топталған. Бұл дастанды 1938 жылы 
тапсырған Қалел Сейсенбеков деген кісі екен. Құдайберген 
деген кісінің дəптерінен жазып алыпты. «Тордағы тоты», 
«Жеті ғасыр жырлайды» жинақтарында жарияланған.

«қош бол, елім» – бұл ақын Сараның елімен арыз-
дасуы. Өлеңді ел аузынан 1959 жылы хатқа түсірген 
Толғанбай ақынның ұрпағы Тостағанбетов Жəрдембек. 
Күй тартып, əн салатын, өлең шығаратын Жəрдембектің 
біраз өлеңдері «Жазушы» баспасынан шыққан халық 
ақындары жинағына енген.
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Екінші бөлім
АЙТЫСТАр

«Біржан мен Сараның айтысы» – Айтыс «Қисса 
Біржан сал менен Сара қыздың айтысқаны» деген атпен 
1898 жылы Қазан университетінің баспаханасында 
басылған алғашқы нұсқасы. Айтыстың мəтінін түп 
нұсқасымен салыстыра қарап, кейбір өзгерістерді ретке 
келтірген – ҚР Ұлттық Ғылым академиясы Орталық 
ғылыми кітапханасының қызметкері Рысбек Сарғожин. 
Бұл кітапқа «Тордағы тоты» жинағынан алынып берілді.

«Сара мен Тəсібек» – мұғалім Мəкей Еркінбековтің 
жазып тапсырған естеліктерінен алынған. Бұл кітапқа 
«Тордағы тоты» жинағынан алынып берілді.

«Сара мен Ермек» – Сараның көп өлеңдерін жатқа 
білетін атақты халық ақыны Қуат Терлікбаевтің айтуынан 
есінде сақтап, 1957 жылы хатқа түсірген Қапал селосының 
тұрғыны Арын Мұхаметжанов. Кітапқа «Тордағы тоты» 
жинағынан алынып берілді.

«Сара мен құдайберген» – ақын Сараның қайын 
сіңлісі Биғайша Кəукембай қызының айтуынан жазылып 
алынған. Кітапқа «Тордағы тоты» жинағынан алынып 
берілді.

«Төребай мен Сара» – бұл айтысты ел аузынан жазып 
алған Е.Ақжолтаев. Айтыс Е.Ақжолтаевтың Талдықорған 
облыстық «Октябрь туы» газетінде 1976 жылғы 14 
октябрьде жарияланған «Төребай Есқожаұлының мұрасы» 
атты мақаласынан алынып, «Тордағы тоты»жинағына 
кіргізілген.
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Үшінші бөлім
«ЖЫрШОлПАНЫМ ӨЗІңСІң КӨГІМДЕГІ»

«Сараға». Бұл өлең алғаш рет «ХХ ғасыр басындағы 
қазақ ақындарының шығармалары» деген кітапта (1963) 
да жарияланып, өлеңге төмендегідей түсінік берілген: 
«Орталық кітапхананың қолжазба қорындағы нұсқа 
бойынша берілді. Жазылған жылы белгісіз, кейбір 
деректерге қарағанда, тегі 1895-1900 жылдары шығарылса 
керек… Бұл өлең Ақан серінің «Тағырыпың» деп аталатын 
өлеңімен ұқсас, бірқатар жерлері сөзбе-сөз келіп те 
отырады. «Тағырыпың» Ақанның 1935 жылы басылған 
өлеңдер жинағына енген. Бірқатар ұқсастықтары бар 
демесек, «Сараға»-ның өзгешеліктері де бар. Ал əлгіндей 
ұқсас жерлердің кімнен-кімге қаншалықты ауысқандығын 
дəл анықтау да қиын. Көптеген мағлұматтарға қарағанда 
Әріптің осы өлеңді атақты Сара қызға арнап, ғашықтық 
хат ретінде жазғандығы анық», – деген жолдар (343-бет) 
өлеңге толық түсінік беруді қажетсінеді. Осы өлеңге 
қатысты баспасөз беттерінде Әріп пен Сара арасындағы 
таныстық, ғашықтықты жоққа шығаратын «Бұл толғау 
Ақан серінің «Тағырыпың» өлеңінің көшірмесі», – деген 
пікір айтылады. (қараңыз: Ақыпбекұлы Ө. Әріп ақын 
Сараға ғашық болған ба? // Қазақ əдебиеті. 1996. 19 
қараша). Онда Әріптің арнауы Ақан серінің «Тағырыпың» 
мен «Шамсиқамар» өлеңінің жиынтық көшірмесі деген 
біржақты байлам жасалған. Дұрысы, Ақанның да, Әріптің 
де осы өлеңнің қолжазбасы сақталып қалмағаннан 
кейін, ақиқатты туындының өзінен іздеуге тура келеді. 
Біріншіден, өлең тілі араб-парсы сөздерімен көмкерілген. 
Бұл жасынан араб, парсы, қытай тілдерін жетік білген 
Әріп ақынға жақын құбылыс. Араб-парсы сөздерін 
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қолдану Ақан сері шығармаларында аса сирек. Екіншіден, 
өлеңдегі:

Ізденіп Баһрам да Күлəндəмді,
Мехнатпен ақырында сөйтіп алған…
Зияда, Хорлы, Ғайын, Фархат – Шырын
Бұл күнде хабарым бар сондай жолдан, –

деген жолдардағы Баһрам мен оның сүйгені Күлəндам 
Әріптің «Қисса и Баһрам» (Қазан, 1908, 1912) деген, 
ал, Зияда, Хорлы, Ғайын «Зияда – Шаһмұрат» (Қазан, 
1890, 1892, 1896, 1912) деген шығыстық сюжетке құ-
рылған дастандарының басты кейіпкерлері. Демек, бұл 
сəйкестіктер «Сараға» өлеңінің Әріп Тəңірбергенұлы 
туындысы екендігін толық қуаттай түседі. Сондай-ақ, 
Сараның Әріпке жазған жауап хаты да бар. Әріп пен Сара 
арасындағы таныстық, ғашықтық туралы деректер де 
жеткілікті. Сараның «Қош бол, елім!» деген өлеңіндегі:

Хикая, кітап жазып бере алмадым,
Әріптей болмаған соң хатқа жүйрік, –

деген сөзі көп нəрсені аңғартады.
«Сайраған Жетісудың бұлбұлымын» – көрнекті ақын, 

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның 
Халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың он томдық 
шығармалар жинағының екінші томынан алынып берілді.

«Айтыс» – қазақтың көрнекті ақыны, Халықаралық 
«Алаш» əдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Сəкен Иманасовтың бұл 
поэмасы «Жұлдыз» журналының 2011 жылғы 12 санында 
жарияланған. Ақын поэмасы осыдан қырық жылдай 
уақыт бұрын жазылған.
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«Ақын Сара ауылында» – көрнекті ақын, Халық-
аралық «Алаш» əдеби сыйлығының лауреаты Ақұштап 
Бақтыгерееваның жыр жинағынан алынды.

«Абайдың аяулысы – ақын Сара ауылында» – 
Т.Қалилахановтың «Ақын Сара Тастанбекқызы» кіта-
бы нан алынды. Қапал аудандық «Өмір нұры» газетінде 
жарияланған. 

«Кесенедегі құс ұясы» – жазушы Мұхамбетқали 
Қазбанбетовтың бұл хикаяты 1993 жылы «Жерұйық» 
об лыстық газеті ұйымдастырған конкурста бас бəйгені 
жеңіп алған.

Төртінші бөлім
ЗЕрТТЕУлЕр, МАқАлАлАр

«...Бұл өлең шыққан екен бірталайдан» («Біржан – 
Сара айтысын» зерттеудегі көкейкесті мəселелер) – 
филология ғылымдарының докторы, профессор, 
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің проректоры Бауыржан Амангелдіұлы 
Ердембековтің «Әріп ақын» атты монографиясынан 
(Алматы, 2001) алынып берілді.

«Абайдың аяулысы – ақын Сара ауылында» – 
Сараның өмірі мен шығармашылығын зерттеуші Тəңір-
берген Қалилахановтың «Сара Тастанбекқызы» кітабын-
да жарияланған.

«Біржан мен Сара айтысында» аталатын ақындар 
туралы» – филология ғылымдарының кандидаты, 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
қазақ əдебиеті кафедрасының доценті Серікзат Мақсұтұлы 
Дүйсенғазиннің зерттеу мақаласы.
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